RABO

Julia i St. Feliu de Plañeses, que ja és cap a la Riera Ràbita, V. Rápita Rabin, C
Major de les Guileries i Viladrau (d'Albori, Cart. du
Temple).
Ha donat loc a un error d'Abadal ICat. Car., 138. RABO
25, 146.15), que mal orientât per la vaga atribudó al J
«comitato Gerundense» ha cregut identificar-lo amb De Rabo usât pels valencians per 'cua' (DEC
Sant Andreu de Ravós, vora el riu Terri, entre Girona 1075*11-28, VII, 10-24).
i Banyoe
l s (però aquest nom té forma antiga i etim. in- Rabos} NP a Relleu. Deriv.: Font de R
conciliables amb aquesta forma) (veg., infra, art. Ra- gui de l'escuat), al Real de Montroi (xxx, 159
bós), sempre amb -v- o -g- i sense -a; i el context mos- io
tra que és un loc situât prop d'Arbúcies i les Guileries.
RABÓSi RAVÓS
Ja en un preciós diploma de Ta. 866, de Caries el
Calb, refet per Lluís el Tartamut: «Vilam q. vocatur Parònims quasi iguals però d'origen ben distin
Elzeda ['Sauleda', entre Sta. Coo
l ma i Arbúdes] us- U RABÓS d'Empordà. Oït róbós d ¿mp
que confines Arbutie, afr. Occid. Jobanneto, Sept. Va- çà (xxn, 109*7); també rdbós en e
llis Urcea ['Joanet i Vallors', agrs. d'Arbúcies] et per- veins, en les enqs. de 1958; només un copf
venit, ad Sanctam Cou
l mbam, et aliam vilulam quam polla (oït en conversa: xxn, 72.9), amb una ò
vocant Rabiosam» (Cat. Car. n, 140.18). També aquest que m'inclinaría a desestimar com a p
ha de venir d'una (AQUA) RAPIDOSA, epítet de la Riera » ocasional (sense donar-ho per segur), entrenat com
Major. La base igualment podría ser *RAPIDIOSA (cf. tava en ds matisos locals (o qui sap, però, si res
•RAPIDIUM > rabeig). Cf. el reto-romànic Rab¿úza (2 de la contracció de 96 en la forma etim
a Segl i a POberland) i Plaun Rab¿ús, bosc a Segl RAPIDOSUS). Gentilici: rabosencs a
(Planta-Schorta).
10).
El Rabiós, pda. val. que junt amb la Fonteta del 23 MENCIONS ANT. Que distribuïm
Pastor, és arran del Barrane del Grau, a TO. del po- redat en dos grups. A) 844: Rabedos
ble L'OUeria, prop de Xàtiva (xxxn, 10423).
bénédictins de Colera (si bé Vilan., Vi. Lit. xm
20, dubta de l'autenticitat, però potser només és anDe RAPIDUS, -A, o de la seva var. rèbeu, -bea, ja ex- tedatat, còpia en letra dds Ss. xii-xm);
plicada. 1338: «loco dicto a Costa rébesa», en un doc. 30 nos sive Rabedoso» en
ross. de Vallestàvia (InvLC, s.v. rebes); 1242: «Jo- Colera (Esp. Sagr. XLV, 313; Mon
hannis de Costa Rapida» [aquí encara amb la à incon- mal llegit Rubidoso a causa de la
taminada] en un doc. orig. (InvLC, s. v. rabiós). Amb v, 153; 1123: Rabidosus, en un
un duplicat, lunyà, en el Solsonès: Costa-Rèbia, enq. questa església, on se citen com afrs.:
de Llanera (XLVI, 129.15). Com que e/o, en la lletra^ Rabidoso, i passant pels turons Galin
del temps, sa
' ssemblen fins a quasi confondre^, devem Ipsis Acutis afrontant amb «Baniuls» i
haver de legir Costa-rcva, en loc de Costa-rova, en el cid.: «Valle Frexani, Desp
nom d'una pda. antiga a l'Ait Urgellet, entre Estarna- v. Colera» (Vilan., Vi. Lit. xv, $ 30; c
riu i Alàs (1518, Spili de Cbò., f° 98v). Amb à: Koma- 128); 1087, en una prova testificai q
fább{a, a l'alta Ribagorçana, barranquet molt rost que 40 Puio Muscoso (als cims de la serra d
baixa d'un contrafort de les Maleîdes, te. Bono (xix, bera), firmen P. Pontius de Roca Moura
148).
Bernard de Peratajada i Ram
i undus Jospert de R
Lo Rabid, a la Conca de Tremp, pda. de Talarn, dós (copiât del Cart. d'Elna, 49, en la
a l'O. de la vila, i junt amb la pda. dita «Dellà de l'Ai- xxxv, 240); 1244: Rabedós (Alart
gua», més enllà de la N. Palaresa (xvin, 9527), en- V Rouss. i, 173); 1258: Rabidosu
tre Tremp i Talarn, al S. de l'estret de St. Antoni, XIII); 1691: Rutbós (Monsalv. xvn, 153).
Semba
l ser un dérivât en -ALE directe de RAPIDUS (com B) 1072: Rabidonis (BABL in, 410
el cast, raudal), més aviat que contracció d'un dérivât donis (Monsalv. vin, p. iv, després de 10
de rabei(g) RAPIDIU.
Rebedonis (ib., p. viii), i Robad- (id.,
Altres formacions romàniques da
' questa familia te-*0 Redebonibus (Esp. Sagr. XLIV, 307; Al
nim en el cat. rabent; en els oc. ant. rabent, rabinós, (Alsius).
robinier, rabinaire. En domini castela ultra el mot dial. Les formes de la var. A), que reflec
i ant. rabión (MzPi., Orig., 566): Aqua rapia, doc. Ileo- normal de la base RAPIDOSUS, són les
nés de 1012 (M2.PL, ib., 566); substantivat com a nombroses; les de la variant B) que sembe
ln
NLL La Rabia, prov. Santander. Gall. Rúbea (prov. ** minació diferent, tot essent també deriva
Ourense); port. ant. râpeda, apeH. en un doc. de Pe- DUS (amb alteracions vocàlica o metatètica
nacova (Mondego), a. 1012, i Raiva, Raivo en NLL no comencen fins a 1072, i resulten d
port. (Silveira, RLus. xxxv, 65-67). Però no Fuen- recció de la reducció de -ons > -6s, seg
terrabia que és deformadó castellanitzant del be. On- selonès (d. els casos explicats en senge
ls
darribia < ondar + ibi 'ribera'.
Camés, Pontos, Garrigàs, Quei

