
RE-, RI-

bisme i arabisme (dubte general, naturalment), puix p) Ribabaques, pda. d'Alcalà de Xivert (XXVIII, 
que els mossarabismes passaren comunament pel filtre 180.13): potser de l'àr. ríf al-báqar 'la ribera del va-
aràbic). cum, de les vaques'; per a baqar en aquest sentit, mot 

f) El Rafassi, nom d'un braçal de regatge i de la pda. aràbic de velia estirp semitica, veg. l'article barbaca-
que s'hi rega, te. Atzeneta d'Albaida, pron.: rafási 5 na del DEC ai, amb els NLL Albaqar que s'hi citen, 
(XXXII, 131.9); pron. refâsi en el contigu Benissoda; com VAI bacar de Cullerà (a. 1073, nota 4), amb el 
pda. important, aigües amunt d'aquell poblé a la r. de mateix canvi de rtf que en l'anterior; també ací es po-
La Foieta. dria pensar en l'alternativa riba; o, d'altra banda, en 

Etimologia dubtosa, entre a) un congènere del cast, un mossarabisme, de RIPA OPACA 'riba obaga' (si bé 
reacioy per al quai s'ha pensât en RE-FRACÏDUS ( DECH IO hi hauria contradicció entre la conservado de la sor-
iv, 805M-10), amb eliminado dissimilatòria d'una da -c- i les -b- precedents). 
-R- —poc probable estendre-ho al mossàrab, on ci ¿6- y) Rissavala (o Arris-): consta Arrizavala com una 
na èi; o b) REFACTIO, que també s'ha sospesat com èti- pda. de l'antic terme de Tortosa, al dors d'un perga-
mon del mot castella; o c) REFRACTIO 'fraccionament'. mi de 1163 de l'Arxiu d'aquella Catedral (comunica-
lo A Algaida mall., trobem una pda. Rufassi, que po- ** ció de l'amie Antoni Virgili). Sembla râ'is al-ba?là 'allò 
dria venir, per metàtesi, de Rusàft 'home de Russafa': que és al capdamunt del secà', format amb el part, ac-
no és ciar ni tampoc inversemblant admetre que s'al- tiu del verb ra's 'ser dalt de tot' i el nom d'unitat de 
terés això fins a fer-ne Refassi. O e) un dérivât nisba ba°l (Dozy, Suppl. i, 100b; cf. l'art. Albal). 
en 4, raJpâsï, de l'arre! rhs 'rebaixar, estovar, empere-
sir-se' (Dozy, Suppl. i, 518-9), d'on ve el cast. ant. 20 5) .Riu o -Rius en els següents, serán més aviat 
rahez «fácil, vil», cf. rahàsa «cagnardise» (Bq., i altres arabismes disfressats pel cat. riu que no compostos 
deriváis en RMa i PAIc). d'aquest: sigui variants de l'àr. rauz 'arròs',1 o de 

Idees sostenibles i objectables totes, en les quals no l'àr. espanyol i magrebí riuà' «caballeriza, establo de 
hi haurà gaire base per triar, si els erudits locals no bestias» (PAlc), «stabulum» (RMa, Dozy, Suppl. 1, 
ens en donen alguna documentado antiga. 2* 574). 

f) El Régit, altra pda. d'Atzeneta d'Albaida (xxxii, Binirrius, paratge dins Sa Cova, poss. d'Alaior, co-
13.22). De regi 'pertanyent al rei' o d'una variant de municació d'En Mase, (XL, 200.7): potser d'un *JB¿-
l'àr. Ralîd, tan estés com NP (recordem el califa Ha- nirriues 'els de l'establia', car no sembla (a reserva 
rûn ar-Raïîdy, i amb moites variants formatives a Arà- del parer d'eli) que sigui mera invenció catalana re-
bia (Hess, 25b), en particular Ras id, nom d'un Otebi, 30 cent, com els Binibò, Binitord, Bini-serra que han im-
pròpiament 'bon director', part, actiu de rid 'anar provisat alguns menorquins. 
per bon carni', «dare consilium» (RMa, 52); rusd 'ree- Riutor: el 1251 es donen tres jovades a ^ entre les 
titud', «largitas cordis» (451): llavors la influència del séquies de Russafa i Castellò de 1'Albufera; i en un 
11. REGIUS es reduiria a í > ¿. doc. de 1275 consta un «Almarjal a Riutor», te. Cas-

77) El Remongil, te. Moixent, seria entre la Torre35 telló de l'Alb. (Mtz.Fdo., Doc. Val. ACA 1197 i 1905). 
i els barranquets del Bosquet i d'en Serra (xxxii, 82. No havent-hi -rt, en documents tan antics, no pot venir 
14); cf. la foto de GGRV (p. 359). Probablement de del cat. tort, sino probablement del Semitic tûr 'puig, 
MEDÍAOS, compost sigui amb Ri- (riu) o amb roc 'ro- muntanya' (cf. l'art. Toro i DECat, s. v. turó)-, pot ve-
quer' (mot no estrany al P. Val., si bé menys corrent nir de ritta 't-tûr 'l'establia del pujol'. 
que en el Princ.). En tot cas, la situació intermèdia 40 

dins del lloc dóna base a l'etim. MEDIALIS (molt fre- Mossarabismes 
qiient en la top. mossàrab); i encara que la imela arà- a) El Riatxo, te. Crevillent (xxxvi, 150.24). Riatxol, 
biga no sol passar de A > é en el P. Val., quan va pda. ant. del te. de Cast. Pna. Segons el Uibre de 
acompanyada per un altre so palatal, s'arriba al grau Values de 1468, s. v. Castell Veli: «4 quartons de mal-
propi de la imela granadina. Com que segons GGRV, ** cor» (havia escrit primer marjal, però hi passà ratlla); 
359, alla hi ha «margas o calizas terrosas», i aqüestes i en altres passatges es parla del «Riuaxol del Castell 
solen ser rogenques, també es podria pensar en un Veli» i del «Riu del Castell Veli», 
compost Mont-rojal, d'on monro¿al, -¿il, i amb metà- /?) La Ripella, pda. de Sella (xxxv, 103.11), que en 
tesi romongil > Rem-. el veí poblé de Relleu anomenaren Rapella (Xxxv, 

50 155.1): dim. moss, de RIPA (cat. Ribella), en part ri-
No havent-hi separado fonètica ferma i duradora > àr. re-, dissimilat en ra-. Els Ripiáis, te. Benigem-

entre Re- i Ri-, será prudent (amb estaivi de confron- bla (xxxiv, 168.7), sembla haplologia d'un mossàrab 
tacions i dubtes) passar ací mateix als arabismes i mos- *Ripeirals = cat. riberals. 
sarabismes en RI-. y) Ripalma, te. Relleu (xxxv, 145.26): pot estar 

Arabismes en próxima relació amb Ripella/Rap, del mateix ter-
a) Ribalmaig, pda. del terme de Sueca (xxxi, 21.9). me; però sembla ser compost, més aviat que amb 

Probablement ríf al-mar¿ 'costa del prat o de la mar- palma, amb una variant de balma: per haplologia 
jal', amb l'àr. rîf substituït pel seu equivalent català de *Ripabalma (cf. el val. sospalmo: DECat, s. v. 
riba (car no hi hauria base per veure-hi l'àr. rîhà balma). 
'molí'). ' «o 1 Cf. els NPP Rauza (Hess, 26b), Ruza a Algèria. 


