RIERA
versos erudits. Disbarats insostenibles de Sanpere i Mi- molt als riuets i barrancades que baixen del Morou,
quel (auran és gascó ABELLANA, mai català); impossi- i del Turò de Grenys o Coli de Té cap a (1), i als que
ble relacionar-ho amb Vilassar, com volia Balari (Orig., vénen al (2) des del Fai, de Vali de Ros i dels ein17 i 20), seguit per Montoliu (BDC x, 29); vaguetats gles de Berti. No menys als altres, com ho mostren les
de Mz.Pi. (VII Congr. Li. Rom., 66). No tan desen- * dades que hem consignât,
caminat voler-hi relacionar el Valldaura barceloni, però cal deixar-ho en suspens, perquè hi ha altres possibilitats per a aquest, que veurem alli, i aci no serien
RIENT
pertinents.
1
És digne de reprovació el canvi del nom oficial io Veli mas en el te. de St. Feliu de Buixalleu, que
d'aquest municipi en Riu d'Aura, amb pueril osten- quedà abandonat cap a 1950-5. Jo l'he vist, 1971, pastació de fàcil i retrògrada erudició locai. — 2 Amb sant-hi, 2k5 al NO. de l'església de St. Feliu en direclleus vars. Riudazer en Villan., i Riudaser en Ba- ciò a Arbücies, dalt d'un turonet, uns 350 m. més alt
luze.
que la Riera d'Arbucies; escrit aixi en el IGC (el reU peteix, 3k5 més al SO., cap a Montsoriu, però potser
Ridorsa, V. Vallors Ridulaina, V. Re- (fluvial)
és un malentès del cartògraf); «a rien» vaig oir a un
veli de St. Segimon del Bosc, i a un noi, a Fontseca,
però la seva velia mare pron. rayén. No sera compost
RIELLS
de ri(u) perquè no hi passa prop cap torrent, ni vindrà
20 d'un NP germ, en -SIND O -SWINO perquè es pronuncial i RIELLS de Montseny. Pöble de La Selva, al ria -çn.
peu de la muntanya, entre Breda i el Morou. Pron.:
Potser d'un abreujament de Mas del *Reent, supofiéls (i quan convé: JR. de o del Montseny), 1955,1954, sant que hi fessin pa de fogasses, amb llevat, per pro1980.
veir-ne les moites masies esparses pel terme. El 'llevat
MENCIONS ANT. 878: «Riellos, in latere Montis 25 de pa' es diu rent, sobretot en cat. occid. i Valencia,
Signi» (Cat. Car. il, 67.3, cf. 71.7; Esp. Sagr. xxix, però també a Valls i a Montblanc, i el registra ja el giape. 13, § 4). S. XIII: Sant Marti de Riells (Cart, de
roni Onofre Pou en el S. xvi (DECat vu, 251&31 ss.);
Roca-rossa, §§ 165, 169; Cf. Monsalv. xvn, 212). Les i comcque ve de RECENTARE 'remullar, refrescar', dedues següents es poden referir a (1), que és el més im- gué tenir una forma antiga reent, d'on la pron. rsyén
portant, però no comprovo que no siguin del (2), que 30 de la velia.
també és parròquia, però ja no del bisbat de Girona,
És ben possible que sigui un nom igual Reient, nom
sino de Bna.: 1002: Riellos (Cart. St. Cugat il, p. 10);
d'una pda. del Real de Montroi (xxxi, 157.23), vist
1185: Riells (Kehr, Papsturk., p. 516).
que rent 'llevat' és més viu en el P. Val. que enlloc.
2) RIELLS del Fai, llogaret del Vallès, agre, a Bi- Més aviat que de l'àr. raihân 'murta'.
gues, vora el riu Tenes, aigües avail de Sant Miquel ^
del Fai. Pron.: rféls, 1923. Gentilici: Hellenes (1954,
deia Maspons i Anglasell: eren d'alli ell i la seva sàRIERA
via familia).
Segons Na Victor Català hi ha una «Badia dels
'Corrent d'aigua més important que un torrent i
Riells» (BABL x, 192, 357) prop d'Empüries o de 40 menys que un riu': DECat VII, 341*6-58.
L'Escala.
La Riera, veïnat del municipi de Cànoves; santuaTambé en singular, en noms on mostra encara un ri del municipi de les Borges del Camp; masia del muvalor quasi apeliatiu, part amb article: Torrent de Riell
nicipi de Palmerola. Sa Riera, barri maritim del munia l'ait Confient, prop de Fontfreda, afl. esq. del riu cipi de Begur, situât davant la cala de sa Riera. Sa
d'Évol (oït a Jujols, xxni). En un doc. de Cuixà, a . R i e r a , curs d'aigua de Mallorca que neix en el terme
957: un lloc afronta «de una parte in ipso Riello qui de Puigpunyent i desemboca a la mar en el terme de
inde discurrit - - - et de III, in Odellone» (Moreau ix, Ciutat de Mallorca.
2). Crée que es tracta d'aquest lloc i d'Odelló de QuerLA RIERA de Gaià, municipi del Tarragonès, a la
ramat, del Capcir, però l'alta vali d'Évol ja baixa de baixa vali del Gaià.
la serra entre el Capcir i el Confient. El Riell, torrent
DOC. ANT. 1198: Borz de Zarriera (Cart, de Poo Clot de Riell, recollit a l'ait Gironès, en llogarets de blet, 48).
Vilademuls, com afl. esq. del riuet Farga (a Les OliLa Rierada, veïnat del municipi de Molins de Rei
ves de Guialbes i a Vilafreser) (XLV, 7.64). I en for- [potser haplologia d'un cat. arcaic Riera arada, perquè
ma mossàrab: Mas de riélo, antic, a Vilafranca del tot són conreus en aquella conca].
Maestrat (a la r. d'Ares) (xxvin, 84.2), que ÌTGC ano- ** El Rieral, veïnat del municipi d'Arbucies, a l'esmena Arriello ('28 X '35), vèrtex de 1314 alt. = Ilo- querra de la riera d'Arbucies.
ma de la Nadala, que cau damunt aquest mas.
La Rierussa, curs d'aigua que neix vora Masquefa
ET IM. Com ha quedat demostrat en DECat VII, 341 i s'uneix a l'Anoia vora Gelida. J . F . C .
&30-34, i ja s. v. riel en DCEC iv, 13: vénen d'un diminutiu català en -ELLU del 11. RIVUS 'rierol'. Convé 60 Rieta, V. Riß

