
RO-, RU-

obliga a deixar-hi un dilema, de dos termes, tots dos reís, els origens', pl. de l'àr. Hrq. O és ar-rûfc Tau ge-
ben defensables. gantesca de les llegendes perses de les 1001 Nits? 

A) Construcció llatina en genitiu: RIVUS ERCTAE 'el Ô) BINIRROÈT, «lloc» menorqui, te. Alaior (XLIV, 
riu de l'erta, o rostària\ B) Un masculi RIVUS ERCTUS 42.25), potser berti •r-ruuâid 'els del jardinet' (dim. de 
'riberal redreçat', o sigui la base que ha donat el cat. * rauda); cert que havent-hi un altre lloc Biniarroi dins 
erty mot també del romànic comú (cast, yerto, cat. èr- el mateix terme (moss, PINNA RÚBEA?) en podría ser 
tic 'enravenat, tés, repte'), sino que ací el matís seria diminutiu; però també és concebible que la derivado 
de pendent rigid, rost i no 'enravenat o balb'. Qui ha- fos en sentit oposat. 
gi tingut des de baix la visió d'aquesta escarpada ribe- £) ROMBINA, pda. de la vali de Pego (xxxin , 108. 
reta, prou s'hi avindrà. 10 21). Potser àr. plural rubcîn 'els quarters', amb propa-

Els dos fores de l'explicació en dilema, son accepta- gació de la nasal? O seria ar-rummâin 'les dues sogues' 
bles i es pot deixar en suspens aquest detall menor; al- > l'arrombçin catalanitzat com Varrombina (m-n dis-
trament ETIM. assegurada. similat en b-n). 

Ens decantaríem més aviat per (B). Ir. perqué en £) ROMET, pda. de La Romana (xxxvi, 61.22), 
la Top. catalana si bé s'han conservât molts casos de w potser d'un rummat, pl. vg. de l'àr. hisp. i africà rum-
genitius masculins en -is (3a. deci.) i en I (de la 2a.) ma 'corda gastada, soga' i 'carnús' (Dozy, Suppl. i, 
no se n'ha trobat cap de serios del gen. de la la. en 551a) (en plural amb el sentit de 'canyet'). 
-AE, que és la declinado que sembla haver quedat més r¡) ROMEU, barri antic de dins la ciutat de Lleida 
ràpidament caduca en la historia del llatí vulgar; 2n. (Lledonosa, Ciutat de Lda77), formant contrast amb 
pel fet d'anar precedit per de el mot Erte en el doc, 20 La Cuirassa «que era el barri dels jueus». Si designa 
de 840, està ja renyit amb el supòsit d'un genitiu en un barri cristià, i tots dos noms venien ja del temps 
-ae\ 3r., pel sol fet de ser un hapax és recusable aquest del S. xii, quan encara hi quedava poblado morisca, 
Erte, com ho són sempre les dades antigües isolades, podríem admetre que vingués d'un plural aràbic al-
almenys en details. En canvi res no impedeix adme- rümtyün 'els cristians', amb la retrotracció de l'accent 
tre que aquesta -e i la terminado de les formes River- 25 (rumîyun) que era normal en àrab vulgar, essent llar-
te, Re- d'altres mencions antigües de Rivert siguin ga la sillaba penúltima. 
falsa llatinització dels escribes en lloc de -erto o -erty B) ROMÍ, Barranc de te. Sta. Madalena de Pol-
que ja seria la forma pronunciada. pis (xxvin, 199.4); ar-rümt 'el cristià'; Romîa, pda. 

1 I no cap NP germ., com hauria fet pensar la ter- de La Torre d. 1. Maçanes (xxxv, 76.23), del seu fem. 
minado -bert, coincident, p. ex. amb el germ. HARI- 30 rûmtya. 
BERHT (Fôrst., 766) d'on vénen els NLL italians c) E L RONDAT, pda. munt. de Bolulla (xxxiv, 
d'origen longobard, com Ripertoli, Repèrtoli (Pie- 178.24). Pot venir de ar-rabtâni 'els dos pactes o con-
ri, Top. Arno, 214) i el succedani prov. Ripert. dicions, o lligadures' (RMa, PAlc, Dozy 1, 501), cf. 
Coincidència casual. cast, ronda i Ròtova (Gandia), provinents de l'àr. rub-

H ta de la mateixa arrel (infra); ¿o seria un mossarabis-
Ro, cerd., V. vol. 11, 25U3-24 me com Picarondan de HÏRUNDÏNE? 

x) RONESA. Sembla que hi ha dos homònims. 1) 
Escobella o Punta Ronesa (Cavanilles 11, 186, 2a. éd., 

RO-, RU- 238.6), que vaig anotar «a ronéza», a l'enq. de Tibi 
4 0 (xxxv, 187.22); segons la descripció governativa dels 

MisceHània d'arabismes i mossarabismes menors. limits del P. Val. (de c. l'a. 1600, p. p. El Arch, iv, 
Ar abisme s 378d2f. i 376¿) seria a la costa, prop del riu d'Aigües 
a) E L ROÀBIT, Morro del te. Poblenou de Be- i del Cabeço d'Or). 2) La mateixa descripció posa un 

nitatxell. De l'àr. ar-rauâbit, pl. de râbita 'santuari ma- Ronesa homònim a l'interior, en la dels limits de la 
hometà de monjos combatents' (râbita, pl. rauâbit** Governació de Xàtiva, prop del Port de Biar (370a)\ 
«oratorium, heremitorium» RMa, 413 .4 ,503 .5 ,104 .1) ; i jo també en tenia nota en el te. de Castalia, 
«ermita: râbita, raguâbit» (PAlc, 238&30). No crec que pugui ser un dérivât de runa/enrona, 

/?) E L ROBIOL, Font del te. L'Atzúbia (xxxin, car no es veu explicado mossàrab ni cat. de la termi-
ni.16). Mossarabisme? FONTEM RUBEOLUM 'font ro- nació -esa. Més aviat té l'estructura d'un dim. aràbic 
genca' > fonterubiyûl, i el / aràbic sonor > d. Però** fem.: encara que no hi hagi una arrel rnz pròpiament 
també pot ser arabisme. Llavors, cf. «ruba?11 hospi- arábiga, el cast. ant. ronce, cast, roncero, cat. ronsejar, 
cium» (RMa), en «superlatiu islàmic», rubai culla (ru- ronseguer i arronsar vénen de l'àr. cl. râmz 'fer se-
bai€ + al-LaB) 'l'insigne hostalet' > cat. Robiòl, pro- nyes', 'signar', 'parlar figuradament', assimilai com 
cés més rebuscat, però parallel al que expliquem a rànz, amb un carácter tan general i productiu com el 
l'art. Rovella, infra. Però en rigor també es podría par- » que mostren els arts, del DCEC IV, 62<z37 ss. i DECat 
tir del sentit primitiu de rubafiu (dim. de rub° 'quar- (arronsar i ronsejar), que sembla revelar que es devia 
ter, quarta part') o dim. de rabíc 'primavera'. generalitzar ronz en lloc de romz com forma de l'àrab 

y) E L ROC, pda. munt. del Montsant, te. Albarca deis moriscos, de la quai es pogué derivar un diminu-
(xii, 38.4): com que no designa cap lloc rocós i és un tiu *ronaiza 'el senyalet', 'el mollonet', bona base per 
ambient tan moresc, pot venir de l'àr. al-°urûq 'les ar- 60 designar aquests dos llocs i apropiada per a un molió 


