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viu de les seves pinedes.
orienti: els lingüistes desdenyem íes dades de la «heEs podría suposar que Rajolet, mas del te. d'Amer ràldica», gros embull de xarlatans, «reís d'armes», i
(XLIV, 82, 83), surti d'una metàtesi del dim. *rojalet.
tota la trepa. És més probable que sigui el marqueset
El més important Rajols, mas a PO. de Rupit, 1925, el que prengué nom d'unes propietats que li transme1931 (exc. 50, i Ll. /, 51), més riera avall el gros i an- * teren, potser en el (2) i en compra unes altres, sigui
tic mas Puig-de-rajols, vora la riera del Sallent que perqué Phi incitava un nom préexistent, sigui perqué
desembocava al Ter, a Susqueda, 1 h. més avall, son els transmetés el seu.
altres derivats de roig, formats amb sufix -ol; però
ETIM. Ben cert que no ve del 11. ROMANA 'cosa o
com que no escau un sentit diminutiu a tal dérivât to- dona de Roma', com dispara AlcM a la babalà. L'area
ponímic, potser també hi ha aquí un pseudo-primitiu M del nom amb la seva repetició ja suggereix una etim.
extret de Rajolet < Rojalet.
arábiga; d'aquesta banda es troba una pista ben raonable en el nom d'arbre i fruita, rummâna 'magraner',
'magrana', que naturalment no té res a veure amb l'adj.
ROL, Pia del ~
llatí, car ha estât mot d'ús general en àrab, des de l'Alcorà (DECat vu, 410M-8). Que el nom de (2) sigui
A la carena entre Camprodon i la Vali de Ribes antic i d'origen aràbic també ajuden a creure-ho no
(CATorras, Pir. Cat.\ Vali de Camprodon, 159; Vali sols els noms de Monòver, i Novelda, sino els nomate Ribes, 134); i així se sent a Pardines —em diu Mn. brosos noms de pda. que hi vaig recollir en l'enq. de
Julia Pascual (1976)— si bé alguns ho pronuncien 1963, Benessa, Cam pissios, Riomet, Algaiat. I la rep. ddnrçl. Com que és un ras ondulât cobert d'herbei, 20 petició en terres castellanes, de toponimia no menys
deu venir de Ra(s)ol (amb la pèrdua de -s-, com en arabitzada: sengles La Romana caserío agre, a Pozora(s)or, raora/raola) {DECat vii, 130a). Més détails blanco (Cordova) i a La Puebla de íjar.
en EntreDL n, 125-126.
Consta l'arrelament d'aquest nom d'arbre en l'àrab
popular des d'Espanya fins a Aràbia: «rummâna: malRoldors, V. Rodors Rom, Roma, V. Rama (mise. 25 granatum» (RMa), «rommàna, genericum rommân»
àr.) Romadriu, V. Madriu Romaldes, V. Ro- (mise. (PAlc, 283^31-33); i convertit en NP a Algèria (Rummoss.)
mân a l'Arabia: Hess, 26; i Huber); i fem. Rummâna;
tots dos també a Algèria (GGAlg., 330b). En els nostres NLL devia duplicar-se l'art, aràbic amb el català:
La ROMANA
30 Ar-rummâna > VArromana.
1 Només tinc nota que havia estât un general de la
Poble de l'extrem Sud valencià, abans agre, al te. de
Marina espanyola, que segons el Baro de Maldà fou
Monòver, avui amb municipi; SGuarner proposava
destituït l'a. 1802 per haver deixat als anglesos capdir-ne «La Romana de Tarafa» (Nom., p. 17; cf. nota
turar dues fragates espanyoles, i «es va retirar a Vainfra sobre el nom Tarafa).
M lència» (Calaix de Sastre VI, 42).
PRON. : la romana, en les enqs. de 1963 en els pobles circumdants i la d'alli mateix (xxxvi, 60 ss.).
MENCIONS ANT. Inversemblant trobar-ne en una ROMANI, ROMANINS, amb RAMONET
zona tan desatesa pels erudits. Encara que sigui pobla- i RAMONEDA
ció de creixença moderna, no és recent. Cavanilles li 40
troba ja 173 cases habitades l'any 1794, si bé només
Romani, veïnat en el Penedès, agre, a St. Marti Sareren «ciertos caseríos y cortijos, donde viven 173 fa- roca (N.C.E.C.); pron.: «a rumdní», 1955 (xiv, 23).
milias» (II, p. 262). No figura en els censos de morisRomanins, poblet d'una vintena de cases, a l'esq. del
eos deis Ss. xvi-xvii; tampoc cap dada histórica en Segre, a muntanya, un pareli de k. damunt Organyà,
GGRV, Alac., pp. 1006 i 981), però del cens de 1910, w agre, al mun. de Fígols; oït rumaníns a Organyà, maig
allí resumit, es dedueix que el territori anomenat «La 1957 (Ll. /, 44); i de nou en l'enq. de Fígols (xvin,
Romana» ocupava també bona part del te. mun. de 60.13.4); també En R. de la Torre ho va oir així a diNovelda, allí amb 389 hab., ultra el «caserío», a 9k6 verses persones de Fígols i a una del mateix Romanins
de Monòver, allí amb 240 hab.
(ju. 1964). Erròniament Romanius en GGC (526) en
HOMÒNIMS. 2) La Romana, pda. rural del te. de *> CATorras (Pir. Cat. vili, 378) IGC; i N.C.E.C.,, però
Tous, a la r. de la vali d'Alcalà (enq. de Catadau) (xxx, ja rectificat en la 2a. ed.
169.2).
ETIM. Es tracta evidentment de la concreció topo3) Una alq. mallorquína, en el te. de Calvià (Masc., nimica del nom de pianta romani, per a l'origen i va31 ¿10); «aplec de cases» (AlcM). «Der Gehôft von riants del qual, veg. DECat vii, 424 ss.
La Romana», que pertany al Marqués de la Romana #
Derivats en NLL menors, amb carácter adjectiu: Sa
(Arx. Ll. Salvador, Die Balearen, 1897, il, IO).1
Talaia Romanina, amb una casa al costat, te. LlucmaSi no m'enganyo, aquest personatge, que no és «de jor; oït a l'inf. d'aquesta vila (XLI, 1960); i Masc.
rancia nobleza», té, o havia tingut, també drets en (34D5). Potser també començà per dir-se Romanina,
Phomònim (2), potser no el (2). Però això, en Iloc de la que anoto Roca-Romani, masia entre Alpens i el
guiar-nos cap a una etim., correm el rise que ens des- 60 mas La Vila (oït a Sta. Eulàlia de Puig-oriol, 1964,

