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el mateix origen que el nav. Arroniz un «lieu dit» a rozéle i la -e escapeada en catalanitzar-se els moris-
Rottis de l'Aude, te. Coursan (Sabarthès). eos. 

Però a Novelda s'ha conservat en forma més moris-
Ron tonal, V. Rodors Ronzavella, V. Rutiles ca el fozflt: o siguí 'el magnífic arrossai*. Com que és 

* ráuza, femenina, la variant registrada per RMay en vul-
gar «valensí» pogué formar el plural regular razzai 

ROPA, Mas de ~ 'els arrossos', d'on la Séquia de fozéta del te. de Se-
nyera, que escampant-se pel de Manuel dona lloc allí 

En te. de Coves de Vinromà (pron. fópa) (xxviii, a la pda. de Roseta, extens terreny d'arrossai entre Les 
150.1); Caseta de Ropa (pron. id.}, te. Benifato, alio Foies i el Molí de la Peris (168.14, IGC). 
vértex amb Beniardà i Benimantell (xxxv, 372); en Rosaure NL de singular aparenta en el terme de 
te. de Morvedre hi ha la Caseta del Ropero (xxx, Vallada (xxxn, 75.6); «passarem per rozáure», em 
23.3). deia Finí.; i IGC ho situa a 2°58 X 38°54, amb una 

Sentit iHustrat a l'enq. de Vilanova d'Alcolea (1961) -e ben neta, que descarta tota connexió amb el NP 
on m'explicaren que arroperos són els qui confiten ar-i* femení (exclusiu de Catalunya). Segons RMa s'usava 
rop. També, dones, aquells masos de Ropa devien pen- un plural fracte, clàssic, de rauz, a saber: aruàz (RMa, 
dre nom de la confecció, a qué es dedicarien del most 502). Dones aquí tenim el superlatiu semític rauz al-
dolcíssim de les vinyes i fruiterars d'aqueixes cornar- 'aruàz 'arrossai d'arrossals', 'el més gran deis arros-
ques: àr. ri¿bb, nom d'unitat n¿bba (ar-robbe = -a) en sais' (cf. Càntic deis Càntics), tipus també productiu 
les Leyes de Moros del S. xiv (DECat i, 430&35, 43); 20 en Top. val.: Castell-de-Castells, Torres-torres < turz 
amb p < bb àr. (EntreDL 111, 85 n.). ¿Vindria d'aquí at-turaz. Essent tancada la síHaba penúltima, s'accen-
també el nom del Ropero de Cordoba sobrenom del tuava en vulgar: rauz al-áruez, redu'it a rauz-áurez amb 
poeta castella A. de Montoro del S. xvn? transposició de ru > ur. 

El NL La Rossa dubto que pugui teñir una etim. 
Roquer, Roquet, -eta, Roquetes, V. Roca 25 arábiga (la dyEl Ros). És molt repetit com a nom de 

barranes i pdes. de conreu muntanyenques: a Eslida, 
Aín, Serra Calderona, Olocau, Orxeta, Alcanalí (xxix, 

ROS, Vali de ~ 164.16, 167.19; xxx, 60.20, 99.17; xxxiv, 132.19); 
pron. pertot la rósa, plural Les Rosses (Albocàsser) 

Clotada en el vessant O. deis cingles de Berti, afl. 30 (xxvm, 90.8); car és una explicació inobjectable i con-
esq. del riu Tenes, prop de Riells del Fai (te. Bigues, vincent veure-hi la forma mossàrab del derivat de Rüp-
Vallés) (Osona, Guia de l'Alt Vallès), i ho recordo oit t i a r e 'artigar', «roturar un bosque» que ha donat el 
en els llocs el 1924; molt reclosa i sempre amarada cast, roza, rozar (-Ti- dona q en mossàrab). Cree, però, 
d'humitat, deu pendre nom del ròs del cel o rosada que s'hi devia sumar l'arabisme de rauz(a), perqué a 
que s'hi concentra totes les nits (DECat vil, 459*43,** Sueca té la forma r$sa, amb ò oberta (xxix, 128.9). 
b22). Cf. «l'Aitana qualla el ros de la nit» (¿42). Veg. també l'article Rosa, infra. 
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Grup de noms menors valencians que semblen d'o- MisceHània de noms que vénen de ~ o en poden 
rigen aràbic. semblar derivats. 

Si els següents continguessin Tadjectiu català ros I. Entre els primers (en trobaríem d'altres) citem 
no s'explicaría gaire l'ús substantiu, amb article, ni Font de la Rosa, a Tarerac (xxvii, 38.8). Fonteta Ro-
Taplicació a paratges deserts i muntanyenes: Munta-** sera, a Cocentaina (xxxiv, 19.18). En bona part es 
nya i Pico del rós, te. Alcalá Jovada (xxxin, 129.12, tractarà més aviat del NP aplicat a un lloc: sovint, dels 
15); YOmbria A(l)rós (Castalia) (xxxv, 144.12); Cos- hereus d'una dona dita així. Son Roseta (Rus-) men. 
tera àyAlfós, o anrós, a Benirrama (xxxin, 118.22). te. Ciutadella (mapes Sorà i Mase. 5.47). Ombria de 
Molt millor si es tracta de l'àr. ruzz 'arròs', d'on pro- cimo r$za, te. El Boixar (xxvn, 138.9). Tomàs de Ro-
vé el nom de la planta en les llengües hispaniques, seta, a Alcanalí (xxiv, 131.23). Caseta Rosella, a Piles 
mot ben documentât en hispano-àrab, així (DECat, (xxxin, 3.16). La Rosella, pron. h ruzéh, a Corsavi 
s. v. arròs) o en la variant rauz (RMa, 109 «risum»). (xxiv, 91.10). 
Es tracta, dones, de franges de conreu de l'arròs, que En el capítol eclesiàstic. A Onil, dins el terme mun-
abunden pertot en terra valenciana. tanyenc de Favanella, la Penya de Santa Rosa (xxxv, 

D'aquí probablement, augmentât amb el «superla- ** 176.12), potser lin. 14, alla on el mapa posa un vèr-
tiu islàmic»: Barrane de Roseli (rozél), en el te. de Xe- tex «cenarosa» (err. fàcil per Senta-R.). A bastants 
resa; el rozél, pda. d'Alfarrasí, afrontant amb el te. de llocs hi ha ermites anàlogues dedicades a la Verge de 
Montaverner (xxxin, 199.19; xxxn, 102-10-12), les la Rosa: a Vallinoli (xlvi, 20, 29); a la ciutat de Va-
terres d'arrossai per exceHència, notem la sonora -z- lència: Ermita del Roser, al final de l'assegador de La 
que impedeix igualar lo a Rosselli ruzz él-Làh r é d u i t <0 Torre (J. Giner, 1965). El Roseret, pda. d'Alfafara 


