ROSAMENT, RODESMONT,

RED-

( xxxiv, 43.12, 14). Després Roser adoptat com advo o de catalanització: Maset de Rosaleo, a la Llècua de
cació o patrona de molts pobles, i nom de dona, p. Morella (XXVII, 65.5), car en aquest context ja no es
ex. a Esterri de Cardos; i en eis afores de St. Pol de pot perdre una -d- i menys tant al Nord.
Mar, Ca la Roser és un mas gran i antic; altres a CasD'E/ Rosali, pda. de Cabassers, és revelador que es
tell d'Emp., Corçà, Lliçà, Mieres, Isona, Pierola, Tir- J tracti d'un Pou del R.f on afloren aigües (xii, 71.10):
via, Tregurà, Vilagrassa i a Vilallonga del Camp.
aquí el procès pogué ser rà's al-cäin 'cap de la font' >
rosalçin, catalanitzant e{ en î i amb reducció -in > -t.
CoHectius antics del nom de la planta. De ROSÉTUM. Un procès semblant és més difícil, a causa del lloc
1) Roset, llogaret de l'alta Cerdanya, aquí reduït a de l'accent, en El rozçli, pda. de Novelda (xxxvi, 28.
Roet, agre, a Lio, al costat de Sallagosa (cf. Pere Vi- io 14). Aquí potser i en eis següents, cal pensar en déridai, Guide Pyr. Or., 430) i jo hi vaig fer enq.; oït en vats o compostos de l'àr. ruzz 'arròs', eventualment 'ar1959 en les enqs. d'aquests dos pobles; en tinc altres rossai'; potser amb «superlatiu islàmic» ruzz él-lab
mencions ant., però bastara citar les que en dona Pon- 'el bell arrossai, magnifie'; i així mateix explicaríem
sich (Top., 143). 905: Valle Roseto; 915, 985, 1260: El rozél, pda. d'Alfarràs (xxxn, 102.10), i un altre
villa Roseto, id. Ss. xiv i xvii; Roet a. 1660.
v Roseli, te. de Xeresa (xxix, 119). La Séquia de Rose2) Rosetum 839, Acta C. SdUrg.; Rosed, còpia del ta, essent en terra d'arrossar, bé ha de tenir aquesta
S. xii (ed. Pujol, 230), que és el castell de Rosei, en derivació, potser un pi. vg. ar-ruzzat 'eis arrossals'.
el Berguedà, te. Vilada.
Caseta la Rosada (fozâ), a Morella, dins de la Ciutat
3) El Roset, Mas d'
te. Sta. Magdalena de Poi- (xxvn, 179.17).
pis (xxix, 199.17).
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4) Roset, Penya de
te. Xixona (xxxv, 83.12).
Veg. Soler de Roset.
ROSAL, Vila ~
ROSAR, avui reduït a fuá, Sant Julià de —, esgléEn el terme de Parets del Vallès (E.T.C i, 246.159),
sia rural en el te. d'Argelers (Ponsich, Top., 25).
V format amb un nom de la sèrie dels compostos amb
MENCIONS ANT. 1292: Rosar; Rosario 1347; i NPP germànics (E.T.C, i, 245 ss.), sens dubte un dels
altres 4 casos semblants en el S. XIV, 1598: St. ]ulià innombrables en -ALD (Forst., 1496; Aeb., Onom.v S
de(l) Robà(r), 1598, 1600.
31); potser un ROSALD format amb la inicial no rara
Però no sera coHe. semblant el que figura en Vila- Ros- ( 1 1 noms en Forst.) o HRODALD (amb la fecunrosal, lloc antic, del Vallès, prop de Parets, però crec 30 dissima H R O T H - (136 ib.) o potser amb el poc freen te. de Plegamans: com tants altres noms del nos- qüent RAUD-; amb influèneia, o sense, de rosa i dette Nord, formats amb Vila- (com Vila-robau, Vila- rivats.
droven, Vilagelans etc.) hi veig un NP germànic
(E.T.C, i, 246), que seria el ben conegut Raudald (a.
Rosalea, Rosaleo, Rosali, Rosalió, V. Rosa
923), Rodallus (1029, 1045).
»
II. En eis molts i heterogenis noms en Ros- que
veiem a les terres del Migjorn, des de la conca de ROSAMENT o RODESMONT, REDl'Ebre al Sud, hem de comptar amb la possibilitat
que son d'origen aràbic o mossàrab, aquests potser
Nom d'un despoblat morisc de la Vali d'Albaida,
també derivats de rosa, que de vegades no serà la de 40 de forma molt mal establerta. SSivera (p. 276) anomejardi, sino flors de rosàcies silvestres (com la ga- na Redesmont (a) un despoblat, morisc, de Lutxent, en
varrera). P. ex. el Barrane de les fçzes, a la comarca una sèrie de «caseríos árabes» Benichelvi, Benicalvell
dels Ports, te. Porteil, afl. esq. de la Rbla. Celum- i altres dos; res d'això en l'enq. ni en GGRVt i temem
bres, en paratge molt escarpat, i agrest, lluny del po- les inexactituds de còpia de SSiv. (Benichelvi era de
ble (xxvni, 65.11).
Salem...). En l'art, de Quatretonda (que és limítrof
En part es tracta d'això també en eis casos de Ro- a PO. de Lutxent) dona un nom semblant, aplicat a
salea (pron. rozaléa), que es repeteix bastant, supo- l'erm. de St. Martí, al SO., que segons eis vells era
sant que estigui per Rosaleda. Barrane de Rosalea, a l'esgl. d'un poblat, del qual es troben ruines; però aquí
Benimassot (xxxv, 68.14); sengles Mas de R. a Llu- diu Rosament (forma b). I una forma intermèdia Rocen* i a Planes d'Alcoi (xxix, 108.27; xxxiv, 138.18); 50 dismont (c) la troba la GGRV (949), com un despoCasa Rosalea, a Benissa (xxxiv, 94.10). En aquest con- blat que havia depès d'Albaida.
text -e-a la -d- es perd en la pron. actual del Migjorn
Tot plegat, conjunt de formes contradictòries que
valencià. Llucena ja no és meridional, però molt arri- fan incerta qualsevol conjectura. Potser àr. ra's almat al límit aragonés, on és també pron. baturra.
mànn, si prenem rà's 'cap', en el sentit de 'turó' (que
En altres casos és més versemblant pensar en ara- # té en alguns NLL val.) + mann «don, faveur, grâce,
bismes d'una mena o altra. El Rosalió, mas de Cap- bienfait» (Beaussier, Belot); «dare» (RMa, 330.9f.).
çanes < râ's al-°uiûn 'deu, arrel de les fonts' (XIII, Dones, 'el turonet del do, del favor', Dozy (Suppl. IL,
19.21). Recordern altres NLL on eis compostos de rà's 616b) en dona altres accs. dels mots d'aquesta arrel
apareixen també amb Ros- com Rossalany (veg. art. mann, i amb una variant munn (també RMa) amb el
Rozalén). D'això mateix derivaran per via retrògrada«) sentit de 'mannà', variant que legitimaria la vocal de

