
REBOST 

colea (xxviii, 171.20) i Cervera del Maestrat (xxviii, MENC. ANT. 1710: «anaren a la Baga de Rabost 
124.4). a mirar los rulls hi hauria per compondré la iglesia de 

Basseta deis Rebolcadors, a Alcalá de Xivert (xxvin, St. Roch»; 1779: «- - - Palier - - - Rabost - - -» (SerraV., 
185.9). Pinos Mtpl. ra, 72). D'aquest, o deis homònims, el 

El Re boleo, a Espot (XXXVII, 73.2). J . F. C. * nom d'uns enviats reials; 1278: que Bernard de Rebost 
porti al rei els sarrains de Benaguazir (Mtz.Fdo., Doc. 
Val. ACA il, 446); 1309: Petrus de Rabosto s'havia 

REBOLL i deriváis installât a Avinyó, a. 1309, on sembla que era l'en-
viat de Jaume II; en altres does, de 1309: Petrus de 

'Rebrotsde vegetal', per a l'origen i matisos del qual,10 Robusto enviat prop del Senescal de Provença (Finke, 
veg. DEÓM'vi, 652^12-653^50. Acta Ar. m, 181, 182, 183). 

Reboll^tíú de cases del terme de Sant Julia de 2) Clots de Rebost, en una altra vali pirinenca, una 
Cerdanyoía (xxxvin, 113.24). Cal a La Vansa cinquantena de k. més a l'OSO., te. Coma i Pedra 
(xxxviii, 29.21). El partida, a Benicàssim (xxix, (xxxvni, 54.20). 
135.10). i* 3) Mas ant. en el Gironès; pron. «a pjbgst», entre 

Els Re bolls, pda. de Bellestar (Alt Urgell) (XXXVII, Palol de Revardit i Riudellots de la Creu (XLIV, 147, 
185.11). Cap dels a Arestui (XXXVII, 57.21). 149). 

Monte dd Rebollo, a Xixona. Forma mossàrab del 4) En el Valles, id. (forma llatinitzada): Rebosta, 
nom. prop de Ripollet; a. 1118 (Cart. St. Cugat HI, p. 41). 

20 5) En un arcaic document de l'Alt Aragó: a. 1035-
Rebollet, antic terme de la comarca de Gandia, cen- 70: «ilio Arreposte» (Cart, de Fanlo, s. v. Curiosoli-

trat en el cas tell de Rebollet, dins el terme de la Font tes). 
d'En Carros. És un coHectiu en -ETUM. Ja es troba ETIM. (PAGUS O SALTUS) REPÔSÏTUS 'recòndit, ocult', 
documentât l'any 1257: Rebollet (Mz. Ferrando, Cat. part, de REPONERE: la baga del Palier, més que cap, 
Doc. Val., 32). Més documentado en la nota sobre el 25 és de les més remotes i solitaries dels Pirineus; per 
cavalier Carroç, a propòsit del NL Font d'En Carroç a la relacio amb el cat. comií rebost, veg. DECat VI, 
(iv, 246). Sequía de ~ (o de Dos Portes), a l'Horta 690^8,37. 
de Gandia. Colomina d'En a Pollestres (xxvn, DERIV. 
108.18). Mas Regostell [Rag-], te. St. Pere Cercada, prop de 

Rebolledo, partida i barri de cases del municipi d'A- 30 Sta. Coloma de Farners: el 1842 s'hi refugiaren eJs 
laçant, a PO. de la serra de Fontcalent (amb -o mos- «nacionals» fugint de l'Esparra cap a les Femades»de 
sàrab). Sta. C., empaitats pels trabucaires d'en Felip i el jo-

Tut de la Rebolleda, cova en te. de Vallcebollera ve Savalls (Mundet-Puigdevall, Gral. Savalls, 43). Del 
(xxiii, 54.23). Uau i Serra de la a Castellàs dim. Rebost-ell amb bui > gui, com en pregón < pre-
(xxxviii, 11.12). La partida de Saldes (xxxvm,^ von (PROFUNDUS). 
81.2). En Reboster ¡Robuster no és possible en bona crí-

Rebolleda (o Ribolleda), masia del municipi d'Es- tica decidir si hi ha derivació del NL o bé de rebos-
punyola. ter, funcionari encarregat de les provisions (els camar-

Les Rebolledes, partida de Vallestàvia (xxvi, 190. lengs, entre altres, encarregats d'això en la Cort deis 
16). 40 nostres Reis, que hi foren importants personatges. 

Sengles partides lo Rebollar, a Montcortès (XXXVII, A Reus: Raval, Barrane i Mas de robuste o rubusté. 
111.10), Embonui (XXXVII, 47.15), Noves de Segre 1496: Raboster en el Fogatge, p.p. Josep Iglesias; 
(XXXVII, 194.18) i Vilamur (XXXVII, 14.17). 1547: «vico dicto de(n) Robuster», en unes «estimes» 

La Rebollera, serrât a Benassal (xxix, 48.20); id. cit. per Amigó, p. 41Sa; 1590: «Arraval den Rebus-
sengles partides a Cambrils (Solsonès), i a Vistabella4* ter», en un capbreu (id.). També parla de VArrabal 
(xxix, 75.22). de Robuster el poeta Bartrina, a propòsit del bisbe Ro-

La Rebollosa, veïnadet a Olius (XLVI, 115.1) i par- buster de Lleida, que erigí en Rector de Vallfogona el 
tída a Xodos (xxix, 90.18). Hi ha una variant Pia de popular poeta Vicenç Garcia (Perpetüines, 33.8f). 
la Regollosa, en el terme de Cadaqués, entre Jóncols Segons Amigó (Materials de NLL i NPP del te. de 
i el cim del Peni (XLV, 130). J . F. C. ô Reus, pp. 477-79), tot vindria d'un Mn. Pere Raboster 

però sembla que ell creu càndidament que Robuster 
Rebollet, V. Reboll sigui dérivât de l'adj. cuite robust; increíble deriva-

ció; rubusté ve de reboster, amb metàtesi de les dues 
pretòniques: és ben versemblant que les persones cita-

REBOST & des rebessin nom d'un lloc o una possessió llur (dita 
Rebost o Reboster). Altrament, aquest es repeteix en 

1) Paratge al capdamunt del Berguedà, vora el san- altres bandes, 
tuari de Palier, te. de Broca, fins prop de la carena pi- Mas de robuste en el te. de Valls (XLVI, 3.2). Es Re-
rinenca. CATorras (Berg.), junt amb Palier. Oït ra- boster (sr rabos té), poss. mail., te. de Muro, a la r. 
hçst alli, 1923 (exc. 6). 60 de Sta. Margarida (on anoto ara la Font des Reboster) 


