
RUBÍ 

combinado dels sufixos -t i -n: en Orrató, nom antic 1192: Guillelmus de Rubi {Cart. St. Cugat m, 323). 
que es devia trobar a la vali de l'Isàvena, segons do- ETIM. La simple inspecció d'aquestes dades ja ens 
cuments de princ. S. xi; «de Or ratone», a. 1007; i mostra que el nom de la vila vingué del de la riera o 
com afr.: «de occidente Horratto, fili Altemiro —» riuet, als dos costats del quai sliavia anat fent l'edi-
a. 1009 (M. Duque, Docs, d'O varrà). * ficació: en Ri-rubi, en la forma abreujada que hem vist 

És veritat que també es troba en contextos que do- revestida per nombre de noms de corrents i riuets, su-
narien peu a interpretar-lo com un NP: a. 874: «sig- pra, en l'article Ri-, o probablement en la variant Re-, 
num Orratoni» (Abadal, P. i R.); 988 (ib., 276). de la quai també hi hem aplegat exemples (Re-lat, Re-

I altres combinacions que es podrien entendre com piaix etc.): s'hi produí el fet fonètic comunissim de 
NP o NL: 990: «terra Orratoni» (ib., n.° 286); i com- io l'«haplologia»: notem que una pronuncia rz-rubî, es 
binacions com «egi Orrato», «sig. Orratoni», en altres podia àdhuc pendre per un cas de quequeig, i que, a 
does, de fi S. x, i princ. S. xi (Abadal, n.° 316; Serra- la inversa, la gent jove (destinats a ser barons de res-
noS., pp. 396, 399; M. Duque, 93.1, 101, 103 ss.), pecte) reaccionant-hi exageradament ho devien reduir 
Com que al trament no en tinc noticia com antropònim a rubí: vulgarisme primer, després acceptai resignada-
(i llavors no s'hi veuria enllaç etimologie), quedem en i* ment.1 

dubte, sense excloure que fos pròpiament un NL d'à- Que RÛBËUS en lloc de rubi s'accentués rubí és un 
questa familia, on es combinessin les caractéristiques fet que es reprodueix en massa en la nostra toponí-
de (1-2) i de (3-4), que secundàriament s'hagués apli- mia; Font-rubí < FONTEM RUBEUM, amb 'font' mas-
cat a NP; o si es tracta d'un antropònim ignorât inex- culi com en llatí; Quer-rubî > Corrubí; Balçrubi, en-
plicat i independent de la qüestió present. 20 cara BALTEUM RUBEUM en un doc. del S. x (E.T.C, il, 

267), deformat després en Malrubí; Camprubi (a Ro-
La Rua, V. Rugai Ruaia, ape. a Carratalà Ruaix, ses etc.); Campo-rubí, te. Naens, en el Ramiceli; Boi-

V. Ro-, Ru- (mise, àr.) Ruart, V. Roard Ruban, V. xo-rubi (que imagino ja accentuai a la -i), en el Solso-
Robau nés, mas citât en el Capbreu de Besora, c. l'a. 1200, 

V lin. 66 (= fr. buisson-rouge vulgarment). 
Costa-rubí, pda. de la Vali de Ribes, en 1'antic ter-

RUBÎ me de Queralbs. En el doc. de 1027 donant (An)nuria 
al mon. de Ripoll, enumerant les afrs. de les 7 valls 

La vila del Vallès, entre Terrassa i St. Cugat. que constitueixen la donació van a Occid. de Pedra-
PRON.: rubi, a Olesa, Casac. 1920; a Bna., rubí i 30 fita, la serra que va per Costa Rubia et Fonte Alba, 

pertot. Gentilici: rubinencs. Cers: Coli de Finestrelles...». Modernament ja consta 
MENCIONS ANT. Donarem separadament, i pri- com Costa-Rubí entre els «baixants de Garriga» que 

mer, les referents a la Riera de Rubí, que aigües avail van cap a Serrât, en el Gibell de Queralbs (S. xvm), 
de la vila, tombant a TO., desaigua al Llobregat, entre BCEC 1918, 138, 141. 
el Papiol i Castellbisbal; la quai és el fonament del35 Aquest canvi d'accent el veiem ocasionalment fins 
nom. en la llengua comuna en mots vius: e s corpi SCORPIUS 

a) 986: «Rio Rubeo --- Gausac - --» (Mas, NHBna. o SCORPIO i novi per nuvi; amb abast més descabde-
iv, 104; Cart. St. Cugat i, p. 147; Cat. Car. il, 198, n. liât a Mallorca: delobi per diluvi 'xàfec' T. Forteza 
6); 987: Rio Rubio (Balari, Orig., 188); 995: «in al- (Gram. Cat., pp. 85, 86n, 155), que observa un glos-
veo Rio Rubio» (Cart. St. Cugat i, 259); 1037: «alveo 40 sador pron. kom ds vdh ravdnzolí (metàt. de ver l 
de Rio Rubeo» (BABL vil = xin, 481); 1237: «Ria- ¿vjyzeli), quan voi asseverar: 'com és ver l'Evange-
ria de Rubi» (Cart. St. Cugat n, 452). li'; i el nom de planta MARRUBIUM s'ha tornai malrubí 

Rubí és, dones, contracció de Ri-rubí per haplologia. en la boca dels herbolaris. 
Docs, pels quals veiem que, consumada l'haplologia, RÛBËUS s'ha réduit més generalment a RUIU en 11. 
ja passava a ser mirât primordialment com nom de la 4* vg., d'on el cat. roig. Arrelat en la nostra terra, el tro-
població. bem principalment en la toponimia del Nord; però n*hi 

b) Del castell o terme o parroquia o població. 1002: ha casos en la del cat. occid (Rúbies), allí sense el tras-
«de Aqualonga vel de castrum Rivo Rubeo» (Cart. St. liât accentual; i més en les terres de substrat mossàrab 
Cugat il, 31; del castrum també en Cat. Car. il, 198, (Farrúbbio FONTEM RUBEUM) en els Ports de Tortosa; 
n. 5); 1037: «in term, de Rio rubio - - - in alveo rio Gorgo-róbio, cap a Ontinyent. Molt més es troba allí 
Rubeo» (BABL vu, 491); 1140: el primicer de la mateix la reducció a roi(o). Montroi; i un Pelatroi en 
Seu de Bna. dóna a poblar el molí de «Viula - - - in val. central, amb el qual podrien anar Es Beltroies, te. 
par. S. Petri de Rivo Rubeo» (Font Rius, C. d. p., S Aielo de Malferit, si bé per a Benitroies, te. Bèlgida 
58; Mas, NHBna. xi, 55); 1156: «est - -- mansus in (xxxn, 135), he pensât en una combinació de roies 
Rivo-Rubeo» (Cart. St. Cugat m, 182); 1359: Rubi & amb benât, plural arabitzat de PINNA = pena 'penya'. 
(CoDoACA xii, 14). Hi hagué altres homònims? No tinc altra noticia 

c) Noms de persona, sens dubte de senyors que d'un Robi que el cens de 1359 inclou a la veguería de 
prengueren nom del castell, o ciutadans de la població, Pallars (CoDoACA xn, 79). Hi ha diversos Son Rubí 
mostrant-nos ja soldades les dues parts del nom. a les Ifles, te. Sineu (XL, 101.17; Mase., 19H6), a 
1011: Sunifredus Rirubensis (Cart. St. Cugat n, 84); <0 Montuïri (1?1.15, 27H11); i a Mercadal (XLIV, 26.12, 


