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RA- prédominant en romànic, desbordant sobretot en un 

Noms de lloc menors en ~ d'origen aràbic. sentit diminutiu o compassiu, i en particular com NP. 
D'ací el NP Râka, fem., a Aràbia (Hess, 26b) i a Al-

ai Rabbatolcadi, nom d'una mesquita i un barri de gèria (Raqâ, GGAlg., 324), i amb dérivât Râkàn (Hess, 
la València sarraîna, segons el Rept. : de l'àr. rahbatu 5 alg. Ràken). D'aquí, dones, Beni-Racà. 
l-qàdi 'Pia del qadi o alcalde* (Jul. Ribera, Dis. y Op. Y) Altres noms d'aquesta o semblant etim. Potser 
11, 319-25). «Alcheria Arraclh en el Rept. entre les d'Inca (Bof., 

p. 146), on la 4- pot ser simplement repercussiva, en 
fi) Rabin, Coli de «escucha en el molino del un nom nisba en -f, dérivât de raka: Râkt, i dim. Ru-

Coli de Rabim, a Formen ter a; id. una «escucha y ata-10 ka#a (Hess, 26a); passat que vingui de l'arrel rkl àr. 
laya en La Britja» (Eivissa), segons una llista del se- (poc descabdellada), amb el sentit de'tirar coces1 («re-
gle xvi (Macabich, Feudalismo, p. 47). De l'àr. rabîb, calcitrare» RMa i Dozy), del quai deuen venir Rakla 
que significava no sols 'gendre* (i rabîba 'ñora', «no- i RakkMa a Algèria (GGAlg., 328, 330). D'altra ban-
verca» RMa, 493) sinó també 'esclau, nodrís o aliat' da: Pia Raqué, te. Cervera del Maestrat (xxvin, 120. 
(Belot): arrel rabb 'ensenyar' (també «nutrix», «do-15 23) ('00 X '27 en el cadastre): potser deriv. cat. en 
minus» RMa). Pròpiament degué designar el guaita ~er (o d'aquell àr. Ràkan). Mas de Raqueta, entre Llu-
destacat en aqueixes talaies. cena i Benafigos (xxix, 110.18), cf. raqueta 'ànsia, an-

gunia', dialectal del Priorat (DECat vii, 170*45); o 
y) Roca (Beni-), alquería que figura en el Rept. de d'altre dérivât cat. o àr. d'aquesta familia, cf. àr. ra-

Mallorca: «Alch. Beniracha: 6 jovatas, et est A. de 20 qìq 'fi, subtil, migrât, suau', que vulgarment sona ra-
Monte rubio». Com que el Rept. no hi ha signes d'ac- quec, f. raqué. 
centuació, és possible, si bé dubtós, que sigui el ma-
teix nom que es prolongaría fins avui en el de «hort 8) Rafull, pda. d'Albaida (GGRV 11, 60): de l'arrel 
de Can Recà», que vaig recollir en el te. de Selva (XL, rhl 'transportar, emigrar, muntar a cavali', que ha do-
64.24), terme que almenys en part se superposava amb 25 nat diversos NPP derivats: Rahual i Rihel a Algèria 
el te. d'Inca del Rept. ; no figura en AlcM ni en el (323, 325) i els diminutius Ruha&il i Ruuaih{l a Arà-
m. Despuig, ni en el Co. Top. Mail, de Mascarò, ni bia (Hess, 255). També formaría un *Rahâl, segons 
es veu en el seu mapa. Sliauria d'accentuar, dones, el tipus en -ûl freqüent en NPP, i que ha donat 
Beni-racà. molts noms catalans en ~ull: Gassull, Marull, Rat-

Del mot, però, ja parlà AMAlcover (BDLC xiv, 30 xull{rj) etc. 
145): nom pertanyent a la familia lexical, sobretot re-
presentada en les llengûes romàniques mediterrànies, e) -Râs (Betti-), serrât que va a parar en un promon-
provinent en definitiva del mot bíblic raka 'ximple- tori d'Eivissa, formant un abric o rada: la «Cala de 
ria, imbecilitat', d'on ve el cat. recar (racar), dial, racés-, Benirràs» (Macabich, Feudalismo, 38), immédiat O. 
estudiada en DECat vil, 172*15 ss. Però a la Mallorca 35 de la Torre de Portinatx (Nomenclat. Mari t.); Port de 
sarraîna degué venir de la seva propagació a l'àrab, al Benirràs és, també el nom de St. Miquel de Balansat 
quai degué passar des de l'arameu, igual que en l'ús (Villangómez, rev. Vida Nova, 1955, 27, n. 5); ja fi-
evangèlic, en aiguabarreig amb altres canals del mot gura en un doc. de 1689: «Jur. Raix - -- del quartò 
semític (veg. ib. vii, 17161-28). En àrab, en efecte, va de Sta. Eulàlia y lloch de Binarás» (BSAL m , UAa i 
pendre amplitud semàntica molt gran, i distinta de la 40 AlcM). Essent el nom d'un promontori, i sens dubte 


