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ultracorrecció semblant: Felgós FILICOSUS, alterat en Coves de Vinromà i Pobleta d'Alcolea (XXVIII, 80.1, 
Falgons). 151.22; XXVII, 171.28). Caseta de les Raboses, a Be-

E1 tipus RAPIDO sus Them explicat i exemplificat re- nimodo (xxx, 1821.14). 
petidament a l'article -Rabiosa, supra. Aquí topogràfi- Barrane Raboser, a Porteli de Mila.; El Raboser, 
cament s'explica millor que enlloc, pels ràpids del riu * sengles pdes. a la Vali d'Alba i Cabanes (xxvm, 165. 
Orlina, que aigües amunt del poblé —m'explica Pinf. 13; xxix, 122.17). 
de Rabos—, salta pel lliscant de penya del Gorg Po- Mas de Rabosero, a Todolella (xxvii, 200.1 ss.). 
drit; i d'allí en avall es mes ràpid que a la resta del Sengles pdes. El Rabosero, a Vistabella, Torres-Torres 
seu curs (xxn, 87.22). Deu ser reflex del nom del po- i Morvedre (xxix, 77.15; xxx, 20.3, 23.21). 
ble empordanès el «Puig den rdbús», te. de Banyuls,10 La Rabosera, Vali d'Uixó, Useres, Artana, Onda, Al-
que hi afronta ¿xxv, 32.4). bocàsser (xxix, 191.81, 17.10, 160.24, 151.6; XXVIII, 

En tenim algún homònim (ultra els quasi homònims 191.8, 17.1, 16.24, 151.6; XXVIII, 181.19). Les Rabo-
de l'art. Rabiosa). En particular a l'Aude: Gua-Ra- seres, a la Serratella i a Costur (XXVIII, 139.21; xxix, 
bious, lieu-dit, sur la Robine, te. Salelles, ja Vadum 9.15). Les Rabos e tes, a Mutxamel (xxxvi, 163.1). 
Rabiosum a. 1221. 2) Rabesols, loc. disparue (amb1* Liorna El Rabosar, o -osai, a Lliria (xxx, 80.5). El 
una / ultracorrecta), te. Ribaute, doc. Rabidosum 843, Raboset, a Callosa. El Raboso, a Ador. 
Rapidosum 858, -doso a. 911, Rabedoso 1028, -dolz 
1189. Var. en -ONE: Rabesó a. 859, Rabió 1175, Ra- Rabugada, V. Re-/Ri- (a) 
bizou 1182: d'on, avui, amb derivació regressiva: Le 
Rabet, ruisseau en te. Coustouge (Sabarthès). 20 

RACÓ 
RAVÓS, llogaret agre, a St. Andreu del Terri, en-

tre Girona i Banyoles. S'havia grafiat Rabós, per con- De l'àrab vulgar rukún 'racó': DECat VII, 27¿53-
fusió amb l'altre, però s'ha adoptat després la millor 54. 
ortografia amb -v- (ja acceptada en el Nom. C.E.C., 2a.2* Sani Feliu del RACÓ, poble agre, a Castellar del 
ed.); també el 1359 s'escrivia millor amb v, si bé Bofa- Vallès, al peu del massís de Sant Llorenç del Munt: 
rull va llegir Raves en aquest cens {CoDoACA xii, Sari kulgad dd fdkó, oït Cor. 1920 ss. Els documents 
104), en el ms. del quai la e i la o són quasi iguals; i és antics en diuen St. F. de Castellar o de Valrano. 
sabut que v/b no es confongueren mai en cat. abans Sant Cugat del poble del municipi de Navars. 
del S. xvi. 30 Pron. Mod.: sáti kulgát (dal fdkó), oït per Coromines 

PRON.: rabós. allí (1932). 
MENCIONS ANT. 1362: «Sti. Cucuphatis de Ro- Es~, nom de tres de les véndes del municipi de 

gationibus» en el L. Verd (Alsius, Nom., 195). També Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). 
Botet (GGC, Gir.), testifica la forma antiga Rogationi- d — de la Font, veïnat del municipi de Sant Marti 
bus. 1379: Castrum de Rogacionibus, redempció del35 de Centelles, dl — de Salou, davant la platja de Salou, 
bovatge al rei (Alsius); 1691: Sti. Cucufatis de Roga- te. Vila-seca. di — de Santa Marta, barri de Cullerà. 
tionibus (Monsalv.). d — de l'Oix, barri de la zona de platja de Beni-

Com explica Alsius: el senyoriu d'aqueix castell per- dorm. d — deis Cirers (o del Cirer), barri del munici-
tanyia a l'ardiaca major de Girona, anomenat també pi de Bocairent. Lo ~ de Contraix, situât al fons i 
«arxiaca de Rogationibus». És perqué estava a càrrec40 capdamunt de la ribera de Contraix, afl. esq. de St. 
d'aquest ardiaca la celebració de la festa religiosa de Nicolau (V. de Boi). 
les rogatives o ROGATIONES. Era una festa internacio- Sengles partides el —, d'Argelers (xxv, 46.10); de 
nal de l'Església católica, entre les més antigües i ge- la Coma i la Pedra (xxxvin, 48.13); de Cambrils 
nerals, com documenta Jud (RLiR. x, 42). (xxxvin, 160.3); de Vilafamés (xxix, 7.4); de Valèn-

Deriv. de ROGARE, on Parrei va evolucionar en ro-4* eia (JGiner, 1935); de Càrcer (GGRV n, 96); de Ra-
marne, intercalant -v- de transit entre A i la labial O: felcofer (xxxin, 44.13); de Ferragut, de Carabona, de 
en particular en fr. ant. rover 'demanar, preguntar', les Sàbies, de Tabal-, a Xaraco i Xeresa; i El — Tar-
En el NL l'evolució fou Rovaons > Rovós, dissimi- raes a Benirredrà. 
lat en Ravós. De la reducció de -ons a -ós, segons el Coma del —, en el terme de Fontpedrosa. Racons 
tipus fonètic rossellonès hem donat exemples supra a 50 de Morenç, a l'alta vali del Ter, te. Setcases (Cor. 
prop de Rabós d'Empordà. Per a l'error d'identifica- 1934). Distingint-hi: El pie del ~ de Dalt o Gros i 
ció amb un Rabidosa, veg., supra, art. Rabiosa. el pie del ~ de Baix o Petit separen aquesta coma de 

la valí de Carançà. Sengles la Font de(l) Racó, a Vila-
bella i a Lladurs (xxxvin, 167.16). Penyal i Comellar 

RABOSA » des - , a Bunyola (XL, 7.2). Sengles Mas de{l) a 
Forcali (xxvii, 196.15, 197.25) i a Ares del Maestrat 

Del nom meridional de la guineu (DECat vil, 25a (XXVIII, 79.8). 
15-41). NLL en E.T.C, n, 81. Sengles Barrane de la — , Racó-Roig, barranquet afluent per l'esquerra de la 
a Tírig, Peníscola, Culla i Valí d'Uixó (XXVIII, 94.4, valí de Farrúbio (en el camí de Tortosa ais Ports del 
195.25; xxix, 69.14, 190.26). Font de la—, a Ares,«° Mascà) (Coromines 1934). Closa i hort del ~, a Sant 


