
RAVENER 

105.9), de Career (GGRV il, 96), i d'Almudaina. El siones d'Ahmed, i unes de Gomir Garfies (Cart, de Ta-
Ravale!, nom amb què és coneguda l'Alcudiola de Ra- vèrnoles, 117.14): arabismes clars, tots tres, d'aquesta 
felcofer. rodalia, llavors rescatada de poc; és un compost de 

El Rabaldî, partida del terme de Xàbia ja prop del ra's amb ditnna (d'on ve el NL arag. Ademnay Adima, 
Poblenou de Benitatxell (xxxiv, 73.2): de ar-rabadìn ¿ i port ant. Adémia: NRFHisp. xii, 58). Sens dubte, 
'els ravals', pl. de l'àr. rabad, amb d > Id (com en al- de ra's ad-dtmna 'cap del camp o del quinta' (Top. 
calde o el cast. ant. arrabalde 'raval'. J . F. C. Hesp. I, 194). 

5) Rendaguanya, pda. situada entre Bèlgida i Palo-
mar (xxxii, 129.16, 133.18), d'on baixa el riuet de 

RAVENER io Rendaguanya (134, 19, 20), que és l'afl. esq. més im-
portant del riu del Molí (3°12 X 38°51). GGRV i 

I altres deriváis del llatí RAPHANUS 'rave' (DECat SSiv. (p. 92) ho porten com una de les pdes. princi-
vii, 139^43-141^40). pals d'aquest terme. Sembla evident que ve de l'àr. 

Torrent Ravenery curs d'aigua que neix a la serra rand, el genèric de randa 'llorer'; potser combinat amb 
de l'Albera, dins el terme d'Argelers i desemboca ali* u n NP Uâniya (GGAlg.)y de l'arrel tony 'ser lent, pe-
mar, al N. de Cotlliure. resós' (Dozy, Beaussier, RMay s. v. tepescere). Però el 

Es troba documentât l'any 981: Rivo Rafanario fet de ser el nom d'un riuet i molí, indueix a preferir-
(Cat. Car. il, 212.3) i moites vegades al Capbreu d'Ar- li rand al cuuain 'el lloredar de la fonteta', format amb 
gelers de l'any 1292: Ravanel; Revaner; Ravanerio; in el dim. de cain 'una deu' («fuente pequeña: cuuéien» 
ripparia de Ravaner; in portu de Ravaner (Cercay any 20 PAlc, 256a; i, en altres accs., Boqtor i Mohit. Cf. Res-
1959, p. 39). Cap i Cala (de) Ravener, al Port de la salany i Rascanya, que semblen ser altres compostos 
Selva (XLV, 132, 130). de cain. 

Son Ravenet i Can Ravenet, a Inca (XL, 50.10, 45.2, s) Més dubtosos: El Remolo, pda. del Fondò de les 
50.9; m. Mase. 10F7). Neus (xxxvi, 85.4). Potser d'un *ramlun, plural de 

Clot de Raventssia, a Cervera del Maestrat (xxvin, 2J rami 'arenal', o de rammâl 'endeví, geomàntic'. 
121.2) (veg. DECat, 139&26-28). Font d'En Ravenis, f ) Relliu, Morro de a la costa del terme de Ma-
a Bunyola (XL, 11.10). nacor (XLIII, 140 ss.; i m. Despuig); potser compost 

La Figuera del Ràvec, a Òpol (xxv, 182.25). Cf. de ra's 'cap, promontori' (cf. Morro de Ras, te. de San-
DECat, 139M7 ss. J . F . C . tanyí); no es veu ben ciar si -lliu pot venir de l'arrel 

M Ibb «intellectus» i «cor», RMay per més que d'aquesta 
Ravós, V. Rabós es forma un labîb 'assidu, primerenc', també convertit 

en NP: Lebib al-Fihrî, patriarca d'Albaida (Ribera, 
Dis. y Op. 11, 212): dones, potser ar-ra's el-lebîb 'pro-

RE-y RI-, bloc d'arabismes i mossarabismes menors molitori ferm', amb forta contracció re(s)l(b)tb > re-
» llib > -lliu. 

Arabismes 
a) Els Recorráis, pda. d'Alf atara (XXXIV, 44.1), pot- Mo ss arabismes 

ser de rukn ar-rahl 'racó del rafal', amb una ey com en a) Recortés, sequiol de te. Sollana (xxxi, 45.10). 
reco, la variant de racó < àr. rukn com explica l'art. Potser RIGÜUS HORTENSIS 'paratge regat en terra d'hor-
del DECat. 40 ta' (cf. Xorrigo, vol. 1, s.v.); més aviat que d'un cat. 

p) Requena i variants del mateix arabisme, que ha Ree Cortés, perqué no tenim noticia del pre-romà RE-
donat el nom de la vila (no valenciana) de Re quena a KU en les zones mossàrabs; amb Ricuus el canvi de la 
la Manxa, que l'Estat ha incorporât arbitràriament a la -G- en q es justifica pel filtre aràbic. 
prov. de València (amb la vana dèria de castellanizar- p) Pou de radçksi, un d'on es treu molta aigua en 
la). Per a l'etim. no és prou de fiar el que diu el llibret45 el te. del Genovès (xxxn, 68.16). Semblaria el 11. AQUÏ-
d'Oliver-Asin (p. 13) que vingui d'un Rekkana (mot DÜCTIO (O -DUCTIUM) 'conducció d'aigua' si es veiés 
que manca en Dozy, Freytag, Beaussier, Dieterici), no una explicado del canvi de QUI- en Re-. Si aquest con-
manca d'algun fonament, però ben inexacte. ducte fes un tomb per regar altres parts del terme, 

El cert és que ve de Parrel rkn 'consolidar, refer- no tan pròximes al pou, podria ser encreuament amb 
mar' (Dozy, Suppl. 1, 556), la mateixa de rukn > racó REDUCTIO. O bé podria resultar d'un encreuament amb 
i també el ben conegut rakin 'sòlid, assossegat'. D'a- Tàr. r\hà 'moli', si el pou s'hagués aprofitat per fer-hi 
quest, o de Ileus variants, un rakany venta o maset de un moli. 
Raquinay te. Ares (xxxvn, 85.25); Barrane de Reque- y) La Reprimala, pda. del te. Vilallonga d'Assafor 
netay a Rossell (xxvn, 110.8). Sengles llocs menors (xxxin, 53.9) < RIPA MALA, amb una -R- interna re-
fekénay a Benicolet, al Genovés i a Confrides (xxxv, ** percussiva (més aviat que de RADIA O RIPA PRIMARIA 
31.6); Rekçniy a Albalat de Pardines, deu venir d'un 'termenal antic'). 
gentilici nisba, sigui relatiu a la vila manxega o a algún S) Cova Rèsta, te. Rasquera (xni, 91.16), potser de 
dels homònims. ARESTA 'caire de serrât'. 

y) Recedennay a. 1111: unes mansiones del te. d'A-
lòs de Balaguer, amb les quais afrontaven unes man-60 En els segiients hi ha raó per dubtar entre mossara-


