AIXAT

AIXAT,

Rafal (Montuïri, Mall. 27, ¿-12)

Vella possessio ja mes prôxima a St. Joan de Sineu que a Montuïri. Ja
figura R. Axai en el Rep. (20) dins el terme de Sineu, i Quadrado (Conq.,
467), l'interpreta «la ribera»; i el retrobem amb el mateix nom en un document de 1511, que tenim anotat de Montuïri, i potser citarem en l'article d'aquest nom; ja Coromines admetia d'origen aràbic en E. T. C. i, 270.
En efecte ha de ser rahl as-Satt 'rafal del Xatt\ mot ben conegut («bord,
rivage d'un fleuve»), i ben documentât en l'àrab dels nostres Països (RMa.,
trad, «litus» i «superfluere»). Només fa escrupol que alii no hi hagi riu ni
corrent d'importància. Pero es coneix que els nostres moros l'usaven per
extensio parlant dels paratges ben regats i ufanosos. Car l'alzirenc Abenkhafadja i el Himyari, p. 126 (segles xin-xv), anomenen as-Satt com un
dels très paratges de gran bellesa que hi ha en els voltants d'Alzira.

-ÀIXER, Bini- (Mao, Men. 8, i-2)
Nom de quatre alqueries: Biniàixer de sa Punta o ses Cases Velles,
B. Gran o de ses Piques, B. des Fasser i Camp de Canons de B.
Antoni Ramis14 la documenta en el segle xvi i ho escriu Biniaxer. L'Arxiduc cita Teulera de B. i Serres de B. (Die Balearen, versió cast., n, 116
i 352).
Tenint en compie la forma antiga, no es deu tractar del conegudissim
nom femeni CÀyisa, sino potser d'un °Àsir (registrai amb la pronùncia Acher
en Gouv. Gen. Alg. 5, A).

ALAIOR

(municipi i ciutat, Men. 7, g-7)

L'etimologia donada per Eguilaz manca de tot valor. Deu èsser una etimologia popular a causa de la vaciHació entre illa i isla.
La forma Yhalor és la mes antiga, any 1301,15 data ja intuida per mossèn Josep Salord i Farnés.16 Després, a través deis segles fins al xvin, apa14.
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