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{d'en Bili), Bini- (alquería, Mao, Men. 12, g-2)

Sense dubte aràbic. De beni 'filis', més el nom de persona hattâb (Gouv.
Gen. Alg.), pròpiament 'llenyater i venedor de llenya', dérivât d'hátab
(Dozy, i, 301¿). A. Ramis documenta un altra Biniatap en el terme d'es
Mercadal (Noticias, 1829, iv, 51), confrontant amb Lanzell i Sta. Eulària.
Serra Belabre diu que l'altra s'havia dit Benisataf (Tierras, p. 7); però era
reaiment la mateixa? El nom es repetía entre els moros valencians: una alquería de Beniataf entre Moixent i Villena apareix el 1265 i 1273, i, aiterat en Beniatas el 1272 (Mtz. Ferrando, Doc. Val. d'ACA, i, §§ 594, 1451,
1317). La -b final es pronunciava -/ entre els moriscos, i nosaltres sovint en
fem -s (matalàs, -af).

-ÀTIGA, Ben- (Calvià, Mail. 24, e-10)
Nom d'una antiga alquería, avui possessió. J. Rullan li diu Benàtica
(BSAL, i, xlv, 1). N'hi hauria una altra, de nom semblant, en el centre
de Pilla, car una «Alcheria Beniatie li Muza» figura en el terme de Montuïri segons la versió Quadrado (28) i segons Bofarull (108); com explica
Quadrado (Conq., 478) això es pot entendre «de los hijos de Atia, que es
o fue de Muza». El nom de persona câtiya està ben documentât, i pertany
a Parrei viva °atà «dare» (RMa.); ben productiva en l'onomàstica; a Algèria hi ha el prénom masculí °Atiya i també °Ati (°-t-y) [Gouv. Gen. Alg.).
Un Abu Muhammad °Abd-el-haqq ben-gâlib ben-cAtiya figura en la Tecmila d'Aben al-Abbar (2882). No estem segurs en totes les dades aràbigues
(hi poden mancar «punts») si es tracta d'un cAtiya (dones accentuat a la
A) o de °Atìya: devien existir tots dos, car Hess dona molts noms d'aquesta arrel, com a usuals a Aràbia, entre ells cAtìya, però el nom mallorquí
suposa "Átiya, amb una -g- intercalada en la forma de Calvià, tal com la de
lládriga < llúdria.

-ATRIA, Bini- (Alcudia, Mail. 6, -e8)
Possesssió important i antiga, al peu S. del Puig de St. Marti, des del
qual féu Coromines la seva enquesta del terme d'Alcudia. Sens dubte el
Rahal Benedria o Benidria que ja figura en el Rep. (Quadrado, 17, 461)
entre els del terme de Pollença. Pot èsser encertada, i ho deu ser almenys aproximadament l'etimologia Beni Iedriia que li atribueix AMAlco-

