
RASQUERA 

d'Alacant, mitja dotzena de k. al NO. de la ciutat. (1); i fins a Andalusia, hi ha raspa 'careneta' (Ale. Ven-
Pro«.: san visçn(t) del raspeé, J. G. M., 1935 (oït ceslada). D'aqui sens dubte Raspilla, aldea agre, a Yes-
a Alacant, St. Joan, Mutxamel i Elx) (gent.: sant- te (extrem SE. de la Mancha, te. Yeste, prov. Albace-
vicenteros)-, id. en l'enq. que hi férem el 1963 te). Tot això, i el seu origen ha estât detallat, i expli-
(xxxvi, 97-101). Cavanilles ni, 253, dona bona i de- 5 cat com dérivât del verb raspar, en DECai vu, 113-
tinguda descripció del terme, dividit en 8 districtes, 114. 
un dels quais és El Raspeig, que ha donat el deter- I entre el Gironès i la Garrotxa, un veil i gros mas, 
rninatiu. que anomenen «a Raspai» (raspai), al peu del Santua-

Notem variants parònimes amb gran dispersió, dins ri de Finestres, a TESE., uns 0hl5, al cap del serrât, 
el nostre domini lingíiístic de terminado, però, més io damunt grossos pendents, entre Mieres i St. Aniol 
0 menys diferent. (1960, exc. 619b 1-6, XLIV, 99). 

2) El Raspai, llogaret i partida, vora el limit mur- Així com aquí el deriv. és en -at, també podríem ad-
da, entre El Pinos i Jumilla, ja de llengua cat. (si mal metre que Raspeig fos un dérivât, p. ex., en -ACiu 
no recordo), si bé agre, al mun. de Yecla.1 Can Raspais (amb c mossàrab i imela), i que els altres vinguessin: 
{raspáis), te. St. Jordi d'Eivissa (xxxix, 45). V els uns (2 i part del 6} del pre-romà -AIU (com Ricaio 

3) Font del Raspali, prop de Cocentaina (xxxiv, etc.); altres amb el sufix rom. -ACLU (3, 5, 6). 
18). 1 Cf. raspai, que a St. Josep d'Eivissa definiren: 

No sé si és la mateixa on feren beguda uns excur- «una espècie de roldonet» (xxxix, 7); cf. roldó 'se-
sionistes de Cocentaina baixant de L'Assafor a Vila- micercle que es fa per al batre o bé per pescar amb 
llonga pel Barrane de La Panera (relat en «La Mari-20 la xarxa' (BDC xiv, 59). 
na» de Dénia l-n-1964). 

4) Llom del Raspali, te. Alcalá de Xivert (on el Rasquell, -es, V. vol. 1, 243 i s. v. Rasquera 
qualificaren de «nom ja antic») (xxvin, 188.22); és 
un turonet de 210 alt. a la r. de Torreblanca, bastant 
rost, perqué puja 100 me. en un espai de 300. 25 RASQUERA 

5) Raspai o -pall, veïnat a l'alt Penedès: el N.C.E.C. 
posa Cases d'en Raspali com agre, de Font-rubí; allí Poblé de la Ribera d'Ebre, uns 35 k. al N. de Tor-
1 a Vilafranca en digueren Can Raspali, atribuint-lo al tosa, en un ampit de la Serra de Cardó, 3 k. a l'esq. 
te. del Pia del Penedès (però tot és el mateix, perqué del riu. Dalt d'un turó pròxim hi ha una devota ermi-
aquest es toca a l'È. amb el de Font-rubí). En realitatío ta. I el kçl de raskéra: anotat a l'enq. de 1936 (xm, 
deu ser Raspai (amb Can, o Cases d'en, postissos); 87.12). 
perqué ja apareix Raspai com NL en un doc. del Pe- MENC. ANT. 1153: en donar al Temple el castell 
nedès, de l'a. 1143 (citant-lo en una 'era': «area de de Miravet, li dona també el nostre Comte, en franc 
Raspai»: Cart. St. Cugat ill, 136). alou, els «--- castra de Pinello et de Resquera ---» 

Potser -ali ultracorrecció de -ai} ** (junt amb Algars, Batea, Corbera et Gandesa (C0D0-
6) Los Raspajos, nom de dos «caseríos», un agre, a ACA xii, 299.5f; Morera LI., Tarr. Cri. 1, 430; Mi-

Lorca (Múrcia) i altre agre, a Serón (Almería) (tots retS., Tempi., 80); 1171: id. locus Resquera infra ter-
dos son entre 100, 200 k. al SO. de (2)). minos Miraveti, passa a l'Hospital (Font Rius, C. d. 

Encara que en tot això hi ha un radical comú, l'ú- p., § 142); 1207: castrum Resquera (id., § 224); 1279-
nica manera de reduir-ho tot a una base única seria40 1300, CCandi (Mi. Hi. Ca. 1, 269); 1359: Resquera 
postulant *RASPARIUS en part dissimilant la 2.a R en (C0D0ACA xn, 44). 
/ (el 3 i variant del 4), en part eliminant-la per una dis- Ens plantegem en quina relació es troba amb Ras-
similació molt antiga, que donés -ai (2) al Pinos i a Ei- quera el nom d'un «Rascarius de Coma» que fou Co-
vissa, i la forma antiga del (4); d'altra banda si la manador de Tortosa (Font Rius, C. d. p., § 278; i Ll. 
fase -Aiu ja fou molt antiga es podia consonificar p a s - d e i s Privilegis dVlldecona, segons còpia de princ. se-
sant a -aiu, d'on Raspeig, amb imela arábiga, i cast, gle xvn, p. 223-4). Si aquest nom s'expliqués com NP 
-ajo, a Múrcia i Almeria. Dubtem, però, bastant d'à- germ, (un dels molts en -HARI) podríem pensar si Ras-
questa solució unitaria, perqué hi ha derivats topo- quera va pendre nom d'aquest templer comandant. Pe-
gràfics i toponímics del radical rasp-, amb sufixació rò no hi ha tal: no consta aquest NP en les font ger-
diferent. màniques ni hi ha allí una arrel que expliqués l'ele-

ment RESK- O RASK-. Més probable que aquest perso-
7) En primer lloc raspa f. és viu com a pell a ti u, molt natge rebés, a tali de sobrenom, el nom Rascarius des 

estés per França i els Pirineus catalans i gascons; se- del poblé de Rasquera. 
gueix d'allí cap al Sud (en part ja només fixât en topo- ETIM. Les 2 terceres parts del terme de Rasquera 
nimia) désignant prats o camps molt pendents en els # corresponen a la Serra de Cardó, molt alta, plena d'es-
vessants d'una muntanya. Freqüent a tota la Vail d'A- carpades cingleres; i aqüestes ja comencen 300 o 400 
ran, i a totes les parts altes de Ribagorça, i Pallars, però metres al S. del poblé. Deu ser, dones, un dérivât en 
també a l'alt Aragó (Gistau, S. Juan de la Peña, ja a. -era de RESCO- la base romànica del mot que va donar 
1101); alta Bigorra i Coserans; i fins prov. raspaioun el cast, riesco (avui risco), cat. ant. ré(s)ec, cat. rise. 
'pendent escarpat, pala' (on reapareix el dérivât en -ay 60 Les mencions antigües son totes amb e (Resquera 


