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L’any 2015, un any més, l’AVL, fidel a la cita, va orga-

nitzar la IX Jornada d’Onomàstica, esta vegada dedicada a l’es-

tudi de la toponímia i l’antroponímia de la comarca de l’Horta. 

L’acte tingué lloc a Mislata, un dels pobles més importants de 

la zona, juntament amb Torrent i Paterna. El suport de l’Alcal-

dia i el treball organitzatiu i de gestió de la Regidoria de Cultura 

i de la tècnica lingüística municipal van constituir un dels eixos 

fonamentals que asseguraren el bon resultat del col·loqui.

En esta ocasió es va introduir un element innovador 

en l’estructura de la jornada consistent en la impartició de 

dos tallers pràctics, que complementaren el contingut de la 

resta de sessions, més marcadament teòriques. El primer ta-

ller, «L’estudi dels noms dels alumnes i dels seus progenitors 

i rebesavis: innovacions i pervivències», impartit per Antoni 

Garcia Osuna, ens mostrava un exemple de com fer que l’es-

tudi antroponímic resulte interessant en l’aula de Primària o 

Secundària; el segon taller, «Pràctiques toponímiques sobre 

suports cartogràfics», a càrrec del doctor Jesús Bernat, apun-

tava la informació filològica que ens aporta la toponímia re-

flectida en la cartografia. En els dos casos, l’èxit de públic va 

ser notable.

El dia va resultar molt intens tant pel que fa a la 

quantitat com a la qualitat de les intervencions. Es llegiren 

quatre conferències i es presentaren set ponències. A més, la 

jornada va ser el marc per al debut toponímic de Ricardo Apa-

rici, que ens va avançar els valuosos materials trets del treball 

d’investigació fet sobre la sèrie de Sotsobreria de l’Arxiu Mu-

nicipal de València.

El llibre que ara presentem és ric i variat de contingut, 

com els lectors podran comprovar: hi trobaran antroponímia 

de llinatges i de malnoms, i la seua aplicació a l’estudi topo-

nímic; toponímia general dels municipis d’Aldaia, de Meliana 

i de Paterna, i toponímia temàtica centrada en la zoologia. 

També podran llegir l’exposició i argumentació dels criteris 

elaborats per l’AVL per a la fixació dels nostres noms propis 

de lloc i l’exhaustiu treball sobre els genèrics usats en la topo-

nímia del reg de la comarca de l’Horta, així com un resum del 

contingut dels dos tallers citats.

Esperem que disfruten de la lectura, i que els espero-

ne a col·laborar en la feixuga però necessària tasca de salvació 

del nostre patrimoni immaterial onomàstic i en la seua reva-

loració i ressorgiment. No hi ha cap ciència que necessite més 

l’esforç col·lectiu que l’onomàstica, ja siga recollint els topò-

nims, usant-los, estudiant-los o vehiculant-los socialment. 

Tant de bo que el treball de tots, especialment de geògrafs, 

historiadors i lingüistes, a partir de la passió pel nom propi, 

pose la ciència onomàstica al servici de la societat valenciana 

en un lloc capdavanter que ens faça sentir-nos orgullosos de 

ser valencians.

PRESENTACIó

Emili Casanova Herrero 
[President de la Secció d’Onomàstica de l’AVL]





Treballs presentats
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INTRODUCCIóN

La evolución histórica de las diferentes particularida-

des topográficas que a continuación describiremos las plas-

mamos en los mapas del mariscal Souchet de 1812 y en el 

del Catastro de la Ciudad de Valencia de 1929, con grandes 

diferencias entre ellos, tanto en la toponimia como en las 

particularidades topográficas que se detallan, ya que la evo-

lución cartográfica entre estos es muy grande. La evolución 

histórica de las particularidades topográficas que describimos 

están basadas en el Llibre de Sotsobreria de 1390 a 1393, en 

el Padrón de Riqueza de Valencia de 1808, en los padrones 

de riqueza de la villa de Ruzafa de 1851 y 1862 y en el Ca-

tastro de la Ciudad de Valencia de 1929. Para no complicar 

más la descripción toponímica histórica de las diferentes par-

ticularidades topográficas no hemos incluido las variaciones 

topográficas de las declaraciones de bienes rubricadas por sus 

dueños de 1820 y las que se citan en un catastro de Ruzafa 

incompleto, posiblemente de 1830. Teniendo en cuenta que 

el Llibre de Sotsobreria está escrito en valenciano antiguo y 

el resto de los documentos en castellano, la toponimia que 

utilizamos en este trabajo es la misma de estos documentos 

en valenciano antiguo o en castellano. La toponimia de las 

particularidades topográficas que no se citan en estos docu-

mentos y que conocemos por otros estudios las escribimos 

en valenciano.

Para reconocer más adecuadamente las diferentes 

particularidades topográficas de los mapas que describiremos 

a continuación resaltamos en marrón los caminos; las ace-

quias de riego, en azul; las escorrentías y fuentes, en verde, y 

los molinos, en rojo.

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS EN PLANO DEL 

MARISCAL SOUCHET DE 1812

El plano de Valencia del mariscal Souchet de 1812 

es un mapa esquemático, bastante detallado. De este plano 

publicamos un recorte que abarca el término de la huerta de 

la villa de Ruzafa a mediados del siglo xix (figura 1). En este 

recorte de la huerta de Ruzafa faltan muchas de las particula-

ridades topográficas de dicha huerta en este tiempo. Por otra 

parte, el trazado de algunas de las particularidades topográfi-

cas que en él se plasman no se ajustan, según nuestra opinión, 

a la realidad de su verdadero recorrido o situación.

Cuando describamos y enumeremos los nombres 

de las particularidades topográficas que se detallan en este 

mapa, les daremos el nombre como eran conocidas en el Pa-

drón de Riqueza de Valencia de 1808, que resaltaremos en 

negrilla. A las particularidades que no se citan en este padrón 

les daremos el nombre que reciben en los padrones de ri-

queza de Ruzafa de 1851 y 1862, que resaltaremos en cursiva 

y negrilla. Si tampoco se citan en estos padrones de riqueza, 

les daremos los nombres que muestran en el Catastro de la 

Ciudad de Valencia de 1929, que resaltaremos en cursiva, 

negrilla y subrayado. Si tampoco se citan en este Catastro y 

sus nombres los conocemos por otras publicaciones, los es-

cribiremos «en valenciano, en cursiva, en negrita y entre co-

millas». Cuando les demos los nombres como eran conocidas 

BREVE EVOLUCIóN HISTóRICA DE LA TOPONIMIA DE LAS 

PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS DE LA HUERTA DE RUzAFA

Ricardo Aparici Izquierdo
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en el Llibre de Sotsobreria de 1390 a 1393 las resaltaremos en 

«cursiva y entre comillas».

El Camino de Melilla (1), antiguamente el «camí de 

Malilla», llamado en el Repartiment «camí de la Torre Crema-

da», llevaba de la ciudad de Valencia a la Rambla, pasando 

muy cerca y al oeste del antiguo pueblo de Ruzafa. Posterior-

mente, al menos de 1390 a 1393 en el Llibre de Sotsobreria, 

se le llamó «camí de Melilla». Recientemente se le ha dado 

el nombre de «camí de Malilla». Desde mediados del siglo 

xix, este camino nacía en el mismo pueblo de Ruzafa, y no 

en la ciudad de Valencia, con la desaparición de su recorrido 

desde las proximidades de este pueblo hasta Valencia. En este 

mapa el camino de Melilla, tras cruzar la acequia del Roll de 

Segarra (28) y la acequia del Cabañal (29), cruza el azagador 

de Melilla (7), la Rambla y la acequia del Rey (36) para con-

tactar con un camino que, lindando en parte de su recorrido 

con dicha acequia del Rey, se dirige en busca del camino Real 

de Madrid (13), camino que en el Catastro de 1929 recibe el 

nombre de camino de las Fuentes (11), como una continua-

ción del propio camino del Molino de las Fuentes (12), que en 

este tiempo no llegaba al camino de la Fuente de San Luis 

(2), mapa en el que no se plasma dicho molino de las Fuentes. 

Tras cruzar dicho camino, parece que el camino de Melilla 

prosiga hacia el sur en busca de la acequia del Brazo Mayor de 

la Gabia (33) y la senda de Vaques (18),1 lo que no era así, ya 

que, posiblemente, esta aparente prolongación del camino de 

Malilla era el camino Viejo de Madrid (14), antigua Via Au-

gusta, que en realidad discurría más próximo al camino Real 

de Madrid. Camino que en su recorrido hacia el sur cruzaba la 

Rambla y el camino de la Rambleta,2 camino que tampoco 

se plasma en este mapa.

El camino de la Fuente de San Luis, también llama-

do camino de la Fonteta (2), cuyos nombres hacen referencia 

a la fuente de San Luis Beltrán. Antiguamente ya existía este 

camino, que se conocía con el nombre de «camí Vell», que 

llevaba del pueblo de Ruzafa hasta la senda de Vaques (18), 

desde donde seguia hasta el «camí Real de Xàtiva», posterior 

camino Real de Madrid (13). También es posible que anti-

guamente al «camí Vell» se le llamara «camí de la Alqueria de 

Caçen» por llevar a dicha alquería, parte de la futura partida 

de Castellar, actuales barrios de Castellar y Oliveral. Posteri-

ormente, los diferentes tramos de este viejo camino recibirán 

nombres diferentes en los diferentes padrones de riqueza de 

Valencia y Ruzafa. En el padrón de Valencia de 1808, el tra-

mo comprendido entre el pueblo de Ruzafa y el camino del 

Ribazo (16) recibía dicho nombre de camino de la Fuente 

de San Luis o camino de la Fonteta, mientras que el tramo 

comprendido entre dicho camino del Ribazo y la senda de 

Vaques (18) recibía el nombre de camino de Alabau, camino 

Viejo o camino Viejo de Madrid (37), camino que no hay 

que confundir con el camino Viejo de Madrid (14) citado 

anteriormente al hablar del camino de Melilla (1), que dis-

curría próximo y al este del camino Real de Madrid (13). En 

los padrones de riqueza de Ruzafa, a este camino se le dan 

los mismos nombres de camino de la Fuente de San Luis y 

camino de la Fonteta, llamándosele además camino de San 

1. En el Padrón de Riqueza de Valencia de 1808 este camino se escribe gene-
ralmente como senda de les Baques y algunas veces como senda de las Bacas, 
y más raramente como senda de Vaques, que es el nombre que transcribimos.

2. A veces escrito como camino de la Rambla.

Caminos
Acequias
Escorrentías

Alquerías y Casas
Fuentes
Molinos

Figura 1
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Luis o carrera de San Luis en su recorrido hasta el camino del 

Ribazo (16), al que se le da el nombre de camino del Ribás 

(16). En estos mismos padrones de Ruzafa, al camino de Ala-

bau (37) se le da el nombre de camino del Poblet (37) en 

su recorrido entre el camino del Ribás y la senda de Vaques. 

Posteriormente, en el Catastro de 1929 al camino de San Luis 

(2) se le llama camino Viejo de San Luis, y al camino del Po-

blet (37) se le da el nombre de camino de Melilla al incluirse 

en el recorrido de este camino el camino de la Rambleta y el 

camino de Alabau.

Camino de la Albufera (3). Este camino antiguamen-

te era conocido como «camí de Castelló de l’Albufera» y pos-

teriormente como «camí de Castelló d’En Arrufat» o «camí de 

Castelló», en su recorrido de «Roçafa» a la «alquería de Cas-

telló de l’Albufera», posteriormente llamada «alqueria de Cas-

telló d’En Arrufat», actual alquería del Brosquil que se plasma 

en este mapa, donde moría este camino. En el padrón de 1808 

este camino recibe el nombre de camino de la Albufera. En 

los padrones de riqueza de Ruzafa, a este mismo camino se le 

da el nombre de camino de la Fuente de Encorts o camino de 

la Fuente en su recorrido entre su salida del pueblo de Ruzafa 

y el origen del camino del Pozo, que no se plasma en este 

mapa, y de camino de la Albufera entre la salida de dicho ca-

mino y la alquería del Brosquil, anterior «alqueria de Rato», 

camino que también recibe en todo su recorrido el nombre 

de camino de Encorts o carrera de Encorts. En el Catastro de 

1929 recibe el mismo nombre de camino de Encorts. En este 

mapa el recorrido del camino de la Albufera desde el Brosquil 

al puente de Tablas no existía y se llegaba a la senda de Va-

ques desde la alquería del Brosquil por un camino, que no se 

plasma en este mapa, que llevaba al Racó, que antiguamente 

recibía el nombre de «camí del Pla d’En Celma», que se cortó, 

a mediados del siglo xix, con la construcción de la acequia del 

Oro, acequia que en los padrones de Ruzafa se le da el nombre 

de acequia del Canal del Turia. De este antiguo «camí del Pla 

d’en Celma», en la actualidad quedan dos tramos separados 

por dicha acequia del Canal del Turia, que forman parte de la 

«entrada a Casa el Llarc».

Camino de Pinedo (4). Este camino, que antigua-

mente era conocido como «camí de Conqua», también es-

crito como «camí de Conca», hace referencia a la «creu de 

Conca» que se erigió en el lugar donde estuvieron acampadas 

las tropas del Rey Don Jaime en el asedio y conquista de Va-

lencia. Este camino en el Padrón de Valencia de 1808 recibe el 

nombre camino del Río Turia en su recorrido entre su origen 

en Valencia y el nacimiento del camino de Lazareto (5), y de 

camino de Pinedo desde el nacimiento del camino de Laza-

reto (5) y la Dehesa. En los padrones de riqueza de Ruzafa, 

este mismo camino recibe el nombre de camino de Pinedo 

en su mismo recorrido, y el de camino del Río o carrera del 

Río en todo su recorrido desde Ruzafa, pasando por los case-

ríos de la Punta y Pinedo. En estos mismos padrones, este ca-

mino desde Valencia hasta el camino de Montolivete recibe 

el nombre de alameda del Río y de alameda de Montolivete. 

En este mapa no se plasma el camino del Salinar que iba del 

camino de la Albufera al camino de Pinedo en la Punta.

Camino de Lazareto (5). Este camino antiguamente 

era conocido como «camí de les Forques». Tanto en el Padrón 

de 1808 como en los padrones de Riqueza de Ruzafa recibe el 

nombre de camino de Lazareto.

Camino de la Isla de Mallorca (6). Recibe este nom-

bre, en un catastro incompleto de la Vila de Ruzafa, sin fecha, 

probablemente de 1830, el camino que recorría la costa des-

de el pueblo de Lazareto hasta la Dehesa cruzando la desem-

bocadura de la acequia del Vall (21) y la acequia del Rey (36 

) en el mar.

Azagador de Melilla (7). Este azagador no se cita en 

el padrón de 1808. En los padrones de Riqueza de Ruzafa se 

le da el nombre de azagador de Melilla, y en el Catastro de 

1929, azagador del Morro. En el mapa este azagador iba del 

camino de San Luis Beltrán (2) hasta el camino Real de Ma-

drid (13) cruzando el camino de Melilla (1). Este largo recor-

rido no se describe en los padrones de Riqueza de Ruzafa y en 

el Catastro de 1929, en los que este azagador iba solamente 

del camino de la Fuente San Luis (2) al camino de Melilla 

(1).

«Travessa entre el camí de la Font Sant Lluis i el camí 

de l’Albufera» (8). Este camino, que antiguamente era co-

nocido como «camí de Venrella», no se cita en el padrón de 

1808 y en los padrones de Ruzafa, sino que recibe el nombre 

de camino de la Fuente de San Luis (8) en el Catastro de 1929, 

con un recorrido que iba del camino de la Fuente San Luis 
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(2) al camino de la Albufera (3) pasando por el norte y a 

muy escasa distancia de la fuente de San Luis, fuente que 

se plasma en este mapa. Es evidente que el nombre de esta 

traviesa en el Catastro de 1939 es el mismo nombre que el del 

camino de la Fuente de San Luis (2) en el padrón de 1808 y 

en los padrones de Ruzafa. El trazado de esta traviesa en este 

mapa no se ajusta a la realidad, ya que da a entender que 

tiene su origen en el camino de Fuente de San Luis, al sur 

de la fuente de San Luis, como si fuera la continuación del 

camino del Puente del Moro del Catastro de 1929 que llegaba 

hasta el camino de la Albufera (3), a la altura del nacimiento 

de camino de Roch (38), lo que no es así, ya que dicha fuente 

estaba ubicada próxima y al sur de este camino y no al norte 

del mismo.

Camino de Noguera (9).3 Este camino antiguamente 

era conocido como «camí de la Céquia del Bisbe», e iba del 

camino de Pinedo (4) al camino de les Llandes (10).

Camino de les Llandes (10). Este camino antigua-

mente lo formaban la continuación de otros dos: el «camí de 

la Conqua Vella» y el «camí de la Céquia del Cavaller». Este 

camino iba del camino de la Albufera (3) al camino de Pine-

do (4) y en los padrones de Ruzafa y en el catastro de 1929 

recibe el nombre de camino del Portalet.

«Travessa entre el camí de Melilla i el camí Reial de 

Madrid» (11). A esta traviesa entre el camino de Melilla (1) y 

el camino Real de Madrid (13) no se le da ningún nombre en 

el Padrón de 1808. En los padrones de Ruzafa se habla de una 

continuación del camino de Melilla al camino Real de Ma-

drid. En el Catastro de 1929 se le da el nombre de camino de 

las Fuentes, como si fuera una prolongación de este camino 

desde el camino de Melilla hasta el camino Real de Madrid.

«Principi de la travessa entre el camí de Melilla i el 

molí de les Fonts» (12). Como veremos más adelante, en el Ca-

tastro de 1929 se habla del camino del Molino de las Fuentes, 

que iba del camino de Melilla (1) al camino de Fuente de San 

Luis (2) pasando por el molino de las Fuentes, molino que se 

cita con este nombre en el padrón de 1808 y en los padrones 

de riqueza de Ruzafa.

3. En un catastro de aproximadamente de 1830 se le da el nombre caminot 
de Noguera. 

Camino Real de Madrid (13). En el padrón de Valen-

cia de 1808, en los padrones Ruzafa y en el Catastro de 1929 

a este camino se le llama camino Real de Madrid (13).

Camino Viejo de Madrid (14). De este ya hemos ha-

blado al describir el camino de la Fuente de San Luis (2). Sólo 

se cita en el padrón de riqueza de 1808, antigua Via Augus-

ta, que no hay que confundir con otro camino con el mismo 

nombre que se cita en este mismo padrón a la altura del tra-

mo del camino de Alabau (37) del antiguo «camí Vell». En el 

mapa este camino parece una continuación del camino de 

Melilla (1) que en el mapa pasa por el pueblo de Sedaví tras 

cruzar la senda de Vaques (18).

Camino de Bonchoch (15). Recibe este nombre por 

el molino del mismo nombre que alimentaba la acequia del 

Rey (36). Discurría entre el camino de la Fuente de San Luis 

(2) y el camino de la Albufera (3). En el Padrón de 1808 y 

en los padrones de riqueza de Ruzafa recibe el nombre de 

Bonchoch, mientras que en el Catastro de 1929 se le da el 

nombre de camino de Monchoch, el mismo nombre que reci-

be dicho molino en este catastro.

Ribazo, el Ribás o camino del Ribazo (16). Este ca-

mino discurría entre el camino de la Fuente de San Luis (2) 

y el camino de la Albufera (3). En los padrones de riqueza de 

Ruzafa y en el catastro de 1929 recibe el nombre de camino 

del Ribás. El tramo de este camino desde el camino de la 

Fuente de San Luis y el camino de Castellar (17) quizá an-

tiguamente formaba parte del «camí de Caçen» al igual que 

el propio camino de Castellar. El tramo entre el camino de 

Castellar y el camino de la Albufera (3), probablemente, de 

realizó en 1390, ya que en este tiempo se construyó el «camí 

que ve de Caçen vers Castelló» que llevaba del «camí de Ca-

çen» al «camí de Castelló d’en Arrufat».

Camino de Castellar (17). Antiguamente, es proba-

ble que la continuación del camino del Ribazo (16) y el ca-

mino de Castellar (17) formaran parte del antiguo «camí de 

Caçen», como comentamos anteriormente. Dicho camino de 

Castellar discurría entre el camino del Ribazo (16) y la senda 

de Vaques (18). Recibía este nombre tanto en el Padrón de 

1808 como en los padrones de Ruzafa.

Senda de Vaques, también escrita como senda de 

Baques o senda de Bacas (18). Este camino antiguamente 
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ya recibía el nombre del «camí de les Vaques», que llevaba 

del «camí Real de Xàtiva» al «camí de la Conqua Vella». En el 

Padrón de 1808 iba desde el camino Real de Madrid (13) al 

camino del Pinedo (4) haciendo de linde, en la parte inicial 

de su recorrido, con el término de Sedaví. En los padrones 

de riqueza de Ruzafa sus diferentes tramos reciben diversos 

nombres: del camino Real de Madrid (13) hasta el camino 

del Castellar (17) recibía el mismo nombre de senda de les 

Vaques; desde el camino de Castellar hasta al puente de Ta-

blas recibía el nombre de azagador del Tremolar; desde este 

puente hasta el camino del Racó recibía el nombre de cami-

no del Puente de Tablas; desde este último camino hasta la 

carrera del Río recibía el nombre de camino de la Calzada. 

En este mapa el recorrido de la senda de les Vaques no se 

ajusta a su recorrido real. En primer lugar, la senda de Vaques 

aparece dividida en dos tramos, faltando el recorrido entre 

el camino Viejo de Madrid (14) hasta el camino de Alabau 

(37). De los dos tramos, un primer tramo, al principio de su 

recorrido, discurría entre el camino Real de Madrid (13) y el 

camino Viejo de Madrid (14), y el segundo tramo discurría 

entre el camino de Alabau (37) y el camino de Pinedo (4). 

Este segundo tramo tiene un recorrido recto que no se ajusta 

a la realidad, ya que describe un ángulo recto hasta el cami-

no de Navarrete de Sedaví, desde donde sigue recto hacía el 

norte en busca del camino de Castellar (17), como se podrá 

constatar en el mapa del Catastro de 1929.

Brazo de San Gerónimo (19). Este es uno de los bra-

zos de Favara que no se cita en el Padrón de 1808, mientras 

que en los padrones de Ruzafa se le da el nombre de acequia 

o brazo de San Gerónimo. En su recorrido cruza el camino de 

Melilla (1) y el camino de la Fuente de San Luis (2). De esta 

acequia solo se plasma la parte final del recorrido de uno de 

sus extremales en el que no se plasma su unión con el roll de 

Barca (20) tras cruzar de nuevo el camino de San Luis.

Roll de la Barca (20). Brazo de Favara que no se cita 

en el padrón de 1808 y sí en los padrones de riqueza de Ruza-

fa. Esta acequia, tras cruzar el camino de Melilla (1), contacta 

con el camino de la Fuente de San Luis (2), con el que linda, 

por su derecha, en parte de su recorrido hasta llevar sus aguas 

sobrantes a la antigua «céquia de Caçen» (39), por la que 

llegaban las aguas a la acequia de Fabiana (25), como co-

mentamos al hablar de la céquia de Caçen (39). Esta acequia, 

al final de su recorrido, recogía las aguas del roll de Segarra 

(28), que recibe este nombre en el catastro de 1929.

Acequia del Vall (21).4 Antiguamente esta acequia 

recibía este mismo nombre de «céquia del Vall». Hay que di-

ferenciar esta acequia del Vall (21) de la acequia del Vall (31) 

que nacía en la partida de la Torreta, de la que hablaremos 

más adelante. La prolongación de la antigua «céquia del Vall», 

que recogía las aguas sobrantes de la ciudad de Valencia para 

regar las tierras de Ruzafa al sur de la muralla cristiana, futuras 

partidas del Rovella, Salinar, Pou y Punta, posiblemente se rea-

lizó a finales del siglo xiV. Esta prolongación de la «céquia del 

Vall» (21), que recogía sus aguas en «les motes», tras cruzar 

el camino de Monteolivete se dirigía hacía el este cortando 

algunos de los extremales de la «céquia de Rovella» (23) has-

ta llegar a unirse a esta acequia. La «céquia de Rovella», tras 

recoger las aguas de la prolongación de la «céquia del Vall» 

siguiendo su propio curso, cruzará el «camí de la Conqua» 

para llevar sus aguas sobrantes al río Turia, recogiendo, antes 

de desembocar en él, las aguas de la «céquia d’En Fluvià». 

Posteriormente, a la «céquia de Rovella», después de recoger 

las aguas de la «céquia del Vall», se le dará el nombre acequia 

del Vall, Vall o Valladar (24), que regará las futuras tierras de 

las partidas de Punta, Perú y Clero.

Fuente de Encorts (22). En este mapa se plasma el 

nombre de esta fuente que se cita también en los padrones 

de riqueza de Valencia y Ruzafa. Sus aguas se dirigen hacia el 

norte hasta unirse a la acequia del Vall (21), pero se desco-

noce si realmente esto era así, ya que posteriormente regarán 

parte de las tierras de la partida de las Verónicas siguiendo un 

recorrido hacía el sur, que linda en una parte de su recorrido 

con el camino de este mismo nombre.

Acequia de Rovella (23). Esta acequia antiguamente 

recibió el nombre de «céquia de Ruçafa», y posteriormente el 

nombre de «céquia de Rovella». Esta acequia, que recibe este 

mismo nombre tanto en los padrones de Valencia y de Ruzafa, 

después de regar las tierras de la ciudad de Valencia y parte de 

las tierras de Ruzafa, cruzaba el camino de Monteolivete, para 

4. En el Padrón de Riqueza de 1808, a esta acequia se le da también el nom-
bre de acequia del Ball.
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regar las tierras de la partida con este mismo nombre hasta 

unirse con la acequia del Vall (21). Tras recoger las aguas de 

esta última acequia, como comentamos anteriormente, con el 

paso del tiempo recibirá el nombre de acequia del Vall o Vall 

en el Padrón de Riqueza de Valencia de 1808, o Valladar (24) 

en los padrones de riqueza de Ruzafa, que regará las tierras de 

las partidas de la Punta, Perú y Clero.

Acequia del Valladar (24). En el padrón de 1808 

a esta acequia se le continúa llamando acequia del Vall, 

llamándosele Valladar en los padrones de riqueza de Ruzafa.5 

Esta acequia, después de regar las tierras de la Punta, deriva 

sus aguas sobrantes al mar.

Acequia de Fabiana (25).6 El último tramo de esta 

acequia se realizó por acuerdo del Consell el 22 de abril de 

1444. Se le daba el nombre «céquia d’En Fluvià», que toma 

el nombre «En Fluvià» de quien la construyó. Esta acequia se 

llevó a cabo para regularizar las aguas que llegaban a las tie-

rras de la marjal regadas por la «céquia Morisca» y la «céquia 

dels Codonyers», tierras que en el futuro formaran parte de 

las partidas de la Ahuja, Verónicas y Portalet. Estas dos ace-

quias recibían sus aguas a través de la «céquia de Caçen», que 

recogía las aguas sobrantes de la partida de Melilla regada por 

varios brazos de Favara, como comentamos anteriormente, 

aguas que se podían derivar hasta el río Turia por esta nue-

va «céquia d’En Fluvià», evitando con ello la inundación y el 

consiguiente perjuicio de dichas tierras de marjal en el caso 

de la llegada de aguas abundantes. Esta misma «céquia d’En 

Fluvià» podía regularizar las aguas que por sus extremales 

regaban las tierras de la partida del Pou ubicadas al sur del 

recorrido de esta acequia, ya que por ella se podían derivar al 

río Turia en el caso de aguas abundantes que podían inundar 

estas tierras.

Común de Emperot (26).7 Esta acequia se realizó en 

el siglo xV. Antiguamente, se le daba el nombre de «céquia 

d’En Perot» (26) por ser «En Perot» la persona que la realizó. 

Posiblemente se hizo para regularizar las aguas que llegaban 

5. En los padrones de riqueza de Ruzafa también se le da el nombre de Balladar.

6. En el Padrón de Riqueza de 1808, a esta acequia se le da también los 
nombres de Faviana, Flabiana y Flaviana.

7. También llamado común de D. Perot en un catastro de aproximada-
mente 1830.

a las tierras de la marjal y que pasaban a la Albufera por gran-

des y antiguas acequias escorredores como la «céquia del 

Cavaller», posterior escorrentía de de San Luis (30), la «cé-

quia del Bisbe» y la «céquia de rech del Pou d’en Apparici», 

posterior «escorrentía de la Acequia del Pou», aguas que eran 

derivadas por esta acequia a la «céquia d’En Fluvià», poste-

rior acequia de Fabiana (25), y por esta al río Turia. Para ello, 

en primer lugar, recogía las aguas de la «céquia del Cavaller» 

(30) donde nacía, como si fuera una continuación de dicha 

acequia, cruzando a continuación el «camí de Castelló» (3) y 

el «camí de Boalar» (38) para después contactar con el origen 

de la «céquia del Bisbe» y el final de la «céquia de rech del Pou 

d’en Apparici», llevando sus aguas a la «céquia d’En Fluvià», 

cerca de su desembocadura en el río Turia, tras cruzar el «camí 

de la Conqua» (4) y el «camí de les Forques» (5). Esta acequia, 

en los padrones de Valencia y Ruzafa, recibe dicho nombre de 

común de Emperot (26), mientras que en el Catastro de 1929 

se le da el nombre de común de Momperot.

Brazo de Jesús (27) es uno de los brazos de Favara del 

que hablaremos más ampliamente al describir la «céquia de 

Caçen» (39). Esta acequia no se cita en el cuartel de Ruzafa, 

en el Padrón de Valencia de 1808. En los padrones de riqueza 

de Ruzafa se le da tanto este nombre, brazo de Jesús, como el 

de riego de Jesús. Este brazo de Favara, en su recorrido por la 

partida de Melilla, daba 4 ramales, de los cuales, en este mapa, 

solo se plasman dos: el roll de Segarra (28) y la acequia del 

Cabañal (29).

Roll de Segarra (28). Esta acequia es un ramal del 

brazo de Jesús (27) del que hablaremos más ampliamente al 

describir la «céquia de Caçen» (39). No se cita en los padro-

nes de Valencia y Ruzafa y sí en el Catastro de 1929 y llevaba 

sus aguas sobrantes al roll de la Barca (20).

Acequia del Cabañal (29). Esta acequia es un ramal 

del brazo de Jesús (27) del que también hablamos al describir 

la «céquia de Caçen» (39). No se cita en el padrón de Valencia 

de 1808. En los padrones de riqueza de Ruzafa se le da tanto 

este nombre, acequia del Cabañal, como el de riego del Ca-

bañal. Después de recoger las aguas de la acequia de Alamar, 

no plasmada en este mapa, se dirigía en busca del camino de 

la Fuente de San Luis (2), con el que contactaba lindándolo 

por el oeste en su dirección hacia el norte en busca de la anti-
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gua «céquia de Caçen», como se podrá constatar cuando ha-

blemos del catastro de 1929, ya que en el mapa este recorrido 

no se plasma. En el mapa sólo se plasma el recorrido de un 

ramal de esta acequia que contacta con la «céquia de Caçen» 

(39), en las proximidades del molino de Martí.

Escorrentía de San Luís (30). Antigua «céquia del 

Cavaller» (30) de la que hablamos anteriormente al descri-

bir el común de Emperot (26). Esta escorrentía, que no se 

cita en los padrones de riqueza de Valencia y Ruzafa, en el 

Catastro de 1929 se le da el nombre de escorrentía de San 

Luis por recoger las aguas de la fuente de San Luis, que sí se 

plasma en este mapa, la cual llevaba sus aguas al común de 

Emperot (26) como comentamos anteriormente al hablar 

de este común.

Acequia del Vall (31). Esta acequia, que antigua-

mente ya recibía este nombre, «céquia del Vall», como ya 

comentamos anteriormente, nacía en la partida de la Torreta 

y llevaba sus aguas a la Albufera, lindando, en la mayor parte 

de su recorrido por el este, con el camino de la Albufera (3), 

cruzando en su recorrido: el camino del Ribazo (16); el cami-

no del Pino, en los padrones de riqueza de Ruzafa, ya que no 

se cita en el Padrón de 1808 ni se plasma en este mapa, y la 

senda de les Vaques (18) por el puente de Tablas. En su re-

corrido recoge las aguas de la acequia del Ribás y del común 

del Sabater o común de Llop, que en los padrones de riqueza 

de Ruzafa se le da el nombre de común del Pi, que no se plas-

man en este mapa, en el que parece que la acequia del Vall 

nace en la acequia del Rey (36), lo que no es así.

Acequia del Pechinar (32). Posiblemente, parte del 

recorrido de esta acequia se corresponde con parte del recor-

rido, al sur del camino de les Llandes, de la antigua «céquia 

de la Reyna», ya que al norte de este camino, a su misma al-

tura, se encuentra el Cano que se corresponde con la antigua 

«céquia de la Reyna». Esta acequia, que recibe este nombre 

tanto en los padrones de riqueza de Valencia y Ruzafa como 

en el Catastro de 1929, nacía al sur de la acequia del Rey y no 

en esta misma acequia, como parece indicarse en este mapa, 

lo que se podrá constatar cuando hablemos del Catastro de 

1929, llevando sus aguas a la Albufera. En la actualidad, esta 

acequia recoge, entre otras, parte de las aguas del Cano, que 

recibe este nombre en el Padrón de Valencia de 1808 y en 

los padrones de Ruzafa, mientras que en el Catastro de 1929 

recibe el nombre de caño de la Molinera.

Brazo Mayor de la Gabia o brazo de la Gabia (33). 

Brazo de Favara que antiguamente recibía el nombre de 

«céquia de Pala», regaba parte de las tierras de la «alqueria 

de Benimaçot», parte del actual Horno de Alcedo, parte de las 

tierras de la «alqueria de Caçen», parte del actual Castellar y 

Oliveral, y llevaba sus aguas sobrantes a la «céquia del Vall» 

(31). Esta acequia, que no se cita en el Padrón de 1808, recibe 

dicho nombre en los padrones de riqueza de Ruzafa. En su re-

corrido actual riega parte de las tierras de las partidas de Be-

nimasot y Castellar, llevando sus aguas sobrantes a la acequia 

del Vall (31), recorrido que no se plasma en este mapa. Posi-

blemente, su recorrido inicial sí que se ajusta a su recorrido 

real, para continuar después por un ramal y una escorrentía 

que recogía parte de sus aguas, la antigua «céquia de Ciscar», 

que cruzaba la senda de Vaques (18) para llevar sus aguas a la 

«séquia de Exarch» (35) que llevaba sus aguas a la Albufera.

«Font Santa» (34). Esta fuente no se cita en los pa-

drones de riqueza de Valencia y Ruzafa. Con este nombre se 

citan dos fuentes, una situada en Alfafar, que actualmente es-

taría ubicada en el aparcamiento del mercado de Carrefour, 

y otra, en la partida de Castellar, posteriormente conocida 

como fuente de Bonet donde nacía el común del Sabater, 

común del Pi en los padrones de riqueza de Ruzafa, que no se 

plasma en este mapa. Esta fuente, por su ubicación en este 

mapa, no se corresponde exactamente con ninguna de las dos 

fuentes, aunque su ubicación es mucho más próxima a la ac-

tual fuente de Bonet, ubicada al este del camino de Alabau 

(37), como se podrá constatar cuando hablemos del Catastro 

de 1929.

«Séquia de Exarch» (35). Esta acequia de Alfafar que 

llevaba sus aguas a la Albufera recibía, entre otras, las aguas 

de la acequia de Calvera, que también recibía las aguas de la 

«escorrentia de la Gabia», que a su vez recibía las aguas so-

brantes de la antigua «céquia de Ciscar», todas ellas en Sedaví.

Acequia del Rey (36). Brazo de Favara que antigua-

mente recibía el nombre de «céquia de Castelló de l’Albufera», 

y posteriormente «céquia de Castelló d’en Arrufat» y «céquia 

de Castelló», que en su recorrido pasaba por delante de la «al-

quería de Castelló de l’Albufera», posterior «alqueria de Castelló 
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d’en Arrufat», acompañando, en parte de su recorrido, al «camí 

de la Conqua Vella», con el que lindaba por su izquierda en su 

recorrido hasta dicha alquería, llevando sus aguas sobrantes a 

la Albufera. Posteriormente, por acuerdo del Consell del 11 de 

marzo de 1437, la antigua «céquia de Castelló» se prolongó 

hasta el mar desde el origen de la actual acequia del Braset. 

El recorrido de la acequia del Braset, que no se cita en Padrón 

de 1808, es el mismo que seguía la antigua «céquia de Caste-

lló», que pasa por delante de la alquería del Brosquil, antigua 

«alqueria de Castelló de l’Albufera». En el Padrón de 1808 la 

acequia del Rey prácticamente discurría entre el molino del 

Marqués de Mascarell y el mar, a donde llevaba sus aguas 

sobrantes, molino que era conocido como el «molí de Codo-

nyer», que era el nombre de su molinero arrendador, y que no 

se plasma en este mapa.

Camino de Alabau o camino Viejo de Madrid (37). 

De este camino ya hablamos al describir el camino de la Fu-

ente de San Luis (2). En el Padrón de 1808 este camino lle-

vaba del camino del Ribazo (16) a la senda de Vaques (18). 

En los padrones de riqueza de Ruzafa recibía el nombre de 

camino del Poblet, y en el Catastro de 1929, camino de Me-

lilla como se comentó anteriormente.

Camino de Roch (38).8 Este camino, que antigua-

mente recibía el nombre de «camí de Boalar» (38), llevaba del 

«camí de Castelló» al «camí de la Céquia del Bisbe», camino 

que no se cita en el Padrón de 1808, recibiendo el nombre 

camino de Roch en los padrones de riqueza Ruzafa, con un 

recorrido que llevaba del camino de la Albufera (3), antiguo 

«camí de Castelló», al camino de Noguera (9), antiguo «camí 

de la Céquia del Bisbe».

«Céquia de Caçen» (39). Esta antigua acequia nacía 

a la altura de la antigua «font de Caçen» en las inmediaciones 

de la «alqueria de Caçen Jussà». Además de recibir las aguas 

de esta fuente, recogía las aguas sobrantes de varios brazos de 

la acequia de Favara: de un ramal del brazo de San Gerónimo 

(19) que llevaba sus aguas al brazo Roll de la Barca; de parte 

de las aguas del brazo del Roll de la Barca (20); del brazo de 

Jesús y de sus ramales: el roll de Segarra (28) y la acequia 

8. En un catastro de aproximadamente 1830 se le da el nombre de azagador 
dels Rogets. 

del Cabañal (29) que sí se plasman en este mapa; del roll de 

Alamar, de la acequia de Vilanova y del propio brazo de Jesús 

que no se plasman en este mapa. Las aguas del escorredor del 

Azagador del Morro, que tampoco se plasma en este mapa. 

Todas estas aguas recogidas por esta «céquia de Caçen», an-

tiguamente, las llevaba al partidor donde nacían la «céquia 

Morisca» y la «céquia dels Codonyers». Posteriormente, con 

la realización de la «céquia d’en Fluvià» a mediados del siglo 

xiV, estas aguas se podían derivar a través de esta acequia 

hasta el río Turia. Con la construcción del molino de Martí, 

las aguas que llegaban a la «céquia de Caçen» del brazo de 

San Gerónimo, del roll de la Barca, del roll de Segarra y de la 

acequia del Cabañal movían las muelas de este molino que sí 

se plasma en este mapa. Desde la construcción de este mo-

lino se indica que la actual acequia de Fabiana (25), antigua 

céquia d’En Fluvià, nacía en dicho molino, con ello el antiguo 

recorrido de la «céquia de Caçen» desde este molino hasta el 

antiguo partidor de Caçen, partidor de la actual acequia del 

Puente de la Ahuja,9 se corresponde con el recorrido inicial de 

dicha acequia de Fabiana.

Acequia de Fabianeta (40). Esta acequia antigua-

mente era conocida como «travessa de la Céquia d’en Fluvià», 

que en nuestra opinión era una traviesa entre la «céquia d’en 

Fluvià» (25) y la «céquia de Castelló d’en Arrufat» (36) que las 

llevaba a la Albufera, que se realizó por acuerdo del Consell 

del 12 enero 1403. Esta acequia, que no se cita en Padrón 

de 1808 y sí en los padrones de Ruzafa, llevaba las aguas de 

la acequia del Rey (36), antigua «céquia de Castelló», a la 

acequia de Fabiana (25), antigua «céquia d’en Fluvià». En su 

recorrido, tras cruzar el camino de la Fuente de San Luis (2), 

acompañaba a este camino lindándolo por el este hasta con-

tactar con la acequia de Fabiana (25), con un recorrido que 

no se ajusta al recorrido reflejado en este mapa.

CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS EN EL CATASTRO DE 1929

Del Catastro de la Huerta de Valencia de 1929 (fi-

gura 2) también reproducimos un recorte del término de la 

huerta de la villa de Ruzafa a mediados del siglo xix, en el que 

describimos y enumeramos las más importantes y detalladas 

9. También escrito como brazo de la Ahulla.
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particularidades topográficas de dicha huerta, de las cuales ya 

se han dado algunos detalles al describir el mapa del mariscal 

Souchet de 1812, detalles que recordaremos y no repetire-

mos en esta descripción.

Cuando describamos las particularidades topográ-

ficas de este catastro, si dichas particularidades coinciden 

tanto en el nombre como en el recorrido y situación con 

las que se describen en el Padrón de Riqueza de Valencia 

de 1808, le daremos dicho nombre, que resaltaremos en 

negrilla. Si no coinciden dichas particularidades con las del 

padrón de 1808 y sí con las de los padrones de riqueza de 

Ruzafa de 1851 y 1862, les daremos el mismo nombre que 

se les da en estos padrones, que resaltaremos en cursiva y 

negrilla. Si no coinciden en el nombre, recorrido y situación 

con las particularidades que se describen en estos padrones 

anteriores, les daremos el nombre que se les da en el Catas-

tro de la Ciudad de Valencia de 1929, que resaltaremos en 

cursiva, negrilla y subrayados. Si no se les da ningún nom-

bre en este catastro, les daremos los nombres con el que 

son conocidas en otras publicaciones que resaltaremos «en 

valenciano, en cursiva, en negrita y entre comillas». Cuan-

do les demos los nombres con los que eran conocidas en 

el Llibre de Sotsobreria de 1390 a 1393 las resaltaremos en 

«cursiva y entre comillas».

Camino Real de Madrid (1). Su trazado desde la 

Rambleta no coincide con el camino Viejo de Madrid, an-

tigua Via Augusta, como indicamos en el mapa del mariscal 

Souchet de 1812.

Camino de Melilla (2). En los padrones de riqueza de 

Valencia y Ruzafa, el camino de Melilla llegaba hasta la Ram-

bla. En este catastro el antiguo recorrido de este camino en 

el Padrón de 1808 se prolonga hasta la senda de les Vaques 

(73), tramo de la antigua senda de les Vaques del Padrón de 

1808, de tal forma que el camino de la Rambleta y el camino 

de Alabau de este mismo Padrón de 1808 formaran parte del 

nuevo recorrido del camino de Melilla (2), como ya comen-

tamos al hablar de estos caminos en el mapa del mariscal 

Souchet de 1812.

Camino Viejo de San Luis (3). En el Catastro de 1929 

reciben el nombre de camino Viejo de San Luis los tramos 

antiguos del camino de San Luis, ya que en este tiempo ya 

existían recorridos alternativos nuevos más rectos y cortos 

dándosele a estos nuevos recorridos el nombre de carrera de 

San Luis. Entre otros tramos recibe este nombre el recorrido 

del antiguo camino de la Fuente de San Luis entre el poblado 

de la Fuente de San Luis y el camino del Ribazo, camino que 

también recibe el nombre de camino Viejo de Castellar. En 

este mapa solamente hemos resaltado el recorrido que seguía 

el antiguo camino de la Fuente de San Luis y no hemos resal-

tado los tramos nuevos.

Camino de Encorts (4). Llamado camino de la Al-

bufera en el Padrón de Valencia de 1808. En los padrones 

de riqueza Ruzafa, además del nombre de camino o carrera 

de Encorts, recibía también el nombre de camino de la Al-

bufera en su recorrido entre el camino del Pozo (14) y el 

puente de Tablas ubicado en el camino del Tremolar (77). 

Es evidente que en este trazado del camino de Encorts se 

incluye el tramo entre la alquería del Brosquil y el puente 

de Tablas, que no existía en el mapa del mariscal Souchet de 

1812, ya que este camino moría en la alquería del Brosquil, 

como ya comentamos al hablar del camino de la Albufera 

en el mapa de 1812.

Caminos

Acequias de riego

Escorrentías

Fuentes

Molinos

Figura 2
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Camino del Salinar (5). En su recorrido iba desde el 

camino de Encorts (4) al camino del Saler (6) y se le daba 

el nombre de camino de Pinedo en el mapa de 1812, que 

llevaba de Ruzafa a la Punta, contactando también en este 

recorrido con el camino del Pozo (14).

Camino del Saler (6). En los padrones de riqueza de 

Ruzafa se le daba el nombre de camino de Pinedo, como re-

flejamos en el mapa del mariscal Souchet de 1812, con un 

recorrido que llevaba de Ruzafa a Pinedo y al Saler.

Roll de la Barca (7). En su recorrido cruzaba el cami-

no Viejo de San Luis (3) y la acequia de Fabiana (12), llegaba 

hasta las proximidades del camino de Encorts (4) y llevaba 

parte de sus aguas sobrantes a la antigua «céquia de Caçen» 

(95) antes de cruzar el camino Viejo de San Luis (3) al que 

acompañaba lindándolo por poniente.

Acequia del Vall (8). Esta acequia, como ya comen-

tamos al hablar del mapa del mariscal Souchet de 1812, lleva-

ba sus aguas a la acequia de Rovella (9). Antes de derivar sus 

aguas a esta última acequia, de ella nacían, en sus respectivos 

partidores, la fila del Borrego, la fila de Lluch, la fila del Pou 

y la fila de Selda, que no plasmamos y enumeramos en este 

catastro.

Acequia de Rovella (9). Esta acequia, de la que ya 

hablamos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812, 

tras recoger las aguas de la acequia del Vall (8) recibirá el 

nombre de Valladar (10). Tras recibir las aguas de la acequia 

del Vall, sus extremales hasta el cruce del camino del Saler 

recibirán el nombre de filas como si nacieran en la acequia del 

Vall, como lo eran la fila del Noro, la fila de Cabanyes, la fila 

de Costa y la fila de Paul, que no plasmamos y enumeramos 

en este mapa.

Acequia del Valladar (10). La acequia de Rove-

lla, como ya comentamos al hablar del mapa del mariscal 

Souchet de 1812, tras recoger las aguas de la acequia del Vall 

recibía el nombre de acequia del Valladar que, tras cruzar el 

camino del Saler (6), regaba las tierras de las partidas de la 

Punta, Perú y Clero, llevando parte de sus aguas sobrantes al 

mar. Por lo dicho, en esta acequia confluyen las aguas de la 

acequia del Vall y las aguas de la acequia de Rovella.

Camino Viejo de Nazaret (11). En los padrones de 

Valencia y Ruzafa este camino recibía el nombre de camino 

de Lazareto. En su recorrido desde el camino del Saler (6) y el 

Lazareto, cruzaba la acequia de Fabiana (12) y el común de 

Momperot (13), llamado común de Emperot en los padrones 

de Valencia y Ruzafa, que lindaba en parte de su recorrido con 

la acequia del Valladar (10) y con el común de Momperot 

(13).

Acequia de Fabiana (12). De esta acequia ya habla-

mos ampliamente al describir el mapa del mariscal Souchet 

de 1812. Por esta acequia se podían derivar las aguas de la 

«céquia de Caçen» al río Turia, cruzando en su recorrido el ca-

mino de Encorts (4), el camino del Pozo (14), el camino del 

Salinar (5) y el camino del Saler (6) y recogiendo las aguas de 

la acequia del común de Momperot (13) a poca distancia de 

su desembocadura en el río Turia. Desde la construcción del 

molino de Fili Martí se indica que la acequia de Fabiana (25), 

antigua céquia d’en Fluvià, nacía en dicho molino, con ello el 

antiguo recorrido de la «céquia de Caçen» desde este molino 

hasta el antiguo partidor de Caçen, partidor de la actual ace-

quia del Puente de la Ahuja.10 Se dice que este tramo se cor-

responde con el recorrido inicial de dicha acequia de Fabiana.

Común de Momperot (13). Llamado común de Em-

perot en los padrones de Valencia y Ruzafa. De esta acequia 

ya hablamos ampliamente al hablar del mapa del mariscal 

Souchet de 1812. Esta acequia recoge las aguas de la esco-

rrentía de la Fuente de San Luis (41), que recogía las aguas de 

la fuente de San Luis y del Comunet (43) y las llevaba a la 

acequia de Fabiana, cruzando en su recorrido el camino de 

Encorts (4), el camino de Roch (34), el camino del Saler (6) y 

el camino Viejo de Nazaret (11).

Camino del Pozo (14). Antiguamente este camino 

recibía el nombre de «camí de la alqueria de Çanón», actual 

«alqueria del Fiscal». Su recorrido lleva del camino de En-

corts (4) al camino del Salinar (5) pasando por el pozo de 

Aparici, antiguo «pou d’en Apparici» (22). En los padrones de 

riqueza Ruzafa recibía el nombre de camino del Pou.

Fuente de Encorts (15). Antiguamente recibía el nom-

bre de «font d’en Corts» En este tiempo, las aguas de la fuente 

de Encorts, además de aportar aguas a un lavadero, eran utiliza-

das para el riego por medio de una acequia, que en su recorrido 

10. También escrito como brazo de la Ahulla.
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lindaba por su derecha con el camino de Encorts, regando parte 

de las tierras de la partida de las Verónicas, ubicadas entre el re-

corrido del comunet de Fora (24) y el recorrido de la «séquia de 

l’Anguila» (28), ramal de la acequia del Puente de la Aguja (27). 

Antiguamente esta acequia recibía el nombre, entre otros, de 

«céquia de rech del camí de Castelló», de la que salían la «céquia 

d’en Borraç» y la «céquia d’en Pere Oliver», acequia que reciente-

mente recibía el nombre de «reg del Camí de Encorts».

Brazo de San Gerónimo (16). De esta acequia ya ha-

blamos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. 

Brazo de Favara de la que uno de sus extremales llevaba sus 

aguas sobrantes al roll de la Barca (7) y cruzaba el camino 

Viejo de San Luis (3).

Roll de Segarra (17). De esta acequia ya hablamos al 

describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Esta acequia 

es un ramal del brazo de Jesús de Favara que lleva sus aguas 

sobrantes al roll de la Barca (7).

Acequia del Cabañal (18). De esta acequia ya habla-

mos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Esta 

acequia es un ramal del brazo de Jesús de Favara que llevaba 

parte de sus aguas sobrantes a la antigua «céquia de Caçen» 

(93) más allá del molino de Martí, tras contactar con el ca-

mino de la Fuente de San Luis (3) con el que lindaba por 

poniente, recogiendo en este recorrido las aguas sobrantes del 

roll de Alamar (19) y de la acequia de Vilanova (20). Un ra-

mal de esta acequia llevaba sus aguas a la «céquia de Caçen» 

poco antes de alimentar esta acequia el molino de Martí, 

como comentamos al hablar de esta acequia en el mapa del 

mariscal Souchet de 1812.

Roll de Alamar (19). De este roll ya hablamos al des-

cribir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Esta acequia es 

un ramal del brazo de Jesús de Favara que llevaba sus aguas 

sobrantes a la acequia del Cabañal (18).

Acequia de Vilanova (20). De esta acequia ya habla-

mos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Esta 

acequia es un ramal del brazo de Jesús de Favara que llevaba 

sus aguas sobrantes a la acequia del Cabañal (18) después 

de contactar con el camino de la Fuente de San Luis (3), 

acequia que a su vez recibía las aguas del escorredor del Aza-

gador del Morro (38) a la altura de este mismo camino, de 

tal forma que a la altura de este camino las aguas de este 

escorredor pasaban a la acequia de Vilanova (20), y de esta 

a la acequia del Cabañal, que a su vez las lleva a la antigua 

«céquia de Caçen» inmediatamente antes que esta acequia 

cruce el camino de la Fuente de San Luis, «céquia de Caçen», 

que en este tiempo lleva el nombre de acequia de Fabiana 

desde su origen en dicho molino de Martí.

Brazo de Jesús (21). De este brazo ya hablamos al 

describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Este brazo 

de Favara en su recorrido llega hasta más allá del camino de 

la Fuente de San Luis (3) al sur del camino del Puente del 

Moro (43). De este brazo, en su recorrido de norte a sur, al 

oeste del camino de Melilla nacen el roll de Segarra (17), la 

acequia del Cabañal (18), el roll de Alamar (19) y la acequia 

de Vilanova (20).

Pozo de Aparici (22). Este pozo era un manantial con 

una pequeña balsa que antiguamente recibía el nombre del 

«pou d’en Apparici» en el que nacía la «céquia de rech del Pou 

d’en Apparici», que llevaba sus aguas sobrantes a la «céquia 

del Bisbe». Desde muy antiguo, este pozo le daba el nombre 

a la partida, partida del Pou. En los padrones de riqueza de 

Ruzafa y el catastro se le da el nombre del pou de Aparici 

o simplemente Pou. En la actualidad la pequeña balsa esta 

cubierta de cemento.

Escorrentia del Pou de Aparici (23). Antiguamente 

esta escorrentía recibía el nombre de «céquia de rech del Pou 

de Apparici», que, como indica su nombre, era una acequia de 

riego que utilizaba las aguas del pozo. Con el paso del tiempo 

dejaron de utilizar sus aguas para el riego, de ahí que se con-

virtiera en una escorrentía que llevaba sus aguas sobrantes 

al común de Emperot (13), que en este catastro se le llama 

común de Momperot, que incorporó en su construcción, en 

siglo xV, parte del recorrido de la antigua «céquia del Bisbe».

Comunet de Fora (24). Esta acequia antiguamente 

era conocida con el nombre de «céquia Major», que lleva-

ba sus aguas a la «céquia del Bisbe». Posteriormente, con la 

construcción del común de Momperot (13) las aguas del co-

munet de Fora morían en esta acequia.

Acequia del Oro (25). Esta acequia que se construyó 

en el siglo xix, en los padrones de riqueza de Ruzafa se le da el 

nombre de canal del Turia. En su largo recorrido no riega las 

tierras de la huerta de Ruzafa, sino que sus aguas se utilizan 
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para el cultivo del arroz de los términos de Valencia y Alfafar. 

Con su construcción se cortó el antiguo camino que llevaba 

desde la alquería del Brosquil, antigua «alqueria de Castelló 

de l’Albufera», al antiguo «camí de les Vaques», camino que 

antiguamente recibía el nombre de «camí del Pla d’en Cel-

ma», y en la actualidad, «entrada a Casa el Llarc», dividido en 

dos tramos por dicha acequia.

Acequia del Puente de la Ahuja (primer tramo) 

(26). Esta acequia antiguamente formaba parte de la antigua 

«céquia de Caçen» (95), que posteriormente, con la construc-

ción de la «céquia d’en Fluvià», recibirá el nombre de «céquia 

de n’Avellana». En el Padrón de Riqueza de Valencia de 1808 

se le da el nombre de acequia del Puente de la Ahuja, y en 

los padrones de Ruzafa, acequia del Puente de la Ahuja o Agu-

ja y riego del Puente de la Ahuja o Aguja, acequia que no se 

cita en este catastro. Esta acequia hace referencia al puente 

que cruzaba la acequia de Fabiana (12) de la cual recibía sus 

aguas que las llevaba a un partidor, del que antiguamente 

nacían la «céquia Morisca», posterior acequia del Puente de 

la Aguja (27) y la «céquia dels Codonyers», posterior «braç de 

l’Alqueria Cremà» (32). Dicha acequia del Puente de la Aguja, 

tras cruzar el camino de Encorts, llevaba sus aguas a un par-

tidor del que salían tres brazos: el «braç de l’Anguila» (28), el 

«braç de l’Agulla» (29) y el «braç d’Antequera» (31), de la 

que nace la «séquia de Roch» (30), que riegan tierras de las 

partidas de las Verónicas y del Portalet.

Acequia del Puente de la Aguja (segundo tramo) 

(27). Esta acequia se corresponde con la antigua «céquia Mo-

risca» desde el partidor donde nacía y el partidor donde tie-

nen su origen sus tres brazos tras cruzar el camino de Encorts.

«Braç de l’Anguila» (28). Antiguamente esta acequia 

no existía o era muy rudimentaria. Tras nacer en el partidor 

de la Acequia del Puente de la Aguja, después de un corto re-

corrido hacía el norte, contacta con el «camí de l’Anguila» al 

que acompaña en su dirección hacia el este, con el que linda 

por su izquierda, para regar tierras de la partida de las Veróni-

cas entre este camino y el camino de Roch, también llamado 

«camí dels Rochs».

«Braç de l’Agulla» (29). Antiguamente era una con-

tinuación de la antigua «céquia Morisca». Esta acequia, tras 

su nacimiento en el partidor de la Acequia del Puente de la 

Ahuja, se dirigía hacía el este como acequia de riego en un 

corto recorrido y continuaba como con un amplio escorredor 

que llevaba sus aguas al común de Momperot.

«Séquia del Camí dels Rochs» o «reg del Camí dels 

Rochs» (30). Antigua travessa de céquia de Boalar a la céquia 

del Bisbe, que como indica su nombre nacía en la «céquia 

de Boalar» y llevaba sus aguas sobrantes a la «céquia del 

Bisbe». Esta acequia, tras nacer en el «braç d’Antequera», 

se dirigía hacia el este lindando por su izquierda con el ca-

mino de Roch y regaba especialmente tierras de la partida 

del Portalet.

«Braç d’Antequera» o «reg d’Antequera» (31). An-

tigua «céquia de Boalar» de la que nacía tras cruzar el «camí 

de Boalar», posterior camino de Roch, la «travessa de céquia 

de Boalar a la céquia del Bisbe», posterior «séquia del Camí 

dels Rochs». Esta acequia, tras su nacimiento en el partidor 

de la Acequia del Puente de la Ahuja, se dirigía hacia el sur 

lindando por su derecha con el camino de Encorts y dando 

en su recorrido diferentes ramales, como la «séquia del Camí 

dels Rochs», que en su dirección hacia el este regaba tierras 

de la partida del Portalet

«Braç de l’Alqueria Cremà» (32). Antigua «céquia 

dels Codonyers» que, tras nacer en el mismo partidor en el 

que nacía la «céquia Morisca», se dirigía hacia el sur, y tras 

cruzar el «camí de Venrella» y lindar por poniente con la «al-

queria de d’En Pere Mir», regaba las tierras de la futura partida 

de la Fonteta y continuaba como escorredor hacia el este con 

un amplio recorrido que no detallamos. Posteriormente, como 

«braç de l’Alqueria Cremà», antigua «alqueria d’en Pere Mir», 

seguía el mismo recorrido que la «céquia dels Codonyers» 

para regar las mismas tierras y continuar como escorredor 

para llevar sus aguas al «escorredor del Camí d’Encorts», que 

en su recorrido hacia el sur lindaba por su izquierda con este 

camino.

Camino de la Fuente de San Luis (33). Este camino, 

que sólo se cita en este catastro, llevaba del camino de San 

Luis (3) al camino de Encorts (4) cruzando en su recorrido la 

antigua «céquia dels Codonyers» (32). Por su nombre se pue-

de confundir con el camino de San Luis, que en los padrones 

de riqueza de Valencia y Ruzafa recibía el mismo nombre de 

camino de la Fuente de San Luis o camino de la Fonteta de 
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San Luis. Este camino en la actualidad recibe el nombre de 

«camí del Pare Palanca».

Camino de Roch (34). Como comentamos anteri-

ormente, este camino antiguamente recibía el nombre de 

«camí de Boalar», que llevaba del «camí de Castelló» al «camí 

de la Céquia del Bisbe». En este catastro recibe el nombre de 

camino dels Rochs, que llevaba del camino de Encorts (4) al 

camino del Caminot (35), que en los padrones de Valencia y 

Ruzafa recibía el nombre de camino de Noguera, cruzando 

en su recorrido el común de Momperot (13) y la «escorrentia 

de la part de ponent del Caminot» (35), que en parte de su 

recorrido se corresponde con la antigua «céquia del Bisbe».

«Escorrentia de la part de ponent del Caminot» 

(35). Esta escorrentía se corresponde con parte del recorrido 

de antigua «céquia del Bisbe». En su recorrido, como indica 

su nombre, lindaba por poniente con el Caminot (35), al que 

cruza para llevar sus aguas al caño de la Molinera (45), que en 

los padrones de Valencia y Ruzafa recibía el nombre del Cano 

o cano de la Molinera.

El Caminot (35). Este camino se corresponde con el 

antiguo «camí de la Céquia del Bisbe» que discurría entre el 

«camí de la Conqua» y el «camí de la Conqua Vella». En los 

padrones de Valencia y Ruzafa recibía el nombre de camino 

de Noguera, y en este catastro, de Caminot, que llevaba del 

camino del Saler (6) al camino del Portalet o camino dels 

Anohuers (36).

Camino dels Anohuers (36). Llamado camino de les 

Llandes en el Padrón de 1808, y camino del Portalet en los 

padrones de riqueza de Ruzafa. Parte de este camino antigua-

mente recibía el nombre de «camí de la Conqua Vella», que 

llevaba a la «alqueria de Castelló de l’Albufera», actual alque-

ria del Brosquil. Este camino llevaba del camino de Encorts 

(4) al camino del Saler (6), contactando en su recorrido con 

el Caminot (35).

Azagador del Morro (37). En los padrones de riqueza 

de Ruzafa recibía el nombre de azagador de Melilla, que lle-

vaba del camino de Melilla (2) al camino de San Luis (3). En 

la mayor parte de su recorrido acompañaba y lindaba por el 

sur con el escorredor del Azagador del Morro (38).

Escorredor del Azagador del Morro (38). Este esco-

rredor, que en los padrones de Ruzafa recibe el nombre de 

escorredor del Azagador de Melilla, recogía las aguas de va-

rios manantiales, entre los que destacaba la fuente Blanca 

(97). En su recorrido contacta con el camino de San Luis (3), 

desde donde deriva sus aguas a la acequia de Vilanova (20), 

a través de la cual llegan sus aguas a la acequia del Cabañal 

(18), y por esta, a la antigua «céquia de Caçen» (95), posterior 

acequia de Fabiana.

Acequia de Fabianeta (39). De esta acequia ya ha-

blamos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. 

Antiguamente esta acequia, que se construyó en el siglo xV, 

recibía el nombre de «travessa entre la acequia de Fabiana 

y la acequia de Castelló de l’Albufera», nombre que indica 

el recorrido de la misma. En este catastro llevaba las aguas 

desde la acequia del Rey (44) a la acequia de Fabiana (12), 

cruzando en su recorrido el camino Viejo de San Luis (3), al 

que acompaña lindándolo por el este hasta contactar con la 

acequia de Fabiana.

Fuente de San Luis (40). Esta fuente llevaba sus 

aguas a la escorrentía de San Luis (41), que antiguamente re-

cibía el nombre de la «céquia del Cavaller», como se comentó 

al hablar del mapa del mariscal Souchet de 1812.

Escorrentía de San Luis (41). Esta acequia antigua-

mente recibía el nombre de «céquia del Cavaller», que cru-

zaba el «camí de Castelló», futuro camino de Encorts (4), 

para regar parte de las tierras de la «alqueria de Castelló de 

l’Albufera». Con la construcción del común de Momperot 

(13), sus aguas se podían derivar hasta la acequia de Fabiana 

(12). El común de Momperot recogía tanto las aguas de la 

escorrentía de San Luis como las aguas de la escorrentía del 

Comunet (43).

Camino del Puente del Moro (42). Tras nacer en el 

camino de San Luis (3), cruzaba el antiguo puente llamado 

puente del Moro. Este camino acompañaba, en la mayor par-

te de su recorrido, lindándola por el sur, a la escorrentía del 

Comunet (43).

Escorrentía del Comunet (43). Las aguas de esta es-

correntía y las de la escorrentía de San Luis eran recogidas por 

el común de Momperot (13).

Acequia del Rey (44). De esta acequia ya hablamos 

al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Antigua 

«céquia de Castelló» que llevaba sus aguas sobrantes a la 
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Albufera pasando por delante de la «alqueria de Castelló de 

l’Albufera», actual alquería del Brosquil, que posteriormente, 

en el siglo xV, se prolongó hasta el mar desde el punto donde 

tomaba su origen el Braset (49), que es el nombre que se le 

dio a la antigua «céquia de Castelló» en su recorrido por de-

lante de la «alqueria de Castelló de l’Albufera».

Caño de la Molinera (45). Parte del recorrido de esta 

acequia se corresponde con la antigua «céquia de la Reyna». 

El marqués de San Joaquín construyó el cano de la Molinera 

aprovechando parte del recorrido de la antigua «céquia de la 

Reyna» para utilizar las aguas del común de Momperot (13) 

en el cultivo de sus tierras de arroz. Es evidente que la mayor 

parte del recorrido de esta acequia ya existía en la antigüe-

dad con el nombre de «céquia de la Reyna», que llevaba sus 

aguas a la Albufera. En los padrones de riqueza de Valencia y 

Ruzafa se le daba el nombre del Cano y cano de la Molinera, 

y en este catastro, caño de la Molinera. En este catastro, esta 

acequia nacía en el común de Momperot (13) y llevaba sus 

aguas a la «séquia de les Monges» (83) y al Pechinar (82) 

después de cruzar el camino del Portalet (36) y la acequia del 

Oro (25). Al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812 

ya planteamos la posibilidad de que el recorrido inicial de la 

acequia del Pechinar se correspondiera con parte del recor-

rido de la antigua «céquia de la Reyna» después de cruzar el 

antiguo «camí de la Conqua Vella».

Camino del Molino de las Fuentes (46). Este camino 

lleva al molino de las Fuentes (92) tanto desde el camino de 

Melilla (2) como desde el camino Viejo de San Luis, lindando 

por el sur en ambos recorridos con la acequia del Rey (3).

Camino de Monchoch (47). En los padrones de ri-

queza de Ruzafa se le daba el nombre de camino de Bonchoch 

por su recorrido en relación con el molino de Bonchoch. Este 

camino toma el nombre de camino de Monchoch por su rela-

ción con el mismo molino de Bonchoch, que en este catastro 

se le da el nombre de molino de Monchoch (93), molino que 

estaba ubicado al norte de la acequia del Rey (44), antigua 

«céquia de Castelló» que movía sus muelas. Este camino en 

su recorrido llevaba del camino Viejo de San Luis (3) al cami-

no de Encorts (4).

Acequia del Vall (48). De esta acequia ya hablamos 

al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Como 

ya dijimos, esta acequia antiguamente recibía este mismo 

nombre de «déquia del Vall». Tenía su origen en un manan-

tial ubicado al sur de la acequia del Rey (44) y del camino 

de Monchoch (47). En su antiguo recorrido hasta la Albu-

fera lindaba por levante con el antiguo «camí de Castelló», 

actual camino de Encorts (4), cruzando en su recorrido la 

senda de les Vaques por el puente de Tablas. En su reco-

rrido hasta este puente recibe las aguas de la acequia del 

Ribás (53) y de la acequia del Común del Pi (67), que nace 

en la fuente de Bonet (65), antigua «font Santa», que en el 

Padrón de Riqueza de 1808 recibía el nombre de común del 

Sabater o común de Llop.

Acequia del Braset (49). De esta acequia ya habla-

mos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812. Parte 

de la antigua «céquia de Castelló», que pasaba por delante 

de la «alqueria de Castelló de l’Albufera», que posteriormen-

te se le dio el nombre acequia del Braset, que llevaba sus 

aguas desde la acequia del Rey (44) a las tierras de la par-

tida del Brosquil.

Escorredor del Barquero (50). Este escorredor nace 

en el partidor ubicado al norte del camino de Rambleta, 

que en este catastro forma parte del camino de Melilla, 

donde confluían las aguas sobrantes del comunet del Mig 

(59), del comunet de Tramontana (58) y de la acequia dels 

Negrets (56), que eran llevadas a la acequia del Rey (44) 

por este escorredor.

Fuente del Socarrat o fuente de Tensia (51). Esta 

fuente estaba ubicada delante de la alquería del Maset. Las 

aguas de esta fuente eran recogidas por la acequia del mismo 

nombre: acequia de la Fuente del Socarrat o de Tensia (52).

Acequia de la Fuente del Socarrat o acequia de la 

Fuente de Tensia (52). También era conocida como «reg d’En-

tesa». Esta acequia, tras cruzar el camino de la Rambleta, 

recibe el nombre de camino de Melilla en este catastro. Des-

pués de cruzar este camino a la altura de su nacimiento en 

el camino Viejo de San Luis, se dirigía hacia el este, lindando 

por su izquierda con el camino de Ribás (54), y llevaba las 

aguas sobrantes a la acequia del Ribás (53) a partir del par-

tidor llamado «parada d’Alonso», partidor desde donde se 

podían derivar las aguas de dicha fuente para regar tierras de 

la partida de Castellar.
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Acequia del Ribás (53). Esta acequia recogía las 

aguas de la fuente del Socarrat o de Tensia (52) a partir de 

la «parada d’Alonso» para llevarlas a la acequia del Vall (48) 

acompañando al camino del Ribas (54) con el que lindaba 

por tramontana y cruzando en su recorrido el camino de Cas-

tellar por el puente del Ribás, camino que en este catastro 

recibe el nombre de calle Mayor de Castellar en su recorrido 

hasta el común del Pí.

Camino del Ribás (54). Este camino, del que ya ha-

blamos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812, 

acompaña en parte de su recorrido a la acequia de Tensia (52) 

y a la acequia del Ribás (53), lindándolas por el sur, y lleva-

ba del camino Viejo de San Luis (3), también llamado camino 

Viejo de Castellar y «camí dels Codonyers de Torres», al ca-

mino de Encorts (4). En la antigüedad, el tramo de este cami-

no entre el camino Viejo de San Luis y el camino de Castellar 

formaba parte del «camí de Caçen», y el tramo entre el cami-

no de Castellar y el camino de Encorts recibía el nombre de 

«camí que ve de Caçen vers Castelló», que llevaba del «camí 

de Caçen» al «camí de Castelló d’en Arrufat».

Senda dels Lladres (55). Esta senda llevaba del cami-

no de Melilla (2) al camino Real de Madrid (1), cruzando en 

este recorrido el camino Viejo de Madrid.

Acequia dels Negrets (56). Brazo de Favara que, en 

parte de su recorrido hasta el partidor donde nace el escor-

redor del Barquero (50), acompaña al camino de Rambleta, 

que en este catastro forma parte del camino de Melilla (2) 

con el que lindaba por el sur.

Acequia dels Comunets (57). Brazo de Favara del que 

nacen tres acequias: el comunet de Tramontana (58), el co-

munet del Mig (59) y el comunet de Migdia (60).

Comunet de Tramontana (58). Esta acequia deri-

vaba sus aguas sobrantes al partidor donde nacía el esco-

rredor del Barquero (50) después de cruzar el camino de 

Rambleta, que en este catastro forma parte del camino de 

Melilla (2), recogiendo previamente las aguas sobrantes del 

comunet del Mig (59).

Comunet del Mig (59). Esta acequia derivaba sus 

aguas sobrantes al comunet de Tramontana (58), que las lle-

vaba, junto con las suyas, al partidor donde nacía el escorre-

dor del Barquero (50).

Comunet de Migdia (60). Esta acequia, tras cruzar el 

camino de Melilla (2), regaba parte de las tierras de la partida 

de Castellar, al norte del camino de Horno de Alcedo, que 

en este catastro recibe el nombre de camino de la Campana 

(64), actual «camí de l’alqueria de Aznar».

Camino de la Torreta (61). Este camino llevaba desde 

el camino Viejo de San Luis (3), también llamado camino Vie-

jo de Castellar, a la alquería de la Torreta.

Brazo Mayor de la Gabia o brazo de la Gabia (62). 

Brazo de Favara del que ya hablamos al describir el mapa del 

mariscal Souchet de 1812. Antiguamente era conocido como 

«céquia de Pala», que ha recibido los nombres de séquia del 

Olm y séquia Gran. En su recorrido de oeste a este atravesaba 

las partidas de Benimasot y Castellar, alimentando el molino 

de Pala (91), en la pedanía de la Torre, llevaba sus aguas so-

brantes a la acequia del Vall (48) y cruzaba en su recorrido el 

camino de Horno de Alcedo (63), el camino de Melilla (2) y la 

calle Mayor de Castellar (72).

Camino de Horno de Alcedo (63). El camino de Horno 

de Alcedo, en los protocolos de «Joan de Sant Feliu» de 1447 

a 1468, recibía el nombre de «camí Publich que parteix de l’al-

queria de Rocha e va a l’alqueria de Mossén Masco». Este mismo 

camino, en el Padrón de Valencia de 1808 y en los padrones de 

riqueza de Ruzafa, llevaba de la senda de les Vaques, que en este 

catastro recibe el nombre de azagador de la Torre (73), al cami-

no de Castellar, que en este catastro recibe el nombre de calle 

Mayor de Castellar (72) y cruzaba en este recorrido el camino 

de Alabau del padrón de Valencia de 1808, que en este catastro 

recibe el nombre de camino de Melilla (2). En este mismo ca-

tastro se divide en dos tramos: un primer tramo, que recibe este 

mismo nombre de camino de Horno de Alcedo, entre el azaga-

dor de la Torre (73) y el camino de Malilla (2), y un segundo tra-

mo, que recibe el nombre de camino de la Campana (64) entre 

el camino de Melilla (2) y la calle Mayor de Castellar (72).

Camino de la Campana (64). Este camino, como una 

continuación del camino de Horno de Alcedo (63), lleva del 

camino de Melilla (2) a la calle Mayor de Castellar (72).

Fuente de Bonet (65). Esta fuente, en el mapa del 

mariscal Souchet de 1812, recibía en nombre de fuente San-

ta, donde nacía el común del Pi (67). En esta fuente, antigua-

mente nacía la «céquia del Muntanyés».
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Camino del Común del Pi (66). Este camino nace a la 

altura de la fuente de Bonet (65) y termina en el camino de 

Encorts (4), lindando, por el norte en todo su recorrido con el 

común del Pi.

Común del Pi (67). Esta acequia lleva las aguas de 

la fuente de Bonet (65) a la acequia del Vall (48) y desde 

muy antiguo es el resultado de la unión de tres acequias: la 

«travessa de la Céquia de Alber», la «céquia del Muntanyés» y 

la «céquia de Alber». Esta última se corresponde con el tramo 

final del común del Pi, que contactaba con la acequia del Vall.

Fuente de Alapont (68). Esta fuente surgió en el campo 

de Rosendo entre la alquería de Alapont y el camino del Comú 

del Pi, en el Oliveral, a mediados del siglo xix, durante la indepen-

dencia de la villa de Ruzafa. Sus aguas llegaban a un escorredor 

que discurría al este, a escasa distancia de esta fuente, que lleva-

ba sus aguas al escorredor Fondo (69), que a su vez las llevaba a 

la escorrentía de la Acequia del Tremolar (70), que antiguamen-

te era parte del recorrido de la antigua «céquia del Muntanyés» 

que nacía en la «font Santa» (65) y llevaba sus aguas a la ace-

quia del Tremolar, antigua «céquia de Johan Xiquo».

Escorredor de Fondo (69). Este escorredor nace a ni-

vel del escorredor descrito en el párrafo anterior, que recogía 

las aguas de la fuente de Rosendo y las llevaba a la escorren-

tía de la Acequia del Tremolar (70).

Escorrentía de la Acequia del Tremolar (70). Parte 

del recorrido de la antigua «céquia del Muntanyés». Esta es-

correntía nacía en las proximidades del camino del Común 

del Pi y seguía, al principio de su recorrido, una dirección de 

oeste a este, y al final de su recorrido, de norte a sur has-

ta contactar y cruzar la antigua senda de les Vaques por el 

«pont del Tremolar», que en este catastro recibe el nombre 

de camino de Pinedo (76), acequia que se continua, tras cru-

zar este puente, con la acequia del Tremolar en el término 

de Alfafar, antigua «céquia de Johan Xiquo». En este recorrido 

la escorrentía recoge las aguas del escorredor de Fondo (69).

Séquia del reg del Oliveral (71). Esta acequia nacía a 

la altura del brazo de la Gabia (62), acompañaba al camino 

de Melilla (2) con el que lindaba por el este, camino al que 

abandonaba para dirigirse hacia el este para regar la mayor 

parte de las tierras del Oliveral, y actualmente es utilizada 

para el riego por el motor de la font de Bonet .

Calle Mayor de Castellar y camino Nuevo del Oli-

veral (72). El camino de Castellar, que en el Padrón de 1808 

y en los padrones de riqueza Ruzafa llevaba del camino del 

Ribás a la senda de les Vaques, se divide en este catastro en 

dos tramos: la calle Mayor de Castellar, tramo comprendido 

entre el camino del Ribás y el camino del Común del Pi (66), 

y el camino Nuevo del Oliveral, tramo entre el camino del 

Común del Pi y la senda de les Vaques, que en este catastro 

recibe el nombre de camino de Pinedo (76).

La antigua senda de les Vaques en su recorrido entre 

el camino Real de Madrid y el camino de Pinedo, en el Pa-

drón de Riqueza de Valencia de 1808, tanto en los padrones 

de Ruzafa como en este catastro, recibe diferentes nombres 

en sus diferentes tramos. Al hablar del mapa del mariscal 

Souchet de 1812, ja comentamos los diferentes tramos en los 

padrones de riqueza de Ruzafa. A continuación, describimos 

los diferentes tramos en este catastro:

1º. Azagador de la Torre (73), el tramo comprendido 

entre el camino Real de Madrid (1) y el camino de Melilla (2).

2º. Camino de las Vacas (74), el tramo comprendido 

entre el camino de Melilla (2) y el camino del Oliveral (75).

3º. Camino del Oliveral (75), el tramo comprendido 

entre el camino de Vacas (74) y el camino de Pinedo (76), 

actual calle de la Gloria.

4º. Camino de Pinedo (76), el tramo comprendido 

entre el camino del Oliveral (75) y el puente de Tablas de la 

acequia del Vall. Dentro de este camino se habla del camino 

Viejo de Pinedo cuando se refiere a los tramos antiguos de 

este camino, y de camino Nuevo de Pinedo, cuando se re-

fiere a este camino en el que se incluyen los tramos nuevos 

rectificados. En este camino hemos resaltado solamente el re-

corrido del antiguo camino, sin incluir los tramos rectificados.

5º. Camino del Tremolar (77), el tramo comprendido 

entre el puente de Tablas y el origen del camino del Racó (78).

6º. Camino del Oliveral (79), incluye tanto el tramo 

rectificado entre el puente de Tablas y el origen del camino 

del Racó (78) como el resto del camino hasta Pinedo (79).

Resulta paradójico que reciba el nombre de camino 

Pinedo (75) el camino que nacía en el Oliveral, y de camino 

del Oliveral (79) el que nacía en puente de Tablas y llevaba 

a Pinedo.
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Camino del Racó (78). Este camino antiguamente 

formaba parte del «camí de les Vaques», que llevaba hasta 

el «camí de la Conqua Vella» bordeando la Albufera. En este 

catastro, el camino del Racó tiene su origen en el camino del 

Tremolar (77).

Camino de Pinedo al Mar (80). Este camino es como 

una continuación del camino del Oliveral (79) desde el cami-

no del Saler (6) hasta el mar.

Escorredor del Comunet (81). Este escorredor recoge 

las aguas de la partida de les Llandes y las lleva a la acequia 

del Pechinar (82). Posiblemente se corresponde con el anti-

guo «escorredor del Camí de la Conqua Vella», que llevaba sus 

aguas sobrantes a la «céquia de la Reyna», al sur del «camí de 

la Conqua Vella».

Acequia del Pechinar (82). De esta acequia ya ha-

blamos al describir el mapa del mariscal Souchet de 1812, 

donde comentamos que posiblemente se correspondía, en 

su tramo inicial, con una parte del recorrido de la antigua 

«céquia de la Reyna» (al sur del «camí de la Conqua Vella») 

como una continuación del resto de esta acequia (al norte 

de este camino), actual caño de la Molinera (45) en este 

catastro. Esta acequia, destinada al cultivo del arroz, nacía al 

sur de la partida de les Llandes y en su recorrido recibía las 

aguas del escorredor del Comunet (81), que posiblemente 

se corresponde con el antiguo «escorredor del Camí de la 

Conqua Vella» y parte de las aguas de la acequia del caño 

de la Molinera.

Acequia de les Monges (83). Esta acequia, destinada 

al cultivo del arroz, recogía parte de las aguas del caño de la 

Molinera (45).

«Entrada a Casa el Llarc» (84). Antiguo «camí Pla d’en 

Celma» que llevaba de la «alqueria de Castelló de l’Albufera» 

al «camí de les Vaques», cortado posteriormente, en el siglo xix, 

con la construcción de la acequia de Oro (25). Este camino no 

figura como tal en este Catastro de 1829, ya que falta parte del 

camino a ambos lados de la acequia del Oro. Hemos resaltado 

este camino en este catastro para recordar la importancia que 

tuvo antiguamente. Actualmente este camino con sus dos tra-

mos pertenecen a la «entrada a la Casa el Llarc».

«Font de Masià» (85). Esta fuente, aunque no se cita 

en este catastro, la hemos plasmado en el mapa para recordar 

su posible ubicación y llevaba sus aguas a la «escorrentia de 

la Font de Masià» (86).

«Escorrentía de la Font de Masià» (86). Aunque no 

se cite en este catastro llevaba sus aguas a la «séquia de 

la Vinya», que tampoco se cita aquí . La acequia limitaba 

por el sur, en parte de su recorrido, con el «camí de la Font 

de Masià» (87), que en este catastro se le da el nombre de 

«camino del Alter», camino que no tiene que nada que ver 

con el conocido «camí del Alter», que lleva al caserío del 

«Alter».

«Camí de la Font de Masià» (87). En este catastro, 

dicho camino tiene el nombre de camino del Alter (89). En 

su recorrido, en su tramo inicial, lindaba por el norte con la 

«escorrentia de la Font de Masià» (86), y en su tramo final 

lindaba por el sur con la escorrentía del Alter (88).

Escorrentía del Alter (88). Esta escorrentía nacía 

a poniente del camino del Oliveral (75), actual calle de la 

Gloria, el cual cruzaba para recorrer el Alter, lindando en su 

tramo final, dentro del término de Valencia, con el «camí de 

la Font de Masià» (87), que en este catastro recibe el nom-

bre de camino del Alter (89). Esta acequia llevaba sus aguas 

a la «séquia de la Vinya» (99), que no se cita en este catastro 

y, después de un corto recorrido, cruzaba la acequia del Oro 

para introducirse en el término de Alfafar.

«Camí del Alter» (89). Este camino, que nacía en el 

camino del Oliveral (75) al que no se le da ningún nombre en 

este catastro, llevaba al caserío del Alter.

Escorrentía del Oliveral (90). Esta escorrentía nace al 

este del «camí de Navarrete» (98) y lleva sus aguas a la esco-

rrentía del Alter (88), haciendo de linde en todo su recorrido 

con el término de Sedaví.

Molino de Pala (91). Molino alimentado por la ace-

quia del Molino de Pala, que a su vez recogía sus aguas del 

brazo de la Gabia (62). Este molino debe ser muy antiguo, 

ya que le daba el nombre a la «céquia de Pala», que posteri-

ormente será conocida con el nombre de brazo de la Gabia.

Molino de las Fuentes (92). Alimentado por la ace-

quia del Rey (44), lindaba por el mediodía con el camino del 

Molino de las Fuentes (46).

Molino de Monchoch (93). En este catastro, al moli-

no de Bonchoch se le da el nombre de molino de Monchoch, 
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como ya comentamos al hablar del camino de Monchoch, 

molino que recibía las aguas de la acequia del Rey (44).

«Font de Caçen Jussà» (94). En esta fuente nacía la 

antigua «céquia de Caçen», ubicada en las proximidades de 

la «alqueria de Caçen Jussà», fuente y alquería de las que no 

hay constancia en este catastro. Hemos ubicado la fuente 

en este catastro donde creemos que, posiblemente, podía 

haber estado.

«Céquia de Caçen» (95). Esta antigua acequia recibía 

las aguas, por una parte, de la antigua «font de Caçen Jussà» 

(94), las aguas sobrantes de las acequias del brazo de San Ge-

rónimo (16) y del roll de la Barca (7), amas brazos de Favara 

y del roll de Segarra (17), ramal del brazo de Jesús (21) de 

Favara, y por otra parte, recibía las aguas de la acequia del Ca-

bañal (18), del roll de Alamar (19) y de la acequia de Vilano-

va (20), ramales del brazo de Jesús (21) de Favara, y las aguas 

del escorredor del Azagador del Morro (37). Como dijimos 

anteriormente, desde la construcción del molino de Fili Martí 

se indica que el antiguo recorrido de la «céquia de Caçen» 

desde dicho molino hasta al antiguo partidor de Caçen, actual 

partidor de la acequia del Puente de la Ahuja,11 forma parte 

del recorrido inicial de la acequia de Fabiana (12).

Acequia de la Fuente de Encorts (96). De esta ace-

quia ya hablamos al describir el mapa del mariscal Souchet 

de 1812. En una parte de su recorrido se corresponde con la 

antigua «céquia de rech del Camí de Castelló», que recogía las 

aguas en un partidor en la «céquia d’en Fluvià». Esta acequia 

recibía las aguas de la fuente de Encorts (15) con las que 

se regaba parte de las tierras de la partida de las Verónicas a 

ambas partes del camino de Encorts (4).

Fuente Blanca (97). Fuente en el escorredor del Aza-

gador de Melilla, que en este catastro recibe el nombre de 

escorredor del Azagador del Morro, fuente que no se cita en 

este catastro.

«Camí de Navarrete» (98). Este camino nace en el 

camino de las Vacas (74) y en su recorrido inicial hace de lin-

de con el termino de Sedaví.

«Séquia de la Vinya» (99). Esta acequia nacía al sur 

del camino Viejo de Pinedo (76) y recogía en su recorrido ha-

11. También escrito como brazo de la Ahulla.

cía el sur la «escorrentia de la Fuente de Masià» (86), dentro 

del termino de Valencia, y la escorrentia del Alter (88), en el 

termino de Alfafar, llevando sus aguas a la «séquia del Tremo-

lar», también en Alfafar.

Molino de Fili Martí (100). Alimentado por la antigua 

«céquia de Caçen» (95).

Escorredor del Brosquil (101). Recibía el nombre rie-

go Pastor en los padrones de riqueza de Ruzafa. Llevaba las 

aguas del común de Momperot (13) al Pechinar (82) para 

regar las tierras de arroz.

«Molí de la Creu» (102). Este molino, que alimenta-

ba la acequia del Rey, también era conocido como «molí de 

Codonyer», que era el molinero arrendador del mismo.

Molino de la Casa de la Misericordia (103). Molino 

que alimentaba la «céquia d’en Fluvià», posterior acequia de 

Fabiana (12), que al menos en el siglo xV recibía el nombre de 

«molí de Saranyo», ubicado al norte de esta acequia después 

de cruzar el antiguo «camí de les Forques», posterior camino 

de Lazareto, que en este catastro recibe el nombre de camino 

Viejo de Nazaret (11).

DESCRIPCIóN DE ALGUNAS DE LAS PARTICULARIDADES 

DESCRITAS EN LOS PLANOS ANTERIORES

A continuación describiremos algunas particularida-

des topográficas de la huerta de Ruzafa citadas en el Plano de 

la Ciudad de Valencia del mariscal Souchet de 1812 (figura 1) 

y en el Catastro de la Huerta de Valencia de 1929 (figura 2), 

que hemos pintado y enumerado.

Tras la Reconquista, a causa del mal estado de las par-

ticularidades topográficas y el consiguiente deterioro de las 

tierras de la marjal, particularidades topográficas ya existentes 

durante el dominio árabe como lo eran, entre otras, la «céquia 

de Castelló», la «céquia de la Reyna», la «céquia del Bisbe», la 

«céquia del Cavaller», la «céquia dels Codonyers», la «céquia 

Morisca» y la «céquia del Vall», se firmó el pacto de la Concor-

dia en 1386 para llevar a cabo su saneamiento. Posteriormente, 

para mejorar el saneamiento de dichas tierras y su cultivo, que 

se habían deteriorado a pesar de los trabajos y las obras reali-

zadas tras dicho pacto, en el siglo xV se construyeron una serie 

de acequias para derivar las aguas que llegaban a la Albufera, al 

río Turia y al mar, como lo fueron la «céquia d’en Fluvia», entre 
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la antigua «céquia de Caçen» y el río Turia, posteriormente co-

nocida como acequia de Fabiana, que discurría entre el moli-

no de Martí y el río Turia; la «travessa de la céquia d’en Fluvià», 

entre la «céquia d’en Fluvià» y la «céquia de Castelló», llamada 

posteriormente acequia de Fabianeta, que discurría entre la 

acequia del Rey y la acequia de Fabiana; la prolongación de 

la «céquia de Castelló» hasta el mar, posteriormente llamada 

acequia del Rey, que discurría entre el «molí de Codonyer» o 

«molí de la Creu» y el mar, y la «céquia d’en Perot», entre la 

antigua «céquia del Cavaller» y la «céquia d’en Fluvià», poste-

riormente llamada común de Emperot, que discurría entre la 

escorrentía de la Fuente de San Luis y la acequia de Fabiana.

La «céquia de Rovella» y la «céquia de Favara» ali-

mentaban las tierras de la huerta de Ruzafa, regando sus ex-

tremales las tierras de marjal, posteriormente llamadas tierras 

de francos, farjales y extremales. Los ramales de la «céquia de 

Rovella», que por sus extremales se regaban las tierras de mar-

jal de esta acequia, recibirán el nombre «files de la Céquia Vall» 

tras la prolongación de esta acequia hasta estas tierras a finales 

del siglo xiV. Entre los diferentes ramales de la «céquia de Fava-

ra», que por sus propios ramales y extremales se alimentaban 

sus tierras de marjal se encontraban: el brazo de San Gerónimo; 

el brazo del Roll de la Barca; el brazo de Jesús con sus ramales: 

la acequia del Roll de Segarra, la acequia del Cabañal, la ace-

quia de Alamar, la acequia de Vilanova; la acequia del Rey; la 

acequia dels Negrets; la acequia dels Comunets con sus tres 

ramales: el comunet de Tramontana, el comunet del Mig y el 

comunet de Migdia, y el brazo Mayor de la Gabia. La acequia 

del Rey en su recorrido alimentaba el «molí de la Creu», el 

molino de las Fuentes y el molino de Bonchoc, dividiendo en 

su recorrido de oeste a este las tierras de Francos, Marjales y 

Extremales de Ruzafa en dos partes, y regando, tanto por su 

derecha como por su izquierda, por diferentes extremales, una 

gran parte de las tierras de francos, farjales y extremales.

Las grandes escorrentías de las tierras de francos, far-

jales y extremales llevaban sus aguas a la Albufera, por medio 

de la «céquia del Vall», posterior acequia del Vall, o al río Turia, 

por medio de la «céquia d’en Fluvià», posterior acequia de Fa-

biana, y la «céquia d’en Perot», posterior acequia d’Emperot o 

acequia de Momperot, acequias que a continuación describi-

mos siguiendo los padrones de riqueza de Ruzafa.

La acequia del Vall, que nacía al sur de la acequia del 

Rey en la partida de la Torreta, recogía las aguas del manantial 

donde nacía esta acequia; las aguas sobrantes de las tierras y 

los extremales al sur de la acequia del Rey en dicha partida; 

las aguas de la acequia del Ribás, que, entre otras, recibía las 

aguas de la fuente del Socarrat o fuente de Tensia, y del co-

mún del Pi, que recogía las aguas, entre otras, de la fuente de 

Bonet. Todas estas aguas recogidas por dicha acequia del Vall 

eran utilizadas para el riego del cultivo del arroz.

La acequia de Fabiana, que nacía en la partida de la 

Font de San Luis, era como una continuación de la antigua 

«céquia de Caçen» hasta el río Turia, que se realizó para regular 

las aguas que llegaban a la tierras de francos y marjales al norte 

de la acequia del Rey, ya que la antigua «céquia de Caçen» 

recogía, tanto las aguas sobrantes de la antigua «font de Ca-

çen» como parte de las aguas residuales de los extremales de 

los brazos de la acequia de Favara: el brazo de San Gerónimo, 

el roll de la Barca y el brazo de Jesús, este último por medio 

de sus ramales: el roll de Segarra, la acequia del Cabañal, el 

roll de Alamar, y la acequia de Vilanova, recogiendo también 

las aguas del escorredor del azagador del Morro. Estas aguas, 

como las aguas de la antigua «céquia de Caçen», se podían 

derivar hacia las tierras de francos y marjales por la acequia 

del Puente de la Aguja o derivar por la acequia de Fabiana al 

río Turia, cerca de su desembocadura en el mar en la Punta de 

San Silvestre. Esta acequia de Fabiana se consideró que nacía 

en molino de Martí o molino de Fili Martí.

El común de Emperot, que nacía en la partida de la 

Fonteta, al norte también de la acequia del Rey, recogía, prin-

cipalmente, las aguas sobrantes de la antigua «céquia del Ca-

valler» y de la antigua «céquia dels Codonyers», y las llevaba 

a dicha acequia de Fabiana, cerca de la desembocadura de 

esta acequia en el río Turia.

También había amplias escorrentías que no llevaban 

sus aguas a estas tres grandes acequias, como lo eran, en-

tre otras, la acequia del Tremolar, que nacía en la partida de 

Castellar, al sur del camino del Común del Pi, que después 

de cruzar el camino del Tremolar se introducía en el término 

de Alfafar donde era mucho más amplia, recogiendo en su 

recorrido las aguas del escorredor de Fondo y de la antigua 

«céquia del Muntanyés»; la antigua «céquia del Muntanyés» 
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que posteriormente formará la parte inicial y medía del co-

mún del Pi, que recogía, además de las aguas de la fuente de 

Bonet, las aguas de la fuente de Alapont, ubicada en el campo 

de Rosendo, a medía distancia entre la alquería de Alapont del 

Oliveral y el común del Pi, que las llevaba a la acequia del Tre-

molar en su recorrido por la partida de Castellar; la «séquia 

de la Font de Masiá», que nacía en la fuente de este mismo 

nombre y llevaba sus aguas a la «séquia de la Vinya», que a su 

vez llevaba sus aguas a la acequia del Tremolar, en el término 

de Alfafar; la escorrentía del Alter, que en su recorrido cruza-

ba el «camino de Pinedo», antiguo «camí de les Vaques», ac-

tual calle de la Gloria del Oliveral, llevando sus aguas hasta la 

«séquia de la Vinya», en el término de Alfafar, que las llevaba 

a la acequia del Tremolar en el término de Alfafar.

Las tierras de marjal o de francos y marjales no te-

nían derecho a las aguas de la acequia de Favara, ya que sólo 

podían regarse con las aguas sobrantes de los extremales de 

esta acequia, a las que tenían preferencia los dueños de las 

tierras más próximas al límite con las tierras de «censit», por 

lo que estas tierras de francos eran muy deficitarias en aguas 

para el riego, de ahí que, para poder regar sus tierras, los agri-

cultores utilizaban las aguas freáticas de sus fuentes y ma-

nantiales, o las extraían por medio de norias que eran muy 

abundantes en la huerta de estas tierras de francos, especial-

mente en aquellas zonas donde no llegaban las aguas de los 

extremales de Favara.

Como las aguas freáticas eran abundantes y poco 

profundas, eran numerosas sus fuentes. Las más importantes 

con frecuencia se ubicaban cerca del linde entre las tierras del 

«censit» y las tierras de francos y marjales, como lo eran la 

antigua «font de Caçen», en las proximidades de la antigua 

«alquería de Caçen Jussà», en la partida de la Fuente de San 

Luis, que llevaba sus aguas a la antigua «céquia de Caçen», 

que a su vez podía recibir las aguas del brazo de San Geróni-

mo, del roll de la Barca, del roll de Segarra, de la acequia del 

Cabañal, del roll de Alamar, de la acequia de Vilanova y las 

del escorredor del Azagador del Morro. La «céquia de Caçen» 

antiguamente llevaba sus aguas a la «céquia Morisca» y a 

la «céquia dels Codonyers», que regaban parte de las tierras 

de la antiguas alquerías de «Caçen Jussà» y de «Castelló de 

l’Albufera». Posteriormente, con la construcción de la acequia 

de Fabiana, sus aguas podían derivarse al río o alimentar las 

tierras de la partida del Pont de la Agulla y parte de las tierras 

de las partidas de la Fonteta, Verónicas y Portalet por medio 

de la acequia del Puente de la Aguja.

El antiguo «pou de Aparici», que prácticamente no ha 

cambiado de nombre con el paso del tiempo y le ha dado el 

nombre a la partida donde estaba ubicada, llevaba sus aguas 

a la acequia con el mismo nombre de «céquia rech del Pou de 

Aparici», posterior escorrentía del Pou de Aparici, que las lle-

vaba a antigua «céquia del Bisbe», que posteriormente formará 

parte de la «céquia d’en Perot», y que más tarde será conocida 

como común de Emperot.

La «font d’Encorts» también es una fuente muy anti-

gua de la que hemos encontrado como primera referencia lo 

que nos dice D. Vicente Boix en su obra «Valencia Histórica y 

Topográfica» (1862-Iº 268), en la que nos viene a decir que 

esta fuente era del caballero mosén Francisco Corts, que ya 

existía en el año 1404, aguas que en este tiempo alimentaba 

la fuente del Grao, cruzando para ello el río Turia por una ca-

ñería que fue destruida por una riada en 1424, suprimiéndose 

a partir de entonces el aporte de sus aguas a dicha fuente. 

Posteriormente, en el Padrón de Riqueza de 1808, esta fuen-

te, junto con dos alquerías y unas tierras, era de la Casa de 

la Misericordia, que en una referencia de fincas de 1829 de 

esta misma casa, además de la fuente tenía un lavadero que 

utilizaba las aguas de esta fuente, que también se utilizaban 

para el riego de parte de las tierras de la partida de las Veróni-

cas, entre la escorrentía del comunet de Fora, antigua «céquia 

Major», y el «camí de l’Anguila», fuente que le daba el nom-

bre al camino de Encorts y la partida de Encorts.

La fuente de San Luis Beltrán es una antigua fuen-

te de la que desconozco su antiguo nombre, que llevaba sus 

aguas a la antigua «céquia del Cavaller», que posteriormente, 

a partir de 1579, se le llamó fuente de San Luis Beltrán, ya que 

en este tiempo, posiblemente en este año bendijo esta fuente 

el santo Luis Beltrán. Esta fuente se cita en algunos mapas de 

finales del siglo xViii y principios de siglo xix, como lo son el 

mapa de la Particular Contribución, de Francisco Antonio Cas-

saus (1693); el mapa de la Particular Contribución de Valencia, 

de López Tomás (1788); el mapa de la Particular Contribución, 

de Antonio Josef Cabanilles (1798), y el Plano de la Ciudad de 
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Valencia, del mariscal Souchet (1812). La antigua «céquia del 

Cavaller», antes de construirse la «céquia d’en Perot», regaba 

parte de las tierras de la «alqueria de Castelló de l’Albufera», 

después de cruzar el «camí de Castelló». Después de la cons-

trucción de la «acequia d’en Perot», las aguas de la «acequia 

del Cavaller», que posteriormente será conocida como es-

correntía de la Fuente de San Luis, se podían derivar tanto al 

común de Emperot como a una acequia por la cual se podían 

regar las tierras de parte de la partida del Portalet y parte de 

la partida del Cano de la Molinara, acequia que recientemente 

nacía en la Parada del Chuche, en las inmediaciones de la casa 

de Micó. La fuente de San Luis Beltrán le daba el nombre al 

camino de San Luis, a la partida de San Luis, a la de fonteta 

de San Luis y a la escorrentía de la Fuente de San Luis.

La fuente de Socarrat o fuente de Tensia posiblemen-

te también era muy antigua, aunque la primera referencia que 

hemos encontrado de ella ha sido en algunos documentos 

de la villa de Ruzafa y en sus padrones de riqueza de 1851 

y 1862. Estaba ubicada en la partida de Benimasot, donde 

recogía sus aguas una acequia con el mismo nombre de ace-

quia de la Fuente del Socarrat, que, tras cruzar el camino de 

la Rambleta, las llevaba a la acequia del Ribás, a la altura de 

un partidor, que antes de la construcción del nuevo cauce del 

río Turia se le daba el nombre de «parada d’Alonso», donde se 

podían derivar sus aguas para el riego de parte de las tierras 

de la partida de Castellar, entre el comunet de Migdia y la 

propia acequia del Ribás.

La fuente de Bonet debe ser también una fuente 

muy antigua, ya que la antigua «céquia del Muntanyés» reco-

gía sus aguas, desconociendo el nombre que pudiera tener en 

aquel tiempo, que posteriormente será conocida como «font 

Santa», como se refleja en algunos mapas de finales del siglo 

xViii y principios del siglo xix, como lo son, el Mapa de la Par-

ticular Contribución, de Antonio Josef Cabanilles (1798), y el 

Mapa de la Huerta de Valencia, de Jaubert de Passa (1828). 

En los padrones de riqueza de Ruzafa esta fuente recibe el 

nombre de fuente de Bonet, que derivaba sus aguas al común 

del Pi, que se corresponde en parte con la antigua «céquia del 

Montanyés». Con el mismo nombre de «font Santa» había 

otra fuente en el término de Alfafar, que estaba ubicada en lo 

que es hoy el aparcamiento del mercado de Carrefour.

La fuente de Masiá posiblemente también era muy 

antigua y en ella nacía una escorrentía que llevaba sus aguas 

hasta la Albufera, que posteriormente, en los padrones de ri-

queza de Ruzafa, recibirá el nombre fuente de Masiá, de la que 

nacía un escorredor con este mismo nombre de «escorredor 

de la Font de Masiá», que llevaba sus aguas a la «séquia de 

la Vinya».

Además de las fuentes anteriormente descritas, ha-

bía otras fuentes menos conocidas e importantes como lo 

eran, entre otras, las siguientes:

La fuente de Alapont en la partida de Castellar, en el 

Oliveral, que surgió a mediados del siglo xix, actualmente sin 

referencias de ella, que llevaba sus aguas a la acequia del Tre-

molar a través de la antigua «céquia del Montanyés» como 

anteriormente ya describimos.

La «font de Aznar», en la partida del Brosquil, en las 

inmediaciones de la casa de Aznar, que derivaba sus aguas a 

la acequia del Pechinar.

La fuente Blanca, en la partida de la Fuente de San 

Luis, en el escorredor del Azagador del Morro, de la que des-

conozco su antigüedad, ya que se cita solamente en los docu-

mentos de la villa de Ruzafa.

Había otras fuentes menos conocidas que no cito en 

este trabajo.

Además de las fuentes citadas en las tierras de fran-

cos y marjales, había numerosos manantiales, «ullals», en el 

origen y en el transcurso de muchas de las escorrentías de 

estas tierras. Las aguas de estas fuentes y manantiales, para 

poderlas utilizar para el riego, en muchas de ellas se obstruía 

el curso normal de sus aguas por medio de paradas, extrayén-

dose las aguas estancadas para el riego por medio de tahonas, 

o por rebosamiento, con la consiguiente contaminación de las 

mismas y el consiguiente perjuicio para la salud pública, ya 

que las aguas de las fuentes y manantiales eran utilizadas por 

las gentes de la huerta para lavar, beber y guisar.

También se construyeron una serie de acequias para 

el riego de las tierras dedicadas al cultivo del arroz. Entre ellas 

había varias acequias que llevaban sus aguas a las tierras del 

marqués de San Joaquín, como lo eran: el cano de la Moli-

nera, que llevaba las aguas desde el común de Emperot a la 

majal de la zona del Pechinar por medio de la acequia de les 
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Monges y la acequia del Pechinar. Para ello utilizaba, en la 

mayor parte de su recorrido, el cauce de la antigua «céquia 

de la Reyna», al norte de la acequia del Rey; la acequia del 

Pechinar, que posiblemente utilizaba también en su recorrido 

inicial parte del recorrido del cauce de la antigua «céquia de 

la Reyna» en su recorrido al sur de la acequia del Rey, acequia 

que recogía las aguas sobrantes del Comunet, antiguo «es-

corredor de la Conqua Vella», de las partidas del Brosquil y de 

les Llandes, ubicadas al sur de dicha acequia del Rey; el riego 

de Pastor, que tomaba las aguas del común de Emperot a la 

altura de la parada de Chera, desde la que la se dirigía hacía el 

sur, acompañando al camino de Encorts, del que se separaba 

antes de llegar a la altura de la alquería del Brosquil, desde 

donde cambiaba de dirección para dirigirse hacia el este con 

el nombre de escorrentía del Brosquil y llevaba sus aguas a la 

acequia del Pechinar, cruzando en este recorrido la acequia 

del Braset.

La acequia del Canal del Turia, también llamada ace-

quia del Oro, no tiene nada que ver con el riego de las tierras 

de francos y marjales, simplemente las atraviesa y lleva sus 

aguas a las tierras de la marjal para el cultivo del arroz en las 

fronteras de Ruzafa y Alfafar.

En el Padrón de Riqueza de Valencia de 1808 la 

mayor parte de las tierras de francos y marjales de la huer-

ta de Ruzafa pertenecían a la Iglesia, la aristocracia y la bur-

guesía de la ciudad de Valencia, y a algunos terratenientes 

del pueblo de Ruzafa, mientras que la gran mayoría de los 

propietarios residentes en el pueblo Ruzafa y su huerta sólo 

poseían campos de pequeñas dimensiones. Las tierras de la 

Iglesia, la aristocracia y la burguesía las trabajaban, en régi-

men de arrendamiento, la gran mayoría de los labradores que 

habitaban la huerta de Ruzafa, arrendamiento que pasaba 

generalmente de padres a hijos. Tierras que eran explotadas 

económicamente por sus dueños, especialmente por la bur-

guesía, como rendimiento del capital invertido en la compra 

de las mismas, por lo que, económicamente, ajustaban tanto 

las rentas que los arrendatarios pagaban el día de San Juan, 

en junio, y en Navidad, con pagos que se anotaban en una 

libreta. Los labradores arrendatarios vivían económicamente 

de manera muy precaria, con niveles muy altos de pobreza, y 

la gran mayoría de ellos habitaban de forma muy dispersa en 

la huerta, en sus barracas construidas en las mismas tierras 

arrendadas, barracas que frecuentemente pertenecían a los 

dueños de las tierras.

Con el paso del tiempo, alrededor de los años 50 del 

siglo xix, empezaron a crearse pequeños núcleos de población, 

algunos de ellos en las inmediaciones de una ermita, como en 

el Clero, la Punta, San Antonio, la Torreta, la Fonteta, Castellar, 

el Horno Alcedo, y otros sin ermita tan inmediata, como Pine-

do, el Oliveral, el puente de Tablas y el Poblet, poblados en los 

que se empezaron a construir las primeras casas, generalmen-

te, con planta baja y piso, «la cambra», donde generalmente 

se almacenaba el arroz.

Tanto en las barracas como en las alquerías de la 

huerta, así como también en las barracas y las casas de los 

núcleos de población, las aguas residuales se derivaban a las 

acequias colindantes, por las que llegaban a las escorrentías 

próximas y la contaminación hídrica era frecuente, ya que 

esta misma agua se utilizaba para el riego con la consiguiente 

contaminación de las verduras, las aguas freáticas muy super-

ficiales y la consiguiente contaminación de las aguas de los 

pozos, fuentes y manantiales.

Por todo lo expuesto, se puede deducir que la salubri-

dad de la huerta era muy deficitaria, que se agravaba aún más 

en tiempos de sequía y con el estancamiento de las aguas en 

las escorrentías y en los campos de la huerta, con el cultivo 

del plantel y el arroz fuera de coto en las inmediaciones a las 

viviendas, aguas en las que, por otra parte, se reproducían y 

desarrollaban con suma facilidad los mosquitos y con ellos la 

propagación del paludismo, que era endémico en la huerta 

de Ruzafa.

Por otra parte, había zonas en la huerta en las que, 

por filtraciones e inundaciones, todo el año estaban encharca-

das, formando pequeñas marjales en plena huerta en las que 

se reproducían también, con gran proliferación, los mosquitos.

Todo ello explica la gran cantidad de enfermedades 

que se producían por contaminación hídrica, con frecuentes 

epidemias de cólera, enfermedades gastrointestinales infec-

ciosas y el paludismo endémico en la huerta de Ruzafa.
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Aquest taller pretén mostrar la riquesa toponímica 

que ens ofereix la lectura cartogràfica, així com la taxonomia 

que se’n deriva i les opcions didàctiques que ens proposa un 

mapa. El taller es divideix en dues parts ben diferenciades: 

1. Recorregut conceptual i visual dels genèrics dins 

la toponímia rural.

2. Exercici pràctic de reconeixement i classificació 

dels topònims apareguts en uns fragments car-

togràfics.

En una primera part, a través d’un seguit de diapo-

sitives, repassem el sentit de més de seixanta genèrics lligats 

a l’àmbit muntanyenc. Els assistents al taller disposen d’un 

índex amb els noms dels genèrics (annex 1), amb el qual po-

den comprovar l’aparició dels diversos orònims i hidrònims,1 

alhora que mostren els seus dubtes o aporten els geosinònims 

vius a les seues comarques.2

En la segona part ens centrem en la lectura i com-

prensió d’un mapa, que ens dibuixa amb detall el paisatge, 

alhora que completa el triangle toponímic amb la terra que 

representa i la llengua que el defineix.3 Prèviament, alguns 

fragments cartogràfics desproveïts d’una sèrie de capes, en-

tre elles les toponímiques, ens mostren un paisatge amb forts 

desnivells, amb cursos d’aigua somiada i humanitzat per la 

presència dels masos (imatge núm. 1). Hi podem deduir plans 

i costeres, morrals i voltes... tota una sèrie d’indicis que ens 

ensenyen que podem llegir ‘entre línies’.

Després, com un alfabet fosforescent i estellesià, abo-

quem alguns dels molts topònims que els masovers ens han 

mostrat, i el paisatge esdevé gairebé transparent (imatge núm. 

2). Els orònims expliquen el relleu i alhora diversos especifica-

tius (Gil, Fabregat, Forés, Lluc,...) testimonien la humanització 

1.  També, coneixedors de l’interés per la definició de cadascun dels ele-
ments, i per tal d’estalviar als assistents els dictats d’algunes línies que els 
separen de l’atenció visual del paisatge, els oferim unes còpies de l’article de 
J. Bernat «Orografia i hidronímia. Nous materials de Toponímia Valenciana». 
València, Editorial Denes, 2013.

2.  Cal remarcar l’interés que en qualsevol tipus de jornada lingüística poden 
oferir els assistents, portadors d’una riquesa dialectal sempre aprofitable.

3.  Algunes reflexions en aquest sentit ja les tractàvem en «El topònim, no-
tari (també) de la geomorfologia», dins Actes de la jornada «Terres, pedres i 
paraules. El valor i l’aprofitament del vocabulari tradicional en el discurs tecni-
cocientífic», València, 2014, València, Publicacions de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua, 2016, pp. 23-32.

PRàCTIqUES TOPONÍMIqUES SOBRE SUPORTS CARTOGRàFICS

Jesús Bernat Agut 
[Societat d’Onomàstica]

lloma     barranc     penya     roca     tossal     serra

                      poble                  rambla                 pla
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del paisatge esquitxat de masos. Encara resta, però, la frescor 

de la hidronímia per a batejar fonts i pous, barrancs i rambles 

(imatge núm. 3). El mapa, la terra i la llengua confegeixen un 

triangle evident que denota el valor patrimonial dels topònims. 

Com deia el professor Vicenç Rosselló, «podem considerar la 

toponímia —la toponomàstica— com la ciència més patriò- 

tica, perquè justament es basa en un patrimoni inalineable, in-

separable de la terra».4 Recordem que pàtria, abreujament de 

pAtRiA teRRA, és la terra dels pares.

La tipografia observada fins al moment ens diferen-

cia, dins l’oronímia, els elements més extensos, com ara llo-

mes i serres, d’aquells ben concrets com la cova o el cantal. 

També el blau de la hidronímia separa els elements puntuals 

(lletra redona) d’aquells lineals (lletra cursiva). Ens centrem 

després a observar el mapa Vistabella del Maestrat, entre Pe-

nyagolosa i el Montlleó,5 mapa amb una preocupació toponí-

mica manifesta que ens serveix com a suport d’anàlisi i estudi 

del seu ampli contingut toponímic (imatge núm. 4). 

Reprenem els comentaris generals sobre el cromatis-

me i la tipografia mentre repartim unes graelles (annex 2) per 

a encetar l’exercici pràctic. La informació tipogràfica sugge-

reix, més o menys, els camps semàntics que havíem mostrat 

als fulls de l’annex 1. Podem, doncs, ajudar-nos de la forma 

gràfica per a esbrinar la pertinença d’aquells topònims man-

cats d’un genèric transparent. Si bé el topònim barranc del 

Saltador no ens suposa cap maldecap a l’hora de reescriu-

re’l dins els hidrònims, la Rebollosa sabem, a més del símbol 

adjunt, que es tracta d’un mas perquè la seua tipografia és 

‘edificació aïllada’, tal com ens ensenya la llegenda.

Els assistents, per parelles, tractaran de classificar, 

a partir del genèric, la riquesa toponímica del fragment que 

trien, quatre o sis quadres per parella. El buidatge els ajuda a 

conéixer el paisatge que ens ofereix el patrimoni toponímic.

Els dubtes podem resoldre’ls a mesura que recorrem 

les taules dels participants. En acabant, una posada en comú 

4.  Vicenç M. Rosselló, «De la toponímia a la geografia» [1997], dins Toponí-
mia, geografia i cartografia, València, Universitat de València, 2004, pp. 51-65.

5.  P. Fuster, Vistabella del Maestrat. Entre Penyagolosa i el Montlleó (mapa i 
guia excursionista a escala 1:25.000), recull toponímic, textos i fotografia de 
J. Bernat, El Tossal Cartografies, Picanya, 2010.Imatges núms. 1, 2 i 3
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dels diferents resultats obtinguts ens parla dels diversos pai-

satges que cada parella ha triat.

Encara podem afegir diverses propostes de treball a 

partir de la cartografia en funció de l’especificatiu i els camps 

que se’n deriven, el món de les plantes, dels animals, l’antro-

ponímia, els sufixos que hi apareixen..., tot un seguit de pro-

postes que queden recollides al nostre treball, encara inèdit, 

Pla de noms. 

Imatge núm. 4

ANNEX 1

Toponímia rural. Genèrics

ORONÍMIA: genèrics definidors del relleu 

Horitzontalitat del terreny: alter, pla, plana, planellar, 

replà, alt 

Elevacions: 

2.a. Massisses: cabeço, coll, collet , lloma, muntanya, 

mola, moleta, puig, serra, tossa, tossal...

2.b. Afilades o cims: agulla, cap, capdamunt, capoll, 

capitell, colmo, pic... 

2.c. Rocoses: cantal, cantell, castell, cudol, puntal, 

morral, morro, pedra, penya, riscla, roca, tormo... 

Parets verticals i inclinades: cantera, cingle, cingla, 

costa, costera, esmunyida, falda, frontó, pujador, racó, 

regall, riba i ribàs, rotxa, sargallar, solsida...

Depressions: clot, coll, collado, collet, coma, foia, 

fondo, gorgonxo, portell, sella, vall...

Món càrstic: arrimança, avenc, badall, balma, clotxa, 

cocó, cova, sima, forat... 

Composició del sòl: aiguamoll, algepsar, arenal, argilar, 

blanquissal, cantalar, cascallar, clapissa, crebada, 

dunar, fiteral, graval, llosa, lluïssa, marjal, pedregal, prat, 
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rodesnal, saulonar, terrer, tormassal, tormegal, toscar...

Costanera: badia, cala, cap, costa, escull, faralló, gola, 

illa, mar, mareny, olla, platja, port... 

HIDRONÍMIA: genèrics de l’aigua 

Aigües naturals: barranc, bassa, clot, engolidor, estany, 

estret, font, forcall, llacuna, olla, rambla, regall, reguer, 

riu, salt, saltador, toll, torrent, ullal, volta... 

Aigües humanitzades: abeurador, aljub, assut, baci, 

bassa, bassot, braç, canal, canalat, cisterna, depòsit, 

embassament, escorredor, escorrent, estret, fesa, fila, 

fillola, gorg, manxeta, motor, partidor, rajolí, roll, pou, 

sénia, séquia, sequiol, sifó, tapó, ull...

ODONÍMIA: genèrics del camí. 

General: camí, carretera, palanca, passera, pista, pont, 

senda, túnel...

Ramadera: assagador, caleja, carrera, carreró, pas... 

CONSTRUCCIó: 

Poblament: alqueria, barraca, casa, caseta, mas 

(pallissa, era, soll), maset, torre, vil·la, xalet... 

Ramadera: corral, corralissa, saleres...

Industrial: algepsar, cup, forn (calç, pegunta...) granja, 

molí, nevera, rajolar, teuleria

PARTICIONS: bancal, bosc (carrascal, pinar, rebollar...), foia, 

hort, ombria, partida, quadra, quadro, quadró, sort, tros, 

serrada, solana, tancat, tancada. 

ALTRES: arbres singulars, castell, convent, ermita, molló, 

monestir, peiró, santuari... 

ANNEX 2

Mostra de les fitxes de treball

TOPÒNIM GENÈRIC TIPOLOGIA

Morralet de la Savina morral oronímia

Pou de Paulo pou hidronímia

Mas del Tossal mas construcció

Serrada de Dalt serrada partició

Camí de Vilafranca camí odonímia

Pi de les quatre Forques pi altres

ORONÍMIA HIDRONÍMIA

Morralet de la Savina Pou de Paulo

CONSTRUCCIÓ PARTICIONS

Mas del Tossal Serrada de Dalt

ODONÍMIA ALTRES

Camí de Vilafranca Pi de les quatre Forques
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INTRODUCCIó 

L’activitat d’aquest taller s’encabeix dins de l’àrea 

d’Identitat i diversitat cultural perquè té com a objectiu el co-

neixement i l’apreciació de l’onomàstica personal, prenoms i 

cognoms, en la seua dimensió actual i històrica. Mitjançant la 

confecció dels respectius diccionaris de prenoms i cognoms, 

podrem copsar trets com la freqüència d’ús i el grau d’ato-

mització, entre d’altres. De més a més, l’estudi del cens del 

1857 ens permet de realitzar taules contrastives entre fills, 

progenitors i rebesavis.

Aquesta activitat que s’ha volgut mostrar al si del 

present taller tingué el seu primer tempteig en el curs 1999-

2000 i, posteriorment, es dugué a terme al llarg del curs 2003-

2004, centrant el treball només en l’estudi dels prenoms amb 

alumnes del primer cicle d’ESO del CP Pare Català de Beni-

maclet. Els resultats d’aquell estudi van ser exposats en una 

comunicació en el XXXII Col·loqui de la Societat d’Onomàs-

tica i VII Col·loqui d’Onomàstica Valenciana, a Algemesí, l’any 

2005, i va ser publicada després en el Butlletí Intern de la So-

cietat d’Onomàstica —en avant BISO—.1 L’AMPA del CP Pare 

Català tingué a bé publicar part de l’article dins de les pàgines 

personalitzades de l’Agenda de l’Escola Valenciana per al curs 

2004-2005.

1.  En el web de la Societat d’Onomàstica estan penjats amb lliure accés 
les actes i els articles publicats al si del BISO i resulta imprescindible tenir 
el present article «Com ens diuen? L’estudi dels prenoms a l’ESO» per 
seguir el procés de confecció de l’estudi amb els consegüents explicacions i 
aclariments sobre els conceptes exposats més avall.

Posteriorment, ja en l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia 

de Benimaclet la vam portar a cap en dos cursos diferents, 

2005-2006 i 2009-2010, sempre amb alumnes del primer ci-

cle d’ESO i dins del marc de les activitats d’estudi alternatives 

a l’ensenyament de Religió. També és un estudi adient perquè 

s’ha dut a terme dins dels treballs d’investigació del segon 

cicle d’ESO i acompleix aquell vell axioma pedagògic que ens 

marca que cal anar dels elements coneguts cap als descone-

guts, i el més pròxim als nostres alumnes són els seus noms 

de pila o, en avant, els prenoms i els cognoms.

L’estudi comença amb els prenoms dels nostres 

alumnes, continua amb els dels seus progenitors, pares i ma-

res, i acaba, per tal de donar-li una dimensió històrica, amb 

els dels rebesavis i rebesàvies, que hem concretat en l’estudi 

del primer cens científic realitzat el 1857.2 En la proposta que 

presentem al si d’aquest taller afegim l’estudi dels cognoms o 

llinatges que, amb els prenoms, conformen el nostre sistema 

d’identificació onomàstica.

L’elaboració de l’estudi necessita una sèrie de tasques 

que posen en funcionament habilitats que, tot i ensenyar-se 

2.  El metge Juan Bautista Peset y Vidal, l’any 1879 ja ens parla de la bondat 
d’aquest cens d’habitants per tal de conèixer amb exactitud la població de 
València en el tercer quart del segle xix: «Para este cáculo ya contamos con 
bases más fijas que las anteriormente espuestas, y que se aproximan á la 
verdad en cuanto lo permite la Estadística elevada hoy á un grado notable 
de perfeccion. En efecto, los últimos censos verificados de 1857 y 1860 se 
llevaron á cabo con todas las precauciones y minuciosidades apetecibles para 
conseguir el recuento de los habitantes de España en sus respectivas fechas.» 
(1879: 182)

L’ESTUDI DELS NOMS DELS NOSTRES ALUMNES, DELS PROGENITORS I ELS 

REBESAVIS. EL CENS DE 1857 DE TAVERNES BLANqUES, A TALL D’EXEMPLE

Antoni Garcia i Osuna 
[Societat d’Onomàstica]
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en l’escola, la pràctica es limita a un nombre migrat d’exer-

cicis. Aquestes habilitats, com ara la confecció de fitxes o, en 

tot cas, l’ús d’un programa de base de dades, com ara Access-, 

l’ordenació alfabètica, la redacció de textos expositius i, en-

tre d’altres, la confecció de murals amb diagrames de barres 

són posades en valor per la seua proximitat als interessos de 

l’alumnat.

Mural llest per a ser penjat en el hall de l’institut amb el diccionari 
i el rànquing de freqüències de mares i pares
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1. TEMPORALITzACIó I TASqUES345

TEMPORALITzACIó3 TASqUES4

1a avaluació (setembre-desembre) Estudi dels prenoms i cognoms dels alumnes (llistats de classe)
1. Elaboració del Diccionari de prenoms per sexes (186)

1.1. Fitxa amb els camps: prenom/ cognoms/edat/ofici (Access)
1.2. Alfabetització
1.3. Diccionari de lemes amb freqüències d’ús (192-202)
1.4. Confecció del mural amb el diccionari amb lletra negreta de mida 16p.
1.5. Elaborar el mural amb diagrames de barres.(foto) També cal donar les explicacions orals per part dels/de les 
autors/-es a la resta dels alumnes que s’acosten a veure el mural col·locat en el hall de l’institut.

2. Caracterització del model patronímic (188-189)
2.1. Càlcul de l’index: individus: prenoms = índex (atomització vs. individualització)(190)
2.3. Atomització vs. individualització (suma dels % dels 10 primers lemes) (190-191)
2.4. quantificació de les formes compostes (190)

3. Elaboració del Diccionari de cognoms (cal seguir les passes de l’apartat 1, però referint-se als cognoms: 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4 i 1.5)

2a avaluació (gener-març) Estudi dels prenoms i cognoms dels pares i mares dels alumnes (llistats del cens electoral en el Consell Escolar)
Cal seguir les passes exposades en la cel·la anterior i podem afegir l’apartat 
2.4. Fidelitat patronímica (188-189) i 2.5. Innovacions (189);
la introducció de
3. Taules contrastives: (202-213)
3.1. MARES → filles
mares → FILLES
3.2.PARES → fills
pares → FILLS; 
4.1. Aspectes sociolingüístics (187-188)

3a avaluació (abril-juny) Ens centrarem en l’estudi de prenoms i cognoms dels nostres rebesavis i rebesàvies,5 i seguirem tots els punts del 
guió afegint a les taules contrastives els resultats obtinguts:
3.1.
REBESàVIES → mares → filles
Rebesàvies → MARES → filles
Rebesàvies → mares → FILLES
3.2.
REBESAVIS → Pares → fills
Rebesavis → PARES → fills
Rebesavis → pares → FILLS 

3. Hem fet les previsions per a treballar un curs sencer, però si hi apareixen 
dificultats que demoren els resultats es pot programar per a dos cursos. En el 
primer curs es poden fer totes les tasques d’elaboració de diccionaris i deixar 
les caracteritzacions del model patronímic i les taules contrastives per a un 
segon curs escolar.

4. Entre parèntesis, remetem a les pàgines de l’article «Com ens diuen?...» 
que serveixen de guia i aclariment de la tasca assenyalada.

5. El cens de 1857 el podem trobar en l’Arxiu de la Diputació de València 
—ADPV— dins de la signatura C., 3.6.1, i la caixa corresponent al partit 
judicial de l’època, en concret, els censos de Tavernes i de Benimaclet els 
localitzem en la caixa 25 corresponent al partit judicial de València.
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Una mostra dels autors de l’estudi llestos per a servir de guia a 
la resta dels companys (2006)



[ 41 ]

L’estudi deLs noms deLs nostres aLumnes, deLs progenitors i eLs rebesavis. eL cens de 1857 de tavernes bLanques, a taLL d’exempLe

2. ESTUDI DEL CENS DEL 1857 DE TAVERNES BLANqUES

2.1. ELABORACIó DEL DICCIONARI DE PRENOMS PER 

SEXES (186)

Prèviament a la confecció del Diccionari, cal en-

llestir una fitxa amb tota la informació que ens propor-

ciona la mateixa acta del cens amb l’ajuda de la base de 

dades d’Access, on hem definit un total de 14 camps que 

a continuació detallem amb el nom del camp i una breu 

descripció de les seues característiques i de l’aprofitament 

per al nostre estudi.6

6. Si ens manquen els recursos informàtics, podem fer aquesta base de dades 
a partir d’una fitxa individual per cada habitant del cens i fer l’alfabetització 
manual. D’aquesta manera férem els primers estudis al si de l’escola.

ONOMàSTICA DE TAvERNES BLANqUES 1857

Núm. Família Sexe Prenom Cognom 1r Conjunció Cognom 2n Edat Estat Ofici Lligam Fidelitat Origen Comentari

1 1 0 Vicente Lluch y Monserrat 63 casado labrador 

jornalero

pare

2 1 -1 Vicenta Amorós y Vives 62 casada consorte

3 1 -1 Dolores Lluch y Monserrat 24 soltera filla el segon cognom 

hauria de ser 

Amorós

4 1 0 Isidro Lluch y Monserrat 21 soltero fill el segon cognom 

hauria de ser 

Amorós

5 2 0 Miguel Guanter y Oliveros 48 casado carnicero pare

6 2 -1 Vicenta Martí y Lluch 48 casada consorte

7 2 0 Vicente Guanter y Martí 24 soltero fill mare= 

Vicenta

mare= 1r fill (1r)

8 2 0 Miguel Guanter y Martí 21 soltero fill pare= 

Miguel

pare= 2n fill (2n)

9 2 0 Ramón Guanter y Martí 15 soltero fill

10 2 0 José Guanter y Martí 13 soltero fill

11 2 0 Manuel Alfonso 37 casado criado forà

12 2 -1 Josefa Ros 17 soltera criada forà cognom 

característic de 

Bonrepòs

13 3 -1 Dionisia Vidal y Lluch 52 viuda tabernera mare

14 3 -1 María Ferriol y Vidal 12 soltera filla una mare que té la 

filla als 40 anys

15 3 0 Francisco Ferriol y Vidal 16 soltero fill

Reproducció de la primera pàgina de la base de dades Access confeccionada sobre el cens del 1857 de Tavernes Blanques
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a) núm. (AutonumèRic)

quantitat total del cens / Ordenació de referència.

b) FAmíliA (text)

Atorguem el mateix número a tots els membres de 

cada família o cèdula en el llenguatge de l’època. Dada socio-

lògica. Fidelitat patronímica i innovacions.

c) sexe (sí/no)

Per tal de diferenciar pel sexe la confecció del Diccio-

nari de prenoms i classificar els cognoms.

d) pRenom (text)

Diccionari de prenoms i freqüències d’ús.

e) 1r cognom (text)

Diccionari de cognoms i freqüències.

f) conJunció (text)

Copsar-hi la seua vitalitat.

g) 2n cognom (text)

En un moment en què no està creat el Registre Civil, 

copsar-hi la innovació del 2n cognom. També compta a l’hora 

de confegir el Diccionari de cognoms.

h) edAt (text)

Ens ofereix dades sobre les possibles innovacions, a 

més de la fidelitat patronímica.

i) estAt (text)

Fa referència a l’estat civil i ens ajudarà a la detecció 

de possibles afillaments.

j) oFici (text)

Dades sobre els diferents sectors de producció que 

ens ajuden a veure les variacions patronímiques.

k) lligAm (text)

Estableix el parentiu dins de cada unitat familiar i ens 

ajudarà a detectar els possibles afillaments.

l) FidelitAt (pAtRonímicA) (text)

Cerca possibles reflexos en el model patronímic, és 

a dir, en cada unitat familiar es pren nota de la repetició del 

prenom, tant del pare com de la mare, en algun dels seus fills.

m) oRigen (text)

Particularitats com l’origen forani per ser transeünt, 

expòsits o d’altra mena especial.

n) comentARi (memo)

Espai reservat a comentaris i anotacions que la lec-

tura de les actes del cens ens suggereix; algunes resulten de 

gran importància i, de bon començament, no ho semblaven.

2.2. DICCIONARI DE DONES7

Amalia, 1 (4 a.)

Ángela, 2 (15 i 30 a.)

Antonia, 11 (9-68 a.)

Ascensión, Asensión, 1 (15 a.)

Balbina, 1 (55 a.)

Bárbara, 1 (16 a.)

Bernarda, 1 (50 a.)

Carmela, 6 (1, 5-56 a.)

Carmen, 3 (2, 6 i 22 a.)

Catalina, 1 (9 a.)

Cecilia, 1 (27 a.)

Crispina, 1 (54 a.)

Desamparados, 2 (16 i 19 a.)

Dionisia, 1 (52 a.)

Dolores, 6 (5, 6, 17, 19, 24 a. (2))

Emilia, 1 (7 a.)

Encarnación, 2 (2 i 3 a.)

Eulalia, 4 (8, 21, 40 i 59 a.)

Filomena, 1 (11 a.)

Franca, 1 (15 a.)

Francisca, 10 (mm.(2), 5, 13 – 40 i 43 a.)

Gracia, 1 (59 a.)

Ignacia, 1 (33 a.)

Isabel, 3 (3,14 i 41 a.)

Joaquina, 1 (80 a.)

Jorga, 1 (37 a.)

Josefa, 21 (9 – 63 a.)

Josefa María, 2 (4 i 35 a.)

Juliana, 1 (44 a.)

Lucía, 1 (5 a.)

7. El guarisme que hi ha a la dreta indica la quantitat de posseïdors/-es del 
prenom. Entre parèntesis indiquem els anys que tenen els/les posseïdors/-es. 
Si hi ha un nombre considerable de posseïdors, només s’indiquen les dades 
de les edats extremes; mm. és l’abreviatura corresponent a l’edat inferior a 
l’any, per tant, es tracta de mesos. En cursiva oferim la variant gràfica trobada 
en el text de 1857.
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Luisa, 1 (17 a.)

Manuela, 8 (10 – 63 a.)

María, 25 (1 – 58 a.)

María Ángela, 1 (10 a.)

María Inés, 1 (6 a.)

María Rosa, 3 (19, 48 i 50 a.)

María Rosario, 1 (5 a.)

Mariana, 7 (30- 82 a.)

Máxima, 1 (21 a.)

Melitona, 1 (46 a.)

Mercedes, 1 (6 a.)

Micaela, 2 (20 i 30 a.)

Miguela, 1 (50 a.)

Milagro, 1 (3 a.)

Mónica, 1 (9 a.)

Pascuala, 2 (3 i 13 a.)

Patrocinio, 1 (3 a.)

Paula, 2 (4 i 13 a.)

Rafaela, 1 (21 a.)

Ramona, 7 (18, 24, 26 – 78 a.)

Rosa, 18 (mm. – 63 a.) 

Rufina, 1 (34 a.)

Salvadora, 8 (9 – 44 a.)

Teresa, 7 (11 – 46 a.)

Trinidad, 1 (1 a.)

Vicenta, 25 (mm. – 69 a.)

totAls: dones: 218; prenoms: 56; índex: 3,892 d/p 

2.2.1. Rànquing de freqüències

Rànquing dels 10 primers lemes més productius:

1r: María, 25 (cal assenyalar, de més a més, que for-

ma part de prenoms compostos, com ara Josefa 

María (2), María Ángela (1), María Inés (1), María 

Rosa (3) i María Rosario (1))/ 11,46% 

2n: Vicenta, 25

3r: Josefa, 21/ 9,63%

4t: Rosa, 18/ 8,25%

5é: Antonia, 11/ 5,04%

6é: Francisca, 10/ 4,58%

7é: Manuela, 8/ 3,66%

8é: Salvadora, 8

9é: Mariana, 7/ 3,21%

10é: Ramona, 7

11é: Teresa, 7

12é: Carmela, 6/ 2,75%

13é: Dolores, 6

14é: Eulalia, 4/ 1,83%

15é: Carmen, 3/ 1,37%

16é: Isabel, 3

17é: María Rosa, 3

18é: Micaela, 2 + Miguela, 1

ABAst dels 10 pRimeRs lemes: 140 dones → 64, 22%

2.2.2. Remarques

Caldria confirmar a la llum de més estudis de pobla-

cions les dues tendències antagòniques: la innovació, és a dir, 

els prenoms imposats només en el segment de la població 

infantil i juvenil; i, per altra banda, els prenoms en vies d’ex-

tinció, perquè només els trobem en persones de més de cin-

quanta anys. Encara més, aquesta dualitat ens podria aclarir 

les variants formals i llur projecció futura.

innoVAcions: 

Amalia, 4a.; Ángela, 15 i 30 a., i María Ángela, 10a.; 

Ascensión, 15 a.; Bárbara, 16 a.; Catalina, 9a.; Desamparados, 

16 i 19 a.; Dolores, 5 i 24 a.; Emilia, 7a.; Encarnación, 23 a.; 

Lucía, 5 a.; Luisa, 17 a.; María Inés, 6 a.; María Rosario, 5 a.; 

Mercedes, 6 a.; Mónica, 9 a.; Pascuala, 3 i 13 a.; Patrocinio, 3 a.; 

Paula, 4 i 13 a., i Trinidad, 1a.

Alguns d’aquests prenoms, amb una ràpida mirada 

al diccionari de xiquetes (199-200), tenen una gran impor-

tància avui en dia, com ara pAulA, i a una certa distància, 

meRcedes, mónicA, BáRBARA o lucíA, que han vist renàixer llur 

preferència.

Ben possiblement, el prenom desAmpARAdos mereix 

un comentari a banda. També en el cens de Benimaclet del 

1857 apareix en dues xiquetes també menors de vint-i-cinc 

anys, la qual cosa porta camí de confirmar-nos la innovació 
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i, per tant, el naixement de la imposició d’aquest prenom 

considerat tan tradicional. 

quan contrastem les ocurrències trobades, podem 

observar el naixement, segon terç del segle xix, l’esplendor 

tot al llarg dels tres primers quarts del segle xx —entre 

les mares del col·legi ocupa un 4t lloc amb 26 ocurrènci-

es repartides entre AmpARo (17), mARíA AmpARo (7) i mARíA de 

los desAmpARAdos (2)— i la decadència de la forma antiga, 

així com, finalment, la decadència paulatina des del darrer 

quart del segle xx i començament del xxi: les dues ocurrèn-

cies AmpARo entre les xiquetes confirmen tot just el que ve 

a dir el titular del Levante (2004-05-02: 39): «Vicente y 

Amparo ya no se llevan».

decAdènciA:

Balbina, 55 a.; Bernarda, 50 a.; Crispina, 54 a.; Dionisia, 

52 a.; Gracia, 59 a.; Joaquina, 80 a.; Melitona, 46 a.; Rufina, 34 a.

VARiAnts FoRmAls:

cARmen vs. cARmelA

El prenom cARmelA el trobem en sis dones, amb un 

ventall ampli d’edats que va des de l’any fins als 56 anys, en 

concret: 1, 5, 19, 26, 40 i 56 a., respectivament. Mentre que 

cARmen se’ns presenta com una innovació perquè les tres pos-

seïdores tenen 2, 6 i 22 anys, respectivament.

Si ho comparem amb el cens del 1857 de Benima-

clet, només trobem el prenom cARmelA en un nombre sem-

blant al de Tavernes: 8 posseïdores. 

Tot i la popularitat que durant la Guerra Civil tingué 

la cançó homònima, cARmelA ha desaparegut del diccionari de 

mares i xiquetes del CP Pare Català.

FRAnciscA vs. FRAncA

Les deus mencions de FRAnciscA tenen un abast 

ampli que va des de dues xiquets amb mesos fins a dues 

dones de 40 i 43 anys. També a Benimaclet el prenom va 

arribar a les 15 mencions. El prenom ha continuat així fins 

als nostres dies.

No obstant això, ha conegut una varietat FRAnco i 

FRAncA que trobem a mitjan segle xix, però que no acabà d’im-

posar-se a FRAncisco-FRAnciscA.

miguelA vs. micAelA

També micAelA se’ns presenta com una innovació amb 

dues posseïdores de 20 i 30 anys, respectivament; mentre que 

miguelA només té una portadora ja de 50 anys. En el cens de 

Benimaclet no es presenta aquesta dualitat i només trobem 

miguelA amb dues posseïdores.

Entre les mares i xiquetes del CP Pare Català trobem 

respectivament una mare i una filla amb el prenom micAelA.

Una major perspectiva històrica també ens donarà 

llum de la variant formal tradicional milAgRo, tal com apareix 

en el cens, enfront del contemporani milAgRos, i un cas sem-

blant seria el cas paral·lel de Remedio(s).

2.3. Diccionari D’homes

Andrés, 2 (7 i 70 a.)

Antonio, 15 (   )

Bautista, 1 (7 a.)

Blas, 1 (48 a.)

Cándido, 1 (1a.)

Carlos, 3 (20, 26 i 63 a.)

Carmelo, 2 (8 i 13 a.)

Casimiro, 1 (18 a.)

Clemente, 1 (47 a.)

Cristóbal, Cristóval, 6 (   )

Dionisio, 1 (1a.)

Domingo, 1 (17 a.)

Eduardo, 1 (1a.)

Enrique, Enrrique, 2 (2 i 7 a.)

Eusebio, 1 (57 a.)

Fernando, 3 (1, 8 i 29 a.)

Francisco, 26 (   )

Gonzalbo, Gonsalvo, 1 (58 a.)

Guillermo, 1 (49 a.) (Aquest ciutadà fa de president 

i signa, en les dues actes, com a Guillem Lluch)

Honorato, 2 (48 i 50 a.)

Ignacio, 1 (28 a.)

Isidro, 1 (21 a.)
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Jaime, Jayme, 2 (12 i 67 a.)

Joaquín, 3 (35, 37 i 67 a.)

José, 44 (   )

Juan, 8 (   )

Juan Bautista, 2 (46 i 47 a.)

León, 1 (48 a.)

Luis, 7 (   )

Manuel, 20 (   )

Marcelino, 3 (13, 24 i 70 a.)

Mariano, 6 (15-59 a.)

Miguel, 19 (2-48 a.)

Nicolás, 1 (28 a.)

Pascual, 6 (4-36 a.)

Pedro, 4 (6-58 a.)

Pelegrín, 1 (20 a.)

Rafael, 3 (10, 40 i 48 a.)

Ramón, 9 (7-43 a.)

Roque, 3 (9, 31 i 40 a.)

Rosendo, 1 (10 a.)

Salvador, 12 (1-41 a.)

Tomás, 3 (1-46 a.)

Vicente, 31 (   )

totAls: homes: 264; prenoms: 44; índex: 6 h/p 

2.3.1. Rànquing de freqüències

Rànquing dels 10 primers lemes més productius:

1r: José, 44 / 16,66% 

2n: Vicente, 31 / 11,74%

3r: Francisco, 26 / 9,8%

4t: Manuel, 20 / 7,57%

5é: Miguel, 19 / 7,19%

6é: Antonio, 15 / 5,68%

7é: Salvador, 12 / 4,54%

8é: Ramón, 9 / 3,40%

9é: Juan, 8 / 3,03%

10é: Luis, 7 / 2,65%

11é: Cristóbal, 6 / 2,27%

12é: Mariano, 6

13é: Pascual, 6

14é: Pedro, 4 / 1,51%

15é: Carlos, 3 / 1,13%

16é: Fernando, 3

17é: Joaquín, 3

18é: Marcelino, 3

19é: Rafael, 3

20é: Roque, 3

21é: Tomàs, 3

22é: Bautista, 1 + Juan Bautista, 2

ABAst dels 10 pRimeRs lemes: 137 homes → 51,81%

2.3.2. Remarques

Només volem afegir el que hem dit més amunt: cal 

confirmar a la llum de més estudis de poblacions les dues 

tendències antagòniques. D’una banda, la innovació, és a dir, 

els prenoms imposats només en el segment de la població 

infantil i juvenil, i d’una altra, els prenoms en vies d’extinció, 

perquè només els trobem en persones de més de cinquanta 

anys. Encara més, aquesta dualitat ens podria aclarir les va-

riants formals i llur projecció futura.

innoVAcions:

Cándido, 1a.; Carmelo, 8 i 17 a.; Dionisio, 1 a.; Eduar-

do, 1 a.; Domingo, 17 a.; Fernando, 1,7 i 29 a.; Pascual, 4, 10, 

11, 25, 30 i 36 a., i Rosendo, 10 a.

De tots ells, en el nostre recull de pares i xiquets no-

més apareixen amb una certa vigència Eduardo i Fernando; 

en canvi, Pascual ha desaparegut tant del diccionari de pares 

com de xiquets del CP Pare Català tot i la vitalitat i pujança 

que tenia en el cens del 1857.

decAdènciA:

Blas, 48 a.; Clemente, 47 a.; Eusebio, 57 a.; Gonzalbo, 

58 a.: i, Honorato, 48 i 50 a.

VARiAnts FoRmAls:

Poc s’ha d’afegir, tret de la dualitat JuAn (eVAngelistA) 

i JuAn BAutistA. Estan clarament explicitats els JoAn BAptistA, bé 
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com a BAutistA, 1 menció, o com JuAn BAutistA, amb dos men-

cions. El cas de JuAn, amb 8 mencions, pot referir-se tant a 

l’evangelista com al baptista.

3. CARACTERITzACIó DEL MODEL PATRONÍMIC (188-189)

3.1. CàLCUL DE L’ÍNDEX

Es tracta del quocient que resulta de dividir el nom-

bre d’individus entre el nombre de prenoms; ens assenyala el 

grau d’atomització vs. individualització (190)

totAls: dones: 218; prenoms: 56; índex: 3,892 d/p

totAls: homes: 264; prenoms: 44; índex: 6 h/p 

índex totAl d’AmBdós sexes: 482 habitants; 100 pre-

noms; 4,82 p/p

Amb una ullada als resultats dels tres moments gene-

racionals de Benimaclet (190) podem comprovar que l’índex 

del 1857, 4,36, coincideix amb l’obtingut a Tavernes Blanques, 

4,82, i s’aparta considerablement del 2,4 dels progenitors i del 

2,96 dels xiquets i xiquetes del CP Pare Català.

L’índex 1 representaria el cas ideal d’un prenom dife-

rent per a cada persona. L’index dels dos censos del 1857, 4,36 

i 4,82, s’aparten de l’ideal i palesen un moment on hi ha encara 

unes preferències col·lectives que podem anomenar tradicionals.

La generació dels pares i mares de la segona mei-

tat del segle xx i llurs fills i filles, 2,40 i 2,96, respectivament, 

s’apropen a l’índex ideal 1, i s’aparten del model, diguem-ne 

tradicional, en què predominen uns prenoms sobre d’altres 

per una major acceptació col·lectiva.

Per altra banda, s’observa en el cens del 1857, tant de 

Benimaclet com de Tavernes Blanques, un cert desnivell entre 

el dos sexes. En el cas de les dones, s’obté un índex inferior 

—3,892 per a Tavernes i 4,96, per a Benimaclet— respecte 

de l’obtingut pels homes —6 per a Tavernes Banques i 5,79, 

per a Benimaclet—, que palesen una relativa major varietat 

de noms de pila entre les dones i un major conservadorisme 

entre els homes d’ambdues localitats, sempre sense eixir-se’n 

del caràcter tradicional que hem esmentat més amunt.

Aquesta atomització, sens dubte, porta com a con-

seqüència en aquest segle xix el naixement de la riquesa 

dels hipocorístics i la pujança de la malnominació per tal de 

trencar les homonímies. Només cal tenir en compte, a tall 

d’exemple, els 32 Vicent de Benimaclet, o els 31 també de 

Tavernes Blanques. En el pol oposat, encara es conserva el 

prenom Pelegrí del 1857, ara com a malnom, Pepe el de Pele-

grí, llaurador actual del Racó de l’Anell.

3.2. ATOMITzACIó VS. INDIVIDUALITzACIó  

(% DELS 10 PRIMERS LEMES) (190-191)

ABAst dels 10 pRimeRs lemes en dones: 140 dones → 64,22%

ABAst dels 10 pRimeRs lemes en homes: 137 homes → 51,81%

Si tenim en compte els resultats globals, l’abast dels 

deu primers lemes per freqüència d´ús resulta una mitjana 

del 57,46%.

Si en comparem el resultat amb l’obtingut en el cens 

de Benimaclet del 1857 (el 73, 91%), observem a primera vis-

ta que el model del 1857 a Benimaclet està molt més atomit-

zat i molt més prop dels resultats obtinguts entre els pares 

(67,23%) i mares (80, 25 %). mentre que el de Tavernes del 

mateix any ofereix uns resultats equidistants si tenim pre-

sents el resultats entre xiquets (38, 63%) i xiquetes (41,19%) 

del CP Pare Català a començaments del segle xxi. 

Caldria cercar la disparitat de resultats entre Tavernes 

Blanques i el Benimaclet de l’any 1857 en una distribució di-

ferent dels sectors de producció. Mentre que a Benimaclet els 

oficis estan al voltant del sector agrícola per als homes i l’ofici 

de cigarrera per a les dones fadrines, Tavernes Blanques, situada 

a banda i banda del Camí Reial de Barcelona, ofereix, a més del 

predominant sector agrari, amb un total de 93 ocupats (5 labra-

dor propietario, 34 labrador jornalero, 20 labrador, 28 jornalero, 

1 labradora propietaria, 2 labradora jornalera i 4 labradora), una 

gran varietat d’activitats a l’engir del Camí Reial (2 albeytar, 1 

herrero, 1 aparejador —feia aparellades per a les haques—, 2 

constructor de carros, 1 oficial de construcción de carros, 1 ma-

estro sangrador, 1 molinero, 1 posadero, 1 tabernera, 3 tienda 

de aguardiente, 1 tienda de chocolate, 1 tienda de fósforos, 1 

espartero, 1 hornera, 1 peón caminero, a més de tot el personal 

del portazgo, situat molt a prop del pont dels Feixets, on es 

troba la ratlla del terme de la ciutat de València: l’administra-

dor, l’interventor, el cobrador, 2 ordenances i una esquadra de 

cinc fusileros. Aquesta varietat d’activitats, sens dubte, influeix 
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en una menor atomització de persones al voltant d’uns pocs 

prenoms, tot s’ha de dir, dins d’un context tradicional.

3.3. qUANTIFICACIó DE LES FORMES COMPOSTES (190)

Pel que fa al cas de les dones, el diccionari recull 8 

formes de prenoms compostos que representen un escadusser 

3,669%. La diferència entre un prenom complex i un de com-

post es determina segons els seus components: en els com-

posts trobem una addició de dos motius diferenciats: és el cas 

de María Rosa; mentre que en el prenom complex només hi ha 

un motiu, com en el cas de més amunt, Juan Bautista.

En el cas dels homes, no hem trobat cap forma com-

posta, tan sols, com hem indicat més amunt, un prenom com-

plex, Juan Bautista.

Aquest resultat s’avé amb l’obtingut en el recull del 

cens de Benimaclet del 1857, on trobem només cinc formes 

compostes, el 5,38%, que contrasta amb els resultats entre 

els pares i mares (191), el 42,16%, que marca un màximum, 

i els dels xiquets i xiquetes (32), el 10,60%, on cal tenir en 

compte que els prenoms compostos són generals entre els 

nostres alumnes d’origen hispanoamericà. A manca de més 

estudis, sembla que la falta de formes compostes és un tret 

característic del model tradicional.8

8. Caldria fer menció del llibre biogràfic del Marqués de Campo enllestit 
per Francesc Almela i Vives (1971), on reprodueix la partida de naixement 
de Josep Campo i Pérez, que tot i desaparèixer el 1936 prèviament havia 
estat copiada per Francesc García Collado, biògraf del marqués de finals 

3.4. FIDELITAT PATRONÍMICA (188-189)

La confecció del cens del 1857 de Tavernes Blan-

ques, on figuren les diferents unitats familiars encapçalades 

pel cap de família, la consort, els diferents fills ordenats per 

edat i, si és el cas, els servents o criats, ens permet de copsar 

el que hem convingut a anomenar fidelitat patronímica, és a 

dir, comprovar si el nom de pila del pare o de la mare, de tots 

dos o, excepcionalment, d’algun altre familiar, com ara on-

cles, s’imposa a algun dels fills o filles. Els resultats semblen 

molt cridaners, i cal tenir-los en compte perquè caracteritzen 

cada model patronímic. 

del segle xix, i també d’un expedient incoat per la mare del Marquès, Teresa 
Pérez Vela, al cap de més de trenta anys del seu naixement a València el 
1814, on incorporava unes interessantíssimes modificacions que pretenien 
donar més distinció i prestigi social. Per una banda, se substituí l’ofici del 
pare, «tendero de salsas», pel més anodí però prestigiós, «del Comercio» i, el 
que més ens acompleix, en lloc de dir «a quien puse por nombre José» deia 
«a quien puse por nombre José, Gabriel y Juan». Reproduesc el comentari 
d’Almela i Vives (1971: 31): «Pel que fa a l’augment del nom de fonts, no 
acontentant-se amb Josep i afegint-hi Gabriel —nom del pare— i Joan 
—¿per ser els dels dos titulars de la parròquia?— respon a una tendència 
molt estesa modernament, que considera més distingida la persona que, 
en lloc d’anomenar-se únicament Lluís o Xavier, s’anomena Lluís-Xavier o 
Xavier-Lluís...»
Un altre exemple històric ha estat el cas del compost José Antonio, que fon 
imposat al fundador de la Falange i fill del general Miguel Primo de Rivera 
l’any 1903. Després de la Guerra Civil conegué una gran vitalitat, que encara 
és mesurable entre els pares dels alumnes ja nascuts en els anys seixanta (8 
José Antonio), on també competeix amb altres combinacions d'èxit, com ara 
9 José Luis o 7 José Vicente. Cap de les tres combinacions les trobem entre els 
xiquets actuals (l'any 2004) del CP Pare Català.

MUNICIPI Nre. FAMÍLIES FIDELITAT PATRONÍMICA PARE + MARE MARE PARE ONCLE/TIA

Tavernes Blanques 108 51 13 16 21 1

% 100% 47,22% 25,49% 31,37% 41,17% 1,96%

Benimaclet 94 48 13 16 19 0

% 100% 51,06% 27,08% 33,33% 39,58% 0%

taula 1

Prenom progenitor 1r fill 2n fill 3r fill 1a filla 2a filla 3a filla Totals
Pare 32 2 1 3 38
Mare 5 5 21 1 1 33
Oncle 1 1
Tia 1 1 2

taula 2
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Hem estudiat també el cens del 1857 de Benimaclet, 

que, malgrat estar redactat com un llistat continu, ens dóna 

traces de poder establir l’abast de cada família. En presentem 

els resultats en la taula 1.

Fins i tot podem establir la direccionalitat i prioritat 

del continuisme patronímic (188-189); és a dir, a quin fill o 

filla s’imposa i en quin ordre de naixença.

Potser, el que resulta més rellevant de la lectura 

d’aquesta taula és un lleu augment de la fidelitat patronímica 

en el cas de la transmissió del nom de pila del pare, 38 casos, i 

majoritàriament en el primogènit, 32 casos; en canvi, en el cas 

de les mares, 33 casos, una tercera part es transmet als dos 

primers fills, 10 casos, mentre que, en el cas de la transmissió 

a les filles per part del pare resulta merament testimonial, no-

més quatre casos. Tot i el testimoniatge dels resultats, només 

3 casos —de ben segur se’ns han passat casos per malla o bé 

estan censats en poblacions veïnes—, cal posar esment en el 

paper dels oncles i ties, possiblement amb el paper de padrí/

padrina i de fillol/fillola, als quals se’ls imposa llur nom de pila.

Els resultats del cens del 1857 de Benimaclet són 

prou coincidents amb els de Tavernes Blanques. Els podem 

trobar desglossats en la pàgina 189 amb unes lleus diferències 

de matís, però els resultats globals són molt semblants: en el 

cas dels pares, 31 transmissions, 23 a fills i 8 a filles. En el cas 

de Tavernes, era merament testimonial, només quatre casos: 

per a les mares, 27 transmissions, 19 a filles i 8 a fills.

A tall d’exemple, presentem un cas notori i quasi ex-

cepcional, el de la família núm. 26, formada pels consorts Sal-

vador i Vicenta. Als quatre fills se’ls imposa els seus prenoms 

amb aquest ordre: 1r (1r fill), Salvador, i 2n (1a filla), Vicenta; 

3r (2n fill), Vicente, i 4t (2a filla), Salvadora.

Aquesta pràctica onomàstica donà com a resultat la 

consolidació del dia de l’onomàstica, del sant, com una festa fa-

miliar de gran importància —ara, per cert, desbancada per la ce-

lebració de l’aniversari individual. Aquesta fidelitat patronímica 

ha estat respectada en moltes famílies fins ben entrat el segle xx.9

9. Portem a col·lació la fidelitat de la família Taronger de Montcada a la in-
vocació dels Sants Reis: des de 1590 fins a finals del segle xVii trobem tant 
Melcior —grafiat Melxior, Meljior, Melchior o Melchor—, Gaspar i Baltasar —
de vegades, Baltazar— amb el cognom Taronger —també Teronjer i Taronjer i 
ja deturpat des del segle xViii en Taroncher— als processos criminals, consells 
generals i censos de població (2003: 238). Ens cridà molt l’atenció quan el dia 

4. ESTUDI DELS COGNOMS

4.1. EL DOBLE COGNOM

Prèviament a la confecció del Diccionari de cognoms, 

crec que el cens del 1857 ens ofereix dades determinants so-

bre el procés de la implantació plena i consolidació del sis-

tema del doble cognom hispà. El primer cognom prové del 

primer del pare, i el segon cognom, del primer de la mare, amb 

un nexe que els uneix, la conjunció copulativa y.10

Diversos estudiosos, com ara Antonio Alfaro de Pra-

do (2012) o el professor nord-americà George R. Ryskamp 

(2005), han convingut a afirmar que l’aplicació universal del 

doble cognom en tot l’Estat espanyol i les colònies ameri-

canes, tret d’Argentina, tingué lloc en la segona meitat del 

segle xix. Al llarg del segle xix es van succeir normes disperses 

que aconsellaven anotar els cognoms patern i matern per a 

facilitar la identificació personal, i de fet, les actes impreses 

del cens refereix el plural apellidos. La llei del Registre Civil de 

1871 no regulà aquest sistema i calgué esperar al Codi Civil 

de 1889 on es legislà el dret del cognom patern i matern dels 

fill legítims i s’hi detallaren els processos a seguir per als fills 

naturals i els reconeixements posteriors de paternitat.11

de la presentació del llibre del processos criminals de Montcada se’ns apropà 
un membre de la família i ens assabentà que fins als seus besavis s’havia 
mantingut aquesta fidelitat patronímica als Sants Reis; de fet, ho poguérem 
confirmar en una visita al cementeri de Montcada on trobàrem la làpida de 
Gaspar Taroncher Bosch, soterrat el 1929.

10. En el nostre treball sobre la malnonímia, en els protocols notarials de Pedro 
Juan Rubio de Teresa de Cofrentes que s’allarguen des del 1792 fins al 1835, 
ja ens cridà l’atenció que en les diferents actes anaven guaitant citacions de 
propietaris pertanyents a les comarques de la Ribera i la Costera, on ja es docu-
mentava l’aparició del 2n cognom que acabarà per emprar el notari en els seus 
darrers volums, però d’una manera encara testimonial: només 114 citacions 
que representen un modestíssim 2,77%; formalment, 46 anotacions de les 114 
ocurrències porten la conjunció copulativa y entre ambdós cognoms. Però tam-
bé s’adona que els 47 cognoms usats com a segon també són els més habituals, 
per tant, ens trobem amb una solució que tampoc desfarà del tot les homonímies 
en aquests indrets geogràfics tan tancats amb una forta endogàmia: quan la 
homonímia és insalvable trobarem atestacions amb el segon cognom on encara 
es fa servir el malnom o la referència al progenitor. (GARCIA, 2014: 1)

11. Antonio Alfaro (2012) ens diu en la lletra: «Aún así, la prueba de que el 
proceso fue asistemático lo encontramos en una Real Orden nada menos que 
de 1903 donde se exhorta a los funcionarios del Registro Civil a anotar con dos 
apellidos a los expósitos para que no se diferencien de los demás, ya que en 
España, se aclara, el apellido usual es el compuesto del paterno y materno, lo que 
se llama ordinariamente primero y segundo apellido. Es decir, que aún en 1903 
ninguna ley obligaba a que todos los españoles llevaran dos apellidos, tan solo 
era la costumbre, lo “usual”, el argumento que utilizaba toda una Real Orden.»
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El cens del 1857 de Tavernes Blanques ens dóna una 

bona lliçó respecte d’aquest procés de generalització del sis-

tema dels dos cognoms. Dels 482 registres, en trobem 93, el 

19,29%, que només presenten un únic cognom. El procés està 

pràcticament consolidat en el segment dels caps de família, 

que aplega al 93,34% dels inscrits amb els dos cognoms amb 

l’ajut de la conjunció copulativa y, i és total entre el personal 

administratiu del Portazgo; en canvi, la implantació és molt 

dèbil entre el sector social més baix —el 61,29 % dels criats 

i sirvientes, i el 78,25 % dels jornalers transeuntes apareixen 

amb un sol cognom— i, de més a més, en les consortes, on 

aplega al 50%. Encara trobem un segment minoritari, però 

ben significatiu: els set fills, com consta explícitament, i 9 jo-

ves i xics entre els dos i 20 anys sobre els quals s’estén el dub-

te de l’afillament. El cas més extrem és el de la xiqueta Filo-

mena d’11 anys, inscrita en la família de José Marco i Vicenta 

Martí, ambdós de 50 anys d’edat, on, en el lloc dels cognoms, 

diu textualment «se ignora el apellido». 

Com ha estat dit més amunt, l’ús del sistema dels 

dos cognoms està pràcticament consolidat en els fills i filles, 

a més de l’ús entre els padres; dels set fills, segons consten 

explícitament en les actes, tres ben bé deuen correspondre 

a un matrimoni anterior, un —que tractarem més avall— a 

una possible adopció o afillament, i els altres dos casos, cor-

responen a fills d’una mare espósita, María de San Miguel, 

possiblement per a evitar la connotació negativa de portar 

un cognom molt marcat i explícit de l’origen d’un dels proge-

nitors; com ha estat dit en nota. No serà fins al 1903 que es 

dicta una Reial Ordre que ordena als funcionaris del registre la 

inscripció dels dos cognoms als expòsits.

4.2. LA CORRESPONDÈNCIA DELS COGNOMS

Un segon aspecte és la manca de correspondència 

dels cognoms dels fills i filles amb els dels progenitors. Aquesta 

disfunció la detectem en cinc famílies i, en principi, creiem que 

es tracta de les darreres manifestacions de l’antic costum de 

seleccionar els cognoms entre els cognoms dels progenitors.12 

12. El professor Ryskamp (2005:343-344) estableix una explicació sobre 
aquesta disfunció: «Los sistemas regionales del uso del apellido de la 
madre marcan la transición desde un sistema anterior y más difundido 
geográficamente en el cual era evidente un uso más flexible de los apellidos, 

Passem, doncs, al detall. En la cèdula primera —ter-

me que correspon a la unitat familiar—, formada per Vicente 

Lluch y Monserrat i Vicenta Amorós y Vives, el segon cognom 

hauria de ser el de la mare, Amorós; en canvi, entre els fills 

Dolores i Isidro es manté el segon del pare, Monserrat: Dolores 

i Isidro Lluch y Monserrat. 

El mateix ocorre en la cèdula 5a, formada per Fran-

cisco Machancoses y Camps i María Sabater, on els fills Fran-

cisco, María, Miguel i Manuel porten els dos cognoms del pare, 

Machancoses y Camps, en compte del de la mare, Sabater.

El cas de la cèdula 8a difereix una miqueta. Està for-

mada per la vídua, Josefa Bou y Bayxauli, i quatre fills, Antonio, 

Vicenta, Fernando i Josefa, que porten el primer cognom del 

pare desaparegut i, com a segon, el segon de la mare, Bayxauli, 

en comptes del preceptiu, Bou: Escorihuela y Bayxauli.

El quart i darrer cas es presenta més complex, tot i 

que pot ser causa d’una errada involuntària de l’escrivà, per-

què no sols hi ha una alteració de l’elecció del segon cognom 

entre Chuliá i Biot, sinó que també hi ha una variant formal 

del primer cognom de la mare, Chuliá, que entre els fills apa-

reix grafiat Choliá. La cèdula 72a porta inscrita la família de 

la vídua Rosa Chuliá y Biot de 42 anys i la seua prolífica des-

cendència: Vicente (de 16 anys), Dionisio (de 15), María (de 

14), Antonio (de 10), Catalina (de 9), Miguel (de 2), i Rosa, 

de mesos. El primogènit, Vicente, està inscrit amb el prenom 

patern, Vidal, i com a segon cognom, el segon de la mare: Vi-

cente Vidal y Biot; en canvi, els altres sis germans porten com 

a segon cognom el preceptiu primer cognom de la mare: Vidal 

y Choliá, amb el canvi vocàlic més amunt esmentat.

4.3. ELS EXPòSITS I LES SOSPITES D’AFILLAMENTS

Una darrera qüestió a tractar és el cas dels expòsits, 

expressats explícitament «María de San Miguel, 28 a., consor-

te, esposita» i «José Carmelo, 28 a., casado, Esposito jornale-

ro», tots dos privats del segon cognom i, com hem vist més 

pues aparentemente los individuos seleccionaban el apellido deseado de 
entre los apellidos de sus ancestros lejanos ya fuesen de la línea paterna o 
materna.» 
També el genealogista Alfaro (2012) ens diu que «los apellidos originalmente 
no venían impuestos sino que cada individuo tenía derecho a escogerlos, 
libertad que normalmente se ejercía dentro de las costumbres locales.»
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amunt, de fet els fills de María de San Miguel només porten el 

cognom patern: Antonio i José Belenguer.

De més a més, també tenim el cas de les sospites de 

diversos casos d’afillament i d’adopció, si s’ha de jutjar per la 

manca d’adequació de l’únic cognom que porten i la manca 

d’anotació al si de la cèdula familiar, és a dir, no hi consten 

com a fills o filles, però tampoc com a criats o jornalers. Con-

formen un conjunt de set famílies que analitzem al detall:

Cèdula 14a, matrimoni entre José Lloris, 60 a. i Josefa 

Sorní, 63 a. amb tres fills; Josefa, 28 a. i José, 33 a. amb el 

cognoms dels progenitors, Lloris y Sorní, i un tercer fill amb 

un cognom ben diferent, Francisco Cervera de 27 a. El fet que 

hi conste explícitament com a «hijo» ens fa pensar en un 

afillament.

Aquesta família té un segon capítol en la cèdula 15 

a, on apareix un tercer fill natural, Miguel Lloris y Sorní, de 28 

anys, besó de Josefa, casat amb Dolores Cervera, de 24 anys, 

que sembla ser germana de l’afillat Francisco Cervera. També 

aquesta jove era afillada i, per tant, sense cap impediment per 

amaridar-se amb un dels xicons de la casa d’adopció.

Cèdula 16, al si de la família de José Marco y Albert 

i Vicenta Martí y Alabau, ambdós de 50 anys. A més dels dos 

fills naturals, Vicenta, de 22 anys, i Francisca, de 20, Marco y 

Martí, hi apareix inscrita la xiqueta, Filomena, d’11 anys, sense 

cap menció als cognoms («se ignora el apellido») ni tampoc 

del lligam familiar, i amb una diferència ben palesa d’edat 

amb els caps de família.

Cèdula 22, matrimoni format per Salvador Cuñat y Se-

briá, de 35 anys i moliner i Ramona Granell y Millá, de 35, amb 

quatre fills, Salvador, de 9 anys, Vicenta, de 7, Salvadora, de 2, i 

Vicente, de mesos, a més de quatre criats i dos xiquets de 9 i 7 

anys, respectivament, que porten el cognom de Ramona però 

no hi consta cap parentiu: Vicente i Bautista Granell. Es tractava 

de nebots de Ramona o només era una coincidència?

Cèdula 81a., el matrimoni format per José Muntaña-

na y Castelló, de 30 anys, i Rosa Canalda y López, de 34, amb 

un únic fill inscrit com a tal, José Muntañana y Canalda, d’11 

anys, junt amb Desamparados Palanca, de 19 anys, i Miguel 

Muntañana, de 8a, sense cap lligam ni segon cognom.

Cèdula 83a, matrimoni compost per Blas Lladró y 

Hurtado, de 48 anys, i Antonia Falaguera, de 44, amb una filla, 

Isabel Lladró y Falaguera, de 14 nys, i un xiquet, com aquell 

que diu de bolquerets, Vicente Martínez, de 2, sense cap ex-

pressió del lligam familiar i una gran diferència d’edat amb 

Antonia, nascut d’una mare de 42 anys?.

I, finalment, la cèdula 98a., prou semblant a la cèdula 

16a., referida al matrimoni de Juan Redondo y Balabasquer, 

de 57 anys, i Teresa Lluch y Aguilar, que tenen una filla ins-

crita, Asensión Redondo y Lluch, de 15 anys, i una segona ins-

cripció sense que hi conste el lligam, amb només un cognom 

totalment diferent als de la unitat familiar: Josefa Fort, de 20 

anys.13

En altres casos, la disparitat de cognoms són fruit 

de possibles matrimonis entre viudos, amb fills aportats de 

cada matrimoni respectiu. La clau de l’explicació està en la 

diferència d’edat dels consorts. Així, trobem Vicente Casaní 

y Lluch, de 40 anys, maridat amb María García y Mas, de 

50, i els quatre fills inscrits només porten un únic cognom. 

El cas de Micaela Rodrigo, de 20 anys, s’avé amb l’edat de 

procreació de la mare, però porta només el primer cognom 

del pare, possiblement el primer marit, mentre que els al-

tres tres fills, Vicente, de 14 anys, Miguel, d’11, i Salvador, 

de 9, per l’edat de la mare semblen ser d’un anterior ma-

trimoni, que es pot confirmar per l’absència del cognom 

matern i perquè només porten el primer cognom patern: 

Casaní.

13. Aportem el testimoni coetani del metge Juan Bautista Peset y Vidal que 
ens pot donar molta llum a tots aquests casos sospitosos de possibles adop-
cions i afillaments. En la lletra escriu textualment: «Por último, ademas del 
número de espósitos, que se mantienen en el establecimiento [casa de ex-
pósitos del Hospital General —en el llenguatge de l’Horta, el fet de l’adopció 
s’anomenava “l’han tret de la Casa”—], les hay casi en su totalidad esparci-
dos por los pueblos de la huerta y provincia de Valencia, de donde acuden á 
llevárselos para su lactancia, modestamente retribuïda, las desgraciadas ma-
dres que perdieron sus hijos; consiguiéndose así robar víctimas á la Parca y en 
bastantes casos encontrarles padres, que les atienden como verdaderos hijos 
y á las veces les adoptan como tales» (1879: 167-168). Encara més, ens ve a 
la memòria el personatge de la Borda de la novel·la de Blasco Ibáñez, Cañas y 
barro: «Era una empresa de años, tal vez de toda la vida, [...] y el tío Tono, con 
una fe inquebrantable, seguía adelante, auxiliado únicamente por la Borda, 
una pobrecilla que su difunta mujer sacó de los expósitos, tímida con todos 
y tenaz para el trabajo lo mismo que él.» (1964: 821) Personatge que ja apa-
reix prefigurat en el conte Primavera triste: «El viejo Tófol y la chicuela vivían 
esclavos de su huerto, fatigados por una incesante producción... La apodaban 
la Borda, porque la difunta mujer del tío Tófol, en su afán de tener hijos que 
alegrasen su esterilidad, la había sacado de la Inclusa» (1964: 92).
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4.4. EL DICCIONARI DE COGNOMS

Presentem els cognoms dins d’una taula on separem 

els resultats de les mencions per sexes i, de més a més, segons 

pertanyen al primer cognom del pare en els homes per ser 

els veritablement productius i amb projecció futura, els asse-

nyalem en negreta.14 En la segona columna, el segon cognom 

patern; pel que fa al sexe femení, la tercera columna la reser-

vem al primer cognom patern, i la quarta columna, al primer 

cognom matern, que conforma el segon cognom.15

14. Caldrà esperar el nou Reglament del Registre Civil, la Llei 20/2011, de 21 
de juliol del 2011, on es diu explícitament que el progenitor podrà determi-
nar l’ordre dels cognoms; per tant se supera, almenys sobre el paper, l’obliga-
torietat de la imposició del cognom patern en exclusiva, però la inèrcia del 
costum encara té un pes molt important.

15. Darrere d’alguns cognoms posem la seua caracterització segons corres-
ponga a transeunte (t), criado/-a (c) o sierviente/-a (s), funcionari del por-
tazgo (p) i, fins i tot esposito/-a (exp).

Deixem la darrera columna per al primer cognom 

trobat en el llistat telefònic, Páginas Blancas, 2008, per a ano-

tar les pervivències actuals en un acarament de la primera co-

lumna pertanyent als primers cognoms dels pares del 1857, 

amb els resultats del llistat telefònic —no es tracta d’una 

font exhaustiva, però sí que és suficientment aclaridora per a 

detectar els canvis i pervivències de la fotografia onomàstica 

de la meitat del segle xix, fa només 158 anys. 16

16. La columna de la dreta aplega els 1rs cognoms corresponents al 2008. 
Van precedits d’un punt tots els corresponents als 1rs cognoms dels homes 
del 1857, que hem fet ressaltar en la primera columna grafiant-los en negre-
ta. El valor que volem copsar-hi és el de la permanència actual: només una 
mena de valor qualitatiu.

COGNOM15 1r cognom dels 
homes

2n cognom homes 1r cognom dones 2n cognom Dones totals 1857 1r cognom 200816

AGUILAR 2 2 7

AGUSTÍN 4 (t) 4 .0

ALAMÁ 7 2 9 .2

ALARIO 1 1 1 3 0

ALABAU 1 1 2

ALBERT 1 1 5

ALEGRE 1 (t) 1 .0

ALFONSO 1 (c) 1 2 .0

ALMENAR 3 1 4 .0

AMIGÓ 1 1 .0

AMORóS 1 1 0

ANA 1 (t) 1 .0

APARICIO 1 (c) 1 .3

AUSINA 1 (p) 3 6 3 13 .0

BADIA 1 1 2 3

BAIXAULI Bayxauli 2 4 6 0

BALABASqUER 1 1 0

BALLESTER 1 (c) 1 .6

BARRACHINA 1 (t) 1 1 3 .0

BASET 1 1 Bauset 2

BAYARRI 3 9 6 9 27 .0

BELARTE 3 (t) 3 .0

BELENGUER 3 3 .1

BELLVER 1 1 0

BELTRAN 1 1 2 2
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COGNOM
1r cognom dels 

homes
2n cognom homes 1r cognom dones 2n cognom Dones totals 1857 1r cognom 2008

BENAVENT Benabent 2 1 1 4 0

BENS 1 1 1

BIOT 1 1 2 0

BLANC 1 (t) 1 0

BLASCO 1 1 0

BONELL 3 (p) 1 4 .0

BORRàS 1 (c) 1 .2

BOSCH 3 1 1 5 .3

BOU 3 (p) 2 3 8 0

BOVER Bober 4 1 2 7 0

BURRIEL 1 1 0

CALATAYUD 1 1 2 0

CALBÉ 1 Calvet 1

CALVO Calvo 1 2 3 0

CAMPS 7 1 2 10 0

CANALDA 2 1 1 4 .0

CARIÑENA 1 1 2 1

CARMELO 1 (exp) 1 .0

CASANÍ 4 1 5 .3

CASANOvA 
Casanoba

2 1 3 .1

CASTELLó 2 2 1

CATALà 6 2 1 9 2

CELDA 1 (c) 1 .2

CEREZO 2 2 4 .1

CERvERA 1 1 1 3 .1

JULIà Choliá
Chuliá

4
1

1
1

3 8
2

0

CLARAMUNT 1 1 0

CORIA 1 (c) 0

CORTINA 2 1 3 0

CUÑAT 3 2 3 2 10 .0

DEVÍS Devís 1 1 2 4 1

DIAS 1 1 6 Díaz

DOLÇ Dols 1 1 2 1 Dolz

DOMÉNEC 1 (s) 1 0

.DONDERIS 1 1 0

DUBÓN 1 2 1 3 .1

ESCORIHUELA 2 2 4 .3

ESTELA 3 2 5 .1

FABRA 2 1 3 3

FALAGUERA 1 1 1 3 .1

FELICIA 1 1 0

FERRER 2 1 1 3 4

FERRIOL 1 1 2 .0

FOLGADO 1 1 0
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COGNOM
1r cognom dels 

homes
2n cognom homes 1r cognom dones 2n cognom Dones totals 1857 1r cognom 2008

FORNàS 1 (t) 1 .0

FORT 1 1 1

FRECHINA 1 1 0

FUSTEGUERAS 1 (p) 1 2 .0

GADEA 1 1 0

GANDIA 2 (t) 1 .0

GARCIA 1 (s) 2 3 .59

GARIBO 1 1 0

GARÍN 1 1 2 0

GIL 5 2 3 1 11 .14

GIMENES 1 (c) 1 2 2 Giménez

GIMENO 1 1 3

GINER 1 1 .7

GOSALBO 1 1 1 3 0

GRANCHA 1 1 1 3 0

GRANELL 2 2 1 2 7 .2

GRAU 7 2 7 1 17 .9

GUANTER 7 2 9 .0

HERNANDES 3 2 5 .1 Hernández

HERNANDIS 1 (c) 1 .0

100.HUETE 1 (rector) 1 1 3 0

HUMEDES 2 1 2 5 0

HURTADO 4 2 2 8 5

IBÁÑES 1 1 3

IzqUIERDO 1 1 3

JULIà veg. Cholià/ 
Chulià

LLADRÓ 1 5 3 3 12 .0

LLOPIS 1 1 2 1

LLORIS 3 4 3 4 14 .0

LLUCH 28 10 10 12 60 .5

LLUNA 2 1 2 5 0

LÓPEZ 2 5 5 12 .17

MACHANCOSES 4 2 5 1 12 .0

MANZANO 1 (metge) 1 .1

MAÑES/MÁÑEZ 1 (t) 1 Máñez 2 .0

MARCO 4 7 11 .12

MARÍ 2 2 4 0

MARqUÉS 2 2 3 3 10 .10

MARSAL 1 1 0

MARTÍ 4 8 5 5 22 .5

MARTÍNEZ 4 (t) 5 1 10 .43

MARTORELL 1 1 0

MAS 1 1 2 0

MAzANA 2 1 1 4 0

MENGOD 1 (rector) 1 2 .0
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COGNOM
1r cognom dels 

homes
2n cognom homes 1r cognom dones 2n cognom Dones totals 1857 1r cognom 2008

MENGUAL 1 0

MESEGUER 5 5 .1

MICÓ 4 2 6 .1

MILLÁ 1 1 7

MOLINA 1 (t) 1 .0

MOLINS 3 1 4 .0

MONFORT 1 (c) 1 0

MONLEÓN 1 (t) 1 .0

MONLLÁ 1 1 1 Mollá

MONRòS Monrrós 3 5 8 0

MONSERRAT 2 1 3 0

MONSONÍS 1 (t) 1 2 .0

MONTAUT 2 2 2 1 7 .0

MORENO 1 1 .17

MUNTAÑANA 4 2 1 Montañana 7 .2 Montañana

MUÑÓS 2 (c) 2 .3 Muñoz

MURCIANO 5 2 7 .0

NAvARRO 1 1 2 4 .12

NOGUERA 2 (peó caminer) 1 3 .0

OLIvER 1 (p) 1 .1

OLIVEROS 1 1 0

OLMOS 1 (s) 1 .2

ORTS 1 1 6

PALANCA 8 4 5 2 19 .4

PARDO 1 1 3

PASCUAL 1 1 1

PASTOR 1 (t) 2 3 .2

PECHUÁN 5 1 6 .1

PELLISER 1 2 1 2 6 .0

PERALTA 1 (t) 1 .0

PERIS 1 5 1 3 10 .8

PETIT 1 1 0

PIqUER 1 1 4

PITARCH 2 2 0

PLA 1 (t) 1 1 3 .1

POBO 3 (t) 3 .1

POLO 1 1 0

PONS 2 2 .0

PUCHADES 2 1 2 5 0

PUCHOL 1 1 0

qUIJOTE 1 (c) 1 .0

RAMÍREz 1 1 3

RAMO 1 1 2 0

REDONDO 1 1 2 .4

REqUENÍ Raquení 2 1 1 4 .0
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COGNOM
1r cognom dels 

homes
2n cognom homes 1r cognom dones 2n cognom Dones totals 1857 1r cognom 2008

RIBES 2 2 2 6 .3

ROBIO 1 1 0

RODRIGO 3 3 4 10 .1

RODRÍGUEz 1 1 12

ROIG 9 7 9 1 26 .11

ROMEU 1 1 1 3 0

ROS 1 1 3 5 .2

ROSAT 1 1 1 3 2

RUIXO 1 (c) 1 .0

RUÍS 1 1 2 18 Ruiz

SABATER 1 1 1

SALABERT 4 4 .0

SALES 1 (t) 1 .1

SAN MIGUEL de San 
Miguel

1 1 1 Sanmiguel

SÁNCHEz 2 1 1 3 25

SANCHIS 6 2 8 .4

SANCHO 1 1 3

SANFELIU 1 1 0

SANS 1 1 2 9 Sanz

SANTAMARÍA 1 1 1 3 0

SEBRIà 1 1 0

.SENENT 2 1 3 5

SEPÚLVEDA 3 2 5 0

SERRA 2 2 .0

SEVILLA 2 2 2

SOLER 1 1 3

SORNÍ 8 6 9 5 28 .3

SURIA 6 7 8 8 29 .3

TALLADA 4 1 2 7 0

TARAzONA 1 1 0

TEJEDOR 1 (mestre) 1 1

200.TERRECHINER 1 (t) 1 .0

TORRES 4 3 8 15 .10

TRABER 1 3 4 0

TRENCO 1 1 0

TUDELA 1 (t) 1 0

VALLÉS Ballés 1 (p) 1 1 Vallés

VALLS Balls 1 (p) 0

vIDAL 4 1 4 2 11 .6

VILA 1 (p) 1 0

VINAGRA 1 1 0

vITORIA 1 (t) 1 .0

VIVES 1 1 0

211 262:95=2,7
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4.4.1. Rànquing de freqüències

Rànquing dels 10 primers cognoms més productius 

(només tenim en compte el primer cognom de cada home):

1r: Lluch, 28 / 10,68% 

2n: Roig, 9 / 3,43%

3r: Palanca, 8 / 3,05%

4t: Sorní, 8

5é: Alamá, 7 / 2,67%

6é: Grau, 7

7é: Guanter, 7

8é: Sanchis, 6 / 2,29%

9é: Suria, 6

10é: Gil, 5 / 1,90%

11é: Meseguer, 5

12é: Murciano, 5

13é: Pechuán, 5

14é: Casaní, 4 / 1,52%

15é: Machancoses, 4

16é: Marco, 4

17é: Martí, 4

18é: Micó, 4

19é: Muntañana, 4

20é: Salabert, 4

21é: Torres, 4

22é: Vidal, 4

ABAst dels 10 pRimeRs cognoms: 91 → 34, 73%

4.4.2. Freqüències del 2008

A continuació, només reflectirem el rànquing dels 10 

primers cognoms més productius (només tenim en compte el 

primer cognom de cada número telefònic):

1r: García, 59 / 2,92%

2n: Martínez, 43 / 2,13%

3r: Sánchez, 25 / 1,24%

4t: Ruiz, 18 / 0,89%

5é: López, 17 / 0,84%

6é: Moreno, 17

7é: Gómez, 16 / 0,79%

8é: Gil, 14 / 0,69%

9é: Fernández, 14

10é: González, 13 / 0,64%

11é: Marco, 12 / 0,59%

12é: Navarro, 12

13é: Rodríguez, 12

14é: Roig, 11 / 0,54%

15é: Marqués, 10 / 0,49%

16é: Pérez, 10

17é: Torres, 10

18é: Grau, 9 / 0,44%

19é: Jiménez, 9

20é: Sanz, 9

21é: Peris, 8 / 0,39%

22é: Aguilar, 7 / 0,34%

ABAst dels 10 pRimeRs cognoms: 236 → 11,71%

Hem obtingut aquest índex amb el quocient en-

tre els números de telèfons personals del 2014. El nombre 

d’habitants actuals es comptabilitza en 9288 habitants, i 

el nombre de cognoms trobats, en 613; el resultat ha estat 

3,285. que si el comparem amb l’índex del 1857, 2,757, en 

resulta una imatge prou semblant, una miqueta més varia-

da en 1857.

Els resultats obtinguts del recompte de la columna 

de primers cognoms paterns del 2008, i degudament aca-

rats amb els del 1857, ja ens assabentaven d’un considerable 

nombre de cognoms —42 d’un total de 96— desapareguts 

l’any 2008, en concret el 43,75%, per tant, només 54 cog-

noms han perdurat qualitativament, perquè, com veure’m a 

continuació en les taules contrastives, el canvi quantitatiu en-

cara és més considerable. En poc més de cent cinquanta anys, 

pràcticament la meitat dels components de la fotografia ono-

màstica de cognoms han desaparegut, tal com explicarem a 

continuació.

El percentatge obtingut per al 2008 ens acosta a una 

situació més diversificada que té de veure amb la major va-

rietat de cognoms, fruit dels moviments migratoris. La forta 

allau d’immigrants que des dels anys trenta, i especialment 

a partir del 1960, s’han establit a Tavernes Blanques ha fet 

que haja passat dels 1663 habitants del 1930 als 9288 ha-

bitants del 2014. Aquest percentatge és força diferent dels 
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34,73 % del 1857, en què, malgrat presentar-se molta diversi-

tat de cognoms, prevalen altres factors, com ara l’endogàmia 

i els matrimonis de conveniència per a acumular propietats 

agràries, la qual cosa es tradueix en una aglutinació al voltant 

d’uns pocs cognoms considerats com a més patrimonials. 

Aquest nucli dels deu primers cognoms dibuixa una fotogra-

fia privativa de Tavernes que l’individualitzava de la resta dels 

pobles dels voltants.17 

La fotografia que mostra el nucli actual dels cog-

noms a Tavernes Blanques està exempta d’aqueixa patina i 

caracterització privativa. Clarament mostra un llistat més ani-

vellat amb la resta de les zones que han sofert un augment 

demogràfic vertiginós tot al llarg del segle xx. Les xifres altes 

dels García, Martínez, Sánchez o Ruiz, entre altres, semblen al-

tes, però es queden diluïdes entre la gran varietat que ofereix 

el recull actual. Els 58 García, amb un 2,9%, resten lluny dels 

28 Lluch del 1857, que representen un 10,68%. Fins a la mei-

tat dels anys cinquanta del segle passat aquest era el cognom 

que més identificava el poble.

4.5. TAULES CONTRASTIVES

A continuació, presentem un assaig de taula contras-

tiva amb els resultats obtinguts del buidatge del llistí telefònic 

corresponent al 2008, on apareixen 2014 números de telèfon 

personal, a més dels corresponents a botigues, tallers o con-

sultoris. Tal com ha estat dit, no es tracta de resultats exhaus-

tius, però resulten aclaridors per a detectar canvis i evidències 

de la fotografia onomàstica de mitjan segle xix.

17. Encara al final dels anys seixanta, quan féiem estudis de Batxillerat ele-
mental en la filial núm. 6 d’Alboraia, on s’aplegaven alumnes de tota l’Horta 
Nord des del Puig i Rafelbunyol fins a Benimaclet, a començament de curs, 
intentàvem endevinar la procedència dels nous alumnes de cursos inferiors 
per mitjà dels cognoms i de diversos trets fonètics com una mena d’equi-
valència acústica pròpia de Museros i Massamagrell: els Amigó, Eres i Civera 
eren de Massamagrell i la Pobla de Farnals; els Bayarri i Montañana, d’Almàs-
sera; els Saurí i Badia, de Foios; els Devís de Massalfassar; els Aguilar, d’Albo-
raia; els Traver i Ros, de Bonrepòs; i així, de tots els pobles i llogarets. Per tant, 
no és gens estrany que en èpoques pretèrites, quan els valencians de l’Horta 
feien de soldat, el fet d’escoltar el cognom en el moment de passar llista ja 
era una primera passa per al reconeixement mutu.

4.5.1. 1857 → 2008

COGNOM Mencions % Mencions %

1r: LLUCH 28 10,68 5 0,24

2n: ROIG 9 3,43 11 0,54

3r: PALANCA 8 3,05 4 0,19

4t: SORNÍ 8 3,05 3 0,14

5é: ALAMÁ 7 2,67 2 0,09

6é: GRAU 7 2,67 9 0,44

7é: GUANTER 7 2,67 Ø 0

8é: SANCHIS 6 2,29 4 0,19

9é: SURIA 6 2,29 3 0,14

10é: GIL 5 1,90 14 0,69

11é: MESEGUER 5 1,90 1 0,04

12é: MURCIANO 5 1,90 Ø 0

13é: PECHUÁN 5 1,90 1 0,04

14é: CASANÍ 4 1,52 3 0,14

15é: 
MACHANCOSES

4 1,52 Ø 0

16é: MARCO 4 1,52 12 0,59

17é: MARTÍ 4 1,52 5 0,24

18é: MICó 4 1,52 1 0,24

19é: MUNTAÑANA 4 1,42 2 
Montañana

0,09

20é: SALABERT 4 1,52 Ø 0

21é: TORRES 4 1,52 10 0,49

22é: VIDAL 4 1,52 6 0,29

La taula ens permet d’analitzar quina vida han seguit 

el nucli de cognoms caracteritzador del poble de Tavernes Blan-

ques l’any 1857. Han desaparegut, o tenen una vitalitat molt 

minsa, cognoms com Guanter —el malnom que tenien era els 

Famosos—, Murciano, Machancoses o Salavert; amb una vitalitat 

migrada, Alamà, Meseguer o Pechuán; i amb molt poca vitalitat, 

Sorní, Suria, Casaní o Montañana. Mantenen una certa presèn-

cia, però sense resistir la comparança: Roig passa del 2n lloc al 

14é, i Grau ,del 6é al 18é. Només Gil, del 10é al 8é; Marco, del 

16é al 11é, o Torres, del 21é al 17é, milloren el seu lloc en el 

rànquing, però, en canvi, estan immersos en una fotografia més 

desllavassada, per dir-ho en un llenguatge més planer. Tot i això, 

en observar els resultats dels percentatges, es fa més palesa la 

pèrdua quantitativa del moment actual davant del de l’any 1847.

Temps era el temps que dir Lluch o Palanca identi-

ficava el seu portador com a veí de Tavernes. Val a dir que el 

cognom Lluch ja el trobem en el veïnatge del Regne de Valèn-

cia de 1646 ben consolidat al lloc de les Tavernes Blanques.
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4.5.2. 2008 → 1857

COGNOM Mencions % Mencions %

1r: GARCÍA 59 2,92 1 (servent) 0,38

2n: MARTÍNEz 43 2,13 4 
(transeünts)

1,52

3r: SÁNCHEz 25 1,24 Ø 0

4t: RUIz 18 0,89 Ø 0

5é: LóPEz 17 0,84 2 0,76

6é: MORENO 17 0,84 1 0,38

7é: GóMEz 16 0,79 Ø 0

8é: GIL 14 0,69 5 1,90

9é: FERNÁNDEz 14 0,69 Ø 0

10é: GONzÁLEz 13 0,64 Ø 0

11é: MARCO 12 0,59 4 1,52

12é: NAVARRO 12 0,59 1 0,38

13é: RODRÍGUEz 12 0,59 Ø 0

14é: ROIG 11 0,54 9 3,43

15é: MARqUÉS 10 0,49 2 0,76

16é: PÉREz 10 0,49 Ø 0

17é: TORRES 10 0,49 4 1,52

18é: GRAU 9 0,44 7 2,67

19é: JIMÉNEz 9 0,44 Ø 0

20é: SANz 9 0,44 Ø 0

21é: PERIS 8 0,39 1 0,38

22é: AGUILAR 7 0,34 4 
(transeünts)

1,52

La taula contrastiva del 2008 respecte del 1857 ens 

mostra l’aparició de diversos cognoms que o no hi eren o te-

nien una presència molt migrada, i fins i tot només n’eren 

portadores persones forànies ben identificades en el cens com 

a «transeuntes», és a dir, no hi eren residents, però es troba-

ven a Tavernes per raó de treball temporal.18 

No apareixen en el cens del 1857 els cognoms Sán-

chez, Ruiz, Gómez, Fernández, González, Rodríguez, Pérez o 

Jiménez. Hi apareixen, però, amb posseïdors transeünts, un 

Garcia servent, quatre Martínez i quatre Aguilar, tots trans-

eünts. Per altra part, a més dels comentaris fets sobre Roig, 

Torres, Grau, Gil o Marco, podem afegir que altres cognoms 

18. La data de l’elaboració del cens és la de començaments de juny del 
1857, moment en què es collia la creïlla primerenca perquè encara no estava 
mecanitzada la collita. Encara recordem que, quan érem menuts, hi havia 
una gran afluència de forasters que cada any venien a guanyar-se el jornal, 
tal com més tard feien amb la sega de l’arròs a la Ribera i a les marjals de 
Massamagrell i el Puig.

ja existents el 1857 han vist augmentada llur presència per 

l’afluència de nous portadors, com ara el cas de López, Mo-

reno, Navarro o Marqués. 

El cas de López es paradigmàtic perquè l’antiguitat i 

la raresa del cognom el va fer apte per a la creació d’un nom 

de casa, l’alqueria de Lopes (1888) just a la riba nord de la 

séquia de la Font, però ja en terme de València, al Racó de 

Sant Llorenç, i del malnom el Nano Lopes. I ara, amb el corrent 

immigratori, s’ha vist notablement augmentat i arriba al lloc 

5é del rànquing del 2008.

La fotografia global del 2008 ens ofereix uns cog-

noms que ens allunyen del nucli patrimonial del 1857, carac-

teritzat per la individualitat diferenciadora, i ens acosta a un 

nucli que res es diferencia del rànquing que podem copsar per 

a la totalitat de l’Estat espanyol, amb tota la sonoritat que 

ens aporten els cognoms amb el sufix –ez, tan absent de la 

realitat onomàstica de Tavernes només fa 158 anys.

5. APLICACIONS MALNONÍMIqUES

Hem tractat d’acarar el resultats del recull de mal-

nonímia tavernera publicada en el BISO (Garcia, 1999) amb 

els diferents diccionaris, i podem dir que no han estat molt 

prolífics els resultats, però sí ben aclaridors qualitativament.

PRENOMS 1857 (3) MALNOMS 1996 (4)

Cristóbal La Tòfola, Rafel el de la Tòfola

Pelegrín Pepe el de Pelegrí

Roque El Sant Roc

COGNOMS 1857 (13) MALNOMS 1996 (18)

Canalda Pepe el de Canalda, Carmen la de Canalda,  
Ca Canalda

Casaní Pepe Casaní

Chuliá/Choliá Julià (els de Malieta)

Llopis els Llopis

Lloris El Tio Lloris

Marqués Manolo Marqués

Meseguer El Tio Meseguer

Moret Pilar la Mora

Palanca El Xato Palanca, Palanca el de les Bicicletes

López El Nano Lopes

Ribes El Coixo Ribes

Senent Senent el de la Fundició

Súria Vicentico el de Súria, Pepe el de Súria,  
el Tio Tòfol el de Súria
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6. EPÍLEG I CONVIT

Ja l’any 2005 convidàvem el professorat, tant del pri-

mer cicle d’ESO com del segon cicle, que tenen la responsabi-

litat dels anomenats treballs d’investigació, a realitzar estudis 

semblants seguint el model, i millorant-lo si és el cas, amb 

la finalitat d’anant sumant i contrastant els resultats trobats 

en cadascun dels instituts de les diferents viles i comarques 

valencianes, i de confirmar, o no, les tendències apuntades per 

tal d’obtenir una visió realista i certa de la nostra realitat ono-

màstica lluny de tòpics i paranys, com ara el de la suposada 

tradició secular de certs noms. (191)

El convit es fa extensiu a tots els estudiosos —eru-

dits locals, cronistes, amants de l’onomàstica— de la nostra 

realitat amb una visió històrica, perquè els resultats dels estu-

dis dels censos de població del 1857 ens poden servir per a fer 

una lectura més aclaridora de l’onomàstica emprada pels nos-

tres escriptors pretèrits i per a fornir-nos en el coneixement 

dels canvis operats en la societat valenciana des de l’òptica 

dels usos onomàstics i de la configuració dels diferents mo-

dels antroponímics.

No res més que oferir-vos el nostre correu electrò-

nic, que figura al costat del títol, per tal d’aclarir els vostres 

dubtes i enllestir aqueixa suma d’estudis que més amunt 

hem apuntat.
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INTRODUCCIó

Per tal de portar a cap aquest treball sobre l’aplec, 

classificació i interpretació de la toponímia del reg a l’Horta, 

ha calgut el disseny d’una base de dades Access on aplegar els 

diversos topònims amb llurs genèrics i tot un seguit de camps 

que faciliten la classificació tant dels genèrics com dels lemes 

o especificatius toponímics. A més d’aquests camps, com ara 

séquia mare, nivell, genèric, especificatiu, font, any, fragment 

del document, partides i municipis, també hem aprofitat per 

a elaborar una col·lecció de termes i apel·latius hidrogràfics a 

partir del buidatge de les Ordenances de les diferents séquies 

aplegades en els dos volums de Jaubert de Passá (1844), que, 

malgrat que alguns d’ells no hagen donat lloc a un topònim, 

sí que ens expliquen el funcionament del reg en èpoques pre-

tèrites. Aquest estudi naix, tant amb una voluntat sincrònica 

com diacrònica, de la mà de tot el bagatge documental que 

ens aporta el professor Glick (1988) i, també, dels professors 

Gual (1979), que inclou en el seu estudi la visura de Rafael 

Tasso de 1945, i Febrer (1983 i 2007), sobre els antics regs 

de l’Horteta de Torrent i Picanya i la séquia de les Fonts de 

Picassent i Alcàsser.

El primer contacte amb la toponímia del reg de l’Hor-

ta va ser amb la recerca sobre el ús del malnom en les pissar-

res d’atandadors García, 2000a, 2000b i 2004—, que ens va 

permetre, amb la visita a més de seixanta pissarres censades 

durant pràcticament cinc anys, el coneixement directe de les 

séquies de la riba esquerra del riu Túria, Tormos, Mestalla i Ras-

canya, i la zona més meridional de la séquia Reial de Mont-

cada. Paral·lelament a aquesta recerca, també estudiàrem la 

malnonímia, tant contemporània com històrica, de l’Horta 

Nord a partir dels cadastres i de la documentació antiga de 

la Séquia Reial de Montcada i de la Séquia de Bofilla (2004 

i 2011). I, per acabar aquest coneixement directe de l’Hor-

ta Nord, vam enllestir les enquestes de diversos pobles de 

l’Horta Nord per a la col·lecció de «Toponímia dels Pobles 

Valencians»: Montcada (2002); Alboraia, Alfara del Patriarca, 

Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Meliana, Tavernes Blanques 

i Vinalesa (tots 7 en premsa), així com Albalat dels Sorells, 

Albuixec, Emperador, Massalfassar i Museros (enquestats). De 

més a més, hem tingut en compte els estudis enllestits sota la 

direcció del professor Guinot sobre la Séquia Reial de Mont-

cada (1999) i la resta de séquies de l’Horta Nord (2005), dins 

de la sèrie «Camins d’Aigua».

Per a la resta de sistemes de reg, Séquia Reial del Xú-

quer, séquies de la riba dreta —Benàger i Faitanar, quart, Xiri-

vella, Favara i Rovella—, i de la Comissaria de Francs, Marjals i 

Extremals, hem hagut de realitzar visures continuades des del 

mes de juny del 2014 per tal d’aplegar material fotogràfic des-

criptiu i contrastar amb els diferents estudis descriptius duts a 

terme pel mateix Guinot (2000) i per l’enciclopèdic treball de 

l’equip d’ESTEPA dirigit pel professor Hermosilla (2007).

De més a més, hem hagut de tenir en compte els 

reculls aplegats en la col·lecció «Toponímia dels Pobles Va-

lencians»: Albal i Beniparrell (Alvir, 2000), Alcàsser (Alvir, 

2000), Catarroja (Alvir, 2001), Alfafar, Benetússer, Sedaví i Lu-

gar Nuevo de la Corona (Alvir, 2002), Picassent (Alvir, 2004), 

TOPONÍMIA DEL REG DE L’HORTA. (I) ELS GENÈRICS

Antoni Garcia i Osuna 
[Societat d’Onomàstica]
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Silla (2005), Paiporta (Alvir, 2009a), Picanya (Alvir, 2009b), 

Xirivella (Alvir, 2009c), Massanassa (Alvir i Pons, 2004), Mis-

lata (Alvir i OPV, 2010), Foios (Corell, 2008), el Puig (Garcia i 

Martínez, 2008), Godella (Herrero i Martí, 2006), Paterna (Lla-

bata, 2014), Burjassot (Martí i Ruiz, 2004), Puçol (Martínez 

i Carabal, 2008), Aldaia (Mora, 2014), i en el mateix Corpus 

toponímic valencià.

També han estat insubstituïbles els estudis de Lluch i 

Beltran (1991) sobre les séquies de Francs, Marjals i Extremals, 

i del prolífic investigador Daniel Sala sobre la Séquia de Mis-

lata (2007) i la Séquia de l’Or (2008). Tampoc volem tancar la 

introducció sense esmentar els treballs de Vicent Sales sobre 

els extremals, la seua tesi de llicenciatura sobre la Séquia Reial 

de Montcada (1986), que inclou la visura de quico Macana 

dels anys quaranta i l’estudi junt amb Sergio Urzainqui (2011) 

de la visura de 1576. A tota aquesta nutrida munió de treballs 

cal afegir i agrair la ben acurada aportació cartogràfica i to-

ponímica —no sempre van en consonància— d’òscar Arnau 

(2011), especialment sobre el terme de Silla, però que inclou 

tot el sistema de sèquies marjaleres que aboquen a l’Albufera.

L’interés per la toponímia —aquesta vegada per les 

necessitats de l’autogovern de la pròpia comuna de Mont-

cada— ve prefixada en dos dels articles de les ordinacions 

aplegades i traduïdes al castellà l’any 1757 pel síndic escri-

và Felipe Mateu, que abasten des de la meitat del segle XVI 

i pràcticament tot el segle xVii i, especialment, la visura del 

1658:

Art. 93 que para mejor gobierno de dicha acequia, 

todos los caños ó rolls, y filas y boqueras que hay 

desde el azud de dicha acequia hasta la tandera 

del Puig y Puzol, hayan de estar nombrados por sus 

nombres y sobrenombres, y con las medidas y pos-

turas que cada uno tiene individualmente...

Art. 246 Medidas de almenara á almenara, de roll 

á roll, de fila á fila y de boquera á boquera, y nom-

bres de dichas almenaras, filas, rolls y boqueras y 

su magnitud que han quedado para en lo sucesivo, 

y para que de esta manera no se puedan añadir 

mas, ni crecer las dichas almenaras, filas, caños y 

boqueras...

El nostre interés, ara i ací, és salvaguardar els topò-

nims —parafrasejant el poeta—, evitar que es malmeten i 

perden per ser el llenguatge de la terra, de la nostra terra. 

És veritablement una tasca conservacionista i imprescin-

dible.

ESTUDI I CLASSIFICACIó DELS GENÈRICS I TOPòNIMS 

AMB ARTICLE

Prèviament a l’exposició sobre els genèrics toponí-

mics del reg, cal fer nostres les paraules de l’impagable profes-

sor Thomas Glick, perquè en mantes ocasions haurem d’aple-

gar una explicació de les nombroses polisèmies i imprecisions 

que trobarem tot al llarg d’aquest estudi.

El léxico del regadío en el Este de España se carac-

teriza por dos rasgos distintivos generales: fluidez 

semántica y variación regional. Muchas veces las 

definiciones no son precisas y los significados son 

frecuentemente vagos. Una palabra puede aplicar-

se a diferentes fenómenos y, a la inversa, una sola 

cosa puede estar descrita por varias palabras. La 

variación regional es un corolario lógico de la flui-

dez semántica: las palabras varían su significado de 

un sitio a otro. (1988: 313)

Hem dividit l’estudi en deu àmbits i cada àmbit està 

precedit pel nombre de genèrics que ha generat. Cal dir que 

el total de genèrics documentats, 86, ens parlen de la fluïdesa 

semàntica i de la variació regional, més prompte diríem local, 

que caracteritza el léxic del reg de l’Horta. També aportem 

el nombre de tòponims de cada àmbit i el percentatge que 

representa. De més a més, aportem per cada genèric entre 

parèntesis el nombre de mencions trobades en el recull de la 

base de dades i oferim un exemples sumaris de topònims com 

a il·lustració.

1. L’ASSUT (7 GENÈRICS, 36 TOPòNIMS → 1,33% DEL 

RECULL)

L’assut —al-sudd— és la presa de derivació, deté 

l’aigua del riu i la deriva cap a la gola de la séquia on, a 

més de trobar el mur de pedra —l’escala—, localitzem la 

caseta que guarda els torns i les almenares encarregades 

de retornar al riu el volum d’aigua que la séquia no pot 
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admetre.1 Trobem 21 topònims amb aquest genèric —assut 

de Mislata, assut de Quart, assut de Tormos, assut de Bailon 

(Torrent)...— sempre amb el genèric i el nom específic de la 

séquia o, en el darrer cas de la font del Clot de Bailon.

En altres casos l’assut, en compte de trobar-lo en el 

llit del riu —Xúquer i Túria— el trobem en el llit d’un barranc 

i pren el nom de pantà (3) —pantà de Torrent, pantà de Dalt 

(barranc de Carraixet)...—, fins i tot amb l’ajuda del diminutiu 

precedit de l’article, el Pantanet en el llit del barranc de Car-

raixet.

Arran de la riuada del 1957 s’hagué de construir de 

bell nou l’anomenat assut del Repartiment, conegut entre els 

llauradors com la Cassola. Amb aquest topònim metafòric es 

refereixen al naixement, al conjunt de les séquies de Favara, 

Rovella, de l’Or o Canal del Túria per la banda dreta del riu, i la 

de Rascanya per l’esquerra.

I encara coneixem un altre genèric que fa referència 

al buit profund produït pel desnivell i que propicia l’acu-

mulació d’aigua: clot de la Gramassada en el sistema de reg 

de les Fonts de Picassent, també conegut com a l’Assut del 

Xarco. L’especificatiu fa menció als materials de construcció, 

l’argamassa.

De la resta dels elements que completen l’assut tam-

bé coneixem un nombre migrat de topònims que es relacio-

nen a continuació:

Almenara (5), terme provinent de l’àrab al-manahir, 

plural de manhar ‘séquia’. Cal distingir entre l’almenara, com 

a desaiguador localitzat en l’assut, de la resta d’almenares, 

que tenen per missió alleugerir el cabal d’aigua en punts molt 

concrets del caixer fora de l’àmbit de l’assut com més avall 

veurem.

Les almenares que tenen més protagonisme històric a 

causa d’una major conflictivitat, han estat, a més de l’Almenara 

Reial2 de l’ assut de Montcada, les de les séquies sobiranes dels 

anomenats pobles castells de la veïna comarca del Camp de 

1. LXXVI: «[obligacions del guarda] ...de cuidar del asut, torns, caseta y 
almenares, tenint sempre aquella empostada, pera que la cequia vinga senpre 
engaltada y plena» (Favara, 1701: 216).

2. Art. 248: «Entre el rio y dicha casilla está la almenara Real [...] y por bajo de 
dicha casilla pasa el agua á dicha acequia; y para que esta tome el agua hay 
un azud de piedra fuerte, que atraviesa el rio hasta la otra orilla...» (Montcada, 
1757: 244).

Túria: Vilamarxant, Riba-roja, Benaguasil i la Pobla de Vallbona, 

a més de la serrana Pedralba. Fins i tot, llur conflictivitat per l’ai-

gua ha generat un vocabulari anàleg al bèl·lic de l’Edat Mitjana.3

L’edifici que guarda els torns rep el nom de caseta 

—caseta de l’assut de l’Or—, i en altres casos, en consonància 

amb el llenguatge bèl·lic, el de castell: castell de Montcada, 

també documentat com a castell de Paterna (1757).

Fora de l’àmbit de la comarca de l’Horta i al si de la 

nomenclatura toponímica de la Séquia Reial del Xúquer, tro-

bem l’aldufa —àrb. dufta— amb la mateixa funció de regular 

el cabal de la séquia, tant en el punt d’entrada a la séquia 

com en qualsevol altre al llarg del seu recorregut de manera 

anàloga al que hem assenyalat respecte d’almenara; per tant, 

es tracta de sinònims totals.

2. EL PARTIDOR (16 GENÈRICS, 584 TOPòNIMS → 21,61%)

El genèric per excel·lència és partidor (110): partidor 

de la Creu de Llíria (Mestalla), partidor del Xop (Rascanya) o 

partidor de Manotes (L’Or).

En diversos casos, l’apel·latiu necessita un qualifica-

tiu: partidor gran de Sant Jordi (Favara).4 i, fins i tot, el trobem 

ja com pretopònim amb l’article precedit: lo partidor Menor 

(Favara, 1362), el Partidor Nou (Rovella, 1699) o el Partidor 

Reial (l’Ènova).

Però, com ha estat ja indicat, pateix d’una gran fluï-

desa semàntica perquè es refereix a distintes situacions que 

tenen com a resultat la partició de l’aigua. Per tant, cal dis-

tingir entre l’aigua partida amb una certa proporcionalitat 

—les llengües— i sempre corribles pels canals derivats, i l’ai-

gua tandada, on les aigües són partides per l’alternança d’un 

obstacle alternativament en cadascun dels canals. De més a 

més, tenim les derivacions del caixer de la séquia mare força-

des per la interrupció del pas de l’aigua mitjançant la parada.

3. XXII: «...para derribar las almenaras que llaman castillos de los lugares de 
Pedralba, Villamarchante, Benaguacil y Ribarroja...» (Mestalla, 1771: 116). 
XXXIII: «...de muntar al riu los dilluns y dies que li tocará, á fer desempostar 
los costers de la cequia real de Moncada, y aiximateix á pendre el pas de la 
aygua en lo asut de dita cequia real de Moncada. Sempre que puchara el 
cequier á derrocar els castells...» (Favara, 1701: 196).

4. «...lo partidor de na Picabaralla, dit hara lo partidor més gran de Sent Jordi» 
(Favara, 1701).



[ 64 ]

Antoni GArciA i osunA

2.1. Del primer cas, el de la proporcionalitat, trobem el 

genèric llengua

Llengua (2): llengua del Braç del Pouet (Mestalla), 

llengua del Baç de Pellicer (Mislata), aquesta darrera qua-

lificada com a llengua inversa, i molt més majoritàriament, 

llengües (49): llengües del Roig (Mestalla), llengües de Sant 

Onofre (quart), i també amb la juxtaposició dels dos braços 

conformats: llengües de Burjassot-Alborgí (Tormos) o llengües 

del Miracle-Gaiato (Rascanya).

En les sèquies on no sol haver-hi aquest sistema pro-

porcional trobem com a cas excepcional les Llengües (Mont-

cada) o les Llengüetes (Francs).

Les llengües que parteixen el cabal de la séquia entre 

els termes del Puig i Puçol són anomenades, generalment, la 

tandera del Puig i Puçol (Montcada).

2.2. Del segon cas, trobem cadiretes (1) (llatí cAtARActA):

Cadiretes del Molí d’En Samarra (Benàger, 1732), i com 

a pretopònim, la Cadireta (Mislata, 1929). També Cadira, forma 

regressiva del genèric cadireta, (3): cadira del Palmar (Benàger) o 

cadira de Benetússer (Favara), així com Cadires(1): cadires del Roll 

de Cantalobos (Xirivella), i amb l’article, la Cadira (Montcada).5

En l’àmbit, però, de la Séquia Reial del Xúquer tenim 

cavallet fora del nostre àmbit.6

El Trestellador (Montcada, 1757) pren el nom del 

trestellador, la post que es posa com a comporta per a tancar 

i obrir el pas de l’aigua dins una sèquia, derivat de l’arcaic 

toldre, provinent del llatí tolleRe ‘llevar’. També es coneix la 

variant estellador.

5. LV: «que el dicho cequiero esté tenido de hacer poner una tabla al Palmar 
con cadena, de forma que la dicha acequia esté bien estañada [...] y asimismo 
esté tenida de echar los lindares de las cadiras como del roll Dengalcerán Pons, 
y del puente de Torrente, y del partidor de la Argamasa [...] que no se pueda 
detener por los dichos lindares ó rolls [...] ni pueda tocar, ni alzar la cadira del 
Palmar, ni abrir, ni agugerar [sic], ni tocar á la Argamasa...» (Benàger, 1732: 
410). XXIII: «...empostar y desempostar les motes del vall [...] haja de alçar y 
posar les cadires, tant dins com fora Valencia [...] desempostar les motes del 
vall» (Rovella, 1699: 314). Dels quaderns de clams de 1770: «Rafelbunyol: 
Manuel Castellar de Soro [...] per llevar la cadira» (Garcia, 2011: 380).

6. A Benimuslem, els Cavallets de Dalt (Xúquer); el testimoni, però, de la Presa 
de Cavalleta (Montcada,1576) ens fa pensar que aquest genèric fon més usat 
als sistemes de reg de l’Horta. «Els Cavallets de Dalt, se trata de un partidor 
de aguas donde se divide el caudal que lleva el brazal de Alzira en otras tres 
acequias más pequeñas...» (Guinot, 2000: 99).

Només amb descendents com a especificatius to-

ponímics trobem uixet, del llatí OSTIUM ‘portella’: séquia 

de l’Uixet (Montcada), séquia de les Fonts de l’Uixet del Puig 

(Montcada, 1813) i regadora de l’Uixet (Montcada-Benimà-

met, 1929).7

2.3. Derivacions de la séquia mare

Pel que fa a la presa que deté el cabal que porta la 

séquia major perquè es puga derivar per un dels costats del 

caixer, el terme més asèptic, però amb menys acceptació, és 

presa (11): presa de Cacum (Montcada), presa de Faitamal 

(Montcada, 1576), presa de l’Alter de Rovira (Tormos) i presa 

de les Huitenes (Montcada).

Els termes més acceptats són els següents: 

parada(33):8 parada del Jutge (Francs), parada de Xufa (Rasca-

nya), parada del Dimecres (Mestalla) o parada del Salt (Rasca-

nya) i les Parades (Mestalla, 1814)

Un tipus molt particular és el cas de les parades gros-

ses encarregades de fer pujar el nivell de l’aigua tant com es 

puga per a regar els camps situats a les vores del caixer i que 

se situen en una cota molt alta: la parada Grossa (Montcada-

Vinalesa) i les parades Grosses (Mestalla).9

També documentem, per contra, les Paradetes 

(Montcada).10

7. El geògral Vicent Sales en una comunicació directa ens assabentà que «Ui-
xet hi apareix amb aquestes tres formes, Huixet/ Uixet/ Uxet, a les Actes de 
Plens Municipals de Massamagrell i també, ocasionalment, a les d’Albuixec. 
El terme fa referència, segons m’han explicat experts locals, al nom que es 
donava a la taula que, col·locada alternativament en un o altre costat del ta-
llamar, provocava que el cabal que circulava entrara per una o altra derivació; 
quan no es posava, les aigües es consideraven que anaven partides. Hui en 
dia, se’l coneix com a  partidor. Es tractava d’una taula de fusta, d’una sola 
peça, unida a l’argamassa del tallamar per mitjà d’una cadena que impedia la 
seua sostracció o maneig indegut».

8. LXXXV: «...no puixa fer algun género de parada, així de pedres, fanch, 
brosa, estacades, taules, ni altra cualsevol cosa que puga impedir el liure 
curs de la aygua en la dita cequia y brasos...» (Favara, 1701: 221). LXVIII: 
«...hará parada alguna con tablas en la acequia madre [...] para regar por 
algun brazal...» (Benàger, 1732: 415).

9.  XXVIII: «...cuadrats de Burjasot: Los regantes de las tres paradas gordas ó 
quadrats que se hacen en Burjasot...» (Tormos, 1843: 85). LXXXVI «Per quant 
ya algunes terres en dita comuna, vulgarment dites los alters, les culs no es 
poden regar sens fer parades groses en lo cause de dita cequia mare ó en sos 
brasos...» (Favara, 1701: 221).

10.  LXXXIX: «Partida de San Gerónimo: tanto de paradas pequeñas, como 
en cuanto á las gordas» (Mestalla, 1771: 157).
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Com a sinònim de parada grossa, tenim quadrat (61), lo-

calitzat només en els sistemes de reg de Montcada, quadrat dels 

Alcabons; Mestalla, quadrat del Gorguet; Tormos, quadrat d’Estre-

la; Rascanya, quadrat del Perolo, i Mislata, quadrat del Molí (+).

El pare dels quadrats ha estat des de sempre el qua-

drat de Montcada.11

El terme torn per a fer la parada mitjançant un meca-

nisme mecanitzat ha substituït a poc a poc el terme parada. 

S’usa indistintament tant per a fer la parada com per a obrir 

la derivació lateral. 12

Torn (5): torn de Rovira (Tormos), torn del Flarot (Or, 

1842) o torn del Roïdo (Mislata, 1884), i tornet (1): tornet del 

Desculat (Or, 1842).

Les derivacions s’estableixen en el caixer de la séquia 

i reben diferents noms segons la seua entitat marcada per 

cabal o la forma.

Derivació (1): derivació de la Bigueta (Rascanya)

Fesa (33), participi passat de FINDERE: fesa del Pintat, 

fesa del Plater, fesa de Silla, fesa nova de l’Aliaga o fessa segona 

del Pinet, totes pertanyents a la séquia Reial de Xúquer on la 

trobem en exclusiva.13

Boquera (104): la trobem només en el sistema de la 

Séquia Reial de Montcada i està documentada des del se-

gle xVi fins al xix, ja molt residual en la visura de Macana del 

1945: boquera dels Camps del Senyor de Rafelbunyol (1576), 

boquera de Na Remolina (1757), boquera de Merexildo (1783) 

o boquera de Polla (1945).

Paleta (49): només està documentada en el sistema 

de reg de la séquia Reial del Xúquer: paleta de Don José o del 

Motor del Papa, paleta d’Enganyagendres (1945), paleta del 

Xurro (1945) o paleta tercera d’Esteve (1945).

11.  «...arribaren a una parada que·s diu e nomena lo quadrat de Moncada [...] 
per a regar tots los alters del dit terme...» (Montcada,1576: 29r).

12.  XXVII: «[guarda]...de cuidar del azut, caseta, almenara y posto [sic] de 
aquella [...] baixant ó puchant lo torn; y sempre que hi haurá rihuada, tinga 
tancada la cequia y baix lo torn...» (Rovella, 1699: 316). «No fue hasta junio 
de 1850 cuando la Junta de Regantes aprobó el cierre de los rolls por medio 
de tornos de hierro asegurados con cerrojo» (Guinot, 1999: 35).

13.  «Fesa es una seccion o corte en el un lado de la Azequia, desde la 
superficie superior de ella asta la inferior o su suelo, si bien algunas no llegan 
a éste, pero sí todas principian desde la superior, las que son de distintas 
latitudes según lo que an de regar y están continuamente abierta i fluiendo» 
(Roxas, 1764, en Gual, 1979: 44-45).

En el cas de roll i fila es produeixen dos fenòmens 

antagònics: en roll, el forat per on es deriva l’aigua dóna nom 

a tot el conducte de derivació, mentre que en el cas de fila, 

el nom del conducte derivat dóna nom al tall efectuat en el 

caixer de la séquia. Els tractarem en l’apartat dels conductes. 

Altres casos anàlegs a roll són els de les derivacions següents:

Grifeta (2): grifeta de Cebolla (Montcada, 1789) i gri-

feta del Quadrat (Montcada, 1791). Val a dir que grifeta i rollet 

són tinguts per sinònims si s’ha de jutjar pels testimonis topo-

nímics: rollet o grifeta del Quadrat (1791). Com especificatiu, 

trobem el roll de la Grefa en la visura del 1757.

Toma (60): només l’apleguem en el sistema de reg de 

la Séquia Reial de Montcada, i més residual en la de Rasca-

nya: toma de la Sequiola, toma del Figuero i toma segona del 

Marqués de Malferit, totes tres referides a la SRM, 1945, i la de 

Rascanya, toma de la Torreta.

Tragador: només l’apleguem constituint un pretopò-

nim acompanyat de l’article el Tragador (Tormos), i a partir 

de les llengües del Tragador, el tragador de Dins i el tragador 

de Fora, també escrits en la pissarra d’atandament, com el 

tragador de l’Esquerra i de la Dreta.14

Vàlvula: molt viu en el sistema de la Séquia Reial de 

Montcada i més escadusser en el de la Séquia Reial del Xú-

quer, (18): vàlvula de Guerra, vàlvula de Garrofa o vàlvula del 

Forner, totes tres en la SRM, i vàlvula de Mompó (Xúquer).

En altres casos també hi ha hagut apel·latius que no 

han donat cap resultat toponímic: forat o ull.15

I finalment, un element arquitectònic preservava i 

preserva la integritat de l’orifici de derivació i tots els seus 

elements que estaven protegits per una caseta on també se 

solien guardar les posts i costers.

Caseta(17): caseta de la Baura (Xúquer), caseta de 

l’Escaló (Bofilla) o caseta del Rei (l’Or).

14.  XLVII: «Se cerrarán con cerrojo y llaves todo roll, fila ó boquete de la 
acequia [...] dichos cerrojos y llave en la fila ó tragador...» (Tormos, 1843: 93).

15.  «...sólo dejaban paso al agua en días de tanda, estaban los rolls y ulls, 
de seccion circular» (Guinot, 2000: 31). En el sistema de la séquia comuna 
de l’Ènova trobem un altre sinònim de roll: «Los catorce albañales [...] son 
cerrados con paletas [...] pero su figura y dimensiones son las siguientes: (el 
de Manuel i San Juan) ovalado, los demás son circulares, todos los cuales 
albañales tienen su fondo sensiblemente á nivel con el de la acequia 
Comuna» (l’Ènova, 1845: 503).
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Dins del sistema de reg de la séquia Reial del Xúquer 

tenim el canet, tot i que en la pràctica actual, amb el nom 

del tall del caixer, la fesa, s’anomena també l’edifici, tal com 

podem observar en la majoria dels canets que porten el nom 

de la fesa en rajoletes ceràmiques.16

3. EL CONDUCTE PER AL REG (18 GENÈRICS,  

1.572 TOPòNIMS → 58,16%)

Com anticipen els versos de Jaume Roig, presentem 

els genèrics segons llur importància pel que fa al cabal i a la 

longitud, i per tant, al nombre de fanecades regades. «[...] / la 

font tan ampla / qual Déu exampla / per rius, braçals, / con-

duits, canals / e cequioles, / rolls e filloles,...»

El genèric per antonomàsia és l’arabisme séquia 

(405) —saqiya—, que encapçala conductes de tota mena de 

cabal, i fins i tot d’ús, tant de rec com d’avenament o totes 

dues coses, com ara les séquies marjaleres: séquia de Favara, 

séquia de la Senda de les Vaques (Favara) o séquia del Tremolar; 

tres séquies corresponents a funcions diferents: reg, avena-

ment i marjalera, respectivament.

Per a denotar la séquia de primer nivell o canal prin-

cipal, trobem el genèric acompanyat de diversos adjectius, 

així com el substantiu en aposició:

séquia mare (6): séquia mare de la Forana (Montca-

da), séquia mare d’Alcàsser (Xúquer) o séquia mare de Rambla 

(Mestalla-Francs).

séquia major (3): séquia major de Montcada; però 

amb un ús més estés en la resta de planes aluvials: séquia 

major de Castelló, séquia major de Sueca o séquia major dels 

Quatre Pobles.17

séquia gran de Rovella (1699) i séquia principal de 

Sant Vicent (Montcada-Rascanya)

En un nombre migrat de casos tenim l’adjectiu comú 

o comuna per a referir-se a la séquia mare (4): séquia comuna 

de Favara (1701), i fora de l’Horta, séquia comuna de l’Ènova 

(1671).

16. CXL: «...si á la usurpacion de agua acompañase rompimiento de 
estallador, porton, puerta, cerraja o cualquiera parte de las que forman una 
casita ó canet...» (Xúquer, 1844: 492).

17. «Riega los términos de Corbera, Poliñá, Riola, Fortaleny, Llaurí y Favareta!» 
(Gual, 1979: 37).

Per a significar l’origen, bé per donació o impuls 

constructiu, trobem l’adjectiu reial: séquia Reial de Montcada i 

la séquia Reial del Xúquer, també en molts documents séquia 

Reial d’Alzira o, popularment, séquia del Rei. També documen-

tem l’anteposició de l’adjectiu tal s’anomena la Reial Séquia 

de Montcada (1757), molt en consonància amb el nom mo-

dern de moltes institucions: Reial Audiència, Reial Patrimoni, 

Reial Acord,... Com a menció més reculada, tenim la perta-

nyent a la Reial Séquia d’Alzira (1330).18

En altres casos es vol significar l’antiguitat respec-

te d’una séquia anterior amb la qual pot arribar a coexistir: 

séquia nova vs. séquia vella (2): séquia nova d’Eixarchs (l’Or, 

1842) vs. séquia vella d’Eixarchs, o séquia nova de la Reina vs. 

séquia vella de la Reina (Francs).

I fins i tot, se’n vol denotar alguna característica, com 

ara séquia coberta dels Àngels (Mestalla, el Cabanyal).

També trobem molts pretopònims amb l’ajut de 

l’article a més de l’adjectiu: la séquia Divisòria (3) i la séquia 

Mitgera, ambdues de Montcada, o la séquia Gran vs. la aéquia 

Xica (Francs); la séquia Mare (Tormos) o la séquia Major (Fa-

vara, 1362), la séquia Nova (Montcada i Francs) i la séquia 

Novella vs. la séquia Vella (l’Or, Montcada).19

la Séquia Morisca.20

la Séquia Tapada, és la primitiva conducció d’aigües 

potables a la ciutat de València des de Manises fins als filtres.

L’arabisbe séquia, amb l’ajuda d’elements lingüístics 

com diminutius i augmentatius ha donat nom a diversos ca-

nals marjalers amb personalitat pròpia: la Sequieta o la séquia 

Nova vs. la Sequiota (ambdues pertanyents a Francs-el Pal-

mar), i la Sequiola (Montcada), com un clar exemple de la fluï-

desa semàntica.21 I també La Sequioleta (+) (Mislata, 1800).

18. «...per rahó de les aygues e de les çequies e dels braçals [...] per los 
hereters [...] en la Reyal Çequia de Algezira...» (1330, en Gual, 1979: 115).

19. «...descorriment de les aygues e derruyment de les ribes e caixers [...] e 
la dita obra nova e obriment de Novella cequia...» (Rovella, 1436, en Glick, 
1988: 126).

20. Glick ens parla de nombrosos topònims amb connotacions islàmiques: 
«...la cequia morisca de la Marjal de Valencia, la almenara morisca del sistema 
de Favara». I  fins i tot inclou un fragment d’un document de 1413: «...es 
construhida e obrada dargamassa molt fort e antiga [...] esser tota morisqua 
e obrada de temps de moros...» (1988: 352).

21.  Les citacions següents resulten prou aclaridores. Glick defineix sequiola 
com  «...generalmente una pequeña acequia entre los márgenes de un campo 
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I ja seguint la gradació, de major a menor cabal, tenim:

Braç (363): braç dels Frares (Mislata, 1929), braç de 

Barrino (Xúquer), braç de Burjassot (Tormos) o braç de la Plaça 

(Rascanya).

En uns pocs topònims trobem el genèric qualificat 

amb l’ajuda d’adjectius i d’ordinals: braç llarg del Rolletó 

(Montcada), braç tercer del Comunet (Favara, 1929), braç se-

gon de la Fila (Favara) o braç segon del Terç (Benàger).

En quatre ocasions el genèric es presenta en plural, 

braços: braços de la Lloseta (Favara) o braços d’Alboraia i Al-

màssera (Rascanya) per a assenyalar el punt on es parteixen 

les aigües de la séquia mare just davall del molí de Canyars.

També s’han format els pretopònims que tot seguit as-

senyalem: el braç Curt (Rascanya), el braç Extremal (Rascanya), 

el braç Fondo (Mislata, 1929; Faitanar, 1929; Montcada), el braç 

Vell (Favara, +) vs. el braç Nou (Favara, 1929; Xúquer; Bofilla)

Amb l’ajut del sufix –al que significa ‘objecte relacio-

nat amb’ es fa denotar la gran quantitat de derivacions d’un 

mateix braç. En ocasions és simplement un sinònim de braç 

perquè els tenim documentats ambdós per a un mateix espe-

cificatiu braçal (72): braçal del Camí dels Roig (Francs), braçal 

de les Monges (Favara), braçal de Bàrtol (Faitanar), i un plural, 

braçals del Fondo (Xúquer). 22

Tan important com el braç i el braçal, molt escas-

sos en la SRM, tenim la fila (103), usat tant com a mesura 

de l’aigua com a designació d’un canal de certa importància, 

tal com assenyala Glick (1988:103). Fila és un calc de khait 

‘séquia’, com es pot veure en Faitanar <khait al-narh ‘fila del 

riu’. El genèric és d’ús quasi exclussiu de les sèquies del marge 

esquerre del riu Túria —Montcada, Tormos, Mestalla i Rasca-

nya— i, amb uns pocs exemples, de la séquia de Mislata, Ro-

vella, Benàger i de la Comissaria de Francs, desconeguda, però, 

en el sistema de quart, l’Or i el Xúquer:

y la finca de su dueño» (Glick, 1988), en consonància amb aquest article de 
les Ordinacions de Montcada: «(134) ...al rollet llamado de Blasco, [...] que se 
condenen los azarbes ó cequioles entre los dos hermanos, y que las caídas de 
dicho caño ó roll caigan en el roll llamado de los Diablos» (Montcada, 1757: 
220); però, tot i això, Sales en adverteix: «derivaciones a la izquierda, pocas 
pero de gran longitud... Sequiola (1330 m)...» (1986: 89).

22.  Ja fora de l’àmbit de l’Horta i en el sistema de reg de la séquia Major 
de Sueca trobem tant sequial com el Sequial, amb moltes derivacions tant 
a dreta com esquerra, de manera anàloga al bracal, com també braçalet: 
braçalet dels Bramons. 

Fila de Meliana (Montcada), fila del Patriarca (Tor-

mos), fila del Perolo (Rascanya), fila de la Inquisició (Rovella), 

fila d’Alaquàs (Benàger). De vegades es presenta subsidiària, 

com ara fila del Roll del Molí de Museros (Montcada), i de gran 

potència, com ara el braç de Fernando, que d’altres anomenen 

de Ferrando (Tormos). a Poble Nou, és anomenat pels llaura-

dors la Fila (Garcia, 2000b). Del plural files només tenim el 

topònim files del Molí d’En Blanc (Rascanya).

Amb l’ajut de l’article i dels qualificatius hem aple-

gat: la Fila (Mestalla, Tormos i Favara), la fila Alta (Montcada, 

1576) vs. la fila Baixa (Montcada, 1576), la fila Fonda (Mesta-

lla, Francs, 1931), la fila Ampla (Mestalla i Francs), la fila Curta 

(Mestalla, 1929) i la fila Gran (Rovella)

A continuació, de l’especial rànquing de les séquies 

trobem el roll (318) distribuït de la següent manera pels siste-

mes de reg de l’Horta: Montcada-429, Tormos-4, Mislata-24, 

Mestalla-20, Favara-19, Benàger i Faitanar-11, Francs-8, Xiri-

vella-5, quart- 4, Rascanya-4. No hi ha cap menció a Bofilla, 

l’Or, l’Ènova —on trobem el possible sinònim albanyal—, Ro-

vella, Sueca, Torrent, Picassent, i Xúquer, tot i que en aquesta 

séquia Reial del Xúquer sí que el defineix Roxas l’any 1764 per 

al tram inicial pertanyent a la Ribera.23

La forma del roll és generalment circular, amb al-

gunes excepcions i, malgrat el canvi dels caixers de terra en 

ciment, encara és poden localitzar esporàdicament les velles 

pedres foradades en el roll de Barberà (Tormos-Borbotó) o en 

un roll de la Sequiola (Montcada-Rafelbunyol).24

Mentre Coromines formula l’etimologia a partir del 

preromà ARRUGIA, que ha donat en castellà també arroyo 

motivat per la impetuositat com l’aigua de la séquia cau en 

23.  «Rollo es un aujero en el lado de la Azequia, su figura por lo ordinario 
circular, colocado debaxo la superficies del agua, y de estos ai continuamente 
abiertos y otros tandados en ciertos dies de la semana» (Roxas, 1764, en 
Gual, 1979: 45).

24.  XCIII: «que el roll del Palmar sea redondo de vogi (boix?), que coja por 
el un truque de virlas, del cual no se pueda hacer ni consentir se haga otro 
agugero [...] hacerlo componer y cerrar siempre que otro agugero se hará, 
ó portillo dentro de tres días...» (Benàger, 1732: 428). També documentem 
excepcions, com ara: «...lo roll major de Rafelbunyol [...] de setze dits 
quadrangulat y de ample dotse dits quadrats» (Montcada, 1576: 36r); o, 
«211. Y para regar tierras de la parte de debajo de la acequia del riego de 
la Uncia se ha de pasar el agua por canales [...] sentando un roll en cada 
una de palmo y medio ovalado de diámetro...» (pam valencià = 0,2265 m) 
(Montcada, 1757: 235).
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el roll, el DCVB presenta també la possibilitat de l’ètim Rotulu 

‘cilindre’, que s’avé amb la morfologia de l’orifici practicat en 

el caixer de la séquia.

Roll de les Penyetes (Tormos), roll de Coscollosa 

(Montcada), roll de l’Alquerieta (Rascanya), roll de Tomassot 

(Favara) o roll de Gràcia (quart, 1709).

De vegades, el genèric necessita l’ajut de l’adjectiu 

o dels ordinals: roll segon de Pedrós (Montcada), roll tercer de 

Faitanar (Xirivella), roll dret de Villacampa (Mestalla), roll ma-

jor de Rafelbunyol (Montcada), roll alter de Sanz i roll alter del 

Vall (ambdós de Montcada, 1757) i, fins i tot, subsidiari d’un 

braçal: roll del Braçal de Guatla (Rascanya, 1929).

En altres ocasions es presenta com a pretopònim: el 

Roll (Montcada), el roll Fondo (Montcada, Mislata,+), el roll 

Gran (Montcada), el roll Major (Montcada) vs. El roll Menor 

(Montcada), el roll Nou (Montcada), el roll Primer (Mislata, +; 

Favara i Montcada) i el roll Segon (Mislata, +; Favara)

Com a derivacions menors de braç, fila i roll tenim 

bracet, fileta i rollet, que, com és evident, s’han format amb 

l’ajut del diminutiu respectiu.

Bracet (28): és considerat com una derivació per da-

vall del roll: bracet del Figuero (Rascanya), bracet de Guerra 

(Tormos), bracet de l’Escaló (Bofilla) i, fins i tot, subsidiària 

d’aquest, bracet del Roll de l’Ametler (Montcada). També el 

trobem com a pretopònim: el Bracet (Favara), ben escoltat 

als llauradors del voltant de l’alqueria del Brosquil, i el Bracet 

(Mestalla, 1929).

Fileta (9): fileta de l’Esgarrat (Tormos), fileta de Mas-

sarrojos (Montcada), fileta de l’Arbre (Montcada) i fileta de 

Poble Nou (Tormos).

La Fileta, a Montcada, i també de manera anàloga al 

cas esmentat del braç de Fernando, el roll de Ferriol és anome-

nat localment també la Fileta en el camí vell de Godella. Tam-

bé s’anomena la Fileta en les sequioletes que van en paral·lel 

a la séquia mare de Rascanya, a partir d’un quadrat, i reguen 

els camps més alts.

Rollet (67): rollet de Caballo (Montcada), rollet del 

Blau de Sota (Tormos), rollet del Funo (Rascanya) i rollet del 

Molí del Comte (Mestalla). També se sol adjuntar un adjectiu o 

bé un ordinal: rollet segon dels Frares (Montcada), rollet darrer 

de Don Luis Carròs (Montcada, 1757). Interessants són els ro-

llets alters (7) encarregats de regar els camps a l’esquerra del 

caixer de la séquia Reial de Montcada que estan en un nivell 

molt alt: rollet alter de Na Carbonella (1757) o el rollet alter 

de la Marquesa (Montcada).

Com a pretopònims trobem el Rollet (Rascanya i 

Montcada) o el rollet Nou (Montcada), i com a cas interes-

sant, però ja com a especificatiu, el diminutiu rolletó: braç 

llarg del Rolletó, sequiol del Rolletó, séquia del Rolletó i font 

del Rolletó (Montcada-Massamagrell).

La gradació no sempre és el que es pensa, continua 

amb fillola (1) un genèric documentat l’any 1362, fillola de 

Ramosa, al si de la séquia de Favara. Encara hom documenta 

fillola en el reg de Montcada, la Fillola i la Filloleta, com a 

pretopònims i, ja dins de la part especificativa, el sequiol del 

Braç de les Filloletes.25

Goleró de l’Esperança (Mestalla, 1844).26

Amb el genèric rec (67) es fa menció al conjunt de 

terra regada per un mateix braç, el rec del Dimecres (Misla-

ta, 1929), o de més d’una derivació que tenen la tanda, com 

ara rec de les Cinc de la Vesprada (Montcada). Ara bé, l’ús més 

generalitzat es dóna en les terres marjaleres d’arròs: rec del 

Diputat, rec de la Retora o rec d’Orellana, tots tres de la séquia 

de l’Or.

També regadora (2) està afectada per la polisèmia, 

que pot referir-se a una simple canalització, regadora de l’Ui-

xet (Montcada) que dóna la volta al molí de Bonany, o bé 

s’assimila a un braç, com ara regadora de Pepín (Mislata).27

Representa un cas especial de conducte molt humil 

que sempre té dret a aigua: la Veleta (Tormos i Rascanya), 

que segons alguns informadors s’assimila a rollet: rollet de la 

Veleta.

25.  Fillola manté la seua vigència a la Ribera, tant en la séquia Major de Sue-
ca —fillola dels Sants—, com en la Séquia Reial del Xúquer, on també Guinot 
ens parla de la seua fluïdesa semàntica: «...las minúsculas filloles encargadas 
de hacer llegar el agua a cada parcela. Como excepción, cabe decir que al-
gunos canales de cierta importancia que suministraban agua a los arrozales 
[...] conservaron la denominación...» (Guinot, 2000: 33).

26.  «Es una gran derivación, para un tiempo limitado, hecha de mamposte-
ría» (Jaubert,1844: 135).

27.  També Jaubert vacil·lava a l’hora de definir-la: «Es una acequia de riego. 
(Es una derivación temporal o la simple canalización destinada al riego de 
uno o varios propietarios)» (1844: 151). XXIV: «...que pose la escuadra en 
algun bras, cequiol ó regadora...» (Rovella, 1699: 315). Encara a Sueca trobem 
el derivat reguerot.
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quan el conducte té un ús de navegabilitat, pren els 

noms de canal (masculí) (9): canal de l’Albufera —el Canal—, 

canal del Túria (l’Or, 1842) o canal del Port de Silla. També el 

primer tram de la séquia de quart sense derivacions pren el 

nom de canal de Daroquí. En el terme de Catarroja la séquia 

de Naia també es documenta com a canalet de Naia (Favara).

És molt interessant el cas de les vies fluvials de l’Al-

bufera, que prenen el nom genèric dels camins rurals que par-

tien des de la ciutat de València i del lloc de Russafa: carrera 

de Melilla, carrera de la Font d’En Corts, carrera de la Font de 

Sant Lluís i carrera del Riu.

Carrera (3): carrera del Saler (l’Or), carrera de la Reina 

i carrera de la Junça, i carrera antiga de la Reina vs. Carrera nova 

de la Reina.

I també carrerot de la Font o séquia de les Piules 

(Francs). Aquests genèrics encara són més vius en la topo-

nímia suecana: carrerot de València o d’Enmig, carrerot de la 

Monjoia...

Com a testimoni dels antics paleocanals per on ara 

discorren séquies, encara tenim l’hidrònim natural rambla i, 

fins i tot, barranc: rambla del Palmaret o del Palmar (les te-

mudes revingudes de la tardor reben el nom de palmerades).

Com a pretopònim trobem la Rambleta (Francs i 

Favara).

Els barrancs originaris sovintegen amb noms de sé-

quia: barranc de la Foia o sequiol del Mig (Xúquer), i barranc 

de la Font amb séquia de la Font (Rascanya).

4. CAIGUDES I FINAL (8 GENÈRICS, 189 TOPòNIMS → 6,99%)

Com ha estat dit en l’apartat referent a l’assut, les al-

menares (16) també tenen un protagonisme molt important al 

llarg del recorregut de la séquia per a desaiguar-ne l’excés d’ai-

gua. Almenara (16): almenara del Ginjoler (Montcada), almena-

ra del Barranquet (Mislata) i almenara del Molí de l’Esperança 

(Mestalla). En alguns casos cal afegir un adjectiu diferenciador: 

almenara gran del Pont de les Mealles (Mislata, 1701) i alme-

nara nova de Mossèn Jaume Gil (Favara, 1701). Respecte a això, 

possiblement l’almenara de la Trinitat és paradigmàtica.28

28.  CXIV: «el cequiero del brazo de Algirós, en tiempo de avenidas y sobras 
de agua, tenga obligación de templar el agua de la acequia por la almenara 
ó dique nombrado del convento de la Trinidad, [...] si viniere sobrada por la 

També trobem el genèric precedit de l’article i amb 

un adjectiu qualificatiu: l’almenara Tandera (Montcada), o 

senzillament la Tandera. Aquesta ha estat la segona almenara, 

a més de l’almenara Reial, pel que fa a la conflictivitat hidràu-

lica, ja que estava encarregada de cedir part del cadal de la 

séquia Reial de Montcada a la resta de sèquies jussanes en cas 

de sequera.29 L’almenara Ampla (Montcada, 1757); l’almenara 

Nova (Benàger, 1732), i l’almenara Morisca (Favara), que, com 

ha estat dit manta vegades, rep l’adjectiu amb connotacions 

islàmiques per a fer-ne notar l’antiguitat i la fermesa.

Finalment, trobem l’Almenareta (Rascanya), una de 

les derivacions finals del braç dels Orriols, que rep aquest nom 

a causa d’una obertura de poc més d’un pam tot just en cre-

uar per sobre la séquia de Vera.

Com ha estat assenyalat més amunt, almenara té 

com a sinònim aldufa, amb les dues funcions anomenades, 

però aquest genèric funciona exclusivament dins de la no-

menclatura de la séquia Reail del Xúquer.

A més d’almenara, trobem més genèrics amb una re-

lativa sinonímia parcial amb diversa fortuna toponímica:

caiguda (2): caiguda dels Ullals de Sant Onofre 

(Montcada) i caiguda —també eixida— de Fartamals (Mont-

cada, 1945).

L’afluència de la séquia Reial del Xúquer amb la sé-

quia de Favara en el terme d’Albal rep el nom de la caiguda de 

l’Aigua o caseta dels Quatre Partidors.

Derramador (20): derramador de les Banastetes (Mis-

lata), derramador de la Uncia (Montcada), derramador del Bor-

dellet (Bofilla) i derramador de Catxirulo (Rascanya), ara cegat 

tot just davall del pont de les Arts.30

acequia, y pudiere salir al rio, ha de abrir dicha almenara, y si no puede salir, á 
causa de venir alto el rio, y se entrase el agua del rio á la acequia, deba cerrar 
la referida almenara...» (Mestalla, 1771: 168).

29.  «En caso de esterilidad de agua debe tandearlas [...] dándolas por las 
determinadas almenaras y boqueras, [...] y cerrando las demás boqueras, 
caños y filas de la Real acequia [...] y solo se repartan por las almenaras 
llamadas tanderas» (Montcada, 1757: 160).

30.  Al si de la Séquia Reial del Xúquer, a més de l’almenara, alterna amb aldufa: 
«...los derramadores o aldufas, que sirven para descargar el canal cuando lleva 
excesiva agua» (Gual, 1979: 46). Art. 65 «...formar derramadores en los puntos 
convenientes, para que en casos de grandes avenidas se descarguen la acequia 
de los sobrantes inutiles son que una tardanza inevitable en levantar las 
compuertas de los tallamares, cause perjuicios á aquella» (l’Ènova, 1845: 538).
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De vegades ha donat lloc a pretopònims, com ara el 

Derramador (l’Or i Tormos)

El xorro (Picassent i Bofilla) és en realitat un salt d’ai-

gua: el xorro de Picassent, per entrar dins l’horta d’Alcàsser, i el 

de Bofilla, per caure al llit del barranc de Carraixet.

En els genèrics que estudiem a continuació els límits 

tampoc estan ben definits entre la caiguda pròpiament dita i 

el canal de drenatge:

Desaigüe (6): desaigüe del Serante (Rascanya-el Po-

uet), desaigüe de la Carretera (Mislata) i desaigüe de la Font 

de Tramoyeres (Montcada-Albuixec).

Escorredor (61): escorredor de l’Alqueria del Pollastre 

(Benàger), escorredor del Noi (Favara), escorredor de la Figue-

reta (l’Or) i escorredor de la Senda de l’Aire (Rascanya).31

També trobem pretopònims, com ara l’escorredor 

Fondo (l’Or), documentat també com a escorredor fondo 

d’Alfafar (1842).

Escorrentia: aquest genèric té molta vigència al si de 

la Comissaria de Francs, Marjals i Extremals (61): escorrentia 

del Cano (Francs), escorrentia de la Font del Moreno (Montca-

da), escorrentia de la Font de Santa Anna (Tormos-Borbotó) i 

escorrentia del Vallet (Mestalla-Benimaclet).32

Final (2): final de les Huitenes i final de la Uncia (amb-

dós de Montcada). El darrer trajecte de la séquia Reial del Xú-

quer, en el terme d’Albal, també rep el nom del Final i, anàlo-

gament, el de la séquia Reial de Montcada en creuar del terme 

de Puçol al terme de Morvedre.

El final, o desembocadura de les séquies en la mar, 

rep el nom de gola (5) i representava el punt d’entrada de 

les anguiles: gola de Sant Vicent (Rascanya), gola de la San-

gonera (Montcada-Meliana), gola de la séquia de Vera (Rasca-

nya) i gola del Piripitxau (Montcada-Massamagrell). La Gola 

(Montcada-Puçol) on la séquia de les Anelles i la del Canyar 

s’ajunten per a desaiguar a la mar.

31. Art. 21: «Todos los terratenientes y frontaleros que tuvieran azarbes o 
escorredores en las acequias y comunes tendrán obligación de desbrozarlos y 
limpiarlos» (Francs, 1931: 127).

32. En la definició de l’àmbit dels Francs, Marjals i Extremals consta: art.1 
«...todas aquellas que desde el tº municipal de Valencia dan riego a tierras no 
incluïdas en el censo de ninguna de las comunidades de la Vega de Valencia, 
aun cuando las dichas acequias sirvan de escorrentías o desagües de otras de la 
Vega [...] existen muchas tierras de las llamadas extremales» (Francs, 1931: 119).

Encara podríem anotar apel·latius que fan referèn-

cia a la necessitat de desaiguar l’aigua de la séquia en una 

proporció més menuda que l’almenara i que no han deixat 

cap topònim: el Rescolador, albelló de gran diametre situat 

al bell mig d’Alboraia que replegava les aigües pluvials i les 

introduïa en el Comunet, on hi havia xiquets que se’l recor-

rien; esgolador.33

Al si de la SRM, en les ordenances en castellà del se-

gle xViii apareix pertot arreu el terme explor com a sinònim de 

sagnia i sumidero, però no ha deixat cap testimoni toponímic.34

5. PAS SUBTERRANI (6 GENÈRICS, 29 TOPòNIMS → 1,07%)

En primer lloc, cal distingir entre el pas subterra-

ni sorgit per la dificultat de travessar un alteró sense que la 

séquia puga perdre la cota de nivell, del pas subterrani que 

tracta de creuar el llit d’una rambla o d’un barranc per a evi-

tar la complexitat de la construcció d’un aqüeducte i evitar 

les rompudes fruit de les revingudes torrencials aprofitant el 

principi dels vasos comunicants.

Del primer cas tenim:

Mina (3): mina d’Andújar i Navarro, mina de Xirivita i 

mina del Pontó (totes tres de Montcada en el terme de Pater-

na). També com a pretopònims assenyalem la mina Primera i 

la mina Segona (Montcada)

El punt d’eixida de la séquia de Bofilla, també anome-

nada séquia de la Mina, rep el nom de boca de la Mina.

Minat (5): minat de l’Albudor, minat d’Alcàsser, minat 

del Mas de Sant Lluís, minat del Mas del Reig i minat del Molí de 

Forés (tots de Xúquer).35

33.  «(1620) ...que se haga de cal y canto los sumidores y esgoladores [...] 
para salir el agua del sumidero o escoladero...» (Gual, 1979: 214).

34.  Art. 366 «...el rollet de Naquila [Najila], [...] á cara de agua; pasa una 
canal por sobre la fila de Alfara, y tiene una sangría ó explor [...] que cae a 
la fila» (Montcada, 1757: 267); i, també art. 172: «...á un rollet que está en 
las tierras de Naquila, [...] haga más pequeño el sumidor que cae en la fila 
de Alfara» (Montcada,1757: 227). I ja dins de l’àmbit particular de la séquia 
Reial del Xúquer, Roxas, en el seu aclaridor mapa de 1765, aplega el terme 
vaso o vaset  practicat en el sòl del caixer per tal de facilitar-ne el desaigüe: 
«Vaso o vaset es un aujero quadrilátero en el suelo de la Azequia, quando 
ésta pasa por sobre arco, Anillo o Alcantarilla para desaguarla en las mondas 
o rompimientos» (en Guinot, 2000: 70).

35.  «Hay varios trozos en que el canal está completament cubierto o en 
minado, como el de 700 metros que atraviesa la Masía de San Luis, en tº de 
Picasent, o el minado de 400 m. que existe en Alcàcer...» (Gual, 1979: 48).
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Altres apel·latius, com alcabó o alcantarilla, només 

els testimoniem com a especificatiu: la séquia dels Alcabons 

(Montcada-Vinalesa) i el quadrat de l’Alcantarilla (Rascanya-

la Font).36

Del segon cas trobem:

L’Androna, el cano amb el qual es lliura el barranc de 

la Foia, però amb més mostres a la Ribera Baixa (SRX, Alge-

mesí / SM Sueca).

Cano (7): cano de Carpesa (Tormos), cano del Gaiato 

(Rascanya-Alboraia), cano del Pont Sec (Bofilla) i cano del Riu 

Sec (Montcada, 1757). A causa de la singularitat de la cons-

trucció, són més coneguts com el Cano tant el de Rascanya 

com el de Montcada, per davall del barranc de Carraixet. I, 

com a especificatiu, trobem la séquia del Cano de la Molinera 

(Francs).37

Sifó (6): sifó del Barranc del Ràfol (Xúquer), sifó de la 

Tancada (l’Or), sifó de la Turba (l’Or) i sifó del Braç del Gaiato 

(Rascanya) també anomenat cano del Gaiato.38

De la mateixa etimologia que cano documentem 

l’apel·latiu canó en sengles documents antics de 1409 i 

1654.39

També trobem apel·latius afectats d’una notable po-

lisèmia, com ara caduf —àrb. al-qadus—, emprat com a sifó o 

cano, part de la sénia o, fins i tot, com una mesura d’aigua que 

no ha deixat cap topònim.40 L’informador del cano del Gaiato 

ens insistia que es tractava d’un caduf.

36.  «Alcabon es una mina subterránia por la cual paza el Agua de la Real 
Azequia...» (Roxas, 1765, en Guinot, 2000: 71).

37.  «Cano es un aqueducto subterranio que aze pasar el agua de una a otra 
parte de algún río, rambla o barranco [...] para evitar que las abenidas de 
dichas rambla o rio seco no impidan el curso del agua de la Real Azequia, ni la 
maltraten o perjudiquen» (Roxas, 1764, en Gual, 1979: 47).

38.  «...el paso de ramblas [...] con sifones, llamados canos en el lenguaje 
típico de la huerta» (Gual, 1979: 46).

39.  «...la nova cequia faedora tinga tota perfeccio [...] se han de fer [...] alguns 
ponts, galliponts [...] almenares [...] asuts o canons [...] obres de argamasa...» 
(Xúquer, 1654, en Gual, 1979: 219). «...que de alguna font de aygua bona 
e sana (de Russafa) fos portada per canons al dit Grau, hon fos feta una 
bella font, qui abunda daygua a tota gent e a totes fustes» (AMV, Manual de 
Consells, 23, 1409:162b, en Teixidor, 1767: 206).

40.  «Los pobladores de Benisanó [en 1482], quejándose que no tenían agua 
para beber, pidieron un caduf o cuarto de fila adicional de agua corriente...» 
(Glick, 1988: 184).

6. PAS ELEVAT (3 GENÈRICS, 38 TOPòNIMS → 1,41%)

Cridem l’atenció de bon començament sobre el fet 

que la veu culta aqüeducte només ha estat emprada pels geò-

grafs com un tecnicisme que no compta amb cap exemple en 

el sistema de reg de l’Horta.41

El genèric per antonomàsia és, pertot arreu, arc i arcs, 

i també arquet(s) per la coneguda propensió a l’ús del dimi-

nutiu: arcs de Manises (quart); arquets de Mislata (Mislata), 

arquets del Barranc de Cabrera (Xúquer), arquets del Barranc 

del Pinet (Xúquer).

De vegades, la singularitat de la construcció fa que 

se’ls anomene amb un pretopònim: l’Arquet (Mestalla-camí 

del Cabanyal, Francs) o els Arquets, manera molt nostrada 

per a referir-nos als arcs de Manises, ni més ni menys que un 

aqüeducte de 230 metres de longitud i 28 arcs de mig punt 

per a poder deixar passar l’aigua de quart sobre el Barranquet 

—una altra exageració inversa— de Manises.

En el barranc de l’Horteta de Torrent trobem els ar-

quets de Baix i, més avall, els arquets de Dalt. (Febrer, 2007: 154)

D’una manera més específica tenim l’anell quan es 

tracta de creuar el llit d’un barranquet o bé d’una altra séquia.42

Anell dels Almenars (Montcada)

L’Anell és el pas elevat de la séquia mare de Rascanya 

per sobre la séquia del Palmar. En documents antics aquest 

indret també era conegut com el Bullidor.

De manera semblant tenim el femení la canal (22): 

canal del Molí de Canyars o de Tavernes (Tormos), canal quarta 

de la Uncia (Montcada) o canals de Catarroja.43

Com a pretopònims trobem: la Canal (Benàger, Ras-

canya, Tormos i Picassent); la canal Rompuda (Montcada, 

1757) i la Canaleta (Montcada).

41.  «salvar [...] el barranc en la partida de la Contienda [...] un aqüeducte 
conegut coms els Arquets de Baix.» (Febrer, 2007: 149); o, «...el paso de 
ramblas y barrancos suele hacerse por medio de acueductos- como el de 
los arcos que atraviesa el barranco de Alcudia de Carlet...» (Gual, 1979: 46).

42.  «Anillo es Alcantarilla, un arco de obra que por sobre él pasa la real 
Azequia y por baxo da salida a las Aguas plubiales que acuden a él de las 
partes superiores guiadas de los Arroses» (Roxas, 1765, en Guinot, 2000: 70).

43.  «Canal es un arco de calicanto construido sobre la Real Azequia por el 
cual pasa el agua [...] para regar terreno que no puede la de la Real Azequia» 
(Roxas, 1765, en Guinot, 2000: 71); també, art. 267 «...el rollet de Naquila 
[Najila], [...] á cara de agua; pasa una canal por sobre la fila de Alfara, y tiene 
una sangría ó explor [...] que cae a la fila» (Montcada, 1757: 366).
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De vegades, el terme també està afectat per la po-

lisèmia i denomina trams de séquia, generalment bastida 

d’obra, que va per damunt del nivell de la resta de camps: la 

Canal (Rascanya, Masquefa-Calvet)

Un apel·latiu molt interessant és gallipont, que no 

ha donat cap topònim aplegat en la nostra base de dades i té 

dues funcions: el pas de la canal d’aigua i el pas paral·lel de 

vianants, CANNIPONTEM.

7. L’AVENAMENT (5 GENÈRICS, 131 TOPòNIMS → 4,85%)

Les grans obres paral·les a la construcció del nou llit 

del Túria ens han deixat com a herència genèrics desconeguts 

a l’Horta:

L’Azarbe, paral·lel al llit nou del Túria, terme provinent 

de l’àrab al-zarb que, a l’Horta, el plural al-zurub ens ha deixat 

un interessant braç d’Algirós, el Canal i nombrosos col·lector: 

el col·lector de Port Saplaya.

El genèric més emprat ha estat fruit de la derivació 

de l’arabisme séquia:

Sequiol (104): sequiol de Durango (Montcada, Albui-

xec), sequiol de la Ratlla (Favara), sequiol de Borrull (Xirivella) 

i sequiol de Petiniqui (Xúquer). Cal advertir que els sequiols 

marjalers acompleixen la doble funció de drenatge (l’eixugó 

de juliol i la sega de setembre i octubre) i proveïment de 

l’aigua per a la inundació del novembre (la perellonà), i per 

a la plantada de l’arròs al mes de maig, totes dues funcions 

gràcies a les turbines.44

Com a pretopònims trobem el Sequiol (Mislata) i la 

tautologia el sequiol Escorredor (Montcada).

Ja de menors proporcions trobem el sequiolet (2): 

sequiolet de Navarro i del Moreno (Montcada); el Sequiolet 

(Montcada, Mislata) i el Sequiolot (Francs, també documentat 

com a escorrentia del Sequiolot, una evident tautologia inne-

cessària; i Favara, 1929).45

44. Del geògraf Sales rescatem dos citacions sobre el particular: «Avena-
miento [...] unida als cequiols excavados para favorecer la surgencia de agua 
freática, como es el caso de el cequiol del Llari en Massamagrell o el de 
Cantarrana en Pobla de Farnals». I «...unos cuantos grandes canales —ce-
quiols— que conducen el agua hasta grandes conjuntos de parcelas [...] la 
total inundación de la zona -finales de abril» (Sales, 1986: 91 i 97).

45. Ja fora de l’àmbit de l’Horta, trobem sequió a l’ambit de la Séquia Major 
de Sueca.

Sequiol és seguit per comú, especialment en l’àmbit 

de la xarxa de séquies de la Comissaria de Francs, Marjals i 

Estremals:

Comú (4): comú de Momperot (Francs, ‘Mossèn En 

Perot’), comú de la Torreta, comú del Pi o de la Font de Bonet.

De dimensions més reduïdes trobem el comunet (3): 

comunet dels Tellols, comunet del Fiscal o de Fora.

Però el comú per antonomàsia és el de Momperot, 

conegut arreu del Salinar, la Punta i la carrera de la Font d’En 

Corts, com el Comunot.

També el primer braç derivat de la séquia de la Ri-

quera i que tavessa el nucli primitiu de Tavernes Blanques és 

el Comunet (Rascanya).

I com un genèric de caràcter urbà, el vall —el fossat 

de les muralles— ha passat a l’univers del reg referint-se al 

sistema de drenatge i, com hem assenyalat diverses vegades, 

també al del reg.46

El Vall (Rovella i passa a l’Or com a séquia marjalera), 

també cartografiat el Valladar, així com el Vall, de més reduï-

des dimensions a Carpesa (Tormos). El diminutiu el Vallet el 

documentem a Puçol, Albalat i, amb una innecessària tauto-

logia, a Benimaclet: escorrentia del Vallet (1929).

Com a antics apel·latius sense cap resultat toponí-

mic trobem també Palafanga, tan sols present com a espe-

cificatiu en un nombre reduït de topònims repartits pertot 

arreu del País.47 L’apel·latiu tingué una vida a l’Horta si s’ha 

de jutjar pels testimonis dels topònims com ara séquia de la 

Palafanga (Montcada) i els testimonis trobats en la docu-

mentació antiga.48

46. «(1344): ...que la aygua de la cequia apellada de na Rovella [...] descor-
rega per los valls e mares dels albellons de la ciutat, del disapte de hora de 
vespres e anant tro al seguent dia del diumenge en hora de vespres...» (Glick, 
1988: 149).

47. En el Corpus toponímic valencià trobem font de la Palafanga (Ibi) / la Pa-
lafanga (Albalat dels Tarongers i quatretonda)/ sedeny de la Palafanga (Bor-
riana) / séquia de la Palafanga (Alzira) / barranc de les Palafangues (l’Alcora) / 
camí de les primeres Palafangues, camí de les segones Palafangues (Moncofa) 
/ les Palafangues (l’Alcora i Moncofa) i la variant formal amb l’intercanvi de 
lateral per vibrant simple, la Parafanga (Benifallim). En alguns casos són tau-
tologies que evidencien la fossilització de l’apel·latiu medieval.

48. El DCVB registra «2. séquia o braçal profund per a escórrer l’aigua d’una 
terra humida o patamoll (Urgell, Balaguer, Calasseit)» però lluny de les nos-
tres terres; però, el Llibre de Consells de l’AMV ens testimonia el seu ús en 
èpoques reculades: «...stat fet per los honorables Jurats en exuguar e dur al 
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Constituint la part específica d’un topònim, trobem 

també avenar, séquia dels Avenars.49

8. EL CAIXER (9 GENÈRICS, 84 TOPòNIMS → 3,11%)

Ara tractarem d’analitzar una sèrie de genèrics rela-

cionats amb els accidents del caixer. Molts d’aquests apel-

latius estan presents en la part específica del topònims, i molt 

pocs han passat a constituir-se com a genèrics:

8.1. Corbes

Revolta (1): revolta de Sant Onofre (Montcada)

Del salter podem rastrejar la seua pervivència en el 

topònim localitzat en el mateix indret de la cita: canal i roll 

del Sentarí o el pont del Sentarí, també anomenat pont de Ma-

nises (Montcada).50

El paratge de l’Anell, a Vinalesa, deu el nom al gir de 

més de noranta graus que fa el caixer de la Séquia Reial de 

Montcada.51

8.2. Soroll de l’aigua

El Bramador (Rascanya): en aquest paratge s’ajunten el 

braç de la Cadena i el Rollet provinents d’Almàssera. A l’augment 

del cabal s’uneix un petit salt, per això, quan el caixer era de 

terra, produïa un soroll constant. A més aquest paratge estava 

envoltat per una gran quantitat d’oms per a reforçar el caixer.

El Bullidor: el topònim està motivat pel soroll que es 

podia percebre en l’encreuament que hi havia a diferent altu-

ra de les séquies mares de Mestalla i Rascanya, en un lloc que 

ara queda soterrat dins d’una illa de cases, en l’avinguda de 

Riu l’aigua embassada en lo pla e marjal que es entre lo Riu e la poblaio del 
Grau de la mar, faents obrar de palafanga dues cequies assats grans, qui pre-
nien tota aquella aygua, a laltra discorrent dels alters de la orta per braçals...» 
(Manual de Consells, 23, 1409: 162b, en Teixidor, 1767: 205).

49. Dins de l’àmbit particular de la SRX, trobem barranc, terme afectat per 
la polisèmia habitual: «Barranco lo que en otras parttes Azarbe, es un edificio 
que recive las aguas muertas sobrantes de riegos y aguamanales que con 
diferentes escorredores sacan de los campos [...] guiandolas a el varranco o 
azarve...» (Roxas, 1765, en Guinot, 2000: 71).

50. Art. 535 «...de Benitacha [...] desde el dicho salter éo revuelta, y se acaba 
á la canal rompida, que es á la vuelta del Barranquet» (Montcada, 1757: 355).

51. Just en la mota hi havia un pi ver ben visible des de qualsevol punt de 
l’Horta Nord: el Pi de l’Anell. Aquest pi va ser arrancat de quall en el temporal 
de vent de febrer del 1992; avui en dia se n’ha plantat un altre que un dia 
arribarà a ser tant visible com el seu mític avantpassat.

Burjassot de la ciutat de València. També tenim documentat 

en els segles xVii i xViii l’Anell —on es creuen les séquies de 

Rascanya i de la Font— i el topònim El Bullidor.

Altres topònims fan menció als sorrolls de l’aigua: 

derramador i torn del Roïdo (Mislata, 1884) i, si no es tracta 

d’un malnom, el roll del Roncador (Mislata).

8.3. Desnivells sobtats com el Bramador

Salt del Folgador (Montcada, 1757). Ara bé, l’apel-

latiu ha estat lema de molt altres topònims, com ara braç o 

partidor del Salt (Rascanya, Tormos, Mestalla i Mislata).

8.4. Trams de la séquia

A més del caràcter d’organització de l’hàbitat dispers 

de l’Horta, especialment a Russafa i el Safranar, també tro-

bem com a genèric trast (4) referit als trams prefixats per a 

fer l’escura: trast d’Ayerde, trast de Canyars, trast del Molí de la 

Marquesa i trast del Dessert —on no hi havia derivacions de 

reg—, tots quatre pertanyents a Mestalla (1771).52

8.5. Caixer rebaixat

L’únic genèric trobat ha estat el «llímit» del Barranc 

de Picassent (Xúquer). Aquest límit consisteix en el rebaixa-

ment d’uns cinquanta metres del marge dret de la séquia, una 

vegada que aquesta ha creuat el llit del barranc de Picassent. 

L’aigua que la séquia no pot assumir cau suament pel caixer, 

recte a una regadora que propicia de bell nou la caiguda al 

barranquet del Pinet.53

Interpretem que l’apel·latiu llindar també ha estat 

emprat per a designar les caigudes d’aigua per damunt de les 

cadires. Els llindars, però, són molt més modests que els límits: 

llindar de les Cadires i llindars del Roll de Na Belluga (Ambdós 

de Benàger, 1732).

52. XV: «Y por cuanto los trechos ó trastes que llaman del desierto son 
desiguales...» (Mestalla, 1771: 111).

53. Guinot ens defineix el terme: «tramos de acequia donde los cajeros es-
taban rebajados para que por allí saltase el agua sobrante, actuando como 
derramador y como toma de agua...» (Guinot, 2000:31); definició referen-
dada per un document de 1618: «...per damunt lo caixer de dita çequia, per 
los dits llimits, cau molta aygua en los escorredors dels dits llimits...» (Gual, 
1979: 199). També en les Llibretes de Clams de la Séquia Reial de Montcada 
trobem l’apel·latiu: «(1685) Contra Joan lo moliner del molí Batà [...] accedeix 
lo regolf al llímit» (Garcia, 2011: 380).
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8.6. Estretaments

Coll del Palmar (Benàger, 1932). També aquest genè-

ric entra en relació amb goleró: goleró de l’Esperança (Mes-

talla, 1844).

8.7. Terres contigües al caixer

Alter (72): camps regats pels anomenats rolls alters 

amb l’ajut de les parades grosses i els quadrats: alter de la 

Closa, alter de Panxorrín, alter de Quico Macana —autor de 

la visura contemporània de la séquia Reial de Montcada— i 

alter segon del Magano (tots quatre a Montcada), i encara 

caldria afegir el pretopònim l’alter Baixer (Montcada-Muse-

ros, 1798).54

9. ACUMULACIONS D’AIGUA  

(7 GENÈRICS, 23 TOPòNIMS → 0,85%)

9.1. Séquies marjaleres

Anguilera: com a apel·latiu, encara és molt viu en les 

marjals albuferenques, però sols ens ha deixat com a genè-

ric anguilera de Massalavés i anguilera de Montortal, dins del 

sistema de la Séquia Reial del Xúquer però en l’àmbit de la 

Ribera.55

Dormidor (1): dormidor del Mill (Xúquer-Silla), encar-

regat de connectar diversos sequiols en la mota de l’Albufera, 

per tant, manté un traçat paral·lel a la mota i perpendicular 

als diferents sequiols.

Com a pretopònim, tenim el Dormidor (Xúquer-Silla), 

el dormidor per antonomàsia que replega els sobrants del reg 

de la Venta de Silla.

També com a part de l’especificatiu, ha donat nom 

a un topònim de la séquia de l’Or: séquia o escorrentia del 

Dormidor.

54. LXXXVI «Per quant ya algunes terres en dita comuna, vulgarment dites 
los alters, les cuals no es poden regar sens fer parades groses en lo cause de 
dita cequia mare ó en sos brasos...» o LXXXVIII «Per a regar dits alters, tinga 
obigacio de tapar los brasos, files, roll hasta aon aplegará lo regolf de dita 
parada grosa» (Favara, 1701: 221 i 223). Al si de la Séquia Reial de Montcada 
«en el margen izquierdo del canal y en la franja de terrenos inmediatos al 
mismo por su margen derecho, els alters...» (Guinot, 1999: 28).

55. «...Muchos canales situados en las cotas más bajas, en las partidas cer-
canas al riu del Ulls, ejercían la doble función de riego o drenaje...» (Guinot, 
2000: 33).

Dins de les séquies marjaleres, la confluència de la 

Sequieta, la Sequiota, i més secundàriament la séquia del Racó 

i la carrera de la Junça, formava una acumulació d’aigua que 

el poble la batejà com a llac de l’Alcatí (1929). En aquesta 

data també documentem el llac de la Plana.

9.2. Acumulació d’aigua després d’una parada grossa o 

quadrat

Moltes d’aquestes acumulacions han estat elimina-

des com a conseqüència del canvi dels caixers tradicionals 

de terra per l’anodí ciment. En aquests tolls i clots se solien 

pescar les anguiles amb l’ajuda d’un cistellot mitjançant l’ac-

ció de traure o desgotar tota l’aigua. També feien la funció de 

piscines sui generis on prenien el bany els xicons del poble, de 

la mateixa manera que es feia en els assuts.

Toll (6): toll de Rovira (Tormos), toll de Rafelet, de Pa-

lanca o de la Barraca de la Tia Paca (Rascanya), toll de Pitxera 

(Tormos) i toll de l’Ametler (Montcada).

També trobem com a pretopònims el Toll Nou (Tor-

mos) i un altre més que interessant: el Troballet (Benàger, 1732).

Clot (3), més escadusser que toll també hi és present: 

clot de Vera (Rascanya) on s’ajuntaven l’aigua de la séquia 

amb les caigudes del molí de Vera, clot de Ramírez (Montca-

da). En el llit del barranc de Carraixet, just a les caigudes del 

pantanet de Baix, es localitzava el clot de l’Estrela. Encara po-

dríem anomenar el clot de la Gramassà tal com l’hem descrit 

en l’apartat de l’assut.

Com a derivat de gorg, ‘acumulació natural d’aigua 

en una depressió d’un barranc o torrent’, trobem com a es-

pecificactiu el seu derivat gorguet, que dóna nom a: partidor, 

quadrat i fila del Gorguet (Tormos), diminutiu que s’avé amb 

les dimensions pròpies de les séquies però on es donen les 

condicions adequades per a formar-se un gorg.

9.3. Acumulació d’aigua en terres baixes amb surgències

Pou d’Aparici (Rovella, 1929), actualment dessecat, 

més que un pou vertical i subterrani era un bassal format per 

les escorrenties.

Tant els ullals com les fonts han estat aprofitats per 

al reg després de ser degudament canalitzats: ullal del Bolo, 

del Gambero, de la Garrofera (Montcada-el Puig), així com, 
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font del Rolletó (Massamagrell), font de la Parada de l’Olivera 

(Montcada) o fonts de l’Uixet (el Puig).

Com a pretopònims trobem els ullals que s’escorren 

en el braç del Molí (el Puig) i la font Blanca que també acabava 

tributant en el mateix braç esmentat.

Més liminarment trobem l’estany de Puçol, o sim-

plement l’Estany, on desaigüen diferents corrents hídrics: la 

séquia de la Ratlla —separa els termes de Morvedre i Puçol—, 

la séquia de l’Ullal de Castelló i la del Bisbe.

10. ESTATUS LEGAL (7 GENÈRICS, 19 TOPòNIMS → 0,70%)

Per a remarcar el dret a reg, s’empra l’expressió aigua 

de Benàger, aigua de Torrent o aigua d’Alaquàs. També docu-

mentem l’expressió part de Quart o part d’Aldaia (Benàger, 

1732). Així mateix, el torn de reg establit passa a anome-

nar-se tanda. Glick proposa *tanzim ‘posar en ordre’ més que 

el llatí tAntA postulat per Coromines: tanda del Mig (Montcada, 

1757), tanda de l’Alqueria, tanda del Tormonet o tanda de les 

Cadiretes (Benàger, 1732).

La part del terme amb dret a reg, amb el consegüent 

pagament de censos o sequiatge, s’anomena censal: censal 

de Xirivella i censal de Torrent (Benàger, 1732). I el conjunt de 

terres s’anomena el Censit, oposat a les terres franques. Una 

de les contravencions era fer la parada en terres censades i 

regar amb ella terres franques (Favara, 1701: 230).

Les referències sobre aquesta qüestió dins de la do-

cumentació de la Comissaria de Francs, Marjals i Estremals 

són abundants, com també al si de la séquia Reial de Mont-

cada.56 En aquest darrer sistema trobem francs de Massarrojos 

o francs d’Antemar, avui en dia reconvertits en partides rurals.

Finalment, ens trobem amb dues dicotomies que 

abasten grans unitats de terra i dividixen el terme d’un muni-

cipi entre jovedat, amb ple dret al reg, i l’extremal.57 Aques-

ta gran divisió del terme fou efectiva fins a les grans obres 

56.  «En el linde al “ensensit” més amunt: Del Horno de Alcedo hasta la 
acequia del Rei, rayando al “Ensensit”» o «Termina al Ensensit y pasa por la 
parte de mediodia del molino» (Francs, 1931); també «Los Franchs de Masar-
rochos riegan y pagan por acequiage y tacha por siete jovadas» (Montcada, 
1757: 349).

57.  «...las tierras bajas próximas al mar, que son las únicas que se aprovechan 
de ellos(sobrantes). A las dichas tierras se las llama estremales [...] no tienen 
derecho á las aguas ni seguridad en los riegos...» (Jaubert, 1844: 381).

hidràuliques de la primera meitat del segle xx. Encara els ca-

dastres de la séquia Reial de Montcada, efectius fins a la in-

formatització de finals del segle xx, reflectixen les diferents 

localitats amb diferents quaderns segons siguen per jovetat 

o extremal: Albalat dels Sorells, Albuixec, Foios, Massalfassar, 

Massamagrell, el Puig i Puçol.

El lema extremal ha donat nom a diversos topònims: 

l’Extremal, rec de l’Extremal (Francs) i roll o séquia de l’Extre-

mal (Montcada), o fins i tot divideixen pobles de diferents 

comarques: Camp de Túria de l’Horta, sobiranes o de dalt vs. 

jussanes o de més avall.58

CLASSIFICACIó DE LA MOTIVACIó DELS LEMES 

ESPECIFICATIUS

Deixem per a una posterior publicació la classificació 

i l’estudi dels actuals 2.761 topònims i ara només avancem 

l’esquema classificatori i uns exemples sumaris. Hem fet una 

divisió en dos grans grups, el més majoritari, de 2.170 topò-

nims (78,59%), l’anomenem de «motivació externa», és a 

dir, un motiu que està fora del context referencial; i un segon 

grup, de 529 topònims (19,16%), l’anomenem de «motivació 

interna» perquè la part especificativa naix del mateix context 

i realitat del topònim. Ben possiblement, des d’un punt de 

vista lingüístic, aquest grup de motivació interna és el més 

interessant pel testimoniatge de gran part del lèxic soterrat 

a la manera definida pel professor Casanova (1999). Encara 

trobem un nombre migrat de topònims, 24 (0,87%), que es 

resisteixen a una pausible interpretació.

1. MOTIVACIó EXTERNA (2.170 → 78,59%)

1.1. Antropònims: noms dels propietaris o arrendataris  

(799 → 28,94%)

• Prenom/ Prenom+cognom/-s (111 → 4,02%): 

braç de Bàrtol (Faitanar), quadrat de Bonifàcio 

(Rascanya) o boquera de Miguel Alonso (Mont-

cada, 1757).

58.  «...los acequieros de las siete acequias vulgarmente llamados Jusanes y 
no otros acudieron á los castillos, derribando los de la Puebla de Benaguacil, 
Pedralva, Villamarchante, Ribarroja y Paterna...» (Montcada, 1757: 313).
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• Cognom (405 → 14,67%): braç de Gil (Favara), 

rollet de Miralles (Montcada) o braç de Corberà 

(Torrrent).

• Renoms (392 → 14,20%): malnoms (385), 

hipocorístics (114), gentilicis (7): braç del 

Cabut (Rascanya), alter del Tifó (Montcada), 

sequiol del Valenciano (Xúquer) o fila del Plo-

ró (Rovella).

1.2. Noblesa

• Títols nobiliaris(42): roll de la Marquesa (Mont-

cada), séquia del Tremolar (l’Or) o roll del Baró 

de Santa Bàrbara (Montcada).

• Tractaments (114 → 4,13%) —pervivència de 

l’article personal EN/NA i derivats de mossén o 

misser—: roll d’En Calb (Montcada, 1757), par-

tidor de Na Pastora (Benàger), comú de Mompe-

rot, mossén En Perot (Francs), rollet de Na Gila 

(Montcada, 1757) o roll de Donya Felipa (Mont-

cada, 1757).

• Càrrecs (53 → 1,92%): boquera del Governador 

(Montcada, 1757) o roll del Doctor Argues ‘doc-

tor en lleis’ (Montcada).

1.3. Clergat (37 → 1,34%)

Boquera dels Frares (Montcada), braç de les Monges 

(Favara), fileta del Patriarca (Tormos) o rollet de Sant Germà 

‘parròquia de sant Martí’ (Montcada, 1757).

1.4. Noms geogràfics (924 → 33,47%)

1.4.1. Toponímia major —lloc, vila o ciutat— 

(203 → 7,35%): arcs de Manises (quart), braç 

d’Almàssera (Rascanya) o quadrat de Montca-

da (Montcada).

1.4.2. Corònims (721 → 26,11%):

• Hidrònims —riu, barranc, rambla, bassa, font...— 

(142): sequiol de la Font d’Albal (Xúquer), fila del 

Pou (Rovella) o braç del Barranc (Favara).

• Odònims —camí, senda, pont...— (83): parti-

dor del Pont del Ciprer (Benàger) o quadrat de la 

Senda del Perolo (Rascanya).

• Relleu —penya, foia, coma...— (47): escorredor 

del Vado (Montcada), roll de la Penya (Montca-

da) o sequiol de la Mallada (l’Or).

• Partides i paratges (205 → 7,42%): séquia del 

Brosquil (Montcada), séquia d’Andarella (Misla-

ta) o escorredor de la Closa (Favara).

• Alqueria, casa, corral (84): minat del Mas del 

Reig (Xúquer), séquia del Corral de Carles 

(Montcada) o escorredor de l’Alqueria del Po-

llastre (Benàger).

• Elements urbans —plaça, carrer, abeurador, 

llavador...— (111): braç de la Plaça (Rascanya), 

séquia del Portal i rollet del Llavador (ambdós 

Montcada).

• Edificacions singulars —convent, creu...— (28): 

fila de Sant Onofre (Montcada), llengües del 

Convent de Caputxins (Mestalla), almenara de la 

Trinitat (Mestalla) o rollet de l’Hort de la Magda-

lena (Montcada).

• Horts, heretats... (21): braçal de l’Hort (Xúquer), 

presa de l’Heretat de Don Jaime Pertusa (Mont-

cada, 1757).

1.5. Ètnies i minories religioses (10 → 0,36%):

Braç dels Moros (Mislata i Montcada) fila del Cristià 

(Mestalla) o la séquia Morisca (Francs, s. XIV).

1.6. Fitonímia (115 → 4,16%)

• Arbre (genèric) (7): fileta de l’Arbre (Montcada), 

séquia de l’Arbre del Gos (L’Or) o séquia de l’Ar-

bre de Santa Anna (Tormos).

• Arbre individual (66 → 2,39%): boquera del 

Ginjoler (Montcada), fila de l’Om (Francs) o bra-

çal primer del Pinet (Xúquer).

• Conreu o plantació (9): séquia del Pereral (Mont-

cada), séquia de la Vinya (Francs) o roll de l’Oli-

var (Montcada).

• Col·lectius d’arbres, mates o arbustres (33): fesa 

de la Pinada (Xúquer), toma del Regaliciar (Mont-

cada), séquia del Palmaret (Rascanya), braç del 

Canyar (Mislata) o braç del Botxar (Xúquer).
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1.7. Zoonímia (8 → 0,29%)

Séquia de les Piules (Francs), séquia del Petxinar (l’Or) 

o séquia de la Mosquitera (Montcada).

1.8. Hagiotopònims (10 → 0,36%)

Séquia principal de Sant Vicent (Montcada-Rascanya) 

o fesa de Sant Cristòfol (Xúquer).

1.9. Metafòrics (3 → 0,11%)

Séquia Sangonera (Montcada) o séquia de l’Or.

2. MOTIVACIó INTERNA (529 → 19,16%)

2.1. Situacionals (71 → 2,57%):

paleta del Braç de Dalt (Xúquer), comunet de Fora 

(Francs), braç del Mig (Rascanya, Mestalla, Montcada, Favara, 

quart...), braç de Rere Fila (Montcada) o carrerot de la Vora (Sueca).

2.2. Relacionat amb la tanda de reg —dia de tanda, 

proporció d’aigua, gràcia... — (39 → 1,41%)

Braç d’Atandats (Xirivella, 1800), braç de la Parada del 

Divendres (Mestalla), braç del Dissabte (Tormos), partidor del Terç 

d’Alaquàs (Benàger), roll de Gràcia (quart) o assut del Repartiment.

2.3. Funcionalitat del canal (86 à3,11%)

• Navegable (4): escorrentia de la Carrera del Sa-

ler (l’Or).

• Almenara (23): séquia de les Almenares (Favara), 

séquia dels Avenars (Montcada) o séquia de la 

Palafanga (Montcada).

• Vall, comú (40 → 1,45%): séquia del Vall (Mes-

talla, Rovella i l’Or), braç del Comunet (Favara, 

Rascanya i l’Or) o el Comunot (Francs).

• Ratlla, divisòria (7): sequiol de la Ratlla (Xúquer 

i Favara), la séquia Mitgera (Montcada-Meliana) 

o la séquia Divisòria (Montcada-Mauella).

• Altres —llavador, aigua de boca, dormidor, sal-

vadanys... — (12): roll de l’Escuradeta (Montca-

da), séquia de la Baura ‘beure’ (Xúquer), escor-

rentia del Dormidor (l’Or), séquia del Temporal 

(Favara) o séquia de Salvadany (Montcada).

2.4. Característiques expressades mitjançant elements 

lingüístics —adjectius, sufixos...— (119 → 4,31%)

• Adjectius (89): el braç Curt (Rascanya), llengües 

de la Fila Ampla i la fila Fonda (Mestalla), lo par-

tidor Menor (Favara, 1362), el braç Fondo (Ras-

canya, Mislata, Faitanar, Montcada) o el rollet 

Nou (Montcada).

• Sufixos —diminutius i augmentatius— (30): el 

Sequiolet (Mislata), braç de les Filloletes (Mont-

cada), partidor del Gorguet (Mestalla), braç llarg 

del Rolletó (Montcada), séquia del Filot (l’Or) o 

el Sequiolot (Mislata, Favara i Francs).

2.5. Alteracions del traçat del caixer —salts, corbes, 

sorolls, pas elevats, soterrada,...— (92 → 3,33%)

Partidor del Salt (Rascanya), séquia de les Marrades 

(Montcada), llengües del Bullidor (Mestalla), quadrat de l’Anell 

(Rascanya), quadrat dels Alcabons (Montcada), fesa del Minat 

(Xúquer), séquia dels Arcs (quart), partidor de la Veleta (Ras-

canya) o la canal Rompuda (Montcada, 1757).

2.6. Materials de construcció i reforç —argamassa, estaques, 

lloses, pedra, rajoles, cadenes...— (25 → 0,91%)

Clot de la Gramassada ‘argamassada’ (Picassent), 

partidor de l’Estacada (Rascanya), pont dels Feixets (Rascanya), 

braços de la Lloseta (Favara), braç de la Cadena (Rascanya), sé-

quia de les Anelles (Montcada), roll de les Rajoletes (Tormos) o 

quadrat de la Bigueta (Rascanya).

2.7. Projecció dels elements de la parada —quadrat, forats, 

portell, posts,...’el tot per la part’— (78 → 2,82%)

Séquia del Ribàs (Francs), séquia del Quadrat (Mont-

cada i Tormos), séquia de la Parada Grossa (Montcada), roll 

del Tragador (Tormos), braçal de la Cadira (Mislata), séquia de 

l’Uixet (Montcada) o séquia de la Llengua (Faitanar).

2.8. Estatus legal —franc, franquesa, extremal, censal...— 

(17 → 0,62%)

Roll de la Franquesa (Montcada), séquia dels Francs 

(Mislata i Montcada), rec del Extremals (Francs) o l’Encensit 

(Francs)
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2.9. Conflictivitat per l’aigua —plets, acords, bara-

lles,...— (6 → 0,22%)

Roll del Capítol del Dissabte (quart, 1709), rollet del 

Plet (quart, 1709), roll de la Conformitat (Montcada, 1757) o 

partidor de Na Picabaralla (Favara, segle xV i 1709).
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ANTECEDENTS: PUBLICACIONS D’ALTRES RECULLS DE 

MALNOMS D’ALCàSSER

Un dels propòsits d’aquesta comunicació és donar 

a conéixer els malnoms de finals del segle xix d’un poble de 

l’Horta de València per tal d’aportar dades que puguen ser 

d’utilitat en estudis relacionats amb la lexicografia, la dialec-

tologia o l’onomàstica.

Dins del camp de l’onomàstica, s’han fet diver-

sos treballs que han tingut com a objecte d’estudi el poble 

d’Alcàsser,1 però, pel que fa a la malnomínia, podem dir que el 

primer recull exhaustiu de malnoms que s’ha arribat a publi-

car ha estat el realitzat per Simó Rosaleny (2010), el qual in-

dexa al final del seu estudi el nom, cognom i malnom de més 

d’un miler de persones que visqueren o tingueren algun tipus 

de vincle històric o polític amb aquesta localitat de l’Horta 

durant els anys 30 del segle xx. En aquest treball l’autor for-

mula hipòtesis sobre l’origen d’alguns malnoms de persones 

que foren protagonistes en aquells anys tan convulsos de la 

nostra història.

Dos anys després, el mateix Antoni Simó i el que es-

criu aquestes línies (2012) publiquen el primer llibre dedicat 

exclusivament a l’estudi dels malnoms del poble. Els autors hi 

1. Específicament del camp de la toponímia, l’article de Maria Vicenta Her-
nández Llàcer (1995) «Toponímia d’Alcàsser en el segle xVii», Materials de 
toponímia, I (Mestratge de Toponímia, 1990-1991), València, Denes, pp. 303-
307, o d’altres, com els treballs de Manuel Febrer Romaguera, que aborden 
qüestions relatives a l’onomàstica en diferents capítols dels seus nombrosos 
estudis sobre Alcàsser.

arrepleguen vora 1.125 malnoms de qualsevol època, i trac-

ten d’aventurar-ne, mitjançant testimonis orals, els orígens i 

les motivacions. Cal afegir que, en alguns casos, les versions 

de les famílies en qüestió distaven bastant de les que propor-

cionaven altres fonts. Una vegada publicat el treball, sorgiren 

altres motivacions possibles que suposadament esmenaven 

algunes incorreccions en la interpretació d’alguns dels mal-

noms documentats. En molts altres casos, alguns veïns con-

firmaren les nostres propostes.

1. MALNOMS D’ALCàSSER EN UNA LLISTA COBRATòRIA 

EMMARCADA ENTRE L’ANY 1895 I EL 18962

L’any 2014 Salvador Almudéver Cabanes recupera de 

manera sortosa una llista cobratòria manuscrita de tot un se-

guit de veïns d’Alcàsser que es trobava en una casa en obres 

de l’actual carrer Isabel la Catòlica.3 Aquesta llista, que gaudia 

d’un més que saludable estat de conservació, ha esdevingut 

no solament un document de considerable valor històric, sinó 

que també ha estat una font aprofitable a l’hora d’analitzar 

aspectes relacionats amb els camps de l’onomàstica, la dia-

lectologia i la història de la llengua.

Pel que fa al contingut de les dades que s’hi relaci-

onen, la llista conté els noms, cognoms i malnoms de 284 

persones agrupades per carrers, les quals aboquen un total 

de 178 malnoms. Si tenim en compte que, d’acord amb el 

2. El títol del document en castellà és «Lista cobratoria del año 1895 á 96».

3. Antic carrer Nou.

ELS MALNOMS D’ALCàSSER DEL SEGLE XIX
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cens de l’arxiu documental de l’INE (2015) de l’any 1897, el 

nombre d’habitants d’aquesta població de l’Horta Sud era 

de 2.907,4 això suposaria que en aquell temps hi hauria un 

malnom per cada 10,5 habitants. Aquesta dada seria ben in-

dicativa de la recurrent productivitat malnomínica d’aquest 

municipi a finals del segle xix.

Pel que fa a les persones llistades, una altra dada in-

teressant que caldria ressenyar és que ens hi apareixen quatre 

persones que no tenen malnom. Aquestes persones són: els 

germans Florencio i Perfecto Moret,5 Francisco Cabanes i Di-

onisio Chanzà. Pel que fa als tres primers, el fet de posseir uns 

cognoms el suficientment distintius i que fóra fàcil identifi-

car-los per no haver-hi cap altra família que els tinguera, pro-

vocava que els seus cognoms funcionaren com a veritables 

malnoms. quant a Dionisio Chanzà podem dir que, en ser un 

dels terratinents més importants del poble, al redactor de la 

llista no li va caldre afegir-li el malnom,6 ja que la combinació 

del prenom Dionisio i el cognom Chanzà també el feia clara-

ment recognoscible.

També cal puntualitzar que, de vegades, quan s’hi re-

lacionen diversos membres d’una mateixa família, el primer 

individu que apareix és aquell que duu afegit un malnom, i 

els que es troben a continuació —els quals poden ser fills o 

germans de l’anterior— portaran anotat que tenen el mateix 

renom identificat mitjançant l’abreviatura íd. En alguns casos, 

menys nombrosos, no s’hi assenyalarà res,7 tot i que podem 

deduir que reben el mateix malnom, ja que la persona que els 

precedeix té el mateix cognom.

La llista que analitzem en aquesta comunicació es crea 

durant la conjuntura d’un període d’agitació dins l’àmbit de la 

política local. L’elecció d’un consistori liberal fusionista encap-

çalat per Vicent Chanzà Rovira l’any 1893, que va sorgir del su-

port dels vots d’un «electorat progressista de jornalers, artesans 

i menuts propietaris», va suposar la introducció d’un programa 

4. El nombre de famílies d’aquell temps, deduïbles per la quantitat de cèdules 
familiars al poble l’any 1897, era de 773.

5. Segons el cens electoral de la província de València de l’ADV (1907), el 
nom complet d’aquestes persones era Florencio Moret Simeón (26 anys) i 
Perfecto Moret Simeón (34 anys).

6. El malnom de Dionisio Chanzà era Nissot.

7. Normalment són els pares els que porten escrit el malnom entre parèntesis 
després del cognom. Els fills són identificats mitjançant el comentari mozo.

polític que promovia el foment del treball mitjançant quantio-

ses inversions públiques, la qual cosa ocasionà una forta oposi-

ció dels terratinents conservadors, representats al consistori pel 

regidor Vicent Gil Martínez (Febrer Romaguera 2006: 340).

L’aposta d’aquest nou govern per engegar quantio-

ses inversions en obres públiques com la reforma de la casa 

consistorial (o altres actuacions urbanístiques com les dels 

carrers de la Pilota8 o de la Trinitat) va produir un desequilibri 

en els pressupostos municipals aprovats per a l’any 1896, els 

quals tenien en compte uns ingressos de 34.343 pessetes i 

unes despeses de 49.931 pessetes. S’hi preveia així un dèficit 

de 14.977 pessetes (Febrer Romaguera 2006: 389).

Sembla que, per tal de fer front a aquest balanç ne-

gatiu del pressupost municipal, l’Ajuntament va decidir recap-

tar més diners mitjançant les aportacions documentades en 

aquesta llista, en la qual no estan presents totes les famílies 

del poble. La llista només recull els noms, cognoms i malnoms 

de gran part dels caps de família de la vila i els seus respectius 

fills fadrins. Amb aquesta derrama, la corporació municipal 

evitava fer fallida.

2. ESTUDI FORMAL DELS MALNOMS D’ALCàSSER DEL 

SEGLE XIX

2.1. Estructura dels malnoms

Els malnoms presents en aquesta llista contenen una 

abundosa riquesa estructural:

a) Substantiu + adjectiu: Bocanegra; Trabuc Ce-

guet; Forn Ronquet.

b) Substantiu + substantiu: Trabuc Teulà.

c) Verb + substantiu: Capa-raboses; Cantamisses.

d) Adjectiu + substantiu: Rulla Sinagües; Blanco 

Pesaor; Blanco Tartanero.

e) Adjectiu + sintagma preposicional: Rullet del 

Peloto.

2.2. Fonètica

Pel que fa a aspectes fonètics, podem destacar els 

trets següents:

8. Actualment, carrer de Salvador Giner.
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2.2.1. Betacisme: Vaques, de les. La forma gràfica que 

recull el manuscrit és «de les Baques», la qual 

cosa és una clara mostra de la no diferenciació 

de pronunciació entre les consonants labioden-

tals sonores v i les bilabials sonores b, que és 

típica del valencià apitxat.

2.2.2. Assimilacions: Donsaina. La forma normativa 

actual del mot és dolçaina. Garcia Osuna (2007: 

96) assenyala que en l’assimilació de la -l- a 

la -n- (Lateral-nasal > nasal-nasal: dolçaina 

> donçaina) no s’han de descartar influències 

analògiques de mots com dansa.

2.2.3. Dissimilacions: Flare. Dissimilació de la conso-

nant vibrant -r del grup oclusiva + líquida, la 

qual esdevé lateral (r-r > l-r).

2.2.4. Apitxament: Chesus; Chiner. Curiosament, el 

cognom manté escrita la forma etimològica 

«Giner». Per contra, el malnom presenta una 

forma ortogràfica castellana que tractaria de 

reflectir una manera de pronunciació del mot 

més fidel a la que tenien els parlants d’Alcàsser 

d’aleshores, ja que probablement els pocs que 

sabien llegir com l’escrivà de la llista pronun-

ciarien el cognom amb lletra g com una velar 

fricativa sorda [x].9

2.2.5. Afèresi: Potecària; Quiqueta;10 Tasieta;11 Vinyó,12 

Juan de.

2.3. Sufixació

Els sufixos més comuns dels malnoms presents a la 

llista són els següents:

2.3.1. -et / -eta (el més prolífic a la Romània): Bor-

deta; l’Obrer, Calet de; Campanetes; Capauet; 

9. Entenem que la major part dels parlants valencians d’aquell temps no 
sabrien pronunciar els sons velars fricatius sords castellans [x] i dirien [sérkia] 
(Sérgia) o [rekína] (Regina), els quals han donat malnoms existents actual-
ment en el poble com de la Sérquia o el Requí.

10. Afèresi hipocorística de Francisqueta.

11. Afèresi hipocorística d’Anastasieta.

12. Afèresi del cognom Avinyó.

Ceguet; Figueret; Moneta; Quiqueta, de; Pasqua-

leta, de; Rullet; Tasieta; Trabuqueta; Truquet; etc.

2.3.2. -a(d)or / -a(d)ora (oficis, aficions): Ballaoret; 

Esquilaor; Pesaor.

2.3.3. -er(o) / -era (molt prolífic, sobretot en el camp 

dels oficis): Carnisser, Paco; Donçainer; Cotxero; 

Fuster; Mistero; Pallero.

2.3.4. -ico: Vaorico.13

2.3.5. -illo: (valor commiseratiu) Currillo.

2.3.6. -ot(o) / -ota: (valor augmentatiu) Marot; Pas-

qualoto; Peloto (Pelotó?).

2.3.7. -ús / -ussa: Pallussa.

2.4. Grafisme

L’ortografia dels malnoms del manuscrit adopta en 

general les regles de la llengua castellana:

2.4.1. Vacil·lació valencià/castellà: Cojo / Coixo.14

2.4.2. Ús de la «ch» castellana per a sons africats pa-

latals: Cochero; Chicolateret; Chapí; Churro.

2.4.3. Grafia de les sibilants simplificada a «s»: Barse-

lles; Besona; Colasero; Surdo, etc.

2.5. Castellanismes

S’hi troben alguns dels castellanismes habituals de 

l’època (s. xix): Maco; Tonto (Martí Mestre 1994: 205).

Altres castellanismes: Cabo; Canterilles, de les; Cír-

culo; Cojo; Cortante; Cura; Currillo; Oreja; Panduro; Pastrana; 

Reniega; Surdo; etc.

13. Actualment es pronuncia [bawríko]. Aquest sufix encara es manté viu a 
Alcàsser en hipocorístics com Tonico, Pepico, Vicentica, etc.

14. Els portadors són Gil de cognom i aleshores podríem pensar que són 
variants formals del mateix malnom. Però si tenim en compte el cens 
electoral de la província de València de l’ADV (1907), trobem que els veïns 
del carrer València Vicente Gil Ramírez Pallusa i Florencio Gil Ramírez Coixo 
eren germans, i aleshores la cosa no queda tan clara, ja que hi havia altres dos 
persones amb un segon cognom diferent dels anteriors que vivien en el carrer 
Santa Anna i que podrien ser Pedro Gil Cojo. L’un és Pedro Gil Folch i l’altre 
Pedro Gil Romaguera. Tal vegada, en generacions anteriors sí que hi havia un 
malnom Coixo per a referir-se a tots els Gils, tant els Coixo com els Cojo, 
però que després es va dividir en dos parts. D’una banda, la d’aquells que 
portaven la forma que representava una part de la família i que es mantenia 
en valencià (Coixo), i de l’altra, la d’aquells portadors d’una traducció del 
malnom al castellà (Cojo), que servia per a identificar una altra branca de 
la família.
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3. CLASSIFICACIó LòGICO-SEMàNTICA DELS MALNOMS 

D’ALCàSSER DEL SEGLE XIX

La classificació següent ha estat elaborada tenint en 

compte el model proposat per Joaquim Martí Mestre (1994: 

119-226).

3.1. Malnoms procedents de prenoms i cognoms

3.1.1. Prenoms: Bertomeu-Nàssio; Elena, d’; Eusébia; 

Esteve, d’; Felipa, de la; Inés, d’; Jesús; Juané;15 

Martí, de; Malenetes;16 Mingo,17 de; Nàssio;18 

Necla;19 Nissot;20 Pasqualeta, de; Pasqualoto; 

Quiqueta,21 de; Riberto; Risco;22 Senenta, de 

la; Sisto, de; Tasieta;23 Tomo; Trinitari; Valentí; 

Vaorico;24 Zacarías.25

3.1.2. Cognoms: Giner; Moran Bollo; Palaua; Palauet; 

Primo Plaça, de; Vinyó, Juan de.

3.2. Malnoms procedents de corònims, topònims o 

gentilicis

3.2.1. Corònims:

• Simples: Mas, del; Círculo; Café; Canterilles,26 de 

les; Forn; Hort, de Quico de l’.

• Compostos: Forn Ronquet; Primo Plaça, de.

3.2.2. Topònims: Picassent.

3.2.3. Gentilicis: Francés; Navarret;27 Paiportí; Sillera; 

Suecà; Xivano; Xurro.

15. Sembla una contracció de la combinació de noms castellana Juan José.

16. De Magdalena.

17. Afèresi hipocorística de Domingo.

18. Afèresi hipocorística d’Ignacio.

19. Tot i que el nom propi dels portadors era Joaquín, sembla que el malnom 
podria ser un hipocorístic del prenom Anaclet o Anacleta (Simó Rosaleny & 
Hernández Flor 2012: 15), amb el qual tindrien algun tipus de relació.

20. Afèresi hipocorística de Dionís amb presència del sufix augmentatiu -ot.

21. Afèresi hipocorística de Francisqueta.

22. Sembla procedir de Francisco.

23. Afèresi hipocorística d’Anastasieta.

24. Afèresi de Salvador amb caiguda de la interdental i presència del sufix 
diminutiu -ico (Salvadorico> Vadorico> Vaorico).

25. Hui en dia hom fa servir la forma valenciana del mateix nom Zacaries.

26. Canterilles és una afèresi del castellanisme Alcantarilles.

27. Podríem pensar que tal vegada el malnom Navarret procedira del 
cognom toponímic Navarro, però en el nostre cas, com que el cognom dels 

3.3. Relacions familiars

Bessó Campanetes; Bessó Navarret; Bessona, de la; 

Bessona, de Luís; Bordeta; Ueleta, de.

3.4. Característiques físiques

3.4.1. Cap, coll i les seues parts: Boca; Bocanegra; 

Oreja.

3.4.2. Cabell i pèl: Baiuno;28 Ros; Ros, de Martí; Rull; Ru-

lla Sinagües; Rullet del Peloto.

3.4.3. Cames i peus: Cameta.

3.4.4. La pell: Blanco; Blanco Pesaor; Blanco Tartanero; 

Guano, Moreno del; Moreno.

3.4.5. Dimensions de tot el cos: Coteta.29

3.4.6. Bellesa: Maca, de la; Maco; Pintad.30

3.4.7. Peculiaritats de la veu: Ronquet.

3.4.8. Malalties i defectes físics i psíquics: Calores, 

de; Coixo; Cojo; Currillo; Torta, de Pere; Trabuc 

Ceguet.

3.4.9. Gestos i actes: Surdo.

3.5. Caràcter

3.5.1. Vanitosos: Tonto.31

3.5.2. Bondadosos: Marot.32

3.5.3. Piadosos, devots: Beato.

3.5.4. Tranquils, flegmàtics, pacients: Sompo.

3.5.5. Dolents o de mal geni: Rabiós; Reniega.

3.5.6. Dubitatius, ignorants: Cudol;33 Soquete.

seus portadors era Salvador, hem decidit situar-lo en l’apartat de gentilicis.

28. Podria ser un derivat de l’adjectiu castellà bayo, que, segons el diccionari 
de la RAE, s’empra en referència als cavalls de color blanc groguenc. Tal 
vegada ha estat adaptat de manera metafòrica per a al·ludir a una de persona 
de cabell ros i pell molt clara.

29. Afèresi de xicoteta.

30. Segons testimonis orals, sembla ser que per Carnestoltes es disfressava 
molt bé.

31. A Alcàsser té el sentit de cregut, pensat, vanitós; sovint s’empra el 
diminutiu tontet.

32. Segons testimonis orals, era un home vidu consentidor i bonot amb els 
fills.

33. El DCVB defineix cudol com a ‘home molt rústic o ignorant’. En la mateixa 
línia, el DNV diu que és una ‘persona molt ignorant i amb moltes dificultats 
per a aprendre coses noves’.
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3.5.7. Bruts i deixats: Bufeta; Cagó; Cagues, de; Pas-

trana.34

3.6. Oficis i activitats

3.6.1. Generals: Boticario; Cabo; Carnisser; Carretero; 

Coeter; Cortante;35 Cosidor; Cotxero; Cura; Esqui-

laor; Exdipositari; Figueret; Flare; Fuster; Guarda; 

Guàrdia; Mestre; Meta Corredor; Mistero; Moliner; 

Obrer, Calet de l’; Pallero; Pesaor; Pintor; Potecà-

ria; Sabater; Salereta, de la; Salero; Sequieret; Se-

reno; Tartanero, Blanco; Tramusser; Xicolateret.

3.6.2. Títols nobiliaris: Reiet.

3.6.3. Paraula (metonímica o metafòrica) que recorda 

el nom de l’activitat: Esqueiola;36 Farina; Filassa; 

Guano, Moreno del; Tafarra.

Segons Martí Mestre (1994: 216), aquests malnoms 

«permeten indicar l’ofici pel nom d’un objecte o producte ca-

racterístic».

3.7. Dedicació, activitats no professionals o aficions

Alcaldet, Ballaoret; Cantamisses; Cornetí; Donçainer.

3.8. Animals

3.8.1. Aus: Paloma.

3.8.2. Insectes: Caragol, de la; Formiga; Puça.

3.8.3. Mamífers: Cabres; Conilla, de; Gallets; Gatet; 

Mona; Moneta; Vaques, de les.

3.9. Vegetals

3.9.1. Fruita, tubercles, hortalisses i verdures: Pataca; 

Porrina.37

3.9.2. Fulles, branques, brots, corfes: Pallusa.

3.9.3. Plantes i herbes: Cotó.

3.10. El menjar

Bollo; Panduro.

34. A Alcàsser hom li dóna un sentit de ‘persona descurada, deixada, 
negligent, arreu’. Aquest mot no el recullen ni el DCVB ni el DNV.

35. És un equivalent castellà de carnisser.

36. Variant formal d’Escaiola.

37. Segons el DNV, existeix un tipus de ceba anomenada porrina.

3.11. Els vestits i el calcer

Canano; Gorra; Rulla Sinagües; Xapí.

3.12. Fets episòdics

Capa-raboses; Pesseta; Samuga, de; Traqueta.38

3.13. Procedents d’objectes, productes o fenòmens 

naturals

Perla, de la; Perleta; Tremuntana.39

3.14. Procedents d’objectes o productes elaborats

Campana; Campanetes; Corbella; Trabuc; Trabuc Teu-

là; Trabuquet / Trabuqueta.

3.15. Mesures

Barcelles.

3.16. D’origen desconegut o molt dubtós

Colassero; Peloto; Turrè;40 Truquet.

4. PERDURABILITAT

4.1. Malnoms conservats

Els malnoms del present corpus que s’han conservat 

fins a l’actualitat ascendeixen a la xifra de 148 (83%), la qual 

cosa pot ser indicadora de l’alt grau de cohesió demogràfica 

que ha mantingut la població fins als nostres dies. Nosaltres, 

tot i les dificultats, hem tractat de dividir els malnoms con-

servats en tres nivells:

4.1.1. Malnoms que han perdurat inalterats i que 

s’han mantingut entre els descendents41:

38. S’atribueix l’origen d’aquest malnom al costum que un membre 
d’aquesta família tenia de demanar al seu pare si podia traure una altra 
haca de casa fent servir aquesta expressió, la qual és molt semblant al 
calembur valencià que recull el DCVB i que s’usava per a confondre els no 
valencianoparlants quan el pronunciaven de pressa. A Alcàsser l’expressió era: 
«Pare! Trac l’haqueta? Trac l’atra haqueta?».

39. Actualment, a Alcàsser es pronuncia [tRamuntána].

40. Segurament fabricaven torrons de cacau.

41. Entre parèntesis els cognoms de les famílies que encara conserven el 
malnom.
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Baiuno (Romaguera); Beato42 (Marí); Bertomeu 

del Ros, de (Llácer); Bocanegra43 (Avinyó); Bollo, del; Bufeta 

(Hernández); Cagues, de (Reynal); Calores, de (Gil); Came-

ta44 (Almudéver); Campana (Chanzà); Campanetes (Chanzà); 

Canano; Cantamisses (Hernández); Capa-raboses (Gil); Coe-

ter (Hernández); Colassero (Iborra); Conilla, de (Hernández); 

Corbella (Martínez); Cornetí45 (Chanzà); Cotxero (Folch); Feli-

pa, de la (Martínez); Esquilaor (Gericó); Esteve, d’ (Marí); For-

miga46 (Ramírez / Navarro); Fuster (Simó); Gallets47 (Llàcer); 

Juané (Estellés); Panduro48 (Romaguera); Jesús (Iborra); Mingo 

(Avinyó); Molinera (Hernández); Mona / Moneta (Llàcer); Ne-

cla (Martínez); Nissot (Chanzà); Palaua (Manglano); Palauet 

(Palau); Pallero (Hernández); Paloma (Hernández); Perla, de 

la (Hernández); Perleta (Martínez); Pesaor, del (Gil); Pesseta 

(Hernández); Pintor (Fortea); Porrina (Avinyó); Quiqueta, de 

(Almudéver); Risco (Romaguera); Ronquet (Hernández); Ros 

(Llàcer); Sompo (Hernández); Soquete (Almudéver); Tafarra49 

(Fort); Tasieta50 (Furió); Tomo (Romaguera); Tonto (Martínez); 

Trabuc51 (Chanzà); Tramusser (Romaguera); Traqueta52 (Pri-

mo); Tremuntana (Martínez); Trinitari (Llàcer); Valentí (Chan-

zà); Vaorico (Llorens); Xapí (Dalmau); Xivano (Mateu).

42. Els actuals Beatos són Marí.

43. Malnom poc recordat en l’actualitat.

44. Existeix actualment també una variant sense diminutiu que no té res a 
veure i que la porten persones de cognom Tormo.

45. En el manuscrit són Chanzà. Simó (2010: 400) documenta una persona 
del primer terç del segle xx anomenada Pasqual Ramírez Chanzà, de malnom 
Cornetí, el qual podria estar-ne emparentat.

46. Hi ha dues branques amb el malnom Formiga, els uns són Ramírez, els 
altres són Navarro.

47. Els Gallets són una família recordada, però actualment sense descendents 
al poble.

48. En el manuscrit són Romaguera, encara que en el 1r terç del segle xx 
trobem persones com Pasqual Avinyó Romaguera, que també tenen aquest 
malnom (Simó 2010: 385). Per tant, suposem que s’ha mantingut en 
descendents d’aquesta família per part de mare.

49. Tots els Tafarra del manuscrit són Fort de cognom. Més endavant, alguns 
dels seus descendents comencen a adoptar altres malnoms com Garrufo, 
Canalla o Sampa.

50. En el primer terç del segle xx els portadors del malnom el tenen com a 
segon cognom, ja que són Llàcer de primer (Simó 2010: 353).

51. La forma en diminutiu masculí Trabuquet fa referència a la mateixa 
família en el manuscrit.

52. Encara que en el manuscrit consta que eren Fort de cognom, els portadors 
actuals del malnom Traqueta són Primo.

4.1.2. Malnoms que han perdurat i que els descen-

dents dels seus portadors els han conservat 

amb alguna modificació formal

Ballaoret53 (Tarazona); Bertomeu Nassio / Bessó 

Campanetes;54 Blanco Tartanero55 (Llàcer); Boca56 (Navarro); 

Boticario;57 Carnisser,58 Paco (Requení); Capauet59 (Chanzà); 

Coteta60 (Folch); Figueret61 (Simó); Filassa,62 oficial de (Santia-

go); Giner63 (Giner); Malenetes64 (Marí); Mas,65 del (Rosaleny); 

Meta Corredor;66 (Ramírez); Moran Bollo67 (Iborra); Pallusa68 

(Gil); Potecària69 (Primo); Rulla Sinagües70 (Hernández); Trabuc 

Ceguet;71 Trabuc-Teulà;72 Zacarías73 (Ramírez).

53. Ara es conserven les formes sense diminutiu Ballaor o la feminitzada 
Ballaora.

54. Ara o bé es conserven les formes simples aïllades de Bessó, els Bessons, o 
bé simplement Campanetes.

55. Actualment, alguns descendents dels Blanco amb el cognom Llàcer 
només en conserven el primer element, encara que també hi ha altres 
combinacions de Blanco que no contenen Tartanero.

56. El portador tenia Navarro de cognom. A principis dels segle xx trobem 
la variant Boqueta, el portador de la qual era Martí Hernández Romaguera 
(Simó Rosaleny 2010: 392). Tal vegada no tenen res a veure.

57. Hui en dia es conserva la forma en valencià Boticari.

58. Són coneguts ara per la forma augmentativa de Carnisserot.

59. Ara només es pot sentir sense el diminutiu, Capau.

60. En el manuscrit el portador té per cognom Folch; la versió actual del 
malnom és la masculina i sense feminitzar Coté.

61. S’ha mantingut en els descendents una forma sense diminutiu Figuero.

62. Tal vegada treballava com a oficial d’algun avantpassat dels actuals 
Filassa.

63. El portava l’única família d’aleshores que el tenia com a cognom. A hores 
d’ara només es conserva la seua forma feminitzada Ginera.

64. Actualment s’empra només la forma femenina singular Malena.

65. Ara es fa servir només Masero o la seua forma feminitzada Masera.

66. La mateixa família Ramírez només ha conservat el primer element Meta.

67. Moran es conserva com a nom d’un motor, i Bollo es conserva 
individualment.

68. Actualment, només s’empra la forma masculinitzada Pallús.

69. En el manuscrit és de cognom Primo. Des de mitjans del segle xx fins a 
principis del xxi un dels Potecaris ha estat Fort de cognom.

70. Rull i Sinagües són distints en l’actualitat.

71. Ara només existeixen Trabuc o Ceguet de manera aïllada, ja que ja no 
existeix aquesta combinació.

72. Ara només Trabuc o Teulà, aquest darrer també pronunciat /téwla/.

73. En el manuscrit el malnom està escrit en castellà, però avui en dia 
tothom l’empra fent-ne servir únicament la pronuncia valenciana /sakaríes/.
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4.1.3. Malnoms que han perdurat pel que fa a la seua 

«disponibilitat», però tot i designant altres per-

sones o famílies en anys o èpoques posteriors

Alcaldet74 (Llàcer); Bessó/Bessona/Bessons75 (Salva-

dor); Bessona, de la; Blanco Pesaor; Blanco Tartanero; Cabo;76 

Cagó77 (Martínez); Canano78 (Martínez); Carnisser79 (Ruà o Re-

quení); Carretero (Moya); Coixo/Cojo80 (Gil); Cotó81 (Rosaleny); 

Cudol82 (Navarro); Cura; Currillo83 (Martínez); Flare84 (Giner); 

Forn; Francés85 (Hernández); Guarda86 (Llàcer); Mestre87 (Mar-

torell); Maca,88 de la (Marí); Maco,89 el (Fortuny); Moliner90 

(Martínez); Moreno91 (Torres); Oreja92 (Dalmau); Paiportí93 

74. En el manuscrit són Llàcer, però hui en dia les persones malnominades 
Alcaldet són Escorihuela de cognom.

75. A principis del segle xx els bessons són Hernández; en el corpus, per 
contra, eren Salvador.

76. S’ha anat atribuint a altres persones i les seues famílies, entre les quals 
algú dels seus membres ha exercit aquesta funció.

77. En el manuscrit el portador és Martínez, però en èpoques recents s’ha 
aplicat a diverses persones.

78. En el manuscrit eren Martínez, els actuals són Hernández.

79. En el manuscrit es mencionen com a portadores d’aquest malnom les 
famílies Ruà o Requení, però ara, a banda d’aquestes dues, també el porten 
altres persones que regenten carnisseries.

80. Nosaltres creiem que alguns dels descendents que han mantingut el 
malnom el conserven amb la variant de la Poteta.

81. Actualment es fa servir sovint la forma feminitzada la Cotona o el seu 
plural les Cotones. Les actuals portadores tenen de cognom Albert. Creiem 
que els portadors actuals no tenen res a veure amb aquest Cotó del segle xix.

82. En el manuscrit eren Navarro, en l’actualitat són Romaguera. Simó 
Rosaleny (2010: 388) documenta una persona de principis del xx que tenia 
per malnom Cudola i de cognoms Fort Navarro.

83. En el manuscrit són Martínez, als anys 30 del segle xx eren Sobrevela.

84. Al segle xix eren Giner. Ara són Avinyó perquè en aquesta família també 
hi havia un frare, diferent a l’anterior.

85. En aquest corpus són Hernández, en èpoques més recents s’ha aplicat 
a persones de cognom Francés o, en el cas d’algunes famílies que emigraren 
a França, en retornar-ne alguns dels seus membres, aquests esdevenien 
automàticament el Francés.

86. En el manuscrit és Llàcer. Ara el porten altres famílies com els Escorihuela.

87. Era l’ofici del picassentí Francesc Martorell; ara existeix la variant 
feminitzada Mestra, la qual té el seu origen en altra persona.

88. En el manuscrit són de cognom Marí. Ara són Martínez.

89. Tenia de cognom Fortuny. Els Macos d’ara són Martínez.

90. Ara els Molineros són Hernández.

91. Ara són Martínez o d’altres.

92. Ara diverses famílies (Simó & Hernández Flor 2012: 79).

93. En l’actualitat, aquells que tenen de malnom Paiportí o Paiportina tenen 
altres cognoms.

(Tarazona); Pataca94 (Chanzà); Picassent;95 Pintor96 (Fortea); 

Puça (Reynal); Salereta,97 de la (Rosaleny); Senenta,98 de la 

(Benlloch); Sereno99 (Hernández); Sillera100 (Chanzà); Sisto,101 

de (Garcia); Suecà102 (Climent); Surda (Ramírez); Surdo103 (Sal-

vador); Torta,104 de Pere (Iborra); Turrè (Hernández); Ueleta,105 

de (Palau); Xicolateret106 (Ramon); Xurro107 (Gil Saes).

4.2. Malnoms desapareguts

Aquest grup el constitueixen 30 malnoms d’un total 

de 178, la qual cosa suposa un 17%. Són els següents:

Barcelles (Marí); Bessó Navarret (Salvador); Bordeta 

(Ramón); Cabres108 (Blasco); Café; Canterilles, de les (Martí-

nez); Cap, de Pepeta del; Caragol,109 de la (Martínez); Círcu-

94. En el manuscrit són Chanzà, ara el conserven persones portadores del 
cognom Fortuny.

95. Al llarg dels temps hi ha hagut diverses famílies amb el malnom 
Picassentero. També a finals del segle xx també va sorgir la forma apocopada 
del Pica.

96. A part dels Fortea, han aparegut altres famílies que, en esdevenir pintor 
algun membre, també se’ls ha atribuït el malnom.

97. A hores d’ara la Salera o el Salero són altres famílies.

98. A hores d’ara el malnom parteix d’una persona anomenada Senén 
Estrems Blasco (Simó 2010: 388).

99. En aquell moment tenia de cognom Hernández, però els seus portadors 
han anat canviant al llarg del temps.

100. En el corpus és Chanzà, però a hores d’ara el porten altres famílies que 
vingueren de Silla.

101. Els de Sixto d’avui en dia són una família nouvinguda al poble del darrer 
terç del segle xx.

102. En el manuscrit són Climent de cognom, però al primer terç del segle xx 
el malnom també era referit a altres persones que també procedien de Sueca, 
com els que tenien per cognom Estrems (Simó 2010: 388).

103. Hi ha hagut diversos Surdos al llarg del temps. A principis del xx el 
portaven persones amb el cognom Espuig (Simó 2010: 388).

104. En el manuscrit eren Iborra. Ara es conserva la forma el Tort i s’aplica a 
una altra família.

105. A hores d’ara es conserva aquesta forma amb diminutiu Ueleta i una 
forma feminitzada sense diminutiu l’Auela. S’apliquen a distintes famílies.

106. Hui en dia es conserva la forma la Xocolatera i s’atribueix a una família 
amb un cognom distint: Martínez.

107. En el manuscrit el portador té per cognom Gil Saes. En l’actualitat el 
porten famílies com els Pertegàs o d’altres.

108. El malnom és recordat, però els descendents —que tenien Blasco de 
cognom— se n’anaren del poble ja fa dècades.

109. Era una persona de cognom Martínez que estava emparentada amb 
una dona que recollia i venia caragols. Els descendents han conservat el 
malnom de Mariano el Sastre.
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lo; Cortante110 (Hernández); Cosidor (Rosselló); Donçainer111 

(Almudéver); Elena, d’; Esqueiola (Ramón); Eusébia, d’; Fari-

na112 (Cariñena); Guàrdia;113 Hort,114 Quico de l’ (Siscar); Ma-

rot (Folch); Martí,115 de (Palau); Mistero (Martí); Navarret116 

(Salvador); Pastrana (Romaguera); Peloto (Martínez); Pintad117 

(Hernández); Primo Plaça,118 de (Primo); Riberto119 (Romague-

ra); Sequieret120 (Almudéver); Trabuqueta121 (Marí).

5. CONCLUSIONS I DIFICULTATS

Ens ha resultat difícil determinar si l’ús de diminu-

tius implicava que, o bé es canviava de referent (una altra 

persona), o bé que era una variant formal del mateix mal-

nom. Per exemple, davant de casos de malnoms com Palaua 

i Palauet, hem assumit que són distints, ja que el primer és 

una feminització de Palau;122 i el segon, el cognom del qual és 

Palau, sembla fer referència a una família distinta en aquell 

moment, encara que anteriorment haguera tingut algun ti-

pus de vincle parentiu amb els altres. Un cas semblant és el 

110. Forma castellana corresponent a carnisser que mai s’ha sentit emprar 
com a malnom.

111. A hores d’ara no s’ha conservat i, si no és perquè algú encara l’haguera 
pogut heretar, difícilment es podria recórrer ara a aquest per tal de distingir 
individus, perquè en els darrers anys han aparegut molts dolçainers al poble.

112. Cariñena és un cognom que no ha tingut continuïtat al poble.

113. Creiem que el llistat no l’inclou com a malnom, sinó com a indicador de 
l’ofici de la persona afegida. Hi ha diverses persones en la llista, guàrdies de 
professió que residien a l’antic carrer quarter, ara Dionís Chanzà.

114. No es coneixen nissagues amb el cognom Siscar al poble.

115. El malnom de Martí és poc viable ara mateix perquè hi ha nombrosos 
Martins al poble.

116. Els germans Salvador ja no consten en llistats de veïns d’estudis del 
primer terç del segle xx.

117. Tenien de cognom Hernández i se’ls va malnominar després Guano a 
principis del segle xx per l’ofici d’un dels seus descendents, el qual es dedicava 
a vendre fertilitzants.

118. Primo és un cognom bastant abundant en l’actualitat al poble, per la 
qual cosa és fàcil que més endavant desapareguera perquè ja no servia per a 
distingir individus. Creiem que els descendents són els Gallina-favà.

119. Possiblement Riberto era el nom d’algun avantpassat. Descendents 
d’aquesta família s’anomenarien després Xato calderilla o també Agustinet.

120. Aquest malnom desaparegué al llarg del segle xx per la desaparició 
del tradicional ofici de sequier, de gran importància històrica al poble fins 
a mitjan segle xx.

121. En el manuscrit el té una família de cognom Marí, la qual és una altra 
família distinta a la dels Trabuc o Trabuquet, que són Chanzà, els quals encara 
l’han conservat.

122. El cognom de la persona portadora era Manglano.

dels malnoms Perla(o) / Perleta. Els portadors del primer són 

Hernández, per contra, els Perleta són Martínez. No obstant 

això, també hem pogut comprovar que, pel que fa a totes les 

persones malnominades Mona o Monetes, totes són Llàcer i, 

per tant, podem deduir que es tractava de variants formals del 

mateix malnom.

La identificació de les persones a través dels dos 

cognoms123 en els censos de 1907124 ens ha permés aportar 

un poc de llum sobre aquests dubtes. La consulta dels llistats 

de veïns inclosos en l’annex onomàstic d’Antoni Simó (2010: 

383-404) també ens ha orientat fins a cert punt a establir 

vincles familiars presumibles entre les persones malnomina-

des. En el primer cas —tot i que el cens va ser elaborat deu 

anys després de la redacció del manuscrit— se’ns proporcio-

nen els dos cognoms; i en el segon disposem no solament dels 

dos cognoms, sinó també del malnom.

quant als criteris designatius dels malnoms presents 

a la llista de 1895-1896, hem pogut veure que en primer lloc 

predominen els malnoms relacionats amb els oficis i les pro-

fessions (21%), la qual cosa contrastaria amb les dades del re-

cull malnonímic actual publicat per Simó i Hernández (2012), 

en el qual les ocupacions són un 12%. En segon lloc vindria el 

grup semàntic relatiu als prenoms i cognoms (1895-6: 18%; 

2012: 31%), i tot seguit, el que agruparia els trets físics (1895-

6: 16%; 2012: 10,7%).

L’Alcàsser de finals del XIX era un poble de llauradors 

amb un índex d’alfabetització que amb prou feines s’apro-

paria al 5%. Els malnoms d’aleshores estan condicionats per 

motivacions relacionades amb el món rural, en un entorn 

desconnectat dels àmbits culturals «oficials» (escola, premsa, 

etc.). La majoria de la gent no sabia llegir, tampoc no hi havia 

ràdio ni televisió; per tant, els referents eren bastant locals 

o valencians. Arran d’això, no hem aconseguit detectar cap 

malnom referent a personatges estrangers o populars125 com 

els que després s’introduïren a través del cinema ja ben entrat 

123. En la llista manuscrita només en teníem un, però sortosament es 
detallava el carrer on residia.

124. que relacionen llistes de veïns d’una dècada posterior, però que 
mantenen pràcticament les mateixes persones.

125. De l’àmbit de la literatura, la política o l’oci.
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el primer terç del segle xx. Aquest fet contrasta amb el recull 

de malnonímic de 2012 (5%).

Una altra dada ressenyable seria l’alt grau de perdu-

rabilitat dels malnoms (83%), de la qual podem concloure 

que la població s’ha mantingut relativament estable, sense 

massa canvis sobtats de nouvinguts.

En darrer lloc voldríem assenyalar que aquest estudi 

ens ha donat la possibilitat de conéixer lèxic popular soterrat 

de la comarca del segle xix, potser desconegut per molta gent 

ara: Barcelles (tipus de mesura); Mistero (persona que venia 

mistos); Tafarra (tipus de corretja de cavalls i metonímia de 

persona relacionada amb el món de les haques i dels cavalls). 

Per tant, el material onomàstic analitzat podria contribuir a 

formar part d’un futur diccionari de malnoms de la comarca 

de l’Horta de València.
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ANNEX. TRANSCRIPCIó DE LA LLISTA COBRATòRIA EMMARCADA ENTRE L’ANY 1895 I EL 1896*

1. PLAÇA DE L’ESGLÉSIA (ACTUAL PLAÇA DEL CASTELL)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

1 Chanzá Dionisio [Nissot] Església, plaça de la 48 [ptes.]

2 Hernández Francisco Turrè Església, plaça de la 40 [ptes.]

3 Hernández Francisco Turrè Fill; fadrí Església, plaça de la 20 [ptes.]

4 Llácer Salvador Gallets Església, plaça de la 16 [ptes.]

5 Llorens José Vaorico Església, plaça de la 40 [ptes.]

6 Llorens José íd. Fill; fadrí Església, plaça de la 15 [ptes.]

7 Llorens Salvador íd. Fill; fadrí Església, plaça de la 14 [ptes.]

8 Marí Federico Obrer, Calet de l’ Fadrí Església, plaça de la 15 [ptes.]

9 Martínez José Salero Església, plaça de la 14 [ptes.]

10 Martínez Manuel Canano Església, plaça de la 16 [ptes.]

11 Martínez Martín Perleta Església, plaça de la 36 [ptes.]

12 Requeni José Forn Ronquet Església, plaça de la 16 [ptes.]

2. CARRER DE VALÈNCIA

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

13 Chanzá Martín Campanetes València, carrer de 20 [ptes.]

14 Fort Vicente Tafarra Fill València, carrer de 20 [ptes.]

15 Gil Florencio Coixo València, carrer de 16 [ptes.]

16 Gil Vicente Pallusa València, carrer de 14 [ptes.]

17 Gil Vicente Capa-raboses València, carrer de 30 [ptes.]

18 Hernández Francisco Cortante València, carrer de 15 [ptes.]

19 Hernández Ricardo Pintad Fill; fadrí València, carrer de 40 [ptes.]

20 Iborra Manuel Beato València, carrer de 16 [ptes.]

21 Llácer Francisco Reniega València, carrer de 14 [ptes.]

22 Navarro Miguel Rabiós València, carrer de 16 [ptes.]

23 Reynal Vicente Puça València, carrer de 40 [ptes.]

24 Reynal Rafael Puça Fill; fadrí València, carrer de 16 [ptes.]

25 Romaguera Francisco Baiunet València, carrer de 20 [ptes.]

26 Senís Salvador Cura València, carrer de ---

* S’ha fet una traducció al valencià de la llista, ja que estava redactada en 
castellà. Els malnoms que representen mots valencians van ser escrits segons 
l’ortografia castellana, per la qual cosa també els hem adaptat a la normativa 
actual. A més a més, hem dividit tots els camps en columnes i hem afegit 
una primera fila on es detalla en negreta quin tipus d’informació apareixerà 
a continuació (cognoms, noms propis, malnoms, etc.), cosa que no s’indicava 
en el manuscrit original. La llista original presenta els individus agrupats per 
carrers, però dins de cada carrer no estan organitzats alfabèticament. Nosaltres 
hem respectat l’agrupament per carrers, però hem ordenat les persones 
alfabèticament dins de cada bloc tenint en compte el primer cognom.
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3. CARRER DE SANTA ANNA

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

27 Almudéver Silvestre Sequieret Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

28 Almudéver Francisco Sequieret Santa Anna, carrer de 14 [ptes.].

29 Blasco Eugenio Cabres Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

30 Chanzá Martín Sillera Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

31 Climent Juan Suecà Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

32 Folch Vicente Marot Vidu Santa Anna, carrer de 20 [ptes.]

33 Gil Pedro Cojo Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

34 Hernández Enrique «antes» Sereno Santa Anna, carrer de 14 [ptes.]

35 Hernández Vicente Rulla Sinagües Santa Anna, carrer de quinzet

36 Hernández Vicente Pallero Fill Santa Anna, carrer de 40 [ptes.]

37 Llàcer Fernando Trinitari Santa Anna, carrer de 30 [ptes.]

38 Manglano Pedro Palaua Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

39 Marí Esteban Eusebia Santa Anna, carrer de ---

40 Marí Francisco Esteve, d’ Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

41 Marí José Barcelles Santa Anna, carrer de ---

42 Martínez J. María Moliner Santa Anna, carrer de 40 [ptes.]

43 Martínez José «dido» Bertomeu 

Nassio

Santa Anna, carrer de 14 [ptes.]

44 Martínez Manuel Pepeta del Cap, de Santa Anna, carrer de ---

45 Martínez Martín Currillo Fill Santa Anna, carrer de 32 [ptes.]

46 Navarro Manuel Cudol Santa Anna, carrer de 42 [ptes.]

47 Navarro José íd. Fill; fadrí Santa Anna, carrer de ---

48 Ramon José Salero Santa Anna, carrer de 12 [ptes.]

49 Reynal Vicente Fill Santa Anna, carrer de 30 [ptes.]

50 Rosaleny Salvador Mas, del Santa Anna, carrer de 16 [ptes.]

51 Rosaleny Salvador Mas, del Fill; fadrí Santa Anna, carrer de ---

52 Santiago Pedro Filassa, Oficial de Santa Anna, carrer de 14 [ptes.]

53 Simó Eduardo Figueret Fadrí Santa Anna, carrer de ---

4. CARRER NOU (ACTUAL ISABEL LA CATòLICA)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

54 Almudéver Rafael Cameta Nou, carrer 16 [ptes.]

55 Aviñó Ramon Círculo Nou, carrer 28 [ptes.]

56 Chanzà José Campana Nou, carrer 28 [ptes.]

57 Chanzà Pasqual Trabuquet Nou, carrer 18 [ptes.]

58 Folch Isidro Cotxero Pare Nou, carrer 32 [ptes.]

59 Furió José Tasieta Fadrí Nou, carrer ---

60 Furió J. Bautista Tasieta Fadrí Nou, carrer ---

61 Giner Paulino Flare, de Nou, carrer ---

62 Giner Társilo Flare Nou, carrer 68 [ptes.]

63 Hernández Ignacio Nou, carrer 40 [ptes.]

64 Hernández Salvador Pintad Nou, carrer 40 [ptes.]

65 Hernández Salvador íd. Fill; fadrí Nou, carrer 20 [ptes.]

66 Hernández Vicente Sompo Nou, carrer 16 [ptes.]



[ 92 ]

Francesc Hernández Flor

67 Llàcer Cristóbal Moneta Nou, carrer ---

68 Llàcer Francisco Ros vidu Nou, carrer 40 [ptes.]

69 Martínez Salvador Tonto Nou, carrer 18 [ptes.]

70 Martínez Vicente Felipa, de la Nou, carrer 20 [ptes.]

71 Primo Martín Potecària Nou, carrer ---

72 Romaguera José Trabuc Nou, carrer 16 [ptes.]

5. CARRER EIXIDA A SILLA (ACTUAL CARRER SILLA)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

73 Fortuny Martín Maco Eixida a Silla, carrer 16 [ptes.]

74 Gil Florencio Pesaor, del Fill Eixida a Silla, carrer 19 [ptes.]

75 Llàcer Ambrosio Café Eixida a Silla, carrer 24 [ptes.]

76 Hernández Gregorio Francés Eixida a Silla, carrer 28 [ptes.]

77 Hernández Vicente Francés Fill; fadrí Eixida a Silla, carrer ---

78 Ramírez Eduardo Formiga Fadrí Eixida a Silla, carrer 24 [ptes.]

79 Ramón Tomàs Bordeta Eixida a Silla, carrer 19 [ptes.]

80 Romaguera Salvador Pastrana Eixida a Silla, carrer 16 [ptes.]

81 Romaguera Vicente Tomo Eixida a Silla, carrer 16 [ptes.]

82 Soler Luís Picassent Eixida a Silla, carrer 40 [ptes.]

6. CARRER DE SANT MIqUEL

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

83 Almudéver Antonio Inés, d’ Major Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

84 Almudéver Vicente Soquete Sant Miquel, carrer 32 [ptes.]

85 Almudéver Vicente Soquete Fill; fadrí Sant Miquel, carrer ---

86 Cariñena Juan Farina Sant Miquel, carrer 48 [ptes.]

87 Chanzà Rivero José Valentí Sant Miquel, carrer 40 [ptes.]

88 Dalmau José Pintor Sant Miquel, carrer 40 [ptes.]

89 Escorihuela Francisco Perla, de la Sant Miquel, carrer ---

90 Fort Carmelo Tafarra Sant Miquel, carrer 40 [ptes.]

91 Fort Carmelo Tafarra Fill; fadrí Sant Miquel, carrer 4 [ptes.]

92 Fort Cristóbal Tafarra Sant Miquel, carrer 40 [ptes.]

93 Fort Martín Tafarra Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

94 Fort Vicente Tafarra Pare Sant Miquel, carrer 40 [ptes.]

95 Hernández Cándido Ronquet Sant Miquel, carrer ---

96 Hernández Ovidio [Ronquet] Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

97 Iborra Francisco Moran Bollo Sant Miquel, carrer ---

98 Iborra Salvador Nàssio, criat de Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

99 Llàcer Bartolomé Ros Sant Miquel, carrer 26 [ptes.]

100 Llàcer Francisco Alcaldet Fadrí Sant Miquel, carrer 20 [ptes.]

101 Llàcer José Sabater Sant Miquel, carrer ---

102 Marí Benito Beato Pare Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

103 Martínez Francisco Corbella Sant Miquel, carrer 40 [ptes.]

104 Martínez Joaquín Necla Sant Miquel, carrer 20 [ptes.]

105 Martínez Joaquín Necla Fill; fadrí Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]
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106 Martínez Pasqual Cagó Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

107 Martínez Ramon Canterilles, de les Sant Miquel, carrer 32 [ptes.]

108 Martínez Vicente Canterilles, de les Sant Miquel, carrer ---

109 Ramírez Eduardo Sant Miquel, carrer ---

110 Requeni José Forn Sant Miquel, carrer ---

111 Romaguera Pasqual Panduro Vidu Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

112 Rosaleny Pasqual Cotó Sant Miquel, carrer 16 [ptes.]

113 Salvador Vicente Surdo Navarret Fill 14 [ptes.]

7. CARRER DE SANT MARTÍ

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

114 Aviñó Salvador Bessona, de Luís Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

115 Chanzà Francisco Bessó Campanetes Sant Martí, carrer de 20 [ptes.]

116 Chanzà Vicente Truquet Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

117 Hernández Juan Soquete Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

118 Hernández Vicente Paloma Sant Martí, carrer de 15 [ptes.]

119 Folch Genaro Marot Sant Martí, carrer de ---

120 Iborra Alfredo Colassero Fadrí Sant Martí, carrer de ---

121 Llàcer José Mona menor Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

122 Llàcer Martín Ros, de Martí Fill; fadrí Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

123 Marí Benito Trabuqueta Fill Sant Martí, carrer de 14 [ptes.]

124 Marí Bernardo Fadrí Sant Martí, carrer de 40 [ptes.]

125 Marí Vicente Fadrí Sant Martí, carrer de 20 [ptes.]

126 Marí José Ballaoret Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

127 Martí Hermelando Mistero Sant Martí, carrer de ---

128 Primo Tomàs Primo Plaça, de Sant Martí, carrer de 14 [ptes.]

129 Simó Isidro Fuster Sant Martí, carrer de 32 [ptes.]

130 Simó Fernando [Fuster] Fill; fadrí Sant Martí, carrer de ---

131 Ramírez Luís Surda Sant Martí, carrer de 16 [ptes.]

132 Ramírez Luís [Surda] Fill; fadrí Sant Martí, carrer de 12 [ptes.]

133 Ramírez Ezquiel íd. Fill; fadrí Sant Martí, carrer de 12 [ptes.]

134 Ramírez Francisco íd. Fill; fadrí Sant Martí, carrer de 12 [ptes.]

135 Romaguera Vicente Gorra Sant Martí, carrer de 20 [ptes.]

8. CARRER DE SANT JAUME

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

136 Almudéver Társilo Vaques, de les Sant Jaume, carrer de 14 [ptes.]

137 Benlloc Vicente Senenta, de la Fadrí Sant Jaume, carrer de 14 [ptes.]

138 Chanzà Antonio Cornetí Fadrí Sant Jaume, carrer de 20 [ptes.]

139 Folch Pasqual Coteta Sant Jaume, carrer de ---

140 Fort Salvador Sant Jaume, carrer de ---

141 Gericó Isidro Esquilaor Sant Jaume, carrer de 40 [ptes.]

142 Gil Saes Manuel Xurro Sant Jaume, carrer de 14 [ptes.]

143 Hernández Juan Coeter Fadrí Sant Jaume, carrer de 24 [ptes.]

144 Iborra Jaime Torta, de Pere Fadrí Sant Jaume, carrer de 14 [ptes.]
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145 Iborra Ramon Colassero Sant Jaume, carrer de 14 [ptes.]

146 Llàcer Ambrosio Gallets Sant Jaume, carrer de En donà 6;

12 ptes.

147 Llàcer José Mona «mayor» Sant Jaume, carrer de En deu 16

148 Llàcer José Mona menor Sant Jaume, carrer de ---

149 Llàcer Vicente Guarda Fadrí 14 [ptes.]

150 Marí Esteban Maca, de la Sant Jaume, carrer de 20 [ptes.]

151 Marí Salvador Maca, de la Sant Jaume, carrer de Deu ?

152 Martínez Manuel Cagó Sant Jaume, carrer de 19 [ptes.]

153 Ramírez Francisco Meta Corredor Sant Jaume, carrer de ---

154 Ramon Tomàs Xicolateret Sant Jaume, carrer de 20 [ptes.]

155 Ramon Vicente [Xicolateret] Vidu; Fill Sant Jaume, carrer de 18 [ptes.]

156 Romaguera José Trabuc Teulà Sant Jaume, carrer de En deu 24

157 Romaguera Florencio Pasqualeta, de Sant Jaume, carrer de 16 [ptes.]

158 Rosaleny Vicente Mas, del Vidu Sant Jaume, carrer de 14 [ptes.]

9. CARRER DE COLOM

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

159 Folch Pasqual Coteta Guàrdia per març Colom, carrer de ---

160 Gil Modesto Calores, de Colom, carrer de [ptes.] 1 ?

161 Moya José Carretero Pare Colom, carrer de  En dóna 20; 

28 [ptes.]

162 Romaguera Pasqual Pasqualoto Colom, carrer de  

10. CARRER DE LA SOLEDAT

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

163 Hernández Vicente Pallero Pare Soledat, carrer la ---

164 Iborra Modesto Calores, de Soledat, carrer la ---

165 Martínez Vicente Peloto Soledat, carrer la 18 [ptes.]

166 Martínez Francisco [Peloto] Fill Soledat, carrer la ---

11. CARRER DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

167 Almudéver Pasqual Cameta, de Major Stma. Trinitat, carrer de 16 [ptes.]

168 Almudéver Salvador Quiqueta, de Stma. Trinitat, carrer de 32 [ptes.]

169 Aviñó Juan Vinyó, Juan de Pare Stma. Trinitat, carrer de 64 [ptes.]

170 Aviño Juan [Vinyó, Juan de] Fill; fadrí Stma. Trinitat, carrer de ---

171 Aviñó Vicente [Vinyó, Juan de] Fadrí Stma. Trinitat, carrer de ---

172 Aviño Ramon [Vinyó, Juan de] Fadrí Stma. Trinitat, carrer de ---

173 Aviñó Luís Bocanegra I fill Josep Stma. Trinitat, carrer de 40 [ptes.]

174 Aviño Silvestre Bessona, de la Stma. Trinitat, carrer de 20 [ptes.]

175 Chanzà Martín Bollo, del Stma. Trinitat, carrer de 28 [ptes.]

176 Dalmau Carmelo Chapí Stma. Trinitat, carrer de 20 [ptes.]

177 Dalmau José Chapí Stma. Trinitat, carrer de 20 [ptes.]

178 Doménech José Boticario Stma. Trinitat, carrer de ---
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179 Folch Bautista Elena, d’ Fadrí Stma. Trinitat, carrer de 16 [ptes.]

180 Giner Miguel Giner Stma. Trinitat, carrer de 32 [ptes.]

181 Hernández Cristóbal Pesseta Stma. Trinitat, carrer de 40 [ptes.]

182 Hernández Pasqual Perla Menor Stma. Trinitat, carrer de 42 [ptes.]

183 Hernández Pasqual [Perla] Fill; fadrí Stma. Trinitat, carrer de

184 Llàcer Cristóbal Mona Vidu Stma. Trinitat, carrer de 16 [ptes.]

185 Llàcer José Blanco Tartanero Pare Stma. Trinitat, carrer de 20 [ptes.]

186 Llàcer Martín Trinitari Pare Stma. Trinitat, carrer de 40 [ptes.]

187 Llàcer Eduardo Trinitari, de Fadrí Stma. Trinitat, carrer de ---

188 Llàcer Martín Trinitari, de Menor Stma. Trinitat, carrer de 16 [ptes.]

189 Llàcer Vicente Trinitari Stma. Trinitat, carrer de 30 [ptes.]

190 Marí Francisco Reiet Stma. Trinitat, carrer de

191 Marí Salvador Reiet Stma. Trinitat, carrer de 28 [ptes.]

192 Marí Martín Malenetes Vidu Stma. Trinitat, carrer de 20 [ptes.]

193 Martínez Martín Currillo Stma. Trinitat, carrer de ---

194 Martínez Pasqual Perleta, de Stma. Trinitat, carrer de 16 [ptes.]

195 Moya José Carretero Fill Stma. Trinitat, carrer de 14 [ptes.]

196 Navarro Martín Turrè Stma. Trinitat, carrer de

197 Ramon Vicente Esqueiola I fill Stma. Trinitat, carrer de 26 [ptes.]

198 Requeni Francisco Carnisser, Paco Stma. Trinitat, carrer de 20 [ptes.]

199 Romaguera Agustín Riberto Stma. Trinitat, carrer de ---

200 Romaguera Francisco Baiuno Stma. Trinitat, carrer de 40 [ptes.]

201 Romaguera Julio Baiuno Fadrí Stma. Trinitat, carrer de 20 pes.

202 Rosaleny Vicente Salereta, de la Stma. Trinitat, carrer de ---

203 Salvador Vicente Surdo Stma. Trinitat, carrer de ---

12. CARRER DE SANT ANTONI

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

204 Garcia José Sisto, de De 2 anys Sant Antoni, carrer de Donà 20 ? i 12 [ptes.] 16 [ptes.]

205 Hernández Alejandro Conilla, de Fill Sant Antoni, carrer de En donà 12

206 Llàcer Cristóbal Moneta Sant Antoni, carrer de Pagà ?

207 Martínez Francisco Rullet del Peloto Sant Antoni, carrer de 14 [ptes.]

208 Palau Jaime Martí, de Sant Antoni, carrer de ---

209 Romaguera Pasqual Trabuc Ceguet Sant Antoni, carrer de 12 [ptes.]

210 Siscar Francisco Hort, Quico de l’ Sant Antoni, carrer de 16 [ptes.]

13. CARRER DE LA PILOTA (ACTUAL CARRER DE SALVADOR GINER)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

211 Aviñó Domingo Mingo Pilota, carrer de la 20 [ptes.]

212 Chanzà Ezequiel Nissot Pilota, carrer de la 48 [ptes.]

213 Dalmau Vicente Rull Pilota, carrer de la 40 [ptes.]

214 Hernández Pasqual Perla, de la Major Pilota, carrer de la 20 [ptes.]

215 Hernández Vicente Perla, de la Pilota, carrer de la 20 [ptes.]

216 Hernández Vicente Exdipositari Pilota, carrer de la 20 [ptes.]

217 Hernández Vicente [Exdipositari] Major Pilota, carrer de la 56 [ptes.]
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218 Hernández Vicente Cantamisses Pilota, carrer de la 40 [ptes.]

219 Llorens Vicente Vaorico Pilota, carrer de la 40 [ptes.]

220 Ramírez José Formiga Pilota, carrer de la 16 [ptes.]

221 Romaguera Francisco Risco Pilota, carrer de la 24 [ptes.]

222 Ruà José Carnisser Pilota, carrer de la ---

14. CARRER DE DALT (ACTUAL CARRER DE FREDERIC MONTó)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

223 Cabanes Francisco 36 [ptes.]

224 Chanzà José Capauet Dalt, carrer de 20 [ptes.]

225 Fort Cristòbal Traqueta Tafarra abans [de] vidu Dalt, carrer de Pagà 20 [ptes.]

226 Fort Pasqual Canano Dalt, carrer de 20 [ptes.]

227 Llàcer Martín Ros, del Fadrí Dalt, carrer de 18 [ptes.]

228 Llàcer Genaro Blanco Pesaor Fadrí Dalt, carrer de 20 [ptes.]

229 Martínez Pasqual Samuga, de Dalt, carrer de 20 [ptes.]

230 Martínez Ramon Perleta, de Dalt, carrer de 16 [ptes.]

231 Navarro Martín Formiga ---

232 Palau José Palauet Dalt, carrer de 16 [ptes.]

233 Romaguera Gregorio Tramusser Dalt, carrer de ---

234 Romaguera Martín Panduro Vidu Dalt, carrer de 22 [ptes.]

235 Romaguera Abdon [Panduro] Dalt, carrer de 14 [ptes.]

236 Romaguera José [Panduro] Fadrí 14 [ptes.]

237 Torres José Moreno Major Dalt, carrer de ---

238 Torres Fernando Moreno «De bábera» Dalt, carrer de 14 [ptes.]

15. CARRER DE L’ESCORXADOR

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

239 Folch Agustín Marot Escorxador, carrer de l’ 14 [ptes.]

240 Gil Florencio Pesaor, del Fill Escorxador, carrer de l’ 16 [ptes.]

16. CARRER DEL FORN (ACTUAL CARRER DE JAUME I)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

241 Aviñó Pasqual Porrina Forn, carrer del 40 [ptes.]

242 Almudéver Carmelo Donçainer Forn, carrer del 16 [ptes.]

243 Dalmau Jaime Oreja Forn, carrer del 26 [ptes.]

244 Iborra Carmelo Jesús Forn, carrer del 16 [ptes.]

245 Llàcer Genaro Bertomeu del Ros, 

de

Forn, carrer del ---

246 Martínez Martín Tremuntana Forn, carrer del ---

247 Martínez Martín íd. Fill Forn, carrer del 20 [ptes.]

248 Navarro José Boca Forn, carrer del 16 [ptes.]

249 Moret Florencio Forn, carrer del ---

250 Moret Perfecto Forn, carrer del ---

251 Romaguera Fernando Carnisser Forn, carrer del 40 [ptes.]
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17. CARRER DEL MIG (ACTUAL CARRER DEL MESTRE CHAPÍ)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

252 Aviñó Salvador Bocanegra Mig, carrer del 16 [ptes.]

253 Chanzà Francisco Pataca Mig, carrer del 14 [ptes.]

254 Iborra Vicente Jesús Criat de Reynal Mig, carrer del 16 [ptes.]

255 Folch Isidro Cotxero Fill Mig, carrer del 16 [ptes.]

256 Folch Julio Cotxero Mig, carrer del ---

257 Fortea Bartolomé Pintor Mig, carrer del 10 [ptes.]

258 Hernández Francisco Molinera Major Mig, carrer del 20 [ptes.]

259 Hernández Valentín Bufeta Mig, carrer del 16 [ptes.]

260 Hernández Valentín Bufeta Fadrí Mig, carrer del ---

261 Llàcer José Guano, Moreno del Mig, carrer del

262 Martorell Francesc Mestre Mig, carrer del

263 Palau Francisco Ueleta, de Paco Mig, carrer del

264 Rosselló Vicente Cosidor Mig, carrer del 16 [ptes.]

18. CARRER DEL qUARTER (ACTUAL DIONÍS CHANzà)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

265 Baixauli Ramon Guàrdia quarter, carrer del ---

266 Berdún Vicente Cabo Torrent quarter, carrer del ---

267 Estellés Ruberto Juané quarter, carrer del 16 [ptes.]

268 Hernández Antonio Guàrdia quarter, carrer del

269 Martínez Pasqual Guàrdia quarter, carrer del

270 Mateu Francisco Xivano quarter, carrer del

271 Ramírez Carmelo Zacarias quarter, carrer del 30 [ptes.]

272 Ramírez Carmelo [Zacarias] Fadrí quarter, carrer del 14 [ptes.]

273 Velert Vicente Guárdia quarter, carrer del ---

19. CARRER DEL SASTRE

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

274 Almudéver Fernando Gatet Mig, carrer del 20 [ptes.]

275 Martínez Mariano Caragol, de la Mig, carrer del 20 [ptes.]

276 Reynal Salvador Cagues, de Vidu Mig, carrer del ---

277 Reynal José Cagues, de Mig, carrer del ---

278 Tarazona José Paiportí Mig, carrer del 16 [ptes.]

20. HORT DE LAUREANO ORTÍz (PART FINAL DEL CARRER VALÈNCIA I PART DE L’ACTUAL CARRER DELS FURS)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

279 Salvador Melchor Navarret Major Laureano Ortíz, hort de 14 [ptes.]

280 Salvador Vicente [Navarret] Fadrí Laureano Ortíz, hort de 16 [ptes.]

21. HORT DE JOSÉ ESCORIHUELA (HORT DEL JUTGE)

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

281 Salvador José Besó Navarret Major José Escorihuela, hort de
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22. HORT DELS CAPELLANS

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

282 Iborra Vicente Jesús Capellans, hort dels

23. MASET DEL PASTOR

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

283 Iborra Jaime Colassero Pastor, maset del

24. PICASSENT

Cognom Nom Malnom Comentari Carrer Aportació

284 Torres Jaime Moreno
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INTRODUCCIó I METODOLOGIA

Ja fa uns anys em van proposar dur a terme l’arre-

plega de la toponímia local del meu poble. Des de l’Oficina 

Municipal de l’Ús del Valencià de Paterna em van posar en 

contacte amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Les actua-

cions dutes a terme han sigut les següents:

a) Labor de camp d’arreplega de topònims acom-

panyat d’una persona amb coneixements pràc-

tics del terreny, que la majoria de voltes ha sigut 

mon pare.

b) Transvasament de la informació al paper, con-

cretament als plànols de l’Institut Cartogràfic 

Valencià, escala 1:10.000, facilitats per l’Acadè-

mia Valenciana de la Llengua, d’acord amb els 

criteris estàndard de plasmació dels topònims.

Amb aquests materials es va fer una arreplega de to-

pònims, que posteriorment es van enllestir en la publicació 

que hui presentem ací.

La vila de Paterna, que pertany a la comarca de 

l’Horta, està situada entre els municipis de Bétera, Godella, 

Burjassot, València, quart de Poblet, Manises, Ribarroja de Tú-

ria, l’Eliana i Sant Antoni de Benaixeve, a cinc quilòmetres de 

la capital, en la ribera esquerra del riu Túria, el qual recorre 

longitudinalment la zona meridional del seu terme municipal 

i actua de separació natural entre els pobles veïns de Mani-

ses i quart. La superfície del terme municipal és de 44 km2 i 

presenta una forma allargada, perpendicular a la línia de la 

costa, en direcció nord-oest a sud-est, amb una distància en-

tre els extrems pròxima als onze quilòmetres. S’hi diferencien 

dos zones geosuperficials. Així, apareixen les característiques 

pròpies de les zones de transició entre la plana de l’Horta i les 

àrees interiors de secà, amb una variació d’altitud que fluctua 

entre els 50 i els 140 metres sobre el nivell del mar.

1. EL TOPòNIM PATERNA

En primer lloc, començarem parlant del nom mateix 

del poble: Paterna. Es tracta d’un topònim que no compleix les 

lleis fonètiques del valencià a partir del llatí clàssic, sinó que 

des de la llengua mare ens arriba a través del parlar mossàrab. 

Així, es tractaria d’un mot patrimonial mossàrab i no d’un cul-

tisme llatí pròpiament dit. 

• No existeix diftongació de la -e en -ie. És nor-

mal, perquè aquesta diftongació es produeix en 

l’evolució llatina castellana i no en la valencia-

na, en la qual es manté.

• Sonorització de la -t- llatina intervocàlica en 

-d-. L’evolució del mot hauria d’haver sigut Pa-

derna, com és el cas dels topònims Villapadier-

na, a Lleó, o Paderne, a la Corunya.

• El topònim Paterna apareix registrat al llarg de 

la història en diferents documents:

• En el Llibre del Repartiment ja es registra el 

nostre topònim: «Artallus de Luna, alqueriam de 

Paterna et Maneçar». Es concedeixen al cavaller 

Artal de Luna les alqueries de Paterna i de Ma-

nises. Comprovem, doncs, que en el segle xiii ja 

TOPONÍMIA DE PATERNA
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existia el dit topònim, i que, mentre que apareix 

la denominació del poble veí Manises com a 

Maneçar, la denominació del nostre poble apa-

reix tal com la coneixem hui en dia.

• L’any 1460, en el llibre l’Spill o Libre de les dones 

del metge valencià Jaume Roig, apareix citat el 

nom del nostre poble quan l’autor declara les 

seues intencions sobre l’estil i la llengua de la 

seua obra: «Serà en l’algemia e parleria dels de 

Paterna, Torrent, Soterna...».

• En el segle xVi, més concretament l’any 1522 i 

a conseqüència de les malifetes produïdes per 

les guerres de les Germanies a Paterna, hi ha 

un document notarial que inventaria els danys 

causats al nostre poble per part de les tropes del 

rei Carles I en vespres d’assaltar la ciutat de Va-

lència. El magnífic treball de María José Gimeno 

Roselló, Las Germanías en Paterna. El tejido ar-

tesanal alfarero 1520–1522, els detalla fefaent-

ment. Del document original ens quedem amb 

el títol: «Stimació dels dans debuts en les cases e 

obradors de la vila de Paterna per causa del siti e 

camp que tingue lo virrey Don Diego Hurtado de 

Mendoça parat en la dita vila de Paterna contra 

la ciutat de Valencia e orta de aquella en lo mes 

de octubre del any MDXXI». (A. D. M. Seg., leg. 

79, 460.).

I així successivament podríem traure un bon grapat 

d’escrits de totes les èpoques, en els quals se cita el poble de 

Paterna amb les mateixes grafies que en l’actualitat, sense 

que hi haja hagut cap evolució en el mot.

2. CARACTERÍSTIqUES GENERALS DE LA TOPONÍMIA DE 

PATERNA

Es tracta d’una toponímia que parteix d’un origen 

eminentment rural, i que al llarg del segle xx, a causa de la 

urbanització del terreny, s’ha anat transformant i ha sigut 

substituïda moltes voltes per noves denominacions que no 

sempre han respectat la denominació tradicional del terreny 

edificat. És el cas de Valterna, urbanització construïda sobre 

terres que s’han anomenat tota la vida la Lloma Llarga.

És una toponímia tradicional que el poble l’expres-

sava en valencià, però que en la documentació administrativa 

dels segles xix i xx s’arreplegava en castellà, fet que provocava 

una espècie de diglòssia en la mesura que sobre el paper es 

parlava del Llano del Pozo i comunament es deia el pla del 

Pou. Així apareix en el Libro del padrón de riqueza, de l’any 

1848, on s’arrepleguen els topònims tradicionals traduïts 

al castellà, si bé n’apareixen en valencià també uns quants: 

Ayguamoll, els Clots, la Tapieta, la canal Fonda, el Pixador, Tor-

mo del Colom, etc.

A l’hora de dur a terme la publicació del fullet de 

Paterna es va considerar convenient dividir la toponímia, així 

com els mapes que l’acompanyen, en dos blocs diferenciats: 

presència humana, d’una banda, i elements físics i partides, 

d’una altra.

3. PRESÈNCIA HUMANA (PRIMER BLOC)

Al llarg del segle xx el territori paterner ha experimen-

tat una transformació notable a causa, principalment, del flux 

migratori que s’ha produït des d’altres terres del territori espa-

nyol cap al nostre poble, especialment de pobles d’Andalusia i 

de Castella la Manxa, de tal manera que de tres mil habitants 

que hi havia l’any 1900 es va passar a 67.156 l’any 2014. Tot 

açò ha influït en la radiografia sociològica del nostre poble 

i, per extensió, en la toponímia autòctona, amb unes conse-

qüències que es podrien centrar en tres punts importants:

3.1. Extensió considerable del nucli urbà

Dins del nucli urbà podem trobar diferenciades les 

següents zones o barris:

• zona centre

Es tracta del nucli urbà tradicional, pròpiament dit.

• Barri Campament

Construït a finals del segle xix, deu el seu nom al 

campament militar que es va inaugurar l’any 1883 i que en-

cara està en funcionament.

• Barri Alborgí

En el segle xix es tractava d’una partida. Hui en dia 

duen aquest nom un barri, un parc i un carrer. Per aquest barri 

es va expandir el municipi allà pels anys 50 del segle passat i 

s’hi va instal·lar el flux migratori que va vindre a treballar al po-
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lígon de nova construcció. Etimològicament, segons arrreplega 

Rafael Alfonso Barberà, la paraula alborgí prové de l’àrab, deri-

vada de bordj o burch (torre) i, com que el barri es troba prop 

d’on està la torre de Paterna, d’ací deu vindre la seua denomi-

nació. Lingüísticament, d’acord amb el professor Sanchis Guar-

ner, el fonema àrab prepalatal africat sonor, en posició inicial 

o medial es manté sonor, però en posició final té articulació 

sorda. La grafia, per tant, és sonora però, pel fet de tractar-se 

d’una zona de parlar apitxat, la parla autòctona ensordeix el so.

Hem de dir que hem vist escrita aquesta paraula de 

diferents maneres: Alborchí, Alborxí i Alborgí. La primera és 

l’expressió castellanitzada. La segona és la que arreplega el 

DCVB (I, 440), com a «topon. Barri de coves subterrànies en la 

vila de Paterna [...]. etim.: probablement, de l’àrab al-borzí, ‘lloc 

de fortaleses enrunades’».

En el Diccionari normatiu valencià hem buscat aques-

ta paraula i hem comprovat que no hi apareix. Des d’ací 

preguem que s’hi introduïsca amb la grafia g, que és la que 

oficialment apareix reconeguda i normativitzada per l’Ajun-

tament de Paterna

• Barri de Santa Rita

Allà pels anys 60 el municipi es va expandir en la 

zona anomenada de les eres, i va passar a denominar-se barri 

de Santa Rita per la parròquia que s’hi va construir l’any 1965 

i que va donar nom al barri..

3.2. Aparició de noves zones urbanes, així com de noves 

urbanitzacions en llocs que havien sigut zones rurals

Fora ja del nucli urbà podem distingir una sèrie d’ur-

banitzacions que s’han anat estenent al llarg del terme. Si bé 

aquest fet ha produït un increment demogràfic de la pobla-

ció, toponímicament han anat desapareixent, soterrades per 

les edificacions, distintes denominacions de partides, i hi han 

sorgit nous carrers amb denominacions que no s’adiuen, ma-

joritàriament, amb els antics topònims ni tampoc amb les ur-

banitzacions que s’hi han construït.

Dins del terme municipal ens trobem les zones urba-

nes i les urbanitzacions següents:

• Terramelar

Tradicionalment, en aquell paratge hi havia els polvo-

rins del campament militar que es troba ubicat a Paterna. Per 

allí passava el camí de trànsit que anava als forns de la calç de 

Godella. La seua denominació prové d’una apocopació, alho-

ra que castellanització, de l’expressió terra d’ametlers, ja que 

eren els arbres hi havia plantats en aquell terreny abans de ser 

urbanitzat en els anys setanta.

• Lloma Llarga (Valterna)

És la denominació tradicional d’una partida. Segons 

el Diccionari normatiu valencià, una lloma es una ‘muntanya 

de poca alçària i de forma plana o arredonida’. En aquest cas 

se li afegeix l’adjectiu llarga per a diferenciar-la de la lloma 

redona. En els anys noranta del segle passat va ser urbanit-

zada i s’hi va construir una urbanització que es va denominar 

Valterna.

• Santa Gemma, la Creu de Gràcia, Casas Verdes 

(el Bovalar)

Segons el Diccionari general de Francesc Ferrer Pas-

tor (DG), un bovalar és un ‘tros de terra tancada on pasten 

els bous’. Sobre aquesta partida, situada en la zona més sep-

tentrional del municipi, s’han construït una sèrie de zones 

urbanes anomenades Santa Gemma, la Cruz de Gracia y, més 

recentment, Casas Verdes.

• La Coma (Mas del Rosari)

El barri de la Coma està construït damunt del que 

s’anomenava la partida de la Coma. Es tracta d’una depres-

sió plana que participa dels termes municipals de Paterna, 

Burjassot i Godella. El mot Coma és un genèric que significa, 

segons el DCVB, ‘depressió més o menys pregona i planera en 

terreny de muntanya’. En el DNV es defineix en termes pare-

guts com a ‘depressió més o menys fonda i plana en terreny 

de muntanya’. Es tracta d’un prat elevat, generalment situat 

en cims aplanats, ric en herbatge i apreciat com a pastura. En 

aquesta partida es va construir l’anomenat barri de la Coma al 

llarg dels anys huitanta,.

• Urbanització Cims de Sant Antoni (la Conarda)

Aquesta és la traducció oficial del nom Cumbres de 

San Antonio amb què es va anomenar inicialment la urbanit-

zació que es va construir sobre la partida de la Conarda.

• Urbanització El Plantio

En la zona més occidental de Paterna que llinda amb 

Sant Antoni de Benaixeve es troba la urbanització El Plantio. 

L’any 1848 ja es registra en el Llibre del padró de riquesa de 
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Paterna el nom de la partida. En aquest cas s’ha respectat 

el nom amb què s’ha denominat la urbanització que s’hi ha 

edificat.

• Urbanització Montcanyada (el Rabosar)

Si una rabosa és un mamífer carnisser de peus curts, 

cua llarga i grossa i pelatge rogenc, el sufix -ar ens parla d’una 

zona on abunden les raboses. Sobre la partida del Rabosar es 

va construir la urbanització Montcanyada en els anys 60. El 

seu nom és un derivat del topònim següent.

• Urbanització La Canyada

Una canyada és, segons el Diccionari valencià, ‘una 

vall estreta plantada de canyes’. A Paterna, amb aqueix nom 

coneixem la partida de la Canyada, la zona residencial de la 

Canyada i la Canyada de Penya Mandor. Aquest topònim ja 

apareixia registrat l’any 1848 en el Llibre del padró de riquesa 

de la vila de Paterna.

Taula d’equivalències toponímiques:

Denominació tradicional Denominació actual

Els polvorins Terramelar

Lloma Llarga Valterna

Partida el Bovalar Santa Gemma

Partida el Bovalar la Creu de Gràcia

Partida el Bovalar Casas Verdes

Partida de la Coma entre  
el Bovalar i el Rabosar

Barri de La coma

Partida de la Conarda / el fondo 
Camarena

Urbanización Cumbres de San 
Antonio / Urbanització Cims 
de Sant Antoni

Partida del Plantio Urbanització El Plantio

Partida del Rabosar Urbanitzaciò Montcanyada

Partida de la Canyada Urbanització La Canyada

3.3. Construcció de polígons Industrials

• Polígon industrial La Fuente del Jarro. (Font del 

Gerro, Font del Pitxer)

Aquest topònim naix com a fruit de la castellanitza-

ció. En el lloc on ara s’ubica el polígon industrial estava l’ano-

menat barranc de la Font, on hi havia un naixement d’aigua, 

canalitzada a través d’una font, amb un frontal de pedra que 

tenia el dibuix d’un pitxer i el rètol en castellà Fuente del Jarro. 

En aquest cas, el rètol creà el referent toponímic. En l’actuali-

tat, la denominació oficial del polígon industrial és castellana: 

Polígon Industrial La Fuente del Jarro, si bé s’han fet diverses 

propostes per a substituir el nom en castellà per un dels dos 

següents: Font del Pitxer o Font del Gerro. El primer, traducció 

literal del castellà, i el segon, traducció més aviat fonètica del 

castellà.

• Polígon industrial Carretera d’Ademús (l’Andana) 

- Parc Tecnològic de València (revolta del Pixador)

Es troba en la part més septentrional del terme mu-

nicipal de Paterna, entre la pista d’Ademús i el terme munici-

pal de Bétera. En la mateixa zona hi ha també el que s’anome-

na popularment Els camps del València Club de futbol. El nom 

del polígon s’ha pres de la carretera que el travessa i no del 

nom tradicional de la partida, que era la revolta del Pixador.

• Ciutat de Negocis Tàctica

Coincideix amb la tercera fase del polígon industrial 

La Font del Gerro, de recent construcció. S’ha construït sobre 

una sèrie de partides anomenades els Clots i el pla del Rector. 

Ja el mateix nom que l’identifica és més aviat una construcció 

filològica de laboratori i de màrqueting que no respecta la 

denominació tradicional del lloc on està situat.

4. ELEMENTS FÍSICS I PARTIDES (SEGON BLOC)

La superfície del terme municipal de Paterna, com 

hem dit més amunt, ocupa més de 44 km2. Es tracta d’una 

superfície suficientment extensa per a donar una variada i 

rica toponímia d’arrelament tradicional, és a dir, uns topò-

nims creats sobre la mateixa experiència i sobre la realitat 

del terreny, sobre els elements naturals fàcilment observables: 

sendes, ponts, assuts, rambles, que donen nom a partides i 

altres elements. Així mateix, els propietaris també han dei-

xat les seues empremtes en la toponímia, com ho demostren 

alguns cognoms de veïns de la població que són fàcilment 

identificables en diverses partides i paratges de la població.

5. PECULIARITATS DE LA TOPONÍMIA PATERNERA

5.1. Poblament

Cal assenyalar la quantitat de casetes i masos cons-

truïts a Paterna, la denominació dels quals prové de la iden-
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tificació del propietari, bé del nom o bé del malnom, o de 

la partida on es troben. Així, hem arreplegat més de trenta 

noms de casetes i masos. Com a exemple direm que, pel nom 

trobem la caseta de Pere; pel malnom, la caseta de Coto; per 

l’ofici, la caseta del Barber; per aficions comunes, la caseta 

dels Caçadors, i per circumstàncies ocorregudes, la caseta de 

les Desgràcies.

Farem ací un xicotet incís per a distingir una caseta 

d’un mas. Segons el Diccionari normatiu valencià, una caseta 

és una ‘casa menuda de construcció lleugera, especialment la 

destinada a alberg provisional’, mentre que un mas és una ‘ex-

plotació agrària tradicional integrada per una casa de camp 

amb diverses dependències i pels boscos, les pastures o les 

terres de conreu que té adscrites’.

Topònim
Caseta de Metxa

Caseta de Rodrigo

Caseta de Torrosco

Mas del Plantio

Antic Berenador del Tio Pasqual

Assut de la Séquia de Tormos

Casa de l’Assut de Montcada

Caseta de Calcuta

Caseta de Coto

Caseta de Federico

Caseta de Flors

Caseta de Gallineta

Caseta de Güel

Caseta de les Bombes

Caseta de les Desgràcies

Caseta de Llongana

Caseta de Peñalver

Caseta de Pere

Caseta de Ramoneta

Caseta de Rubio

Caseta de Soto

Caseta de Vint-i-huit

Caseta del Barber

Caseta del Colmo

Caseta del Navarrés

Caseta del Petiu

Caseta del Pincho

Caseta del Tio Elies

Caseta del Tio Pepico l’Aiguader

Caseta del Tio Vicent

Caseta dels Caçadors

Corral de Roc

el Mas de Vélez

el Mas dels Iaios

Hort de la Creu

Mas d’Elies

Mas de Febo

Mas del Rosari

Maset Torrei

quadra de Peñalver

Refugi Agrícola

Virgen de la Paz

Xalets Comercials

Casa d’Aracil

Caseta de la Reineta

Caseta de Timoteo

Caseta del Parro

Caseta del Pescador

Caseta del Roget

Hort de Sant Josep

Torn Séquia de Mestalla

5.2. Vies de comunicació

Hem arreplegat una àmplia toponímia de camins 

amb noms que deriven de la partida que travessen o del lloc 

de destinació: camí dels Fondos, camí de la Corrucossa, camí 

de l’Estació, etc.

A més a més, hem de tindre en compte que el nostre 

terme municipal és travessat per l’autopista A7, el By Pass, la 

V-30, el corredor Comarcal i la pista d’Ademús, la qual cosa ha 

fet que siga probablement un dels municipis més ben comu-

nicats, si bé a costa de sacrificar alguna partida i algun camí 

tradicional.

Topònim
Camí de Camarena

Camí de la Bassa Blanca

Camí de la Conarda

Camí del Barranc Fondo

Camí del Barranc Fondo a la Canyada

Camí del Barranc Fondo al Pla del Pou

Carretera del Comte de Montornés
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FGV Torrent-Llíria

A-7 E-15

Camí Anell de la Corrucosa

Camí de Díaz

Camí de l’Assut

Camí de la Lloma Redona

Camí de la Tandera

Camí de la Tapieta

Camí de la Vereda

Camí de les Moles

Camí de Martinot

Camí de Vélez

Camí del Mas de Febo

Camí del Penal

Camí del Pont Catxo

Camí del Rabosar

Camí del Siscar

Camí dels Clots

Camí dels Molins

Camí Dret de la Corrucosa

Camí Esquerre de la Corrucosa

Camí Terracànters

Camí Vell de Bétera

CV-35

CV-365

CV-367

Pont de les Eres

Camí del Camp de Tir

Camí de l’Estació

Camí de la Fila

Camí de les Rambles

Camí de Manises

Camí de quart

Camí dels Fondos

Camí dels Tarongers

l’Assagador

Camí de Campanar

Camí de València

Camí del Batà

Camí del Racó de Patiràs

5.3. Partides

En el municipi trobem dos zones geosuperficials: hor-

ta i secà, difícilment identificables a través dels topònims si 

no és pels elements descriptius que contenen. Així que hem 

de tindre en compte la pròpia experiència. Si parlem de la 

partida del Rabosar, l’experiència ens indica que estem par-

lant de muntanya i secà, mentre que si parlem de la canal 

Fonda, estem parlant de regadiu, i per tant d’horta.

Hem arreplegat una rica toponímia de partides, de 

les quals destaquem toponímicament:

• La Corrucosa

Es tracta d’una partida de regadiu, que, segons Co-

romines, sembla un nom emparentat amb el llatí corrugatus 

(arrugat) i en toponímia ha de tindre el sentit de terres aspres, 

arrugades.

• Terra cànters

Es tracta d’una partida que en l’actualitat està ab-

sorbida pel polígon industrial La Fuente del Jarro. Segons la 

tradició oral, el nom és degut a l’argila que se’n treia per a dur 

a terme l’activitat terrissera del municipi en segles passats. Si 

bé la denominació tradicional ha sigut Terra Cànters, sense la 

preposició de, en el Llibre de padró de riquesa de 1848 apareix 

denominada en castellà com a Tierra de Cántaros.

Topònim
el Plantio

la Bassa Blanca

la Conarda

Patinyo

Bonavista

Despenyaperros

el Llac

el Martinot

el Mirador

el Palmar

el Penal

el Pixador

el Pla del Retor

el Pontó

el Rabosar

el Siscar

els Arquets

els Clots

l’Assut

la Canyada de Penya de Mandor

la Corrucosa

la Cova de la Mel
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Toponímia de paTerna

la Cova del Colom

la Mallada

la Tandera

la Tapieta

la Vallesa

la Vallesa de Mandor

Terracànters

la Lloma Llarga

el Vado

els Fondos

l’Estació

la Closa

la Fila

la Rambla

el Batà

el Racó de Patiràs

la Canal Fonda

la Penya

Partida de Calatrava
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INTRODUCCIó

El dia 5 de desembre del 2014 el Ple de l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua (AVL) va aprovar l’obra Criteris per a 

la fixació de la toponímia valenciana, que correspon al volum 

número 3 de la col·lecció «Manuals».1

El llibre, que va ser presentat en la Universitat de Va-

lència el dia 15 de setembre del 2015, està basat en el tre-

ball inicial que dugueren a terme cinc tècnics de promoció 

lingüística d’Administració local (Maria Josep Arayo, Cèsar 

Mateu, òscar Pérez, Josep Sanchis i Josep Antoni Torregrossa), 

convençuts de la necessitat de plasmar en una mateixa obra 

la resposta a una sèrie de qüestions dubtoses relatives a la 

toponímia que se’ls havien plantejat en el seu treball diari. A 

partir d’esta idea inicial, es va pensar en una obra que resul-

tara útil també a un altre tipus de personal interessat en la 

matèria, com ara geògrafs, traductors, correctors, periodistes, 

investigadors, etc.

El treball toponímic dut a terme per l’Adminis-

tració valenciana des dels anys noranta fins ara ha sigut 

considerable:2 s’ha recopilat la toponímia de tot el territori, 

inclosa la de la zona castellanoparlant i la de la comarca del 

Carxe, s’ha inventariat eixa toponímia, s’ha georeferenciat 

1. El número 1 de la col·lecció és el Manual de documentació administrativa i 
el número 2 és el Llibre d’estil per als mitjans audiovisuals en valencià.

2. Ens referim en un primer moment a la Conselleria de Cultura (1994-2003) i 
a la Conselleria de Medi Ambient (1994-1997), i després, a l’Institut Cartogràfic 
Valencià (1997-2016) i a l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2003-2016).

en la Infraestructura de Dades Espacials (IDE) valenciana3 i 

s’ha fixat seguint unes pautes de normalització.4 Ha sigut im-

portantíssima la tasca feta per la Universitat de València, en 

concret, pels professors Emili Casanova, Vicenç Rosselló, Joan 

Mateu i altres. L’organització de dos màsters de toponímia ha 

resultat imprescindible en la formació de toponimistes, que 

després han participat en els projectes de recopilació de topò-

nims, en primer lloc, en el Corpus toponímic valencià (2009), 

i després, en el Nomenclàtor Toponímic Valencià (en procés).

3. L’IDE valenciana està continguda en el geoportal Terrasit.

4. És important recordar que la toponímia forma part del patrimoni cultural i 
que les administracions tenen l’obligació de protegir-la. Així ho han considerat 
les Corts Generals, que l’han inclosa dins del concepte de patrimoni cultural 
immaterial en la Llei 10/2015, de 26 de maig, per a la salvaguarda del Patri-
moni Cultural Immaterial.

CRITERIS PER A LA FIXACIó DE LA TOPONÍMIA VALENCIANA

Maite Mollà Villaplana
[Acadèmia Valenciana de la Llengua]
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En este sentit, era important unir totes estes expe-

riències toponímiques, la local, la administrativa i la univer-

sitària, de manera que s’arribara a una obra completa en què 

es desplegaren les principals qüestions relacionades amb els 

noms propis geogràfics.

Com que el llibre es va concebre com una obra pràc-

tica, la Secció d’Onomàstica5 considerà que, per tal de respon-

dre a les necessitats dels possibles usuaris, s’haurien d’abor-

dar sis aspectes fonamentals relacionats amb la toponímia: 

la legislació, la normalització de la toponímia, les qüestions 

formals (traducció, retolació, majúscules i minúscules, etc.), 

la toponímia urbana, la tipologia dels topònims i els termes 

genèrics i l’exonímia.

En les pàgines següents es destacaran els aspectes 

més rellevants de cada apartat, de manera que el lector puga 

fer-se una idea aproximada del contingut del manual i, per 

tant, de les pautes i els criteris establits per esta institució en 

relació amb esta temàtica.

MARC LEGISLATIU

Els estats membres de la Unió Europea estan obligats 

per llei a elaborar infraestructures de dades espacials (IDE). 

La publicació de la Directiva 2007/2/CE del Parlament Euro-

peu i del Consell, de 14 de març del 2007, mitjançant la qual 

s’establix una infraestructura d’informació espacial en la Unió 

Europea (INSPIRE),6 ha obligat les administracions públiques a 

generar sistemes d’informació geogràfica complexos, de qua-

litat i regits per unes normes d’execució homogènies.

Les IDE són espais virtuals sostinguts per una comu-

nitat per a emmagatzemar i compartir informació geogràfica 

en xarxa. El nom, juntament amb la geometria i l’identificador, 

són els atributs obligatoris que han de tindre les dades geo-

gràfiques recopilades en estes infraestructures. El nom equival 

al topònim normalitzat; la geometria, a les coordenades geo-

gràfiques, i l’identificador és un codi únic per a cada element 

geogràfic.

5. La Secció d’Onomàstica estava formada en aquell moment pels acadè-
mics Emili Casanova (president), Alfons Vila (secretari), Jordi Colomina, Ra-
mon Ferrer, Pere Maria Orts (†), Josep Palomero i Honorat Ros.

6. La llei que transposa la Directiva INSPIRE a Espanya és la Llei 14/2010, de 
5 de juliol, sobre les infraestructures i els servicis d’informació geogràfica a 
Espanya, coneguda a com LISIGE.

Per tot això, les administracions públiques que esta-

ven treballant en toponímia han hagut d’anar transformant 

els seus corpus en repositoris amb contingut geogràfic en lí-

nia.

Un dels servicis més importants de l’IDE valenciana 

és el de creació d’un nomenclàtor. A hores d’ara, el Nomen-

clàtor Toponímic Valencià, que està duent-se a terme con-

juntament per l’ICV i l’AVL, compta amb 121.368 topònims 

georeferenciats,7 dels quals aproximadament 800 es conside-

ren toponímia major (grans rius, muntanyes importants, caps 

de municipi, parcs naturals, entre altres elements), en canvi, la 

resta són toponímia menor (fonts, pous, barrancs, xicotetes 

elevacions, cases, horts, etc.). quant a la divisió lingüística, les 

xifres són les següents: 39.251 topònims en la zona castella-

noparlant i 82.051 en la zona valencianoparlant. Evidentment 

la diferència en la quantitat de toponímia ve marcada perquè 

la superfície de la zona valenciana és molt més extensa que 

la de la castellana. Només en 66 casos el topònim està cata-

logat amb l’etiqueta valencià/castellà. Es tracta del nom dels 

municipis amb una denominació oficial bilingüe (Orpesa / 

Oropesa del Mar; Novetlè/Novelé) i d’alguns elements lineals 

que circulen per la frontera lingüística, com ara assagador de 

les Llomes (la Mata) / azagador de las Lomas (Olocau del Rey).

Amb la toponímia inventariada i georeferenciada, hi 

ha encara dos processos complementaris, però diferents, pen-

dents de realitzar: la normalització i l’oficialització. Les lleis 

marquen quines institucions tenen la potestat per a dur-los 

a terme.

L’Institut Geogràfic Nacional, en l’apartat «Toponí-

mia i nomenclàtors geogràfics» del seu web,8 fa la següent 

definició dels dos processos: «El topònim normalitzat és el 

que ha sigut establit per una autoritat competent atenent 

unes normes o criteris fixats per eixa autoritat. quan l’esta-

bliment de la forma es realitza mitjançant un procediment 

establit i es publica en el butlletí oficial de l’organisme com-

petent, es diu que el topònim és oficial».

En el nostre àmbit, este repartiment de competèn-

cies ve directament especificat en l’Estatut d’Autonomia de 

7.  Georefenciar significa establir una geometria per a cada topònim, és a dir, 
unes coordenades geogràfiques.

8.  http://www.ign.es/ign/layoutIn/actividadesToponimia.do
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la Comunitat Valenciana (articles 20, 41 i 49.8),9 la Llei d’Ús i 

Ensenyament del Valencià (article 15)10 i en la Llei de Creació 

de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (articles 7b i 8).11

Segons este marc legislatiu, l’Acadèmia Valenciana 

de la Llengua té la competència per a normalitzar els topò-

nims (a excepció dels urbans), de les dos zones lingüístiques 

del territori; és a dir, per a fixar la forma gràfica, atenent uns 

criteris elaborats prèviament, del nom dels rius, les fonts, els 

barrancs, les serres, els paratges, etc., però estos topònims no-

més poden ser oficialitzats pel Consell, pel Govern valencià, 

mitjançant la seua publicació en un document oficial. Este 

pas, que sí que han fet altres comunitats autònomes, com 

ara Catalunya, Navarra, Aragó, i, en part, Galícia, País Basc i 

Astúries, encara està pendent en el nostre cas. En este sentit, 

l’oficialització de la toponímia actua com a element estabilit-

zador, dóna seguretat a l’usuari i reforça la conservació i per-

durabilitat en el temps de les denominacions tradicionals. Des 

d’este punt de vista, seria desitjable que el Govern valencià 

es mostrara sensible a esta qüestió i iniciara els tràmits que 

portaren a la consecució d’este objectiu.

D’altra banda, en el cas de la toponímia urbana (nom 

de carrers, edificis culturals i esportius, urbanitzacions, barris, 

etc.) la competència per a fer oficials les denominacions és 

municipal. La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià és clara 

(article 15): «El nom de les vies urbanes serà determinat pels 

ajuntaments corresponents».

Per tant, són els ajuntaments els que han d’elaborar 

i aprovar els seus nomenclàtors de carrer. És evident que els 

criteris lingüístics continguts en estos compendis no es po-

den apartar de la normativa general establida per l’AVL, però 

són els ajuntaments els que, si volen completar el procés, han 

d’elaborar i aprovar la seua guia de carrers, publicar-la en el 

Butlletí Oficial de la Província corresponent i comunicar-la a 

l’Institut Nacional d’Estadística. En este sentit l’Ajuntament 

de Vinaròs publicà el seu Reglament de Toponímia Local en 

el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 41, d’1 

9. Llei 1/2006, de 10 d’abril, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valen-
ciana.

10. Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament de Valencià.

11. Llei 6/1998, de 16 de setembre, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua

d’abril del 2008. Per la seua banda, l’Ajuntament d’Alzira 

publicà el seu Reglament de Toponímia Local en el Butlletí 

Oficial de la Província de València número 99, de 26 d’abril 

del 2012.12 L’Orde d’1 de desembre del 1993 de la Conselleria 

d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les llengües oficials en la 

toponímia, en la senyalització de les vies de comunicació i 

en la retolació dels servicis públics en l’àmbit territorial de 

la Comunitat Valenciana detalla un poc més les pautes que 

s’han de seguir en este tema quan especifica que «la senya-

lització de vies i serveis públics atendrà el predomini lingüístic 

establit en el títol cinqué de la Llei d’Ús i Ensenyament del 

Valencià». Esta mateixa línia s’ha seguit en el manual quan 

s’ha expressat en el capítol dedicat a la toponímia urbana 

(pàg. 95) que: «La diferenciació entre poblacions valenciano-

parlants i castellanoparlants condicionarà tambe l’elecció de 

la llengua utilitzada en les guies de carrers dels municipis».

Dins de l’àmbit municipal, un cas especial és el del 

topònim major del municipi. quant al tractament normatiu 

del tema, hi ha una legislació específica, el Decret 58/1992, 

de 13 d’abril, del Govern valencià, pel qual es regula el pro-

cediment d’alteració del nom del municipi. Este decret esta-

blix que l’ajuntament té la potestat d’iniciar l’expedient i de 

proposar una nova denominació, que només pot fer oficial el 

Consell mitjançant l’aprovació d’un decret. A més l’informe 

de l’AVL és preceptiu en este expedient. En l’actualitat dels 

395 pobles valencianoparlants, 324 tenen el nom en valencià, 

33 tenen una denominació bilingüe13 i 38 no tenen encara el 

12.  L’Ajuntament de Vinaròs, en el Ple del dia 24 d’octubre del 2013, aprovà 
el Nomenclàtor Oficial de Carrers. Al seu torn, el dia 29 de gener del 2016 la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovà el Nomenclàtor 
de Vies Públiques del Terme Municipal de València. (Agraïsc les dades a Maria 
Josep Arayo i Vicent Anyó).

13.  Els pobles amb una denominació oficial bilingüe són: Alacant/Alicante, 
Alcoi/Alcoy, Almassora/Almazora, Alqueries, les /Alquerías del Niño Perdido, 
Benicàssim/Benicasim, Borriana/Burriana, Camp de Mirra / el Campo de Mirra, 
Castelló de la Plana / Castellón de la Plana, Elx/Elche, Fondó de les Neus / 
el Hondón de las Nieves, Moixent/Mogente, Monòver/Monóvar, Montitxel-
vo/Montichelvo, Montroi / Montroy, Novetlè/Novelé, Orpesa / Oropesa del 
Mar, l’Orxa /Lorcha, Peníscola/Peñíscola, Pinós / el Pinoso, el Poble Nou de 
Benitatxell / Benitachell, Sagunt/Sagunto, Sant Jordi / San Jorge, Sant Vicent 
del Raspeig / San Vicente del Raspeig, Suera/Sueras, la Torre de les Maçanes / 
Torremanzanas, les Useres / Useras, Vilallonga/Villalonga, la Vila Joiosa / Villa-
joyosa, Vilafranca / Villafranca del Cid, Xàbia/Jávea, Xilxes/Chilches, Xixona/
Jijona i Xodos/Chodos,
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nom normalitzat.14 Des del manual s’insta els municipis que 

encara tenen una denominació castellanitzada a iniciar els 

tràmits per a fer oficial la forma única en valencià.

Pel que fa les denominacions bilingües, és important 

ressaltar que esta és una possibilitat que està tant en el Decret 

esmentat com en la Llei Reguladora de Bases del Règim Local;15 

per tant, l’AVL no pot informar en contra si és la forma propo-

sada per l’ajuntament corresponent. En este cas s’ha establit, 

com a mesura per a intentar dotar de coherència les bases de 

dades, llistes, etc., que en la zona valencianoparlant el topònim 

valencià se situe en primer lloc. Si hi haguera algun cas de do-

ble denominació per a pobles de la zona castellanoparlant (per 

ara no n’hi ha), seria al revés, el nom en castellà aniria davant. 

A més, cal recordar que el guió no és un signe adequat en este 

context, ja que aglutina, en canvi, la barra significa alternança, 

una alternança que vindrà marcada pel context lingüístic.

CRITERIS DE NORMALITzACIó DE TOPòNIMS

En l’apartat anterior féiem al·lusió al concepte de 

normalització com el procés mitjançant el qual s’apliquen 

sobre els topònims uns criteris establits prèviament per una 

institució normativa. En el segon capítol del manual es troben 

detallades estes pautes que han servit per a plasmar gràfica-

ment els topònims recopilats de manera oral. Es tracta també 

de donar coherència a tot el conjunt aplicant sempre els ma-

teixos criteris, de manera que, posem per cas, si la caiguda de 

la d intervocàlica és un dels fenòmens que no es representa 

gràficament, esta qüestió es podrà observar en el corpus sen-

cer i també en cada cas particular.

El capítol està dividit en dos subcapítols, un per a 

l’àrea valencianoparlant i un altre per a la castellanoparlant. 

Com ja s’ha dit, l’AVL té la competència en les dos zones 

lingüístiques i el projecte general preveu la normalització i la 

14.  Els pobles que no tenen encara el nom normalitzat són: Alboraya (en trà-
mit), Albuixech, Alcocer de Planes, Alfarp, Algar de Palancia, Algimia de Alfara, 
Algueña, Benlloch, Beniardá, Beniflá, Benisanó (en tràmit), Benisuera, Cañada, 
Villanueva de Castellón, Cervera del Maestre, Facheca, Forcall, Genovés, Her-
bés, Hondón de los Frailes, Lucena del Cid, Moncada, Muro de Alcoy, Náquera, 
Palma de Gandía, Ráfol de Salem, Real de Gandía, Rótova, Sanet y Negrals, 
Sempere, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pulpis, Sierra Engarcerán, 
Zorita del Maestrazgo, Todolella, Turís, Valencia i Vall de Gallinera.

15.  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim Local.

georeferenciació de la toponímia de tot el territori. El criteri 

general utilitzat en este sentit ha sigut el de territorialitat: en 

la zona castellanoparlant tant la part genèrica com l’espe-

cífica es representen amb el codi ortogràfic castellà, i en la 

part valencianoparlant, amb el codi ortogràfic valencià. Això 

no vol dir que s’eliminen o substituïsquen el valencianismes 

(fillol, capoll) i aragonesismes (llatonero, zuro, gorgo) en la 

zona castellana, i els castellanismes tradicionals i fossilitzats 

en la zona valenciana (collado, xarco, don), tot i que a estos 

elements se’ls aplicarà el codi ortogràfic de la zona; per este 

motiu, escrivim xarco amb x i no amb ch.

Una altra idea bàsica desplegada al llarg de tot el ma-

nual és la següent: el sentit principal d’un topònim és servir de 

referència geogràfica, per tant, la normalització no pot actuar 

mai com a agent desfigurador. En este sentit, s’han intentat 

combinar dos idees en principi oposades: el respecte a la llen-

gua viva de cada poble i l’aplicació de la normativa general. 

Per això, s’ha considerat que eliminar doblets lèxics, com cat-

xerulo/catxirulo, joncar/juncar, magrana/mangrana, cadolla/

codolla, hauria sigut desposseir el corpus d’eixa riquesa de 

varietats diatòpiques, que és una de les qüestions interessants 

que l’onomàstica pot aportar a la lingüística general.

A banda de les qüestions lèxiques, en el segon capítol 

es tracten els fenòmens fonètics, morfològics i sintàctics més 

comuns en toponímia, com ara les obertures i els tancaments 

vocàlics, els ensordiments d’algunes consonants, les aspira-

cions, les aglutinacions, la presència o absència de l’article i de 

la preposició medial, o el tractament dels antropònims.

CRITERIS D’ESCRIPTURA, TRADUCCIó I RETOLACIó

El tercer capítol està dedicat a qüestions formals, 

com la retolació, les xifres en els topònims, la confecció de 

llistes, etc. També en este apartat es tracten els criteris de 

traduïbilitat de topònims i antropònims.

Encara que este poguera paréixer un tema menor, 

són molts els dubtes que se susciten i que arriben a l’AVL 

al voltant, entre altres qüestions, de l’ús de les majúscules 

i minúscules. L’organització del capítol en tres apartats, les 

majúscules en els textos, en els rètols i en els mapes pot con-

tribuir a aclarir esta qüestió. Per exemple, els genèrics, com 

ara barranc, camí, casa, etc., són paraules comunes que dins 
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d’una frase s’escriuen en minúscula; en canvi, seguint un cri-

teri cartogràfic i atés que són paraules tòniques, en un mapa, 

s’escriurien en majúscula.

Els criteris d’ús de l’exonímia és una qüestió que des-

perta opinions encontrades. El tema s’ha abordat des de la 

perspectiva dels tres criteris bàsics que poden justificar o no 

l’adaptació de la toponímia al context lingüístic, que, per altra 

part, és un fenomen comú en totes les llengües: Nàpols és un 

exònim, però Nápoles també.

La qüestió de l’elecció de les diferents variants del 

nom de les poblacions valencianes de la zona castellanopar-

lant (Ademús/Ademús, Oriola/Orihuela, Toixa/Tuéjar) plante-

ja molts dubtes. En este sentit, la coherència afegirà un punt 

de qualitat al text oral o escrit, alhora que facilitarà la com-

prensió del lector. Per contra, la barreja de criteris o de codis 

lingüístics podria fins i tot dificultar la comunicació.

En este capítol es detallen els tres criteris que cal tin-

dre en compte a l’hora d’enfrontar-se a esta qüestió:

- Criteri d’oficialitat: utilitzar sempre el nom ofi-

cial siga quina siga la llengua del text (Ademuz, 

Orihuela, Tuéjar).

- Criteri d’historicitat: utilitzar les formes històri-

ques, o exònims valencians, per als pobles de la 

zona castellanoparlant, independentment que 

estes formes siguen oficials o no quan el text 

siga en valencià (Ademús, Oriola, Toixa).

- Criteri de territorialitat: utilitzar les formes cas-

tellanes dels topònims de la zona castellano-

parlant i les formes valencianes dels topònims 

de la zona valencianoparlant, independent-

ment de la llengua del text i de l’oficialitat 

(Ademuz, Orihuela, Tuéjar).

En general, l’AVL seguix el criteri d’oficialitat en els 

documents oficials, i el d’historicitat, en les obres divulgati-

ves. El criteri de territorialitat s’ha aplicat a mapes, atles i ba-

ses de dades, sobretot per a la toponímia menor.16 Però cada 

16.  Els noms de països, províncies, municipis, grans rius, serres importants, 
etc., han generat exònims en altres llengües, sobretot en la d’aquells territoris 
amb què han tingut més relació històricament, però és molt difícil que un 
topònim menor genere un exònim. Per això, en este cas és millor seguir un 
criteri de territorialitat.

institució, mitjà de comunicació o editorial ha d’establir els 

criteris en el seu llibre d’estil i ser coherent dins d’un mateix 

document o col·lecció.

Per altra part, al final del capítol s’establixen una sè-

rie de pautes referides a la retolació, és a dir, als aspectes que 

s’han de tindre en compte quan el nom propi de lloc apareix 

dins d’una placa en un carrer o en una carretera, com ara 

que no es poden separar en línies diferents els connectors de 

l’element que precedixen o que els accents gràfics no s’han 

d’ometre, etc.

Bonrepòs 
i Mirambell

Passeig 
de la Ciutadella

TOPONÍMIA URBANA

El capítol quart està dedicat a la toponímia urbana. 

Com que la qüestió de les competències ja estava tractada 

en el primer capítol, en este apartat es detallen una sèrie de 

consideracions que cal tindre en compte quan es presenta la 

necessitat de crear toponímia nova; és a dir, de donar nom a 

un carrer, un barri, una urbanització, etc. Es recomana, en pri-

mer lloc, la utilització de la toponímia tradicional que estava 

present en la zona anteriorment. També es podrien completar 

sèries lèxiques ja existents, com ara la de noms d’animals, 

plantes o oficis. Es desaconsella el reconeixement a personali-

tats que encara estiguen vives, ja que la seua trajectòria vital 

podria donar sorpreses.

Este capítol es completa amb l’annex 1, que conté un 

model de reglament de toponímia local. Aquells pobles que 

tinguen sensibilitat respecte de la protecció de la toponímia 

urbana poden seguir el camí encetat pels municipis de Vina-

ròs i Alzira. En última instància, este reglament servirà per a 

poder elaborar i aprovar una llista oficial de topònims urbans, 

que s’aprovarà en el Ple de l’ajuntament i es publicarà en el 

Butlletí Oficial de la Província corresponent. La creació d’una 

Comissió de Toponímia contribuirà a la consecució d’este 

objectiu, ja que serà esta comissió mixta la que proposarà 

a l’ajuntament el topònim, o llista de topònims, després de 

l’estudi corresponent i la consulta a l’AVL en el casos que així 

corresponga. És important potenciar la creació d’estes comis-

sions en els ajuntaments com a garantia per a la protecció de 
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la toponímia tradicional i com a mesura de contenció davant 

de l’aparició de noms comercials, banals, etc.

GLOSSARI DE TERMES GENÈRICS I CLASSIFICACIó DELS 

TOPòNIMS

El capítol 5 conté la relació de codis utilitzats per a 

representar la variada tipologia toponímica. El treball en bases 

de dades grans crea la necessitat de classificar els topònims 

atenent també la diversitat d’elements que representen. Este 

treball d’ordenació realitzat per l’ICV i l’AVL pot servir de re-

ferència a altres institucions o particulars que treballen amb 

quantitats importants de noms geogràfics. Com s’ha vist, la 

tipologia pot fer variar fins i tot el subjecte competencial a 

l’hora de normalitzar o oficialitzar el topònim.

Generalment els topònims estan formats per una 

part genèrica, que és un nom comú (barranc, cova, mas, etc.) 

i una part pròpia, que constituïx el nom propi o part deno-

tativa (d’en Roig, Blanca, de l’Advocat, etc.). Però no tots els 

genèrics són tan coneguts com els que s’acaben de citar. És 

possible que el públic general no conega que una algoleja és 

un genèric molt productiu en toponímia que significa ‘terra 

d’al·luvió situada a la vora d’un riu que s’aprofita per a ús 

agrícola’, o que un catxerulo, en determinades zones, dóna 

nom a ‘una caseta de pedra seca’, o que un estufador és una 

‘obertura de roques de la costa formada per l’acció erosiva de 

les aigües del mar’.

Per això, s’ha considerat oportú incloure en el ma-

nual un glossari de termes genèrics amb més de sis-centes 

entrades, que, amb ajuda de la definició i els exemples, puga 

ajudar a fer-nos comprendre la realitat física i humana que 

ens envolta.17

LA FORMA VALENCIANA DELS TOPòNIMS

La creació d’exònims és un fenomen natural en totes 

les llengües. Tòquio, Lió o Londres són adaptacions a la nostra 

llengua dels topònims originals, o endònims en les llengües 

respectives. En general els exònims no constituïxen el nom 

17.  En este punt agraïm enormement les aportacions de Jesús Bernat, espe-
cialista en la matèria.

oficial,18 per tant, queden fora d’este àmbit, però són un re-

curs vàlid per a uns altres usos, com ara els de caràcter menys 

formal o més divulgatiu, on l’adaptació del topònim a la llen-

gua del text oral o escrit incrementa el grau de comunicació 

entre emissor i receptor i fa més natural el discurs.

El Grup d’Experts de Nacions Unides en Noms Ge-

ogràfics (GENUNG) ha anat variant la seua postura en este 

tema al llarg dels anys. En principi la postura era més tanca-

da: a cada element geogràfic li correspon només un topònim. 

Amb el pas del temps es va veure que era impossible dur a la 

pràctica este criteri, ja que la realitat és molt més diversa i 

complicada. I, encara que amb matisacions, com ara «no cre-

ar nous exònims» i «no reactivar exònims històrics en desús», 

el posicionament inicial va anar fent-se més lax (Batlle: 2014, 

pàg. 24).

Tenint en compte totes estes reflexions, s’ha incor-

porat al manual només l’exonímia tradicional i consolidada. 

Per això, s’han elaborat una sèrie de llistes amb el nom de les 

poblacions valencianes, les províncies espanyoles, les comuni-

tats autònomes i els països del món i les seues capitals.

A més, cal tindre en compte que este camí que fa 

el nom geogràfic cap a l’adaptació a una llengua diferent es 

complica quan la llengua d’arribada i la llengua de partida 

no tenen en comú ni tan sols l’alfabet. En este sentit, el 

procés d’assimilació es pot fer seguint un dels dos proces-

sos següents: la transliteració i la transcripció. Este últim 

intenta representar la pronúncia original a partir dels fone-

mes i grafemes disponibles en la llengua de destinació. Amb 

l’objectiu de poder facilitar el treball a professionals de la 

llengua o de la comunicació es presenten quatre taules de 

transcripció dels alfabets ciríl·lic, grec, àrab i xinés (pinyin) 

al valencià.

El manual acaba amb dos annexos, un model de re-

glament de toponímia municipal, del qual ja s’ha parlat en el 

capítol dedicat a la toponímia urbana, i una llista de les abre-

viatures més usuals en toponímia. Completa l’edició un índex 

18.  Alguns dels topònims majors de les nostres poblacions estan constituïts 
per l’exònim, o adaptació al castellà, de l’endònim valencià (Sierra Engarcerán, 
San Rafel del Río) o per la suma de l’endònim i l’exònim (Alacant/Alican-
te, el Pinós/Pinoso). En principi, segons el nostre punt de vista, esta situació 
representa una irregularitat, ja que el nom oficial hauria d’estar format per 
l’endònim.
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per paraules i matèries que facilitarà al lector la recerca dels 

continguts que li resulten més interessants.

CONCLUSIONS

La valoració de l’estudi de la toponímia ha anat en 

augment en els últims anys tant per part de les adminis-

tracions públiques com de la societat en general. El procés 

d’elaboració d’Infraestructures de Dades Espacials ha posat de 

manifest, una vegada més, la importància del nom geogràfic 

com a element referenciador i també la necessitat de la nor-

malització dels topònims per a dotar els corpus d’estabilitat 

i seguretat, qüestió imprescindible en les recerques virtuals, 

que són ara per ara les majoritàries.

Des d’este punt de vista, esperem que este treball de 

resum i sistematització de l’experiència toponímica de més 

de vint anys contribuïsca a homogeneïtzar els usos concrets 

de la toponímia en els diversos àmbits on apareix.

D’altra banda, la percepció del topònim com a ele-

ment que forma part del patrimoni cultural és cada dia ob-

servada per un major nombre de institucions, associacions i 

per les persones particulars. A més, la toponímia és un dels 

aspectes lingüístics que connecta més directament amb els 

sentiments relacionats amb la identitat territorial. La nostra 

memòria personal i col·lectiva està lligada sempre a un lloc i 

eixe lloc, a un nom. En este sentit el respecte i la preservació 

de la toponímia apuntats en esta obra són un element essen-

cial en qualsevol tipus de projecte que tinga per objectiu la 

vertebració del territori.

AGRAïMENTS

És just fer constar ací un triple agraïment. En primer 

lloc, als enquestadors de camp per la seua tasca investigadora 

i d’aproximació a la realitat; en segon lloc a l’Institut Car-

togràfic Valencià, pel seu inestimable i eficaç treball tècnic, i 

en tercer lloc, al col·lectiu de tècnics de promoció lingüística 

d’àmbit local, en especial a les cinc persones que redactaren 

el treball inicial, però de manera extensiva a tots aquells que, 

fent-nos arribar els seus dubtes, comentaris i inquietuds, ens 

han fet veure l’oportunitat d’elaborar este manual.
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Gràcia de l’aire, l’alqueria, el roll, 

el lledoner, arrelades presències,  

aigua fecunda, d’àmfores i solcs, 

benignitat de blanc a les façanes, 

oh clara Aldaia, més: oh pulcra Aldaia...

Vicent AndRés estellés (17 d’abril de 1984)

INTRODUCCIó

Inspirada per les paraules d’aquest gran mestre 

valencià, vaig començar a desbrossar i recol·lectar els to-

pònims del meu poble, Aldaia. Així, indagant en els arxius i 

fent un estudi de camp, vaig anar descobrint-ne les arrels, 

l’origen, les adversitats que ha hagut d’afrontar i l’han por-

tat fins al que coneixem en l’actualitat, i que han marcat 

una manera de ser i de viure dels aldaiers. En aquest fullet 

deixe escrit el seu testimoni i una història a la qual ací li 

donem veu.

El resultat d’aquest viatge pel territori és el fullet 

d’Aldaia, publicat amb el número 186 dins de la col·lecció 

«Toponímia dels Pobles Valencians», que edita l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua amb la col·laboració de l’Institut 

Cartogràfic Valencià i, en aquest cas, l’Ajuntament d’Aldaia.

1. MARC HISTòRIC I GEOGRàFIC

Aldaia és un municipi de la comarca de l’Horta, situat 

a 8 km de la ciutat de València i envoltat pels municipis d’Ala-

quàs, quart de Poblet, Torrent, Xirivella i Xiva. El seu terme mu-

nicipal té una extensió de 16,20 km2, amb una població de més 

de 30.000 habitants que reben el gentilici d’aldaieres i aldaiers. 

Va ser inicialment una alqueria musulmana enclavada 

dins del terme de quart, origen aràbic del qual encara es con-

serven algunes paraules que ens recorden la seua procedència. 

Els primers documents escrits que trobem sobre 

aquesta alqueria daten del segle xiii i estan presents en el Lli-

bre del Repartiment del Regne de València, on el rei Jaume I, 

després de la conquesta de València, explica com reparteix el 

territori.  Així, el 7 de juny de 1244 fa una donació al monestir 

de Sant Vicent de València —anomenat també de la Roque-

ta— del castell i vila de quart i l’alqueria d’Aldaia:

Sanctus Vincentius, castrum et villam de quart et 

alqueriam de Ladea et decimam redditus Albufere 

Valentie et salis in perpetuum...

La paraula Ladea fa referència a Aldaia. 

Anys més tard, el 14 de maig de 1295, mitjançant 

un privilegi reial, es va fer la donació al monestir de Poblet. 

Aquestes dues poblacions van estar unides fins al 15 de no-

vembre de 1798, quan el monestir de Poblet va dividir els ter-

mes. Amb la desamortització eclesiàstica i, consegüentment, 

la dissolució del règim senyorial, el 6 d’agost de 1835 deixa-

ren de ser patrimoni d’aquest monestir.

2. ETIMOLOGIA

Els estudiosos estan d’acord que l’etimologia del to-

pònim Aldaia és aràbiga: ad.-d.ay‘a. Tot i que hi ha unanimitat 
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en l’etimologia del nom, se li han atribuït interpretacions 

diferents, com la de Ramon Martí en el Vocabulista in ara-

bico del segle xiii, on diu que significa ‘l’hort’, mentre que, 

en Supplément aux dictionnaires arabes, de R. Dozy, i en 

Noms aràbics de lloc, de Carme Barceló, ens parlen de ‘llo-

garet’ o ‘poblet’.

Segons Coromines, el significat de ‘l’hort’ o ‘el camp’ 

és el més antic, apareix documentat ja en el segle ix, però el de 

‘llogaret’ o ‘poblet’ és el que més s’ha generalitzat.

3. CARACTERÍSTIqUES TIPOLòGIqUES EN  

ELS TOPòNIMS DE L’HORTA

El recull que presentem en el fullet conté 162 to-

pònims, però cal advertir que el corpus recollit és un poc 

més extens i, per problemes d’espai, finalment no es pogué 

plasmar tot en el mapa. En la zona de l’horta, la més con-

centrada, falten cinc braçals de séquia, dels quals parlaré en 

l’apartat 3.2.

La comarca de l’Horta té unes característiques molt 

singulars, i això és veu reflectit en la toponímia arreplegada 

en els pobles que la formen. En molts casos, són topònims 

comuns que indiquen costums i particularitats de la zona, i en 

altres, peculiaritats allunyades d’aquest terreny.

He separat per tipologies els topònims que analitza-

rem, per tal de seguir un ordre i exemplificar amb els topò-

nims la riquesa dialectal de la comarca. Aquest estudi pretén 

explicar la motivació dels noms de lloc pel tipus d’edificaci-

ons, el sistema de reg, l’agricultura i el terreny, els animals, la 

vegetació, les fites i vies de comunicació i els colors.

3.1. EDIFICACIONS

Aldaia és un poble tradicional de l’horta de València, 

la qual cosa es reflecteix en els topònims referits a les edifica-

cions típiques de la zona, com són:

• Caseta del Tio Carmel [kaséta del tío kaRmÉl]1

El genèric caseta fa referència a una casa menuda, 

en consonància amb la propensió a l’ús del diminutiu que 

tenim els valencians. Tio, en aquest cas, acompanya el nom, 

que és la forma tradicional d’anomenar les persones prò-

1.  En les transcripcions fonètiques he fet constar les formes pròpies del par-
lar de la zona.
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ximes per a mostrar l’afecte tot i no tindre cap relació de 

parentiu.

• Casota de Fèlix el Càrpio [kasÓta ðe fÉliks el káRpio]

Ací tindríem el cas contrari, el mot casota indica que 

la casa era de dimensions més grans i va acompanyada del 

nom del propietari.

• Alqueria d’Oloris [alkeRía ðolÓRis]

L’alqueria és una casa de camp situada en una ex-

plotació agrària amb terrenys de conreu, especialment de 

regadiu, com trobem en el Diccionari normatiu valencià 

(DNV). Documentada en el segle xViii, possiblement Oloris 

siga el cognom del propietari, però també és coneguda com 

a Alqueria Dolores, denominació provinent d’una deforma-

ció popular.

• les Barraques [lez Barákes]

Ací no parlem d’una edificació concreta, sinó d’un 

nucli de població construït en els anys 50 per als immigrants 

de Valverde del Júcar, que hagueren de traslladar-se, arran de 

la construcció del pantà d’Alarcó, al terme municipal d’Aldaia. 

Tot i que en un principi el topònim fa pensar en la barraca 

típica de l’Horta (en trobem algunes dins del terme), realment 

fa referència a l’estil de la construcció. 

Dins d’aquest grup, trobem partides que tenen l’ori-

gen en aquest tipus d’edificacions de poblament, com són: 

• el Maset dels Flares [el masé dels fláRes]

El mas és una casa de camp, que esdevé maset per 

la tendència dels valencians a abusar de l’ús del diminutiu, tal 

com hem explicat més amunt. Cal assenyalar que el deter-

minant que acompanya aquest topònim és d’origen incert, 

ja que les fonts orals consultades no recorden que hi haguera 

cap casa de frares per la zona, tot i que trobem documentació 

escrita en els mapes.

• el Maset Roig [el maséd rÓtS]

Com hem explicat anteriorment, el mas és una casa 

de camp situada en la zona rural.

• l’Alquerieta [lalkeRiéta]

El nom d’aquesta partida prové de l’alqueria d’Oloris, 

però en aquest cas el topònim no va acompanyat del nom 

del propietari i, com és habitual, és una la forma derivada de 

la paraula primitiva alqueria, a la qual s’ha afegit el sufix que 

indica disminució -et/-eta.

• la Casota [la kasÓta]

Arreplega el nom de la casota de Fèlix el Càrpio, però 

perd el nom del propietari.

• la Venta de l’Aire [la Bénta ðel ájRe]

La venta és definida pel DNV com a ‘posada, hostal’. 

En el diccionari de la RAE parla de ‘casa establecida en los ca-

minos o despoblados para hospedaje de los pasajeros’ i ‘sitio 

desamparado y expuesto a las injurias del tiempo, como lo 

suelen estar las ventas’. En aquest cas, el nom fa referència a 

les peculiars condicions climatològiques del lloc, que donen 

nom a la venta.

3.2. SISTEMA DE REG

Un altre grup de topònims que ens indiquen les ca-

racterístiques d’aquest municipi de l’horta són els que donen 

nom als elements que formen part del sistema de reg, un sis-

tema molt comú en els pobles limítrofs, on les ramificacions 

de la séquia principal que porten el nom d’un dia de la set-

mana ens indiquen el dia que passava l’aigua per a regar els 

cultius. Així, tenim els braços següents: 

- Braç de l’Escorriola

- Braç de Trullets

- Braç de Vila

- Braç del Dilluns

- Braç del Dimecres

- Braç del Dissabte

Barraca típica de la zona de l’Horta de València, a Aldaia
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- Braç del Diumenge

- Braç del Divendres

- Braç del Divendres de Quart

- Braç del Roll de Toneta

- Braç del Rollet de Coeta

- Braç del Rollet de Forà

- Braç Forà

Tots ells arrepleguen l’aigua de la séquia del Comu-

ner, coneguda també com el rollet de Gràcia d’Aldaia. Com 

a curiositat, cal assenyalar que cada dijous, en la plaça del 

poble, tenia lloc una sessió on es parlava sobre les qüestions 

que afectaven el reg d’aquesta séquia, i també s'hi celebraven 

judicis, tal com feia el Tribunal de les Aigües de València. 

Des del mes d’agost de l’any 2014 s’ha recuperat 

i constituït el Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de 

l’Horta d’Aldaia, que ja apareixia documentat en un privilegi 

atorgat el 10 d’abril de 1268 pel rei Jaume I als musulmans 

d’aquesta alqueria. És l’únic en la zona, llevat del Tribunal de 

les Aigües de València, que s’ha trobat en les escriptures i que 

encara està en funcionament. 

La séquia del Comuner arreplega l’aigua de la séquia 

de Benàger, un topònim on es veu la presència àrab de l’alque-

ria musulmana que va ser Aldaia, on l’element Ben- (< Bani) 

significa en àrab ‘dels fills de’. Per tant, el nom fa referència a 

una família amb el nom personal àrab Naggar (Nàger).

3.3. AGRICULTURA I TERRENY

Pel que fa a la agricultura i al terreny, també desta-

quen algunes partides per les seues característiques peculiars, 

allunyades d’un relleu planer típic de la zona. Tot és horta i pla. 

Hi destaquen, per tant, el secà i els alterons, que donen nom 

a les partides següents:

• el Secanet [el sekanét]

Nom que li ve donat perquè era una extensió de secà 

on, a causa de la seua altitud, no arribava l’aigua de reg i el 

cultiu més habitual era el raïm.

• la Muleta [la muléta]

Pot ser que vinga del diminutiu de mola (tossalet). Fa 

referència a l’elevació del terreny a què dóna nom, perquè, tot 

i no ser molt alt, crida l’atenció per estar un poc més elevat 

que la resta de partides que l’envolten.

Foto extreta de la pàgina oficial de l’Ajuntament d’Aldaia 
(www.aldaia.es) de l’acte de constitució del Tribunal del Comuner del 

Rollet de Gràcia de l’Horta d’Aldaia, que tingué lloc el 4 d’agost del 2014.
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• les Penyetes [les peñétes]

Anomenada així per l’existència d’unes roques de di-

mensions reduïdes, però prou visibles per a donar nom al lloc.

• l’Aleta [laléta]

El terreny que ocupa la partida dibuixa la forma de 

les aletes que s’utilitzen per a regar els camps i està lleugera-

ment elevat respecte dels espais de terra limítrofs.

• l’Alter [laltéR]

El nom respon a una elevació que trobem en aquesta 

partida, una zona més elevada de l’horta i en l’actualitat en-

clavada dins del poble.

• l’Alteró [lalteRó]

Com el seu nom indica, fa referència a un altet, a una 

elevació poc pronunciada del terreny. 

• les Basses [lez Báses]

Coneguda també com la foia de Quart, seria el cas 

contrari als topònims anteriors, en els quals, en lloc d’una ele-

vació, trobem depressions de diversa profunditat que s’omplin 

i formen una espècie de bassals quan plou molt.

• la Foia [la fÓja]

Nom que li ve donat per la forma que presenta i per 

estar per davall del nivell de les partides que l’envolten. 

• la Lloma [la £óma]

Rep aquesta denominació perquè la superfície del 

terreny s’assembla a una muntanya de poca alçària i de for-

ma arredonida.

I fent referència a l’extensió de terra que inclou di-

versos termes de la zona, tindríem:

• el Pla de Quart [el plá ðe kwáRt]

Una planura molt extensa que fa referència al munici-

pi de quart de Poblet. En segles passats aquesta partida va ser 

escenari d’enfrontaments, entre els quals cal destacar la Batalla 

de Sant Onofre, que tingué lloc durant la Guerra de la Indepen-

dència Espanyola contra les tropes de Napoleó l’any 1808. 

3.4. ANIMALS

Hi ha topònims motivats per diferents animals, com 

és el cas de:

• Pont dels Cavalls [pÓn dels kaBá£s] 

És un pont de pedra construït l’any 1880 per a poder 

creuar amb els carros la rambla de Poio. 

• el Perdiguer [el peRðiÄéR]

És una partida que, com el seu nom indica, fa refe-

rència a les perdius i a la zona delimitada de caça que ocupava 

el terreny.

Dins d’aquesta categoria podríem incloure, per les 

característiques similars que tenen, les partides següents:

• el Pesebret [el pesebRét]

Fa referència a un lloc on els animals menjaven.

• el Bovalar [el boBaláR]

Hi ha molta documentació escrita sobre aquest to-

pònim, compartit per molts municipis, ja que fa referència a 

una zona reservada al pasturatge del ramat. Concretament, en 

aquest bovalar pasturaven els animals dels municipis d’Aldaia 

i quart de Poblet, tot i que es trobava en el terme de quart. 

En un moment determinat de la història, els veïns d’Aldaia 

posaren un pleit contra el monestir de Poblet i contra quart, 

i el 10 de maig de 1737 la Reial Audiència de València els va 

concedir el seu propi bovalar. L’any 1745 va ser ampliat, i el 

1759 les dues poblacions, mitjançant un nou pleit, aconsegui-

ren poder pasturar fora de l’espai destinat a aquesta activitat.

3.5. VEGETACIó

La vegetació pròpia de la zona també ha tingut un 

gran impacte en les denominacions, i s’ha conservat en alguns 

topònims. Així, hi deuen el seu nom les partides de:

• el Coscollar [el kosko£áR]

Pont dels Cavalls
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Topònim que fa referència al lloc on predomina la 

coscolla, un arbust de fulles perennes, verdes i espinoses.

• la Garrofera dels Lladres [la ÄaroféRa ðelz £áðRes]

Coneguda també com la Garrofera del Bou, rep el nom 

per una garrofera de dimensions extraordinàries que hi havia 

al costat del motor de Sant Salvador. Aquest motor, proveït de 

parallamps, no va poder evitar que un llamp impactara en la 

garrofera i la incendiara. La garrofera va desaparèixer consumi-

da per les flames, però es manté viva en el nom de la partida. 

• la Mata dels Nucs [la máta ðelz núks]

La vegetació de piteres i de mates altes motivaren la 

creació del topònim.

• el Canyaret [el kañaRét]

La presència de canyars prop de les séquies donaren 

nom a la partida.

3.6. FITES I VIES DE COMUNICACIó

Uns altres motius que han tingut rellevància i que 

han popularitzat el nom d’algunes partides són les fites i les 

vies de comunicació, com ara:

• la Creueta [la kRewéta] 

El nom li ve donat per la creu de terme que indica el 

punt de divisió dels termes de Xiva, Torrent i Aldaia. Actual-

ment, només queda el pedestal de la creu.

• la Pedrota [la peðRÓta]

En aquest cas, l’element significatiu ha sigut una pedra 

enclavada en terra que servia, com el seu gravat encara ens 

recorda, per a prohibir el pas a totes aquelles persones que no 

foren propietàries de les terres. Aquesta pedra enorme, que va 

ser col·locada l’any 1888, donà nom a la partida.

Pel mateix procediment s'han format les denomina-

cions de les partides el Pont Nou i el Pontet de Plata, que van 

rebre els noms respectius per dos ponts antics que ja no exis-

teixen en l’actualitat.

3.7. COLORS

El color també ha sigut un element motivador per a 

donar nom a alguns topònims, com són:

• el Maset Roig [el maséd rÓtS]

• la Caseta Blanca [la kaséta bláNka]

També anomenada Casita Blanca i Casablanca.

Garrofera dels Lladres

Canyar en la partida del Canyaret
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• la Baida [la Bájða]

Aquesta és una altra paraula d’origen àrab que també 

significa ‘blanca’.

• el Cinturó Verd [el sintuRó BÉRt]

S’anomena també el Cinturó de Ronda. És un topò-

nim modern que denomina la zona d’esplai que separa el po-

ble de l’horta. És una denominació recent que representa la 

forma i els colors de la zona que es veuen des de l’aire.

4. DIFICULTATS EN LA INTERPRETACIó I L’ADAPTACIó

Com sol passar en tots els reculls, hi ha topònims 

més transparents i uns altres que són d’origen més incert i 

poden donar lloc a interpretacions diferents. Per això, voldria 

parlar també de dues partides importants, com són l’Escor-

riola i la Mortera. 

L’Escorriola és un topònim documentat des del segle 

xViii que alguns autors relacionen amb el terme corriola, varie-

tat dialectal de la corretjola (planta que aprofita el bestiar per 

a pasturar), i d’altres amb la paraula escorrentia, lloc per on es 

filtra l’aigua que sobra del reg. 

Pel que fa a la Mortera, alguns estudiosos assenya-

len una relació amb el morter —recipient de cavitat semies-

fèrica on es trituren amb una maça certes substàncies fins a 

polvoritzar-les— per la forma fonda i profunda que mostra 

el terreny, o amb murtera, relatiu a la murta (arbust), ja que 

la murta sol aparéixer sovint en els llocs per on discorre l’ai-

gua i, en aquest cas, el Barranquet, també conegut com a 

barranc de la Saleta, ajudaria a la producció d’eixe tipus de 

vegetació.

També hem dubtat a l’hora de la normalització d’al-

guns topònims, com són la Paret Decantà, que passa a la Paret 

Decantada, o la canyà de Peque, que passa a ser la canyada 

de Peque.

Hem trobat un castellanisme que ha perviscut i s’ha 

adaptat normativament. És el cas de la partida de Pocopan, 

que, com el seu nom indica clarament, fa referència al poc 

rendiment que donava la terra en eixa parcel·la i a les escasses 

collites de blat.

I per últim, cal parlar de la partida els Fornells, cone-

guda també com els Fornets i els Hornillos, que apareix docu-

mentada en el segle xViii amb la forma Ornillos. Sobta trobar 

La Pedrota
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aquesta forma documentada en un municipi valencianopar-

lant, però podria vindre d’una castellanització administrativa. 

L’activitat carbonera podria ser la raó del nom del lloc, perquè 

és en aquesta zona on trobem una gran abundància de car-

rasques i garroferes i una vegetació baixa propícia per a la 

pràctica d’aquesta activitat.

5. CONCLUSIó

Els topònims, més que noms de lloc, esdevenen fites, 

localitzadors que ens guien en la configuració del nostre marc 

territorial i identitari. Com hem vist, cada topònim té el seu 

origen, en alguns casos més clars que en altres, però tots ells 

són representatius d’una part del patrimoni històric d’Aldaia 

que hem arreplegat en aquest fullet.
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UNA REFLEXIó INICIAL

L’estudi de l’antroponímia d’una àrea ens ofereix la 

possibilitat de conéixer millor la relació entre la població i 

el territori on s’assenta, així com la petjada d’aquella sobre 

aquest. A més a més, en paral·lel, també ens permet comple-

tar l’anàlisi d’algunes de les característiques d’un determinat 

grup poblacional. Al cap i a la fi: «l’antroponímia és una font 

toponímica en qualsevol lloc, especialment per a designar 

identificats per un propietari o posseïdor, com masos, cases i 

partides» (Casanova 2008: 19).

Tot i la tradicional rellevància de l’Horta de València, 

regada pel sistema de les set sèquies, de l’entitat que va as-

solir la seua població, tant el coneixement d’aquest territori 

com dels seus habitants, sovint ha estat secundari en relació 

amb el de la ciutat i els ciutadans. En general, el coneixement 

dels residents en l’horta, la seua caracterització, les formes 

de vida, etc., no ha passat de nivells superficials i sovint dels 

tòpics.

L’horta que envolta la ciutat de València sí que ha 

estat objecte d’estudi en tant que espai, molt complet en 

ocasions, pel que fa a qüestions geogràfiques, estructurals, i 

fins i tot històriques. La xarxa de reg, l’estructura de la pro-

pietat agrícola i de gestió de la terra al llarg del temps, les 

característiques de l’arrendament, les modalitats d’hàbitat i 

l’arquitectura, tot i que encara ofereixen un extens recorregut 

d’investigació, per davant han estat estudiades al llarg dels 

anys. No és eixe el cas dels protagonistes principals d’aquest 

espai, els habitants de l’horta perifèrica de la ciutat sobre els 

quals existeix un gran desconeixement i encara generalitza-

cions molt difoses.

Aquesta comunicació és una contribució en la difusió 

d’aspectes dels pobladors d’una àrea determinada de l’horta, 

concretament se centra en la seua onomàstica, almenys en 

els cognoms dels pobladors, en una època i un espai concret. 

Tenim al davant una característica d’eixos habitants, per altra 

banda amb repercussió en l’antroponímia zonal. Aquesta in-

formació analitzada forma part d’un estudi, en fase d’execu-

ció, sobre els habitants de la porció meridional de l’horta de 

València, les conegudes com a l’horta de Patraix i l’horta de 

Russafa, entre els segles xix i xx.

Les limitacions d’espai de la comunicació i la fase 

d’execució en què es troba l’esmentat estudi l’han restringi-

da a l’Horta de Russafa, així com a un període molt concret, 

mitjans del segle xix. Per aquells anys, la població dispersa de 

l’horta ja havia crescut notablement, alhora que presentava 

trets mantinguts fins a la desaparició de bona part de l’horta 

com a conseqüència de la urbanització territorial. A mitjan se-

gle xix, l’impacte urbà sobre aquest espai i els seus pobladors 

era encara molt minso, a diferència de la situació que s’esde-

vingué un parell de dècades més tard, la qual cosa justifica 

centrar-se en la informació d’eixos anys.

En síntesi, l’objectiu d’aquesta comunicació és conéi-

xer i mostrar quins eren els llinatges representats en l’àrea 

l’any 1840, la desigual presència territorial en relació amb el 

conjunt de residents, així com la seua distribució sobre el ter-

ritori. en l’àmbit de la toponímia s’ha pretés aportar informa-

APROXIMACIó A L’ONOMàSTICA DE L’HORTA DE RUSSAFA  

A MITJAN SEGLE XIX I LA SEUA APLICACIó A LA TOPONÍMIA

Carles Rodrigo Alfonso
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ció de partida que ens permeta en futures iniciatives avançar 

encara més en el coneixement de l’antroponímia local, amb 

una aportació inicial en eixa línia.

1. METODOLOGIA

Per a realitzar l’anàlisi presentada en aquesta comu-

nicació, s’han recollit i analitzat els primers cognoms dels ha-

bitants de l’horta de Russafa, aleshores municipi de Russafa, 

a mitjan segle xix. L’estudi s’ha centrat en l’anàlisi d’una inte-

ressant font d’informació del període, el Vecindario de Ruzafa 

del 1840. Aquest padró d’habitants va ser elaborat amb detall, 

menys del que voldríem i més del que ens trobem sovint en 

aquestes fonts, i ens permet fins i tot una aproximació a la lo-

calització espacial dels residents. Aquest document fou realit-

zat per l’Ajuntament de Russafa i actualment està depositat, 

com la resta de la documentació d’aquell consistori, en l’Arxiu 

Històric Municipal de València.

A més d’altres detalls, l’esmentat padró del 1840 re-

cull tots els noms i els primers cognoms dels residents, no així 

tots els segons, que hi figuren parcialment. A efectes nostres, 

s’han utilitzat els primers llinatges, tot i l’interés d’haver po-

gut creuar la informació dels segons, ja que la relació incom-

pleta d’aquests darrers haguera alterat els resultats. Així, en 

el cas dels 1.568 habitants del sector de la carrera de Malilla, 

únicament figura el segon cognom en 263 persones, una xifra 

no representativa i, a més a més, exposada a criteris aleato-

ris en la seua inclusió. Tot i el caràcter testimonial, es dóna 

la circumstància afegida que l’anàlisi d’eixos segons llinatges 

recollits mostren, en general, la presència dels mateixos cog-

noms que els que figuren com a primers. Pel que fa als noms 

de pila, altra font d’informació d’interés, tot i haver executat a 

hores d’ara també l’anàlisi parcial de l’antic municipi, s’ha op-

tat per centrar aquesta comunicació en els primers cognoms 

per la major incidència que tenen en l’antroponímia de l’àrea. 

Aquesta anàlisi s’ha completat amb l’estudi detallat del padró 

d’habitants del quarter de Russafa del 1818 i la consulta d’al-

tres padrons del període 1840-1899.

Per a assolir l’objectiu exposat, s’ha analitzat la pre-

sència dels diferents cognoms dels residents en el conjunt 

de l’Horta de Russafa, elaborant-ne una relació exhaustiva i 

quantificant el nombre de veïns que el duien en cada cas. 

Aquest treball s’ha elaborat amb els deu mil residents que hi 

havia aleshores en el municipi de Russafa.

A partir d’eixa relació, s’han agrupat en diferents 

categories segons el nombre, fet que ens permet conéìxer 

el grau d’implantació territorial. Eixa anàlisi, a nivell general, 

s’ha completat aplicant el mateix sistema, a diferents escales 

espacials, sobre els quatre districtes territorials de l’Horta de 

Russafa, més l’afegit de Pinedo i, dins d’aquest, sobre les divi-

sions espacials menors, la trentena de trast. S’ha pretés, així, 

assolir una major aproximació davant la desigual presència 

dels cognoms en el territori. L’exposició no s’ha completat, 

almenys no a l’efecte d’aquesta comunicació, amb els resi-

dents en el poble de Russafa. Aquests, a diferència dels horto-

lans, aleshores mostraven una notable mobilitat de residència 

i habitaven un espai urbanitzat, per la qual cosa no van tenir 

rellevància per a l’antroponímia de l’horta.

Completat el recull de cognoms i la seua quantifica-

ció a diferents escales territorials, l’estudi s’ha centrat en el 

més representatius. Per això, s’han considerat principalment 

els cognoms representats per més de quinze persones en el 

conjunt de l’àrea, i de cinc, en els sectors menors. Aquesta 

delimitació, que pot ser discutible per altra banda, es justifica 

per la importància de conéixer els llinatges amb una mínima 

presència, no els representats únicament per una o dues famí-

lies o amb caràcter individual.

A partir de la informació obtinguda, s’ha ampliat i fo-

calitzat l’anàlisi sobre la diferent representació a escala secto-

rial i subsectorial per a mostrar l’agrupació espacial de deter-

minats cognoms en diferents territoris, focus de concentració 

d’aquests. S’ha ampliat estudiant més a fons alguns cognoms 

concrets amb marcades concentracions en la seua distribució 

territorial. Comprovada l’escassa mobilitat tradicional de la 

població, s’ha realitzat una senzilla comparativa dels llinatges 

presents amb els hi ha en la veïna horta de Patraix. L’estudi 

semblant en execució sobre aquesta darrera ens permet dis-

posar de materials en fase menys avançada, tot i que útils 

com a comparatius.

Per altra banda, cal tenir present que en el Vecinda-

rio molts cognoms figuren amb la seua grafia castellanitzada, 

una situació que s’ha mantingut, en alguns casos, amb ar-

caismes i fins i tot amb possibles errades d’inscripció. Per a 
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aportar la informació d’aquesta font en la seua totalitat, hem 

optat per mantenir en la present anàlisi la grafia del docu-

ment tot i la seua incorrecció. És per això que en la comuni-

cació figuren llinatges com Puchades per Pujades; Sanchis per 

Sanxis; Chisvert o Chivert per Gisbert o Gibert; Aleyxandre per 

Aleixandre; Pascual per Pasqual; Chornet per Jornet; Chirivella 

per Xirivella; Bayxauli per Baixauli, Codoñer per Codonyer, 

etc. Pel que sembla, Casamayor també és una castellanitza-

ció de Casamajor, mentre que en el padró del 1818 apareix 

com a Casamachor. Pel que fa a possibles errades o altres 

alteracions, figuren Sagarra en lloc de Segarra i Berdaguer en 

compte del més comú Verdeguer.

Finalment, per a aplicar la informació obtinguda al 

coneixement de la toponímia del territori, s’ha realitzat una 

aproximació a la seua petjada en l’antroponímia a partir dels 

cognoms recollits. Concretament, s’ha fet un buidatge de la 

informació toponímica continguda en el cadastre elaborat 

entre 1929 i 1944, la font d’informació més completa dis-

ponible sobre l’àrea en un període encara, en part, previ als 

canvis més accelerats de l’horta.

2. L’HORTA DE RUSSAFA I ELS SEUS POBLADORS CAP AL 1840

Històricament, la particular contribució de la ciutat 

de València ha estat l’espai a una llegua de distància al vol-

tant d’aquesta, tot i que amb límits indefinits i variables, on 

exercia la jurisdicció suprema i imposava les seues cises i arbi-

tris. Aquest àmbit espacial, l’horta del que a hores d’ara és el 

terme municipal de la ciutat, amb les seues diverses pedanies, 

incloïa a més a més alguns municipis actuals dels voltants 

de València. Aquest horta perifèrica sota la jurisdicció directa 

de la ciutat estava dividida en quarters o sectors extensos, 

quatre des del segle xVii: Campanar, Benimaclet, Russafa i Pa-

traix, més enllà dels ravals i vares. El caixer del Túria exercia 

de separació entre els dos quarters septentrionals i els dos 

meridionals. Cal tenir present que aquest caixer ha marcat 

secularment una barrera física a tots els nivells de la vida ciu-

tadana, patent en l’expressió diferenciadora «l’altra banda del 

riu» (els que tenim arrels en l’horta de la ciutat, al nord i al 

sud del Túria, encara ho tenim més present).

Al sud del riu i en el context de l’intens procés 

d’aparició de municipis en el segle xix, accelerat o impulsat 

pel liberalisme en la dècada del 1830, el quarter de Russafa 

es va transformar en el municipi homònim i en els d’Alfafar, 

Lloc Nou i Sedaví. Després de les breus etapes d’autonomia 

municipal de 1813-1814 i 1820-1823, finalment l’any 1837 

inicià el seu camí el nou municipi de Russafa (en paral·lel a 

uns altres barris actuals de València, com Patraix, Benimaclet, 

els Orriols, Campanar, etc.). Aquest recorregut finalitzà l’any 

1877 amb l’agregació al de València, en la mateixa època que 

els altres sorgits dècades enrere. És per això que disposem 

del Vecindario ordenat elaborat pel consistori de Russafa tres 

anys després d’assolir la seua independència municipal.

L’Horta, quarter o municipi de Russafa, a grans trets 

s’estenia per l’horta sud-est de la ciutat. Tradicionalment, 

aquest espai ha estat delimitat per la ciutat i pel caixer del 

Túria al nord; aquest darrer i la mar per llevant; l’Albufera i 

encontorns, coneguda com a frontera de Russafa (un dels set 

sectors o fronteres de vora llac), així com les terres de Sedaví i 

Alfafar (històricament part del quarter) al migdia, i finalment, 

l’històric camí reial de Xàtiva, des del segle xViii camí reial de 

Madrid, tancava per l’oest. La divisòria del nou municipi per 

ponent no va estar establerta en aquest camí, ja que, després 

d’anys de debat, el límit municipal es va fixar en la nova lí-

nia fèrria del Grau de València a Almansa a mitjan dècada del 

1850. A l’altra banda de la via s’estenia la coneguda com a 

Horta de Patraix, tot i que en l’època que ens ocupa forma-

va part del terme municipal de València en la seua pràctica 

totalitat. El nou municipi de Patraix (1837-1870) únicament 

disposava d’un minúscul terme municipal al voltant del poble.

L’àrea objecte d’estudi ocupava una extensa superfí-

cie de la millor horta de la vega al nord, i de terrenys de francs 

i marjals, i fins i tot de marjal albuferenca, amb els muntanyars 

i la Devesa del Saler al sud. Aleshores l’àrea meridional era un 

front d’avanç i colonització agrícola. A l’extrem septentrional 

es trobava el poble de Russafa, amb 1.943 habitants residents 

en 322 cases d’una dotzena de places i carrers, situat a uns 

centenars de metres de les muralles de la ciutat de Valèn-

cia. Tot i això, la major part de la població residia dispersa 

pel camp en barraques, i en menor quantitat, en alqueries i 

cases —1.773 habitatges—, encara minoritàriament vora els 

camins principals, a diferència del que seria habitual unes dè-

cades després. En alguns casos residien en petites agrupacions 
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A nivell intern, les carreres s’organitzaven adminis-

trativament en trasts o sectors, al marge de les denomina-

cions espacials de les partides agrícoles. Així, el 1840 hi havia 

33 trasts: sis d’ells en la carrera de Malilla; deu en la carrera 

de la Font de Sant Lluís; vuit en la carrera d’en Corts, i nou en 

la carrera del Riu.

A banda d’això, la colonització i el poblament recents 

de terres marjalenques al sud-est mitjançant el canal del Túria 

finalitzat el mateix any 1840 va justificar que el Vecindario 

incloguera una nova divisió administrativa espacial. Es trac-

tava de Pinedo, denominació derivada del propietari d’aque-

lla contrada. Per als que no coneixen aquesta àrea estudiada 

actualment, resta sense edificar una part de l’horta i de les 

quatre carreres, la meridional. A hores d’ara, un extens dis-

tricte de la ciutat és conegut com a quatre Carreres, i l’altre 

com a Pinedo.

3. ELS COGNOMS PRESENTS EN L’HORTA DE RUSSAFA

L’anàlisi del Vecindario del 1840 dels més de vuit mil 

residents en l’horta, mostra la presència d’uns quants cente-

nars de cognoms a l’Horta de Russafa, sense incloure-hi el po-

ble. N’eren més que els 192 homes caps de família registrats 

el 1818. Com a conseqüència de la grafia, els corresponents a 

una trentena de persones no han pogut ser identificats, i pos-

siblement un altra desena presenta alguna errada o duplicitat; 

en qualsevol cas, una part mínima del total. D’eixe conjunt 

de cognoms, 105 comptaven amb més de quinze persones 

inscrites que el duien.

Entre aquells llinatges amb més de quinze persones 

inscrites portadores destaca la representació de setze que els 

duien més de cent persones residents, els quals feien un total 

de 2.596 veïns, el 32% dels empadronats en l’horta, fet que 

mostra una relativa concentració en eixe grup de cognoms. 

Entre ells, tres comptaven amb més de dues-centes persones 

inscrites: Gimeno i Soler (256 persones cada cognom) i Na-

varro (219). D’aquests, la resta, amb més de cent inscrits, eren 

Vivó (199), Puchades (183), Mocholí (175), Tatay (163), Ramón 

(159), Quilis (148), Planells (144), Tamarit (121), Alacreu (118), 

Olmos (117), Aznar (109), Sanchis (107) i Rodrigo (104).

Altres vint-i-quatre cognoms estaven representats 

per 50-100 persones, amb 1.758 inscrits en conjunt, el 21% 

de vivendes, fins i tot en nuclis en procés de consolidació, 

tot i que encara no existien els més perifèrics, com el Saler, 

el Palmar o Natzaret, que ja hem pogut estudiar amb detall 

en els padrons de mig segle després. En les dècades següents, 

mentre que el nombre de residents en el poble de Russafa va 

passar dels 1.943 de l’any 1840 als 7.011 del padró del 1899; 

els de l’horta passaren de 8.197 a 8.875 (tot i la encara petita 

reducció superficial de l’horta i la inclusió d’uns 300 veïns del 

trast 1 de Malilla en l’àrea vinculada al poble).

A mitjan segle xix la població era principalment agrí-

cola, en bona part petits i mitjans arrendataris, colons, que 

treballaven finques encara propietat de l’església, la noblesa i 

l’ascendent burgesia urbana, abans dels grans canvis en la ti-

tularitat dels anys posteriors. L’arrendament, sovint hereditari, 

i el caràcter especialitzat del seu treball agrícola pot justificar 

el manteniment de la població no sols en l’horta sinó també 

en el mateix paratge durant generacions amb la seua petjada 

en l’antroponímia.

L’existència de quatre camins principals que solcaven 

l’horta de Russafa des de la ciutat, les conegudes localment 

com a carreres —part del ventall de vies que n’eixien en totes 

les direccions— va justificar no sols la seua rellevància sinó 

l’organització administrativa de l’espai al voltant dels camins. 

Així, almenys des del segle xViii l’Horta de Russafa ha estat 

compartimentada de ponent a llevant per les carreres de Ma-

lilla (o de Melilla, com figura sovint en la documentació his-

tòrica), la Font de Sant Lluís, la Font d’en Corts (denominació 

simplificada també per d’en Corts) i del Riu. Cadascuna ha 

estat un sector allargat disposat de nord a sud amb el corres-

ponent camí com a eix. La carrera de Malilla es dirigia cap al 

Forn d’Alcedo, les cases de Malilla i els pobles de Sedaví, Lloc 

Nou i Alfafar, mentre que la de la Font de Sant Lluís ho feia en 

direcció als llogarets de Castellar, l’Oliveral i l’Albufera. Per la 

seua banda, la carrera d’en Corts discorria per la font homòni-

ma directa cap l’Albufera i el port del Tremolar, alhora que la 

del Riu s’estén vora el Túria i continua en paral·lel a la mar, per 

on passa el camí cap a Cullera per la Devesa, sobre la restinga 

de l’Albufera. L’any 1840 la població estava distribuïda entre 

els 1.512 residents en la carrera de Malilla; els 2.550 de la car-

rera de la Font de Sant Lluís; els 1.507 de la carrera d’en Corts; 

els 2.222 de la carrera del Riu, i els 348 de Pinedo.
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dels empadronats en l’horta. Aquest era el cas de Dasí (95), 

Peris (94), Alabau i Sabater (92 cada cognom), Salcedo (91), 

Chisbert o Chibert (88), Roca i Ferrer (85), Aleyxandre i Tomàs 

(81), Lluc i Belenguer (79), Aparici (78), Nácher (66), Alapont 

(63), Alamar i Ibáñez (62), Ciurana (61), Comes (57), Orient, 

Bayona, Forés i Monrabal (54), a més de Castelló (51).

Entre quaranta nou i trenta inscrits, amb 1.354 per-

sones en total, corresponien a uns altres trenta-cinc cognoms, 

que representaven el 17% dels empadronats en l’horta: Fer-

randis (49), Alagarda (48), Bresó (47), Vila, Caplliure i Sagarra 

(46), Pascual i Ortega (45), Arce (44), Antequera, Ballester, Pe-

relló i Minguet (43), Roig, Furió i Miró (42), Romance i Bargues 

(41), Vilanova i Pardo (40), Sebastià i Llavata (38), Crespo (36), 

Giner i Rocafull (35), Soto, Chornet, David, Almenar i Chirivella 

(34), Martí (33), Farinós (32), Caballer (31) i Corta (30).

Entre vint-i-nou i quinze inscrits figuraven trenta 

cognoms amb 697 persones, que representaven el 8% de les 

persones empadronades. Es tractava de: Vilata (29), Tarazo-

na, Ridaura i Romeu (28), Baixauli (27), Moreno, Casamayor, 

Monfort i Lleó (26), Cano, Torner i Alonso (25), Almenar i Ber-

daguer (23), Real, Paredes, Arizo i Plaza (22), Asensi (21), Vidal, 

Martínez, Diego, Bonafont i Molina (20), Castellar i Torres (19), 

Cualladó i Codoñer (18), Ferriols (17), Galindo i Cabrelles (16).

En conjunt, les persones que tenien com a primer 

cognom un dels cent cinc que incloïen més de quinze veïns 

eren 6.403, que representaven el 79% dels residents en l’hor-

ta de Russafa. Pel contra, a l’extrem oposat eren escasses les 

persones amb llinatges de representació puntual que tenien 

menys de tres residents. A més a més, tot i la seua escassa 

rellevància, cal considerar el cas esmentat d’algunes persones 

de llinatge no identificat per la grafia i un nombre ínfim de xi-

quets procedents de l’Hospital General encomanats a famílies 

empadronades en què no consta un cognom.

4. LA DESIGUAL PRESÈNCIA DELS LLINATGES EN EL 

TERRITORI

Des del punt de vista espacial i a grans trets, l’anàlisi 

ens permet observar la polarització local dels llinatges més 

representatius en algunes àrees. És el cas de la concentració 

proporcional que hi ha en la carrera de Malilla amb Mocholí, 

Olmos, Aparici o Perelló, i també en menor grau Minguet, Bre-

só, Ortega, Vilata, Castelló, Lleó, Soto, Moreno, Monfort, Tara-

zona, Dasí o Ridaura; de la carrera de Sant Lluís, amb Pucha-

des, Alabau, Ramón, Alacreu, Rodrigo o Chisbert, i també Miró, 

Alapont, Arce, Bayona, Furió, Sebastià, Monrabal, Llop, Ciurana, 

Ballester, Vilanova, Pascual, Crespo, Orient, Rocafull, Alonso o 

Ferrandis; de la carrera d’en Corts, amb Navarro, Gimeno, Vivó, 

Aleyxandre i Tatay, i també Nacher, Tamarit, Ramón, Soler, 

Quilis o Tomàs, i de la carrera del Riu, amb la concentració de 

Soler, Tatay, Planells, Sanchis, Vivó, Sagarra, Giner o Chornet, 

i en menor grau Quilis, Llop, Aznar, Alagarda, Caplliure, Bar-

gues, Romance, Llavata o Corta. En el sector de Pinedo és ben 

evident la polarització al voltant de Gimeno, i en menor grau 

de Navarro, Vivó, Alapont i Quilis, que en conjunt reunien la 

tercera part dels que hi residien.

Més repartits pel conjunt del territori sense una po-

larització espacial tan accentuada es troben altres cognoms, 

com ara Comes, Roca, Peris, Sabater, Ferrer, Salcedo, Belen-

guer, Alamar o Ibáñez, i fins i tot relativament també alguns 

ja esmentats com Tamarit, Gimeno o Vivó.

5. DISTRIBUCIó PER SECTORS O CARRERES

La desigual distribució espacial dels cognoms és pa-

tent quan ens aproximem a la seua presència en cadascuna 

de les carreres o sectors principals de l’Horta de Russafa.

En la carrera de Malilla destacava la representació de 

tres cognoms amb el 15% del total, més d’un 3% cadascun 

Freqüència dels cognoms amb més de 15 inscrits

22 %
32 %

21 % 17 %

8 %

Gimeno i Soler (256 persones 
cadascun) i Navarro (219), Vivó 
(199), Puchades (183), Mocholí 
(175), Tatay (163), Ramón (159), 
Quilis (148), Planells (144), Tamarit 
(121), Alacreu (118), Olmos (117), 
Aznar (109), Sanchis (107) i Rodrigo 
(104)

Dasí (95), Peris (94), Alabau i 
Sabater (92 cadascun), Salcedo (91), 
Chisbert o Chibert (88), Roca i Ferrer 
(85), Aleyxandre i Tomàs (81), Lluc i 
Belenguer (79), Aparici (78), Nacher 
(66), Alapont (63), Alamar i Ibáñez 
(62), Ciurana (61), Comes (57), 
Orient, Bayona, Forés i Monrabal 
(54), Castelló (51)

Vilata (29), Tarazona, Ridaura i Romeu 
(28), Baixauli (27), Moreno, Casamayor, 
Monfort i Lleó (26), Cano, Torner i 
Alonso (25), Almenar i Berdaguer (23), 
Real, Paredes, Arizo i Plaza (22), Asensi 
(21), Vidal, Martínez, Diego, Bonafont i 
Molina (20), Castellar i Torres (19), 
Cualladó i Codoñer (18), Ferriols (17), 
Galindo i Cabrelles (16)

Ferrandis (49), Alagarda (48), Bresó 
(47), Vila, Caplliure i Sagarra (46), 
Pascual i Ortega (45), Arce (44), 
Antequera, Ballester, Perelló i Minguet 
(43), Roig, Furió i Miró (42), Romance i 
Bargues (41), Vilanova i Pardo (40), 
Sebastià i Llavata (38), Crespo (36), 
Giner i Rocafull (35), Soto, Chornet, 
David, Almenar i Chirivella (34), Martí 
(33), Farinós (32), Caballer (31) i Corta 
(30)

< 15 inscrits > 100 inscrits15-29 inscrits 30-49 inscrits 50-100 inscrits
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d’ells, com són Mocholí (6,3%), Olmos (4,9%) i Aparici (3,8%); 

uns altres trenta, amb una presència que variava entre l’1% i 

el 3%, suposaven el 37,9% del conjunt: en ordre decreixent: 

Perelló, Minguet, Tamarit, Alabau, Bresó, Comes, Ramón, Roca, 

Peris, Ortega, Vilata, Castelló, Lleó, Soto, Moreno, Monfort, Ta-

razona, Dasí, Ridaura, Arizo, Chirivella, Almenar, Gimeno, Vivó, 

Farinós, Ferriols i Galindo. En conjunt, aquests trenta-tres 

cognoms estaven presents en el 52,9% dels residents. Davant 

d’aquests, uns altres 66 cognoms estaven representats per 

una persona: Ballester, López, Mora, Fornás, Vázquez, Cervera, 

Forés, Gregori, Pastor, Llopis, Vilanova, Moliner, Molina, García, 

Alambra, Lázaro, Furió, Fuster, Fabra, Salanova, Montes, Riera, 

Pallardó, Tena, Mas, Izquierdo, Alapiedra, Moret, Carles, Cosme, 

Luján, Arizo, Balaguer, Bort, Martínez, Cajales, Cardó, Cabedo, 

Balero, Marqués, Raga, Quilis, Balls, Marc, Puig, Ríos, Sebastià, 

Peñalver, Esplugues, Miró, Catalá, Abad, Marín, Montera, Arnal, 

Diago, Cerro, Aznar, Chuliá, Soriano, Selena, Micó, Flores, Ala-

mar, Rocafull i Roselló, i uns altres 27, per només dos o tres, 

com passa amb Alapont, Ferrer, Planells, González, Benlloc, 

Soler, Ponce, Alva, Tatay, Arnau, Serrador, Santamaria, Bayo-

na, Marco, Capilla, Guardia, Chisbert, Torner, Sánchez, Crespo, 

Monrabal, Real, Alonso, Gil, Vila, Vidal i Mallac.

Entre els llinatges abundants en altres àrees de l’Hor-

ta de Russafa i pràcticament inexistents en la carrera de Ma-

lilla se’n trobaven alguns, com Soler (3 persones), Tatay (3), 

Planells (2), Ferrer (3), Alapont (2), Quilis (1), Furió (1), Miró 

(1), Monrabal (1), Bayona (2), Aznar (1), Alamar (1), Vila (2), 

i fins i tot minoritaris, com Gimeno (18), Vivó (17), Rodrigo 

(14), Navarro (15), Sanchis (13) o Aleyxandre (6), o inexis-

tents, com Lluc (tan abundant, d’altra banda, en la carrera 

del Riu i present en la carrera d’en Corts), Tomás o, el més 

minoritari, Caplliure.

En la carrera de la Font de Sant Lluís cinc cognoms 

presents en 434 persones reunien el 17% del total de la car-

rera, amb més d’un 2,9% cadascun, i representaven el 24% 

dels 1.793 llinatges que tenien més de quinze persones. Es 

tracta de Puchades i Alacreu, amb el 3,8% cadascun; de Ro-

drigo i Gimeno amb un 3,3% i de Chisbert amb un 3%. Uns 

altres 16, amb més de 35 persones cadascun, el 1,37% en 

cada cas com a mínim, representaven el 27% de la totalitat. 

Era el cas, en ordre decreixent, de Ramón (2,6%), Dasí (2,5%), 

Soler (2,4%), Alabau (2,2%), Mocholí (1,9%), Tomàs (1,8%) i 

Navarro (1,76%), a més de Miró, Alapont, Arce, Bayona, Furió, 

Sebastià, Monrabal, Sabater i Llop, amb percentatges inferiors. 

En conjunt, aquests vint-i-un cognoms estaven presents en el 

45,4% dels residents en la carrera de la Font de Sant Lluís i 

representaven el 64,6% dels de més de quinze persones. En 

algun llinatge és evident la polarització, i així 37 dels 38 Se-

bastià de l’Horta de Russafa resideixen en aquesta carrera.

Davant d’aquests cognoms predominants, uns altres 

tretze estaven representats per una única persona: Cases, Pas-

tor, Lucas, Fornés, Martí, Nácher, Ros, Sales, Simó, Blat, Ramón, 

Moncho i Giner, mentre que uns altres cinc, únicament per 

dos o tres, com és el cas d’Aparici, Ferrando, Blanc, Ygual i 

Romeu.

En sentit contrari, entre els cognoms molt nombro-

sos en altres àrees de l’Horta de Russafa, i minoritaris en la 

carrera de la Font de Sant Lluís, se’n trobaven alguns, com 

Tatay (5 persones), Olmos (7), Aleyxandre (6), Aparici (2), Ra-

món (1), Nácher (1) o Forés (5), i fins i tot eren inexistents, 

com Sanchis, Lluc, Alagarda, Vila, Caplliure, Sagarra, Anteque-

ra, Minguet, Romance, Bargues, Pardo, Llavata, etc.

En la carrera d’en Corts cinc cognoms reunien 333 

persones, més de 49 en cada cas, el 22% del total dels repre-

sentats pels residents, amb més d’un 3% cada cognom. Es 

tracta de Navarro (6,2%), Gimeno (5,2%), Vivó (4%), Aleyxan-

dre (3,4%) i Tatay (3,2%). Uns altres vint-i-quatre, amb més 

de quinze persones en cada cas, el 42,5% de la totalitat, 

l’1,99% cadascun com a mínim, representaven el 65,8 dels 

de més de quinze persones. Aquests darrers eren per ordre de-

creixent i en relació amb el nombre total de residents: Nácher 

(2,8%), Tamarit i Ramón (2,6% cadascun), Soler (2,2%), Quilis 

i Tomás (2,1% cadascun), Planells (2%), Berenguer (2%), així 

com Lluc, Alamar, Olmos, Aznar, Salcedo, Ibáñez, Peris, Ala-

creu, Roca, Antequera, Torner, Real, Alagarda, Forés, Mocholí 

i Sabater, tots ells amb més de quinze persones. En conjunt, 

aquests vint-i-nou cognoms reunien 974 persones i estaven 

presents en el 64,6% dels residents.

En sentit contrari, entre els cognoms més nombrosos 

a l’horta de Russafa i pràcticament inexistents en la carre-

ra d’en Corts se’n trobaven alguns com Sanchis (9 persones), 

Rodrigo (2), Dasí (4), Ciurana (5), Chirivella (1), Alapont (2), 
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Aparici (2), Vilata (1), Monrabal (1), Ortega (2), Comes (1), 

Arce (1) o Bresó (1). No estaven representats cognoms com 

Alabau, Castelló, Ferrandis, Sagarra, Perelló, Minguet o Roig.

Davant dels cognoms esmentats que eren predomi-

nants en la carrera, uns altres trenta-vuit estaven representats 

per una persona, com era el cas d’Ayximo, Bou, Miró, Vilata, 

Monrabal, Herrero, Ruiz, Pallas, Bermúdez, Bau, Ripoll, Chor-

net, Chulvi, Marí, Cunyat, Rubio, Magarda, Martínez, Bonet, Luz, 

Bresó, Albors, Chirivella, Comes, Arce, Montó, Burgos, Celda, 

Moreno, Martín, Cosme, Cabrelles, Bonell, Juan, Roselló, Ricart, 

Libre i Aranda. Uns altres dinou, únicament per dos o tres, com 

Berdeguer, Valero, Cares, Esteve, Plaza, Sornells, David, Balles-

ter, Aparici, Ortega, Rodrigo, Fornés, Estevan, Alapont, Borcha, 

García, Arener, Caballero i Guillem.

En la carrera del Riu cinc cognoms, amb més de 75 

persones cadascun, reunien el 23% del total, amb més d’un 

3,4% en cada cas, i representaven el 55,4% dels de més de 

quinze persones. Era el cas de Soler (6,7%), Tatay (5,3%), Pla-

nells (3,7%), Sanchis (3,6%) i Vivó (3,4%). Uns altres nou, amb 

més de 35 persones, el 18,7% de la totalitat, l’1,57% cadas-

cun com a mínim, representaven el 27,9% dels representats 

per més de quinze veïns. Es tractava, per ordre decreixent, de 

Quilis, Navarro, Aznar, Lluc, Sagarra, Salcedo i Ferrer, així com 

de Gimeno i Bargues. En conjunt, aquests catorze cognoms 

estaven presents en el 42% dels residents i representaven el 

61,7% dels de més de quinze persones. Amb més de quin-

ze i menys de trenta-sis persones que els duien es trobaven 

els llinatges Chornet, Caplliure, Llavata, Peris, Fores, Romance, 

Alagarda, Ybáñez, Sabater, Corta, Ciurana, Antequera, Ramón, 

Nácher, Roig, Orient, Alamar, Palau, Vila, Romeu, Aleixandre, 

Casamayor, Pardo i Gonzalvo.

En sentit contrari, entre els llinatges molt nombrosos 

en altres àrees de l’Horta de Russafa i molt minoritaris en la 

carrera del Riu se’n trobaven alguns, com ara Olmos (8 per-

sones), Alacreu (3), Roca (3), Mocholí (6), Gisbert (2), Alapont 

(4), Rodrigo (3), Almenar (4), Vilanova (2), Comes (2), Pascual 

(1), Soto (1) o Vilata (1), i fins i tot eren inexistents, com ara 

Bayona, Bresó, Ortega, Arce, Antequera, Ballester, Perelló, Min-

guet, etc.

En aquesta carrera estaven representats per una 

persona 57 llinatges: Fuster, Oltra, Martín, Brazal, Suay, Serra, 

Carles, Besé, Herrandis, Llop, Torner, Molina, Alberola, Soto, 

García, Bonet, Broseta, Dols, Selda, Llinage, Comeche, Pascual, 

Montoro, Suria, Sancho, Cabanes, Chulià, Cortes, Arnau, Vila-

ta, Campos, Coltelles, Gomís, Coltell, Damián, Herrero, Tella, 

Llopis, Tomàs, Almudeve, Montserrat, Gil, Sans, Gaviano, Car-

bonell, Aliena, Noguera, Bayona, Blat, Gascó, Mateu, Pallardó, 

Cuenca, Pérez, Ferriol, Guillem i Sellés. Uns altres 35 només 

estaven representats per dues o tres persones.

En el cas de Pinedo, on els resultats absoluts i percen-

tuals estan condicionats per l’existència d’un grup de pobla-

ció menor —únicament 347 residents registrats—, destaca la 

concentració en nou cognoms i especialment la polarització 

en un d’ells. Els veïns que portaven Gimeno com a primer cog-

nom són 40 de les 347 persones, que representen l’11,5% del 

conjunt. A continuació, amb més de deu persones li segueixen 

els llinatges Navarro, amb 22 (6,3%), Vivó amb 18 (5,2%), 

Alapont i Vila amb 16 (4,6%), Quilis amb 15 (4,3%), Tadeo 

amb 12 (3,4%), Puchades amb 11 (3,2%) i Ballester amb 10 

(2,9%). Aquests nou cognoms estan presents en el 46% de les 

persones residents a Pinedo en aquell any.

Per contra, 28 cognoms estan representats per una 

única persona, i són aquells més aliens al conjunt de l’Hor-

ta de Russafa, com ara Canillas, Romana, Subirá, Belasquez, 

Gonzalvo, Frayle o Lacruz. Com a curiositat, l’anàlisi de les 

persones que duen aquests darrers llinatges demostra que les 

portadores són dones, sense arrels familiars en l’àrea, casa-

des amb homes de la zona, a més de la persona adoptada de 

cognom Lacruz. La notable presència de cognoms minoritaris 

es vincula a la dispersió de la població entre un elevat nom-

bre de cases (89) en grups familiars reduïts a diferència de la 

resta de l’horta, amb menys de quatre residents de mitjana 

per habitatge. De fet, 31 cases acollien únicament dues o tres 

persones, en bona part matrimonis joves, fet que està justifi-

cat per la recent arribada de gent a colonitzar aquest territori.

A Pinedo dos cognoms inusuals a l’Horta de Russafa 

mereixen una menció a banda, com ara Herrero i Gómez, que, 

amb 6 i 5 persones, n’hi són l’única representació. La seua pre-

sència pot mostrar la immigració de persones, fins i tot proce-

dents de terres que aleshores eren llunyanes. Així, el cognom 

Herrero correspon a dues famílies veïnes, i Gómez a un altre 

home i quatre descendents seus. Per la coincidència en un 
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Cognoms més representatius
en la carrera del Malilla (més del 3%)

Mocholí Olmos Aparici

7,0 %

6,0 %

5,0 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

6,3 %

4,9 %

3,8 %

Cognoms més representatius
en la carrera de la Font de Sant Lluís (més del 3%)

Puchades Alacreu Rodrigo Gimeno Chisbert

3,5 %

4,0 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %

1,0 %

0,5 %

0,0 %

3,8 %

3,3 %
3,0 %

3,3 %

3,8 %

Cognoms més representatius
en la carrera de la Font d’en Corts (més del 3%)

Navarro Gimeno Vivó Aleyxandre Tatay

7,0 %

6,0 %

5,0 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

6,3 %

4,0 %
3,4 % 3,3 %

5,2 %

Cognoms més representatius
en la carrera del Riu (més del 3%)

Soler Tatay Planells Sanchis Vivó

7,0 %

8,0 %

6,0 %

5,0 %

4,0 %

3,0 %

2,0 %

1,0 %

0,0 %

6,7 %

3,6 % 3,4 %3,7 %

5,3 %

Cognoms més representatius
a Pinedo (més del 3%)

Gimeno Navarro Vivó Alapont Vila Quilis Tadeo Puchades 

14,0 %

12,0 %

10,0 %

8,0 %

6,0 %

4,0 %

2,0 %

0,0 %

11,5 %

4,6 % 4,6 %
3,4 % 3,2 %

5,2 %
6,3 %

4,3 %
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matrimoni del cognom Herrero per part del marit, i Pinazo 

per part de la dona, ambdós molt estesos en l’altiplà d’Alpu-

ente (comarca de la Serranía), podem pensar que procedien 

d’aquella àrea. Es tracta de la casa número 78 habitada per 

Pedro Herrero, de 22 anys, i la seua dona Isabel Herrero, de 

20, i la casa número 77 habitada per Hernando Herrero, de 37 

anys, la seua dona María Pinazo, de 40, i els tres fills.

6. PER SUBSECTORS O TRASTS

L’anàlisi a menor escala, sobre la base dels trasts o 

subsectors, ens permet observar una diferenciació notable 

en la presència dels diferents cognoms en àrees molt, encara 

més, concretes. L’escassa mobilitat de la població ens apor-

ta nombrosos exemples d’aquesta polarització, perceptible a 

aquest nivell no sols en els llinatges amb representació més 

nombrosa, sinó també en llinatges molts minoritaris que por-

ten diverses famílies. Per la complexitat de sintetitzar l’abun-

dant informació a menor escala ens centrem en l’exposició 

d’alguns exemples de les diferents carreres.

En la carrera de Malilla podem destacar la concentra-

ció de cognoms com Monfort en el trast 1r; Castelló, Cabrelles 

i Aparici en el 2n; Comes en el 4t; Bresó, Lleó, i fins i tot Ol-

mos, en el 5é, i Mocholí, Minguet, Alabau i Olmos en el 6é, etc. 

En els trasts 5 i 6 figuren les primeres famílies amb el cognom 

Ridaura (22 persones), que és minoritari a l’Horta de Russafa i 

és compartit amb altres municipis de l’Horta Sud.

Un cognom tan abundant en la carrera de Malilla 

com Mocholí mostra una concentració evident en el trast 6, 

amb 65 de les 100 persones que el tenen en la carrera, enfront 

de 9 del 1r, 9 del 2n i 15 del 3r. La polarització és més gran en 

cognoms menys nombrosos, més comprensible pels vincles 

familiars que tenen totes les persones que el porten en un 

únic trast, com passa amb Bresó (26 persones en el trast 5), 

Castelló (25 en el trast 2), Comes (22 en el trast 4), Arizo (21), 

Codoñer (15) i Ortega o Moreno (14), tots quatre en el trast 3. 

Altres mostren una polarització entre diversos trasts, i així, per 

posar uns quants exemples) tots els Aparici de la carrera (55) 

residien en els trasts 2, 3 i 4; 70 dels 76 Olmos en els trasts 

4, 5 i 6, i els 33 Perelló únicament en els trasts 4, 5 i 6. És per 

això que, en l’àrea del Forn d’Alcedo i els voltants, la concen-

tració de cognoms com Mocholí, Bresó, Perelló i Olmos és ben 

evident. D’altres com Tamarit, Monfort, Roca, Gomís, Castelló, 

Almenar, Vivó, Dasí, Cabrelles, Peris, Arizo, Ferriols, Codoñer, 

Ortega, Moreno, Broseta, Rodrigo, Galindo, a més de Mocholi 

amb els 33 restants, eren els predominants en la zona sep-

tentrional, entre les muralles de València i la Rambleta, tot i 

que uns pocs, per damunt de deu, únicament corresponen als 

membres de menys de cinc unitats familiars. En la carrera de 

la Font de Sant Lluís podem destacar diversos enclavaments 

que mostren la polarització espacial. Així, en el trast 2 residien 

totes les persones amb el cognom Orient en tota la carrera, 

i en les cases amb els números 6, 9, 15, 17, 25, 27, 35 i 41 el 

portaven 23 dels 29 residents. En el trast 4 residien 30 de les 

31 persones amb el cognom Quilis. En el trast 7 figuren 25 

dels 31 Ciurana. En algun cas n’hi ha dos focus, i així, els 67 

Ramón de la carrera es distribuïren entre el trast 2 (14) i el 

trast 5 (53), on representen el 79% dels residents. En sentit 

contrari, altres cognoms mostren una notable dispersió, com 

passa en la carrera amb Vivó, dispers en sis trasts; Puchades 

amb vuit, o Soler amb cinc.

A un altre nivell i en la mateixa carrera també és evi-

dent la concentració de les persones amb els cognoms Ala-

creu, Rodrigo, Dasí i, en menor grau, Alabau, ben representats 

en el conjunt amb 301 inscrits que els porten únicament en 

els cinc trasts meridionals on resideixen 278 persones. És el 

cas de 59 dels 64 Dasí en els trasts 7, 9 i 11; de 78 dels 84 

Rodrigo en els trasts 7, 8, 9 i 10; d’Alabau amb 45 dels 57 

de la carrera únicament en el trast 9, i s’assoleix la màxima 

expressió amb Alacreu, en què les 96 persones amb eixe cog-

nom residien en els trasts 6, 7, 8, 9 i 10, cap d’elles en la 

zona septentrional de la carrera de la Font de Sant Lluís, per 

la qual cosa el 81% del total d’Alacreu de l’Horta de Russafa 

vivien ací. Aquests trasts corresponen, a grans trets, a l’àrea 

de Castellar, l’Oliveral i encontorns, on els cognoms Alapont, 

Alacreu, Alabau, Dací i Rodrigo no sols eren majoritaris, sinó 

que concentraven la major part o quasi la totalitat dels seus 

portadors en el municipi, i alguns d’ells, com Alapont o Ro-

drigo, ni tant sols figuraven representats en el poble. Aquesta 

focalització confirma la polarització que s’observa en el padró 

del 1818, ja que els cinc cognoms els duien el 6,47% del total 

de veïns residents en el futur terme, i dels 79 amb els matei-

xos cognoms, 64 vivien en l’àrea de Castellar.
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En la mateixa carrera, com tants altres exemples, la 

concentració es manifesta a nivell microespacial. Això s’es-

devé pel fet de viure membres de famílies més o menys ex-

tenses, sovint amb vincles familiars llunyans, en àrees molt 

concretes, en barraques o cases contigües. Així, el cognom 

Ciurana està ben present solament en sis cases del trast núm. 

4, amb els números 41, 42, 43, 44, 45 i 47, on viuen 20 dels 

33 residents. El llinatge Dasí està molt present en el trast 7 

en onze cases consecutives on 35 dels 51 residents el porten 

com a primer en els números 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29 i 30. També és el cas, per citar un altre cognom no esmen-

tat anteriorment, dels 27 veïns que duien el cognom Bayona 

en les cases del trast núm. 5, números 37, 38, 39 i 40, corres-

ponents a les famílies de Carlos Bayona i Teresa Micó; Agustín 

Bayona i Marina Ramón; Miguel Bayona i Antonia Pascual i la 

de Juan Bautista Bayona Alabau.

En la carrera d’en Corts destaca el cas del trast 5, en 

què de 244 persones i 58 cognoms representats destaquen 

els següents: Navarro (63 persones), Belenguer (22), Tatay 

(20) i Aleixandre (12), quatre que entre tots reuneixen 117 

veïns i el 47,92% del total, tot i que destaca la concentra-

ció en Navarro, que representa el 25,81% del conjunt. També 

mereix destacar el cas del veí trast 4, en què de 49 cognoms i 

1 no identificat amb 191 persones, trobem: Nácher (39), Ala-

garda (14), Soler i Quilis (11) i Pardo (10), que amb 85 feien 

el 44,50%. Únicament les persones amb el cognom Nácher 

representen el 20,41% del total.

En la carrera del Riu el llinatge Tatay està present en 

tota la carrera, però destaca el trast 6 amb la meitat del total, 

59 persones. Soler, també present en tots els trasts, concen-

trava més de la meitat, el 56%, amb 83 en els trasts 7, 8 i 9, 

bàsicament en el 7 i 9 amb 78. Un altre cognom molt nom-

brós, Planells, mostrava la polarització en els trasts 6, 7, 8 i 9, 

amb 77 de les 83 persones del conjunt de la carrera, equipa-

rables entre els quatre. Sanchis, per contra, en concentrava 74, 

el 92%, en els trasts 3, 4, 5 i 6. La polarització és més evident 

en alguns entre altres que no són tan abundants. Així, desta-

caven Lluc, amb 50 en els trasts 1, 2 i 3, en l’àrea de Montoli-

vet, i cap altre en la resta de la carrera; Salcedo, amb 34 dels 

37 en els trasts 6, 7 i 8; Llavata, amb 24, dels 32 totals, en el 

trast 5; Corta, amb 19 en el trast 3, que amb els 5 del trast 2 

fan la totalitat de la carrera; Antequera, amb 20 dels 22 de la 

carrera en el trast 6, 7 i 8; Ibáñez, amb 28 dels 29 de la carrera 

en els trasts 2, 3, 4 i 5 (15 al 2); Alagarda, amb 27 dels 29 en 

els trasts 8 i 9; Bargues, amb 35 dels 36 en els trasts 7 i 8; 

Romance, amb 28 dels 30 en els trasts 7, 8 i 9; Caplliure, amb 

30 dels 34, únicament en el trast 6; Martí, amb 17 dels 18 en 

el trast 6, i Ciurana, amb 22, tots en els trasts 6, 7 i 8.

En general, en l’àrea de la carrera del Riu més pròxi-

ma a València, en l’actual eixample, mostraven major concen-

tració llinatges com Lluc, Corta o Ibáñez; en la zona central, 

com ara Montolivet i la vora del riu: Sanchis, Caplliure, Martí, 

Llavata i, sobretot, Tatay. Al sud, cap a la Punta i Pinedo, els 

més polaritzats eren Soler, Planells, Antequera, Alagarda, Bar-

gues o Ciurana.

A diferència dels anteriors, uns pocs cognoms, per 

contra, mostren una notable dispersió espacial, com ara el cas 

de Quilis, Vivó, Navarro o Gimeno, presents en tots els trasts 

de la carrera sense concentracions dignes d’esmentar.

En el sector de Pinedo no hi ha distinció en aquest 

nivell, ja que el volum de població és reduït, i en el Vecindario 

no hi ha distribució de trasts.

Finalment, com a mostra de la variació espacial de 

determinats cognoms i de la relativa reiteració dels més ha-

bituals en una zona, un exemple gràfic pot ser la enumeració 

dels corresponents a l’home i la dóna caps de família residents 

en les trenta vivendes situades numèricament consecutives 

entre els números 21 i 51 del trast 7 de la carrera de Sant Llu-

ís. Ací residien en la vivenda núm. 21 Dasí-Alacreu; en la núm. 

22 Dasí-Alapont; en la núm. 23 Dasí-Llop; en la núm. 24 Dasí-

Blanc; en la núm. 25 Dasí-Dasí; en la núm. 26 Dasí-Verdeguer; 

en la núm. 27 Dasí-Alacreu; en la núm. 28 Dasí-Ciurana; en 

la núm. 29 Dasí-Tomás; en la núm. 30 Monrabal-Furió; en la 

núm. 31 Caballer-Ciurana; en la núm. 32 Regal-Monrabal; en 

la núm. 33 Tamarit-Rodrigo; en la núm. 34 Rodrigo-Ciurana; en 

la núm. 35 Gimeno-Furió; en la núm. 36 Rodrigo-Tamarit; en la 

núm. 37 Tamarit-Martínez; en la núm. 38 Arce-Navarro; en la 

núm. 39 Bonafont-Tamarit; en la núm. 40 Tamarit-Tamarit; en 

la núm. 41 Ciurana-Lucas; en la núm. 42 Arce-Ciurana; en la 

núm. 43 Ciurana-Alacreu; en la núm. 44 Ciurana-Alapont; en 

la núm. 45 Planells-Ciurana; en la núm. 46 Gimeno-Gimeno; 

en la núm. 47 Ciurana-Alacreu; en la núm. 48 Vilanova-Vivó; 
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en la núm. 49 Dasí-Puchalt; en la núm. 50 Rodrigo-Gimeno, i 

en la núm. 51 Rodrigo-Gimeno.

7. ELS LLINATGES PRESENTS EN L’HORTA DE RUSSAFA I 

ELS SEUS ENCONTORNS

Una part dels llinatges més representatius de l’horta 

de Russafa també estaven presents en altres sectors de l’horta 

del Cap i Casal i pobles dels voltants en la comarca. Manquen 

estudis en profunditat per a poder fer comparacions en eixa 

línia, però és possible apuntar coincidències i diferències en la 

presència d’alguns cognoms en relació amb la resta de l’horta 

meridional de la ciutat, l’horta de Patraix, amb l’horta que hi 

ha al nord del riu i amb municipis limítrofs.

La comparació dels cognoms presents en el sector 

de l’Horta de Russafa amb la veïna Horta de Patraix, el sector 

veí de l’horta amb el qual mantenia més contacte, a partir de 

l’avançat estudi en curs d’aquest darrer, mostra algunes simi-

lituds i, sobretot, diferències d’interés entre ambdós. Pel que 

fa a les coincidències, aquestes es donaven en alguns cog-

noms, més accentuades en alguns casos entre els residents 

en la carrera de Malilla, el sector de l’horta de Russafa que 

limita amb l’horta de Patraix i, per tant, amb més vincles de 

proximitat.

Ens trobem així amb cognoms ben representats a 

l’horta de Russafa que també són majoritaris a l’horta de Pa-

traix, com són Olmos (117 persones, 77 d’elles residents en la 

carrera de Malilla) o Tamarit (121), així com altres presents a 

les dos àrees com Ramón (159), Ferrer (85), Pardo (40), Mar-

tí (33) o fins i tot Torres (19). Pel contrari, altres cognoms 

majoritaris a l’Horta de Patraix com Martínez (10, la meitat 

d’ells en la Carrera de Malilla) o Coscollà (9, tots en la Carre-

ra de Malilla) eren molt minoritaris en el conjunt de l’Horta 

de Russafa mentre altres abundants a aquella tenien una re-

presentació molt minsa a aquesta darrera com Benlloch (3 

persones, totes residents en la Carrera de Malilla), quan no 

eren inexistents com Salvador, Pallardó, Teruel, Ortí i Ortiz. 

També llinatges majoritaris a l’Horta de Russafa com Gimeno, 

Navarro, Puchades o Mocholí estaven molt poc representants 

o fins i tot eren pràctica o totalment inexistents en la de Pa-

traix com Tatay, Rodrigo, Sanchis, Vivó, Quilis, Tomás, Alapont, 

Aznar, Alacreu, Gisbert, Salcedo, Alabau, Aleixandre o Ciurana.

Per altra banda, alguns dels cognoms presents a 

l’Horta de Russafa, són tradicionalment habituals a pobles 

veïns situats al sud i a l’oest. És el cas de Tarazona pel que fa a 

Paiporta, o al sud de l’Horta de Russafa amb Alapont a Catar-

roja i Massanassa; Baixauli amb Sedaví, Alfafar, Massanassa i 

Benetússer; Mocholí i Rodrigo amb Alfafar o sobretot Navarro, 

Baixauli, Puchades, Rodrigo o Monrabal amb Sedaví, única-

ment per esmentar alguns exemples. Cal recordar que Alfafar, 

Sedaví i Lloc Nou van formar part del quarter de Russafa.

Per contra, no es troben representats a l’horta de 

Russafa, ni tan sols per una persona, cognoms difosos en al-

tres àrees de la Particular Contribució, com és el cas de Sala-

vert, Guillot, Bellver o Montesinos en el quarter de Campanar, 

o Serra i Noguera en el de Benimaclet. La barrera que supo-

sava el riu a tots els nivells pot manifestar-se tanmateix en 

aquest nivell, tot i que caldria estudiar la qüestió.

Pel que fa al poble, els principals cognoms presents 

en l’horta, al contrari que en el poble, estan representats 

només en un 16,2% dels residents. Així, entre els majori-

taris, destaca la presència, en percentatge sobre el conjunt 

de residents en el poble, de Soler (4,3%), Gimeno (2,8%), 

Navarro (1,9%), Vivó (1,3%), Mocholí (0,9%), Puchades 

(0,7%) i Quilis (0,6%), que són minoritaris entre els poble-

tans. Entre els més representats en l’horta una part comp-

tava amb una o diverses persones, fet que es pot justificar 

per tractar-se de natius de l’horta traslladats al poble, com 

Tatay (9 persones), Aznar (9), Ramón (5), Planells (5), Ta-

marit (7), Olmos (5), mentre que l’altra part ni tan sols amb 

això. Es dóna el cas que cognoms habituals a Castellar i 

l’Oliveral com Alacreu, Alapont o Rodrigo no apareixen en 

el poble de Russafa.

8. AL VOLTANT DE LA DISTRIBUCIó ESPACIAL D’ALGUNS 

COGNOMS

L’acurada anàlisi de la distribució espacial d’alguns 

dels cognoms ens mostra la polarització territorial que s’ha 

exposada. Fins i tot, arran d’aquesta anàlisi és possible avaluar 

com es poden produir els processos d’implantació i difusió 

dels llinatges. S’han utilitzat com a mostra alguns cognoms 

de representació molt diferent sobre el conjunt i característi-

ques d’implantació.
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El primer seria el cas de les persones amb el cognom 

Rodrigo, un dels grups amb més representació numèrica en 

l’horta de Russafa per la disponibilitat d’informació comple-

mentària en el Vecindario del 1840 i de la informació proce-

dent d’altres fonts documentals. En la carrera de la Font de 

Sant Lluís, on aquest cognom tenia la màxima representació 

de l’horta de Russafa entre els trasts 3, 6, 7, 8, 9 i 10 l’any 

1840, vivien 85 persones amb el cognom Rodrigo en 33 cases, 

que representaven el 65% dels 132 residents. Les cases on 

residien aquestes persones es trobaven, concretament, en el 

trast 3 i en els números 54, 56 i 57; en el trast 6, la 1 i la 34; 

en el trast 7, la 4, 33, 34, 36, 50 i 51; en el trast 8, la 2, 12, 14, 

19, 21, 22, 32, 44 i 45; en el trast 9, la 3, 23, 24, 26, 56, 58, 78, 

79 i 80, i en el trast 10, la 39, 44, 71 i 89.

Al voltant del cognom Rodrigo hi havia una concen-

tració, sovint per vincles familiars més o menys llunyans, en 

algunes agrupacions d’habitatges o que tenien una numera-

ció consecutiva per proximitat, on residien grups familiars de 

germans, pares i fills, etc., més patent en la zona de Castellar, 

l’Oliveral i encontorns. L’any 1818 era el sisé cognom més 

abundant de l’àrea del futur terme de Russafa, la polaritza-

ció era més acusada, ja que Castellar, l’Oliveral i els voltants 

concentraven el 77% dels veïns, homes caps de família que 

tenien eixe llinatge (una àrea on s’assolia també el mateix 

percentatge sobre el total amb Alabau; el 73% amb Dací; el 

80% amb Alapont, i el 100% amb Alacreu).

Per contra, en la carrera de Malilla, on el llinatge Ro-

drigo tenia la segona representació, els tretze residents que el 

duien com a primer cognom es repartien, més dispersos, en-

tre vuit cases. Destaca la família integrada pel llaurador Ma-

nuel Rodrigo Rodrigo; la seua dona, Mariana Gimeno Moret; 

els fills, Manuel i Rafael Rodrigo Gimeno; la dona del primer, 

Josefa Aparici Escribà, i els primers fills, Manuel i Antonio, en 

la casa 47 del trast 3. A banda, figuren dos llauradors més, 

el jove Salvador Rodrigo i la seua dona María Peris, amb la 

filla Josefa en la casa núm. 10 del trast 3, i el jove Peregrín 

Rodrigo Comes, amb sa mare viuda, en la casa núm. 6 del 

mateix trast. Les altres persones que duien aquest cognom 

com a primer eren dones casades amb llauradors residents 

en aquesta carrera que portaven un altre cognom. Era el cas 

de Josefa Rodrigo, esposa de Joaquín Aparici, que vivia en la 

casa núm. 2 del trast 2; Salvadora Rodrigo, esposa de Manuel 

Benet, en la casa 20 del trast 3; Esperanza Rodrigo, dona de 

Manuel Minguet, en la casa núm. 57 del trast 6; Rosa Rodrigo, 

dona de Ramón Galindo i Minguet, en la casa núm. 7 del trast 

5, i, per últim, María Rodrigo, dona de Mariano Farinós, en la 

casa núm. 20 del trast 6. Ens trobem en la major part dels 

casos amb persones procedents d’un altre lloc que porten el 

cognom, fins i tot en el cas del grup familiar per tractar-se 

únicament d’un, que pot estar assentat més temps ( ja fi-

guren ací en el padró del 1818). Segurament, tots o bona 

part d’ells provenen de la veïna carrera de la Font de Sant 

Lluís, on és un dels predominants. Aquesta situació és més 

acusada en la carrera d’en Corts, on únicament duien com 

a primer cognom Rodrigo dues persones, i en la del Riu tres, 

totes elles dones casades amb llauradors locals, a excepció 

d’un llaurador, Manuel Rodrigo, casat amb Rosa Aleixandre, i 

el fill Manuel, de sis anys.

Cal tenir present, com ha s’ha pogut comprovar per 

mitjà de la consulta superficial d’altres fonts documentals 

posteriors i de fonts orals sobre el segle xx, l’escassa mobilitat 

espacial dels residents en aquesta horta. Vinculats a l’activi-

tat agrària, a unes estructures de propietat, a l’arrendament 

de la terra i sovint a uns habitatges, aquest arrelament s’ha 

mantingut amb algunes diferències, segons les partides, fins 

a la segona meitat del segle xx, i encara manté trets en l’ac-

tualitat. El major coneixement de la família Rodrigo-Gimeno, 

resident el 1840 en el trast 3, integrada per cinc persones amb 

el cognom Rodrigo en primer lloc, amb avantpassats directes 

de qui redacta, ens aporta un exemple concret de l’escassa 

mobilitat espacial i conseqüentment, de la concentració ter-

ritorial de cognoms al llarg del temps, tot i la proximitat de la 

seua residència al centre de la ciutat.

El padró del 1899 i l’estudi dels seixanta anys trans-

correguts permet comprovar com, tot i la mort durant eixe 

període de tres de les persones empadronades en 1840, hi ha-

via disset descendents que mantenien el cognom. D’aquests, 

a excepció de tres dels quals se’n desconeix la residència allà 

pel 1899, vuit residien en la carrera de Malilla, i sis en el veí 

Camí Real de Madrid, com a molt a uns centenars de metres 

del domicili del pare, l’avi i el rebesavi. Aquesta fixació es-

pacial en molts casos es mantindria al llarg dunes quantes 
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dècades del segle xx. L’anàlisi detallada en curs d’altres grups 

familiars, en fase de desenvolupament, ens confirma aquesta 

característica.

Una mostra més visible de la concentració espacial 

d’alguns llinatges és el cas dels portadors del cognom Orient, 

situat en el trast 1 de la carrera de la Font de Sant Lluís, que 

integrava dos branques familiars. Ací residien 24 de les perso-

nes de la carrera que portaven el llinatge Orient i de les 54 de 

tota l’horta de Russafa. En la casa 1 vivien Mariano Orient i 

Romero (49 anys) amb el seus fills Ramón (12) i Vicenta (8); 

en la número 9, el seu germà Juan Orient i Romero (29), la 

seua dona Melchora Roca (27) amb els fills María Orient Roca 

(6), Juana Orient Roca (4) i Carmela Orient Roca (1), a més 

de la mare d’ell Josefa Romero (67). En la casa 5 residien la 

germana, Ramona Orient i Romero, amb el seu home Vicente 

Roca i Peris, i amb la seua filla Ángela Roca Orient. En la casa 

núm. 20 del veí trast 2 vivia una quarta germana, Mariana 

Orient i Romero (30) amb el seu home Vicente Chisbert Vivó 

(33) i els seus fills Vicente Chisbert Orient (6) i Manuel Chis-

bert Orient (4).

En la casa 6 del trast 1 tenien la residència Antonio 

Orient i Castelló (de 30 anys) amb la seua dona Josefa Fer-

rer Puchades (24) i el seu fill Antonio Orient Ferrer (1); en la 

número 11, el germà José Orient Castelló (34) i María Roca 

(30) amb els seus fills María Orient Roca (12), Josefa Orient 

Roca (10), Mercedes Orient Roca (8), Juana Orient Roca (3) i 

Salvador Orient Roca (1). En el núm. 10 vivien els pares dels 

germans Antonio i José, Antonio Orient Almenar (53) i Rosa 

Castelló Planells (55) i els altres fills Salvador Orient Castelló 

(32), Vicenta Orient Castelló (14) i Clara Orient Castelló (12).

En la propera casa núm. 20 vivien Vicente Sanchis 

(30) amb Ramona Vivó (36), els fills d’ella i del seu primer 

marit Isidro Orient Vivó (9) —podria pertànyer a la família 

Orient Castelló—, José Orient Vivó (7) i Josefa Orient Vivó (5), 

a més dels fills del segon matrimoni Vicente Sanchis Vivó i ? 

(il·legible) Sanchis Vivó.

En aquesta línia, tot i que amb la característica de 

puntual i per això també pot resultar singular, hi ha algun 

cas de llinatge d’evident origen no llunyà de fora de l’Horta, 

i cap al 1840 ja estava ben representat per diverses famílies 

en una àrea determinada. Eixe any, de les 38 persones amb el 

primer cognom Llavata (freqüent en una part de la Serranía) 

de l’Horta de Russafa, 32 vivien en la carrera del Riu, i 24 

es concentraven en el trast 5, dels quals 19 residien concen-

trats en les cases 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del trast, residència de les 

famílies de Antonio Llabata, Luis Llavata i Francisca Alagar-

da, Francisco Llavata i Mariana Comeche, Manuel Torralba i 

Micaela Domingo, José Torralba i Luisa Sanón, Manuel Tatay 

i Salvadora Torralba. Es tracta de cognoms ben presents a la 

Serranía Baja, com Llavata, Comeche, Torralba o Domingo, fins 

i tot combinats en un matrimoni, que pot indicar la seua pro-

cedència d’aquelles terres. També es donava la concentració 

del cognom Gonzalvo, amb 15 persones, en la carrera del Riu, 

14 en el trast 7 i 1 en el trast 8, que representaven 14 dels 

18 residents en les cases 42, 43, 44, 45 i 46, tots els pares de 

família i fills excepte les dones Francisca Marqués, Rosa Tatay, 

¿ (il·legible) Romance, Vicenta Chornet.

A més a més cal contextualitzar aquestes variacions 

espacials en un context d’evolució en la representació dels di-

ferents llinatges. Així, en relació amb els exemples esmentats, 

només en els vint-i-dos anys transcorreguts entre el 1818 i 

el 1840, mentre cognoms com Orient o Llavata van incre-

mentar la seua representació sobre el conjunt, així com Soler, 

Vivó, Quilis o Aznar, cognoms com Rodrigo, Tamarit, Sanchis, 

Tomás, Alapont o Pascual, van retrocedir.

9. UNA APROXIMACIó A L’ANTROPONÍMIA DE LA 

CARRERA DE MALILLA I LA FONT DE SANT LLUÍS EN EL 

PRIMER TERÇ DELS SEGLE XX

En l’actual fase d’investigació la vinculació entre els 

primers cognoms dels residents en l’horta de Russafa i l’an-

troponímia encara no ha assolit el nivell desitjat. L’aprofundi-

ment en la difusió espacial dels residents segons el cognom 

ha centrat bona part de l’esforç i ha oferit línies de treball 

en què cal avançar. Tot i això, ha estat possible elaborar una 

aproximació que ací, i per tal de sintetitzar, centrem sobre 

l’àrea occidental de l’Horta de Russafa, la que correspon a les 

carreres de Malilla i de la Font de Sant Lluís.

Per a poder obtenir resultats més complets en 

aquesta línia, s’ha prioritzat l’aplicació a una font cartogrà-

fica molt posterior en el Vecindario del 1840 i alhora molt 

completa i detallada. El buidatge toponímic dels sectors de 
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la carrera de Malilla i de la veïna carrera de la Font de Sant 

Lluís, en els plànols del cadastre municipal de València ela-

borats entre 1929 i 1944, ens permet una aproximació a la 

influència dels cognoms dels residents en l’àrea durant el 

segle xix en la toponímia. El cadastre és una font discutible 

per a l’estudi toponímic d’un territori perquè la seua elabo-

ració està condicionada per la finalitat de la seua execució, 

tot i que, pels nostres objectius i per la major exactitud que 

pot assolir quan es tracta de poblament, ens permet eixa 

aproximació.

La presència d’antropònims amb vinculació a cog-

noms recollits en l’estudi és patent en les xarxes de reg i en 

la xarxa viària de la zona. Així, en el cas de les carreres de 

Malilla i de la Font de Sant Lluís, trobem en la xarxa de reg 

de la séquia de Favara el roll d’Almenar, el roll de Segarra, 

la séquia de Vilanova (en el braç de Jesús) o la filà de Vivó. 

També es dóna en les altres carreres i en topònims d’ele-

ments com els ullals tradicionals, cas del Pou de n’Aparici i 

el vinculat a aquest camí del Pou de n’Aparici o de la font 

d’Alapont. Les petjades d’aquests llinatges són encara més 

visibles en les abundants sénies, tot i que sovint estan lligats 

al topònim de les cases i la seua enumeració produiria una 

duplicitat en l’exposició. Pel que fa a la xarxa viària, és el 

cas de la senda dels Minguets, sobretot en relació amb la 

microtoponímia de diferents entradors a vivendes i finques 

de llarga enumeració.

La presència majoritària d’antropònims és més evi-

dent en l’hàbitat de l’horta, en relació amb la densa presència 

de vivendes disperses i l’ocupació per un mateix grup familiar 

al llarg dels anys. Així, l’antropònim s’ha emprat per a refe-

rir-se a barraques i alqueries, i des del segle xix també a cases 

que han substituït les barraques. En el cadastre trobem les 

formes barraca, alqueria i, sobretot, casa o cases, en molts ca-

sos amb rectificació manuscrita posterior dels tècnics sobre la 

versió original en aquesta forma però no en les altres denomi-

nacions. La forma casa s’aplica sovint al que fou una barraca, 

situada en el mateix emplaçament per substitució d’aquesta 

per la nova casa construïda pel mateix propietari reempla-

çant l’anterior com a habitatge. Per això, els topònims casa i 

barraca de, seguits de l’específic del topònim, se superposen 

o coexisteixen sovint. Fins i tot pot referir-se a una àrea i a un 

assentament de població, com en el cas de la pedania de Forn 

d’Alcedo. No hem trobat el cognom Alcedo, però sí Salcedo, 

possible origen d’aquest topònim.

La major o menor abundància d’un antropònim en 

una àrea concreta manté relació i pot confirmar la freqüèn-

cia d’un cognom en els seus pobladors. En eixe sentit, podem 

destacar la reiteració que assoleix en una àrea concreta. És el 

cas, per posar un exemple, de la presència en una àrea reduïda 

al costat del nucli de la Font de sant Lluís de les cases de Vivó, 

de la casa de Vicent Vivó, de la barraca i caseta de Vivó Orient 

i de la casa Vivó Miranda, al costat de la Filà de Vivó, un pa-

ratge on a més, i pel que fa a l’antroponímia, es troba la casa 

Gisbert. Ací cases i barraques, independentment del topònim, 

coexistien i es pot comprovar com el primer arriba a substituir 

el segon mantenint l’antropònim.

En conjunt, i segons figura en el cadastre, podem citar 

les cases de Segarra, les cases de Picó, les cases de Peris, casa 

Arnal: en la rodalia de la Creu Coberta, l’alqueria de Vilata, les 

cases de Soto, les barraques de Torrent o la casa de Vilata i 

la barraca de Vilata, així com la casa d’Albors; al voltant del 

Forn d’Alcedo, la casa Bresó, les barraques de Pepe Bresó, casa 

Ramón Minguet, casa de Llop, casa de Olmos, casa i barraca 

de José Llop i casa els Llops. Del Forn d’Alcedo cap a Castellar 

es troba el cas de l’alqueria d’Aznar, la casa de Pastor, les cases 

d’Alabau o les cases d’Alacreu.

A l’extrem septentrional de l’àrea, fins i tot en algun 

cas entre les grans vies i el camí de Trànsits o al seu voltant, 

trobem la històrica alqueria de David (en l’horta de Russafa, 

tot i que l’any 1840 pertanyia al terme de València perquè 

estava situada en el límit) i casa Rodrigo, ambdues en la car-

rera de Malilla. Per contra, en l’extrem meridional d’aquesta 

carrera, ja en el límit amb el terme de Sedaví, hi ha les cases 

dels Ridaura (cognom habitual a Sedaví, Benetússer i altres 

pobles de la rodalia) i la casa de Castelló (en el mateix límit).

En la carrera de la Font de Sant Lluís figuraven casa 

Llop, casa d’Eugenio Salcedo, casa Soler, casa Mingot, les 

barraques de Ripoll, el molí de Simó (que no derivava d’un 

nom), la barraca de Tamarit i les cases de Ponce (les vuit en 

la carrera de la Font de Sant Lluís). En la mateixa carrera i en 

la rodalia del molí de les Fonts, trobem casa Torres, les cases 

de Soto, casa de la Viuda de Bau, les cases d’Ortega, casa 
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Baiona o la barraca de Julià. També en aquesta carrera, casa 

Bonafont. les barraques de Celda, casa Nelo de Ros i les cases 

de Ros, l’alqueria del Sabater, casa Tamarit, casa Micó, casa 

Vidal, les cases del Pelat de Pujades, l’alqueria de Gimeno o 

casa de Gimeno Palau. En l’àrea meridional de la carrera i al 

voltant de l’Oliveral ens trobem casa Giner, casa Barberà i la 

barraca de Castelló, les cases dels Pardos, les cases de Vivó i 

casa Monfort, casa de Blai Furió, casa Furió, casa Roig, o casa 

Marco. Cal destacar també l’agrupació de vivendes situada 

al costat de Castellar coneguda com a barri dels Tamarits 

i, a partir del mateix cognom, casa Xuset de Tamarit a l’est 

d’aquest barri.

En general, són més nombroses les construccions que 

fan referència a un cognom que a un nom de pila exclusiva-

ment. La utilització minoritària de noms de pila també se sol 

fer matisant-los, emprant els diminutius o afegint algun altra 

informació complementària del portador. Tot i això, l’estudi 

complet dels noms dels residents d’una carrera en l’època del 

cadastre l’any 1840 ens ha mostrat una polarització en cinc 

noms d’home i uns altres cinc de dona que van dificultar la 

possibilitat de recórrer a ells com a factor de diferenciació. 

Això ja és un material per a exposar en una altra comunicació.

10. CONCLUSIó

L’estudi dels llinatges d’un grup de població en un 

període determinat ens pot aportar informació sobre les ca-

racterístiques, la composició i l’evolució del grup, almenys 

en eixa època. A més a més, aquesta anàlisi, sobretot en 

espais rurals, ens permet observar la seua petjada en l’hà-

bitat i en l’antroponímia d’una àrea. Conèixer la freqüència 

i distribució espacial dels diferents cognoms, a banda d’al-

tres qüestions, facilita el coneixement de la toponímia d’una 

zona. En eixa línia, amb la present comunicació s’ha pre-

tés aportar una informació, complementària a unes altres 

com l’onomàstica, per a estudiar la toponímia tradicional de 

l’horta de Russafa.

La vinculació entre la presència de cognoms en un 

padró d’habitants, en el període precedent a les grans transfor-

macions experimentades en aquesta zona, i la seua existència 

en una senzilla prospecció de la toponímia zonal, ens ha per-

met comprovar la coincidència i vinculació entre ambdós. La 

petjada dels llinatges més abundants en l’horta de Russafa a 

mitjan segle xix, representada al llarg de tota la centúria i fins 

i tot en bona part del segle xx, com s’ha comprovat en altres 

estudis, és evident en l’antroponímia, la toponímia, d’aquest 

extens sector meridional del terme municipal de València.

L’anàlisi de la informació del 1840 ens permet obte-

nir diverses conclusions al voltant de l’onomàstica de l’horta 

de Russafa. D’entrada, ens permet comprovar la diferenciació 

en la presència de llinatges entre el poble i l’hàbitat dispers 

per l’horta. En aquella època el poble es caracteritzava per 

una major diversitat, conseqüència de la major mobilitat de la 

població. El creixement demogràfic que ja registrava el poble 

féu que aquest i l’horta coincidiren només parcialment en la 

presència de llinatges.

En l’horta de Russafa es constata el predomini d’un 

conjunt de cognoms, un nombre relativament reduït, al costat 

d’altres de més nombrosos i ben representats, fins i tot ma-

joritaris en algunes contrades. També és evident l’existència 

de cognoms minoritaris, tot i que amb rellevància en algunes 

àrees, vinculats a grups familiars concrets, on han deixat pet-

jada. A banda dels anteriors llinatges, ens trobem amb una 

llarga relació, però amb escassa representació, de cognoms 

amb presència puntual lligada sobretot a persones vinculades 

amb altres residents per matrimoni o desplaçaments d’àmbit 

local des de les àrees veïnes de l’Horta o d’aquesta en con-

junt. També és el cas encara més puntual de persones arriba-

des per un altre motiu, immigrants recents de procedència 

diversa, alguns com a criats dels residents o xiquets adoptats 

o encomanats a les famílies, etc.

Resulta especialment cridaner pel seu interés general 

en l’àmbit de l’onomàstica, però sobretot per la incidència 

que ha tingut en l’antroponímia, la forta polarització de llinat-

ges a diferents escales territorials. Són molts els exemples de 

cognoms d’una carrera o sector, d’un trast o subsector, i tam-

bé a menor escala d’un rodal de terreny, agrupació de cases 

o conjunt de vivendes veïnes. La vinculació a un espai, com-

provat quan ens centrem en els cognoms dels gestors d’ex-

plotació o veïns en sentit tradicional, és evident. Fins a eixe 

període, l’escassa mobilitat poblacional, en bona mesura per 

l’estreta relació dels residents amb l’estructura de la propietat 

i de l’explotació de la terra, fins i tot per part dels descendents 
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després de la mort d’un llaurador, justifiquen aquesta fixació 

sobre l’horta i especialment d’una àrea concreta.

En sentit contrari, és patent l’escassa, en algun cas 

nul·la, presència de llinatges d’altres sectors de l’horta que 

envolta València, i no sols de l’altra banda del riu. Per contra, 

sí que es comparteixen alguns llinatges, només alguns, amb 

l’horta de Patraix i altres pobles de l’horta Sud.

La prospecció realitzada sobre la toponímia de l’àrea 

de les carreres de Malilla i de la Font de Sant Lluís a partir de 

la cartografía de la zona ens confirma la rellevància i, fins i 

tot, la permanència temporal (la font cartogràfica consultada 

és posterior) dels cognoms en l’antroponímia. Confiem que la 

continuació de l’estudi d’aquesta qüestió i de la seua vincula-

ció més detallada ens permeta completar-ne el coneixement.
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zOOTOPONIMS DEL CORPUS TOPONÍMIC VALENCIÀ

1. OBJECTIU I MÈTODE

El Corpus toponímic valencià (CTV)1 és el resultat de 

les enquestes que va promoure la Generalitat valenciana a 

partir de l’any 1994 i que va culminar l’Acadèmia Valenciana 

de la Llengua amb «l’objectiu d’inventariar, fixar la grafia i 

situar geogràficament la toponímia valenciana, utilitzant com 

a suport l’escala 1:10.000 de la cartografia valenciana».2

El treball que presentem se centra en l’estudi del 

Corpus toponímic valencià per a catalogar els zootopònims: 

els topònims de les comarques de predomini lingüístic valen-

cià de les terres del nord del país relacionats amb la fauna, el 

món animal, els noms dels animals, tant dels silvestres propis 

del territori com dels domèstics o amb derivacions d’estes de-

nominacions.

En la recerca s’ha tingut com a referència primera 

el Catàleg dels vertebrats valencians (CVV),3 que cataloga un 

total de 431 espècies «vertebrades silvestres que, fins a l’any 

2005, estan presents o ho han estat en temps molt recents 

a la Comunitat Valenciana» (p. 13), amb les denominacions 

en valencià i en castellà, i també les científiques més àmpli-

ament reconegudes i utilitzades. quant als invertebrats, hem 

1.  Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2009.

2.  AVL, 2009, Corpus toponímic valencià, vol. i, p. 7.

3.  Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat valenciana, Catàleg 
dels vertebrats valencians, València, 2005 (CTIH 2005).

tingut en compte les denominacions recopilades en diferents 

enciclopèdies i catàlegs; també els dels endèmics assenyalats 

per la Conselleria de Territori i Habitatge. Pel que fa als ani-

mals domèstics, hem tingut presents diferents llistes del món 

agropecuari.

De la intersecció, d’una banda, entre els noms d’ani-

mals —i possibles variants— i els noms col·lectius referits a 

animals i als llocs on abunden o habiten i, d’una altra banda, 

els topònims recollits en el CTV, obtenim un conjunt de pos-

sibles zootopònims.

2. DADES GENERALS DEL CATàLEG DE zOOTOPòNIMS

2.1. àMBITS TERRITORIALS

Presentarem les dades globals del catàleg de zooto-

pònims diferenciant les dos zones valencianes segons el pre-

domini lingüístic: zona de predomini lingüístic valencià (PLV) 

i zona de predomini lingüístic castellà (PLC). Dins del PLV dis-

tingirem les comarques del nord,4 les comarques centrals,5 les 

comarques del sud6 i les terres del Túria-Xúquer.

Sota la denominació terres del Túria-Xúquer s’agru-

pen les comarques valencianes següents: el Camp de Morve-

4.  Comarques del nord del País Valencià: els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix 
Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa.

5.  Comarques centrals: la Costera, la Vall d’Albaida, la Safor, l’Alcoià, el 
Comtat, la Marina Alta i la Marina Baixa.

6.  Comarques del sud: Els municipis valencianoparlants de les comarques: 
l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó, el Baix Segura i l’Alacantí.

zOOTOPòNIMS DE LES TERRES DEL TÚRIA-XÚqUER.  

L’HORTA. NOTES PER A UN CATàLEG

Honorat Ros i Pardo
[Acadèmia Valenciana de la Llengua]
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dre, el Camp de Túria, l’Horta, la Ribera Alta i la Ribera Baixa. 

Ens centrarem en les dades referents a l’Horta, però farem 

referències comparatives amb altres territoris valencians.

2.2. DADES PER PREDOMINIS LINGüÍSTICS

zootoponims dels corpus toponímic valencià

PLV PLC

1.482 (59%) 1.021 (41%)

Total: 2.503

2.3. DADES PER COMARqUES DEL PLV

zootoponims de comARques de plV

Comarques  
del nord

Terres del 
Túria- Xúquer

Comarques 
centrals

Comarques  
del sud

666 (45%) 303 (20%) 433 (29%) 117 (8%)

Compartits en diferents comarques: 72

Total: 1.482 

2.4. DADES DE LES COMARqUES DEL TÚRIA-XÚqUER

zootoponims per comarques

el Camp de 
Morvedre

el Camp de 
Túria

l’Horta la Ribera 
Alta

la Ribera 
Baixa

39 (13%) 54 (18%) 62 (20%) 110 (36%) 46 (15%)

Compartits en diferents comarques: 8

Total: 303

Si analitzem la llista de 303 zootopònims, veiem que 

31 topònims estan compartits, i 273 s’ubiquen en un sol mu-

nicipi. Els topònims compartits són: 2 topònims en 9 muni-

cipis, 1 topònim en 5 municipis, 3 topònims en 4 municipis, 

4 topònims en 3 municipis, 21 topònims en 2 municipis. Si 

els comptabilitzàrem separadament per municipis, el llistat 

total resultant s’incrementaria en 58, amb un total de 361 

zootopònims.

3. zOOTOPòNIMS DE L’HORTA

3.1. qUADRE GENERAL

Subcomarques de l’Horta

l’Horta Nord l’Horta Sud València l’Horta Oest

30 (38%) 19 (24%) 17 (22%) 12 (15%)

Compartits per diferens municipis: 16

Total: 62

3.2. zOOTOPòNIMS PER MUNICIPIS

Del total de 44 municipis de l’Horta, 23 tenen zoo-

topònims: València (17), Montcada (6), Torrent (5), Catarroja 

(4), Meliana (4), Silla (4), Paterna (3), Picassent (3), la Pobla de 

Farnals (3), Puçol (3), Sedaví (3), Alboraia (2), Alfafar (2), Foios 

(2), Museros (2), quart de Poblet (2), Rafelbunyol (2), Albal 

(1), Alcàsser (1), Aldaia (1), Benetússer (1), Massalfassar (1) i 

el Puig de Santa Maria (1).

3.3. GENERADORS DELS zOOTOPòNIMS DE L’HORTA

39 noms d’animals (i derivats) i 5 noms dels llocs on 

actuen generen el total de 62 zootopònims localitzats en la 

comarca de l’Horta. Concretament, es tracta de 14 mamífers 

(que generen 25 topònims), 11 invertebrats (15 topònims), 10 

aus (11 topònims), 2 amfibis (3 topònims), 1 peix (1 topònim) 

i 1 rèptil (1 topònim). Els 5 llocs d’animals generen un total 

de 6 zootopònims.

el Camp de
Morvedre

el Camp
de Túria

l’Horta

la Ribera Alta la Ribera
Baixa

ZOOTOPÒNIMS DE
LES TERRES DEL TÚRIA-XÚQUER

la Ribera Alta: 110 (36%)

l’Horta: 62 (20%)

el Camp de Túria: 54 (18%)

la Ribera Baixa: 46 (15%)

el Camp de Morvedre: 39 (13%)

COMPARTITS PER DIFERENTS COMARQUES: 8

LLISTA RESULTANT: 303
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INTRODUCCIó

En aquestes línies intentarem establir, d’una banda, 

l’status quaestionis de l’etimologia del topònim Meliana i, d’al-

tra banda, presentar un recull de tota la toponímia rural del 

terme, amb la seua explicació etimològica. Finalment, oferirem 

unes primeres consideracions sobre toponímia pretèrita, que 

sens dubte requeriran una atenció més acurada en el futur.1

En primer lloc, quant a la motivació etimològica de 

Meliana, de la qual l’origen llatí està pràcticament acceptat, 

el fet que, principalment, Coromines se’n desviara i propo-

sara sense dubtes una etimologia àrab, així com la realitat 

toponímica magribina, ens ha menat a fer un estudi de tot 

el que se n’ha dit. D’altra banda, en la segona part del nos-

tre treball farem un inventari, amb comentaris lingüístics, de 

la rica toponímia rural del terme de Meliana, per a la qual 

cosa ens hem servit d’alguns treballs ja fets —sobretot els de 

l’Ajuntament de Meliana i els d’Antoni Garcia i Osuna, a qui 

agraïm la cessió de les seues enquestes toponímiques, encara 

inèdites— que hem ampliat i, en un segon lloc, oferirem els 

resultats d’una primera presa de contacte amb la toponímia 

històrica, per a la qual cosa ens han sigut de gran ajuda els 

treballs de F. Cardells.

1.  Una versió més extensa d’aquest estudi ja ha sigut publicada en Ruipérez, 
R. i Pau, S. (2013): «Meliana: aproximació etimològica i toponímia rural», dins 
Nous materials de toponímia valenciana, València, Denes. A més, quant a la 
microtoponímia urbana, cal tindre ben present el treball de Cardells (1999): 
Els carrers de Meliana. Origen i vida, Meliana, Ajuntament.

1. UN TOPòNIM MEDITERRANI

Com veurem, aquest topònim, bé per ser un pro-

ducte llatí, bé per ser un producte àrab, és present arreu del 

Mediterrani, des de la península Ibèrica fins a la Itàlica, el 

Magrib i, àdhuc, Grècia. A Tunísia, trobem el poble de Bu Me-

liana o simplement Meliana, i Miliana és també el nom d’una 

regió natural. A Algèria trobem Miliana —també transcrita 

Melyana, Mliana, Milyana o Milyânah—, documentada ja al 

segle x, i, molt prop, a uns 5 km, la ciutat de Khemis Meliana, 

transcrita El-Khemis, Khamîs-Milyânah o Khemis-Miliana. 

Es tracta de l’antiga zucchabar, una ciutat que fou roma-

nitzada amb el nom de Manliana o Malliana, derivada del 

patronímic Manlae i posteriorment arabitzada en Mel-ana 

(‘plena, rica’, en àrab) i posteriorment Milyana. Més a l’inte-

rior trobem una altra Miliana, a Tamanrasset. Dins encara de 

l’àmbit àrab, a l’illa de Malta trobem Melliēha. A l’illa de Sar-

denya trobem la localitat de Sa Meliana i, amb el mateix nom, 

el que sembla ser una partida rural, Sa Meliana, a Uta (Flore 

et alli, 2000). És interessant saber que en llengua sarda, la me-

liana és el ‘marfull o llorer bord’. A la Toscana tenim el poblet 

de Migliana. I finalment, a Grècia, el llogaret de Mελιαvά, i la 

variant Mηλιαvωʹv.

Com veiem, la presència d’aquest topònim al Magrib 

i en terres d’influència àrab és elevada, però no hem d’oblidar 

que aquests territoris, com el nostre, experimentaren una for-

ta romanització.

TOPONÍMIA DE MELIANA 

Ramon Ruipérez
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2. PRIMERES DOCUMENTACIONS

Segons el Libre del Repartiment, la primera referència 

és del 1238: «alqueriam de (Miliena) \Almaçera/ et alqueriam 

de Alcudia...» (Ferrando, 1979: 34) i durant les donacions del 

1240 apareix ja Meliena i Meliana, amb el canvi de la primera 

i en e.

Ja al segle xiV trobem la forma Meliana sense vacil-

lacions en diversos documents, com els transcrits per Ferrer Orts 

(1998b: 35) i Cabanes (1981: 84). Tampoc no hem trobat vacil-

lacions en els documents del segle xV, on, com fa veure Cardells 

(2002: 92), el trobem habitualment sota la forma Melyana.

No obstant això, en el Quinque Libri de 1558 de Me-

liana, «perdura el nombre de Miliana» i a principis del segle 

xViii trobem la forma Miliana en el Libro de dificiones de la 

Junta de la Real Acequia de Moncada y cuentas de la misma que 

enpieza [sic] en 1722 y fenece en 1728». També a finals de se-

gle, el 1785, en un text de l’Arxiu de la Reial Séquia de Mont-

cada, transcrit en Frechina et alli (2011: 153), llegim Miliana.

A més, Salvador Giner, rector de Meliana entre 1860 

i 1892, redactà el manuscrit Memorias de la parroquia de 

Miliana, recogidas y anotadas por el cura Salvador Giner. Ací, 

però, ens és lícit de suposar una llicència cultista, encara que 

l’alternança Miliana/Meliana pot ser motivada, també, per un 

fenomen dissimilatori, que, per altra banda, observem en al-

tres noms, com ara el malnom de l’horta Selvina, que apareix 

alternat amb Silvina, Cebrià/Ciprià, etc.

3. LA HIPòTESI ROMàNICA

Evidentment, aquest no és l’origen que la major part 

d’estudis sobre el tema han validat. No obstant això, no el 

podem obviar.

Sense oblidar l’existència del nostre mot com a nom 

comú en occità, ‘migdiada’ i com a antropònim i topònim en 

altres llengües romàniques, si volem veure o aprofundir en 

la possibilitat d’un origen romànic —català— hem de pen-

sar sobretot en el cognom Melià, per bé que també hi ha els 

prenoms Meliana, Emiliana, Melia, Amèlia i Aimelina, i refle-

xionar sobre la probabilitat de la generació del nostre topò-

nim a partir d’aquest cognom, bé de manera trasplantada pels 

repobladors catalans, bé per generació autòctona, ço és, dels 

primer colons.

quant al cognom Melià i la variant Milià i Milian, no 

hem d’oblidar que pot tractar-se d’una reducció d’Emilià. Dins 

d’aquesta hipòtesi romànica o catalana, pensem, però, que 

seria molt més factible considerar un fenomen de toponímia 

transportada, concretament de tres topònims catalans: la Mi-

liana, Milana i Belianes.

4. LA HIPòTESI àRAB

Tot i el pes que té la hipòtesi de l’origen llatí, no po-

dem deixar de dedicar atenció a qui ha assenyalat cap a l’àrab. 

Si bé és cert que suposar un origen àrab ha sigut un lloc comú 

des del segle xVii, reforçat per arabistes com Ribera i Asín, i vis-

tos els paral·lelismes toponímics amb el Magrib, allò que crida 

l’atenció és la veu de Coromines, i que fins que no es proposà 

l’origen llatí, l’origen àrab es va donar per suposat. Escolano, 

el 1611, en el llibre Vii de Décadas de la historia de Valencia 

afirmava que «el nombre se lo dieron los moros que vinieron 

de Berbería, ó de la Mauritania Cesariense, donde dejaron otra 

población del mesmo nombre». Ja en època contemporània, 

Ribera (1928) tampoc no la cita entre els topònims que ell 

considera anteriors als àrabs, i Asín Palacios (1944) la inclou 

en una llista de topònims «probable o seguramente arábi-

gos». Coromines, ja el 1965, afirma l’origen àrab de Meliana 

i en l’OnCat n’exposa la teoria: per a ell, a l’igual de Belianes, 

Miliana, Villena i Millena, i els cognoms Melià, Milià i Milian, 

«es tracta de l’àr. (meliena) ‘bon geni’». El punt fort de l’argu-

mentació, a banda de l’existència de la paraula en àrab, de 

l’existència de ciutats homònimes al Magrib i del manteni-

ment del nexe -li- és la relació amb el cognom Melià/Milià/

Miliana, que «deu provenir del masculí aràbic corresponent o 

del seu derivat Meliān̄ı, tots dos usuals a Algèria». A més, en 

Coromines, la proposta d’una etimologia àrab encaixa molt 

bé en el comportament que a València presenten els topò-

nims en -ana d’origen llatí. Si tenim present que en el primer 

document on apareix el nostre topònim presenta majoritària-

ment la terminació -ena, es valida la regla que assenyala que 

tot nom femení llatí en -ana roman invariable al País Valencià, 

sense patir la imāla.

El fet, però, que la màxima autoritat en toponímia 

aràbiga valenciana, Carme Barceló, diguera que podria trac-

tar-se d’un topònim d’etimologia no àrab (1983: 176) i que 
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en el seu últim llibre no la incloguera fa que aquesta hipòtesi 

perda pes. Tampoc arabistes com Andrés Piles Ibars, Ambrosio 

Huici, Míkel de Epalza, Ana Labarta o Pierre Guichard no n’han 

dit res.

5. LA HIPòTESI LLATINA

És pràcticament un lloc comú dins dels estudis to-

ponímics suposar un origen llatí als topònims amb la termi-

nació -ana. Certament, era un fet molt comú denominar les 

propietats agrícoles mitjançant un apel·latiu format amb el 

nom del propietari més un sufix, que en un primer moment 

fou -ius, però que després fou substituït pel sufix especial de 

possessió -anus/-a/-um, passant, per tant, d’una Villa aemilia 

a la fórmula Villa aemiliana.

Hem de dir que ni en el nostre àmbit lingüístic ni en 

els àmbits romànics més pròxims, trobem el nostre topònim, 

per bé que, arreu del domini català, trobem evolucions simi-

lars del possible ètim Aemilianus: Millà (la Noguera), Vilami-

lans (al Vallès) i Vilarmilà, antic poble i santuari rossellonés del 

segle ix, sobre el qual sembla haver-hi l’emplaçament d’una 

vil·la romana.

Per al nostre topònim, la formulació de la hipòtesi 

llatina des de la lingüística la féu per primera vegada Sanchis 

Guarner l’any 1949, segons el qual, tal com ocorre a València 

—on cabria esperar Valença—, Borriana i altres topònims, a 

Meliana el manteniment de la i s’explica per cultisme.

Segons Cardells, que concreta l’aparició de Meliana 

com a Vil·la Aemiliana en el Baix Imperi (segle iii-V), «és un 

topònim d’origen romà, derivat de l’antroponímic d’un patrici 

dit Aemilius» i la toponímia premusulmana de pobles tan pro-

pers com Foios, Carpesa i la Pobla de Farnals, reforça aquesta 

gènesi. Des de la geopolítica, fa veure que, en els primers se-

gles de l’era cristiana, la millor temperatura i el menor nombre 

de precipitacions afavoreixen l’acció antròpica del poblament 

altoimperial. És aquesta una època on l’horta presenta una 

gran vitalitat, com reflecteixen les centuriacions. La ruralitza-

ció del segle iV, que representa una fugida cap al camp, atés 

que l’agricultura esdevé un focus de beneficis i una via esca-

patòria de la pressió fiscal, suposa el naixement de les villae, 

naixement que pot justificar perfectament l’aparició d’una 

Villa aemiliana. A més, al segle iV, el repartiment de terres 

s’esdevé tenint com a base la propietat territorial extensa o 

fundus, que són designats com ja hem vist pels sufixos -anus 

/-ana. Finalment, des del punt de vista arqueològic, malgrat 

la dificultat de qualsevol excavació, el descobriment d’un bust 

romà a Alboraia, la constatació arqueològica de poblaments 

a Carpesa i la segura llatinitat del poble de Foios són per a 

Cardells arguments suficients. I també per a nosaltres, però 

encara podem afegir-n’hi més.

Si tornem a les argumentacions de caràcter histo-

ricopolític i geogràfic, que a falta d’evidències lingüístiques 

o epigràfiques són les úniques que podem emprar per a re-

forçar la hipòtesi llatina, Esteve (1999: 282) arreplega les 

conclusions que féu Cano (1974) sobre una possible cen-

turiatio dins el regadiu de la Séquia de Montcada. Aquesta 

centuriatio —una colonia veteranum— podria explicar per-

fectament el naixement d’una hipotètica Vil·la Aemiliana, ja 

que la parcel·lació d’aquesta zona d’horta presenta una certa 

geometrització, amb la N-340 com a kardo de la centuriació. 

Aemiliana seria, doncs, si seguim la hipòtesi romana, una de 

les villae rusticae, fruit de la possible centuriatio de la qual 

sembla haver-hi indicis a l’Horta Nord.

La hipòtesi es troba reforçada per arguments histò-

rics, concretament de la història hídrica de la zona. Com fa 

veure Soler (2003), en parlar del drenatge i aprofitament de 

les terres marjalenques que quedaven a l’est de la Via Augus-

ta, la zona de baix del camí, pot explicar l’aparició d’una vil·la 

com Meliana.

En darrer lloc, volem fer notar la importància de l’an-

troponímia romana. La hipòtesi que es tracte de Villa aemili-

ana cobra molta importància si tenim en compte que el nom 

Aemilius, no només era habitual en el territorium de Sagun-

tum, sinó que, a més, en aquesta ciutat, el clan dels Aemilii 

esdevingué un grup aristocràtic que assolí molta notorietat, 

la qual cosa podria justificar la construcció d’una vil·la amb el 

seu nom. Per tot plegat, i pel fet que un magistrat com Luci 

Emili Gal·lus tingué probablement una vil·la a quart de les 

Valls, la hipòtesi cobra una força notabilíssima.

Tot i les coses, per a validar que l’actual Meliana vin-

ga de la forma llatina Villa aemiliana, hem de tindre en comp-

te els processos d’adaptació aràbiga dels topònims existents. 

I hem de saber si les regles d’adaptació fonètica permeten la 
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persistència, a través dels huit segles d’arabització, d’una for-

ma, Meliana, tan pròxima a la hipotètica Villa aemiliana. I en 

efecte, tot sembla que sí. No hi ha cap fenomen que poguera 

haver alterat significativament l’Aemiliana romana. Concreta-

ment, i quant al vocalisme, el diftong iA se sol mantindre en 

les adaptacions àrabs a través de /iya/, i així tenim Balansiya 

(de Valentia, València). És per això que hauríem de suposar un 

*Miliyana àrab. En aquest punt hauríem d’esbrinar si la i his-

panoromana patiria la imela i esdevindria e, i per tant, oferir 

o bé Meliyana/Meliyena o bé restar immune i oferir Miliyena, 

variants que explicarien les dues formes diferents a Meliana 

que apareixen en el Repartiment. quant a la vocal final -a, 

aquesta es mantingué, en coincidir amb el morfema femení 

àrab {-a}, gènere, per altra banda, propi dels noms de lloc en 

àrab. Finalment, respecte a la consonant líquida, la l llatina, 

simple o doble, es conserva en les adaptacions a l’àrab en 

qualsevol posició.

6. CONCLUSIONS SOBRE L’ETIMOLOGIA

que el nostre topònim aparega ja en el Llibre del Re-

partiment, en una època en què la colonització catalana és 

encara inicial, ens fa desestimar l’opció d’un cas de toponímia 

transportada. En tot cas, els topònims catalans de la Miliana, 

Milana i Belianes podrien haver servit als repobladors per a 

mantindre i/o reforçar la forma àrab o preàrab del topònim 

Meliana.

quant a la hipòtesi araboandalusina, malgrat la so-

lidesa de les argumentacions de Coromines, el fet que, com 

hem dit, les màximes autoritats en toponímia aràbiga valen-

ciana no s’hi hagen pronunciat, fa que perda pes, sobretot 

davant de les argumentacions multidisciplinàries que oferei-

xen els defensors de la hipòtesi llatina. De tota manera, la 

possibilitat que les coincidències formals amb els topònims 

magribins es puguen explicar també per la forta romanització 

d’aquelles terres, ens fa desestimar aquesta hipòtesi.

Atesa la manca de documentació, trobar restes evi-

dents d’una vil·la o d’una centuriació romana seria l’única 

manera d’asseverar sense fissures l’origen llatí del nostre to-

pònim. No obstant això, i pel que hem dit més amunt, fem 

nostra la hipòtesi d’un origen llatí. A banda dels arguments 

exposats, d’un ventall multidisciplinari ben complet, el fet que 

aquesta siga l’explicació més senzilla i clara, per seguir els es-

quemes prototípics de sufixació llatina en -anum, -ana —fins i 

tot més senzilla que pensar en la feminització de Melià— ens 

ha fet decantar-nos-hi.

7. ALGUNES NOTES SOBRE TOPONÍMIA RURAL

7.1. PARTIDES I PARATGES

Segons ha anat creixent el poble i s’hi han incorporat 

terrenys, algunes partides han deixat d’existir com a partides 

purament rurals, com ara la partida del Calvari, del Crist o de 

la Mar, i han esdevingut barris.

L’any 2001 l’Ajuntament de Meliana fixà en huit el 

nombre de partides: l’Ermita, la Closa, la Garrigosa, el Barran-

quet, el Serradal, el Llapassar, Cuiper i Massamardà. El TOPO-

VAL, que no diferencia entre partides i paratges, esmenta a 

més el Magistre, el Molí, la Marjal, la séquia Nova i la partida 

de Roca. Dins de la partida de Cuiper, també hem de parlar de 

la Bomba, com a paratge. I entre l’Ermita i el Llapassar tam-

bé es parla del Xarco, per l’alqueria homònima pertanyent 

a Foios. Passem ara a comentar aquelles partides i paratges 

principals o d’interés lingüístic:

- Partida de l’Ermita, també partida de la Misericòr-

dia i, segons Cardells (1998b: 130), a inicis del 

segle xix, i ocasionalment, partida de la Closeta.

- Partida de la Closa, actualment ocupada pel po-

lígon industrial homònim. Segons l’OnCat (iii, 

389), «del llatí clAusA o clAusum ‘tancat, -at’ en el 

sentit de ‘camp tancat’, i en molts indrets, sim-

plement ‘prat’». Seguint l’OnCat, al Baix Empor-

dà s’entén com a lloc de pastura on no es pot 

conrear res perquè hi ha massa aigua. Aquest 

darrer sentit, de ‘terra per dessecar per poder-la 

utilitzar’, Ribera (2000: 137) el suggereix per a 

la partida de la Closa de Benavites, tenint en 

compte que aquella zona era partida de marjal. 

No sabem si seria aplicable al nostre topònim, 

car desconeixem que haja sigut terra marjalen-

ca. Segons Moreu-Rey (1982: 40), «la closa [...] 

designa —quan no pertany al vocabulari de la 

ramaderia— un clot tancat». Trobem una altra 
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partida de la Closa a Montcada, on, com fa veu-

re Llopis (2000: 483), que segueix Moreu-Rey, 

pot tractar-se d’un hidrònim referit al regadiu, 

atés que aquesta partida montcadina «és una 

partida que es rega amb aigua de la Reial Séquia 

de Montcada». Potser aquesta accepció s’acos-

ta més a la motivació de la nostra Closa, ja que 

podria fer referència a la depressió del Barran-

quet, el paleollit que ve des de Foios o, més se-

cundàriament, a l’antiga zona de Xilvella, que 

com veurem consistí en una mena de devesa 

(recordem que devesa té diferents accepcions: 

a) ‘terreny comunal destinat a pastura’, b) ‘anti-

gament, possessió rural tancada’ i c) ‘lloc poblat 

d’arbres arran d’un riu’). Finalment, hi ha la hi-

pòtesi que Cardells (2002: 81) fa per a les par-

tides de l’horta així denominades, de la Closa, 

segons la qual podria voler dir trossos de terra 

que fan de límit amb un altre paratge natural 

de trets diversos. A més, Alcaide-Ferrer (1986: 

21), en parlar de la partida de la Closa, a Puçol, 

escriu: «segons alguns testimonis, a les partides 

abans les anomenaven “closes”».

- Partida de la Garrigosa. Segons Cardells (1999: 

28), el nom —no arreplegat com a topònim per 

l’OnCat— prové de l’època medieval: Jaume 

Garrigosa era un destacat propietari del segle 

xiV que tenia lots importants de fanecades, es-

pecialment en la partida actual de la Garrigosa. 

Així doncs, seríem davant d’un cas prototípic de 

designació toponímica per metonímia. Abans, 

però, el 1283, el Llibre de la Cort del Justícia de 

València esmenta un «P(ere) de Garrigosa», veí 

de Meliana. (cf. Gregori et alli, 2008: 569). El 

1769 (cf. ARV, Clero, caixa 761, n. 16) apareix 

«Partida del camí de la Garrigosa», cosa que ens 

fa pensar en una possible alqueria homònima.

- Partida del Barranquet. El Barranquet constitueix 

una continuació de la rambleta de Foios, una 

escorrentia autònoma de les terres altes de Fo-

ios, des de la Lloma fins a la mar, que creua la 

població pel carrer Major i pel carrer de València 

i continua pel camí de la Creu i el camí Real fins 

al Barranquet, que se situa entre Meliana i les 

Cases de Bàrcena.

- Partida del Serradal, sentit quasi sempre [elser-

rerál]. Ni serradal ni serredal són mots que 

podem trobar en els diccionaris actuals. Coro-

mines arreplega serradal, en el DECat: «s’havia 

usat en el sentit de ‘serrat llarg’ [...]. Avui només 

el conec com a propi del Nord val. en el sentit 

de ‘duna al llarg de la costa’» (Vii, 843a). Però 

tornant a la nostra partida i sense deixar de 

banda que puga fer referència a una mena de 

bovalar, tancat o ‘serrado’, se’ns fa molt difícil 

imaginar-hi dunes, atesa la distància que hi ha 

fins a la platja. En tot cas, sabem que aquest 

mot fa referència a estadis anteriors de la llen-

gua, ja que actualment a Meliana, com a la ve-

ïna Alboraia, es fa referència a les dunes com a 

muntanyars i no com a serradals.

- Partida del Llapassar. Documentada ja aquesta 

partida, com a mínim, el 1462,2 es tracta d’un 

topònim amb un sufix col·lectiu o abundancial 

relacionat amb el món de les ciències natu-

rals: lloc o terreny on abunden les llapasses o 

llepasses, o herbes rasposes. L’única forma que 

en dóna el TOPOVAL és llepassar, justament el 

Llepassar (Meliana) i el mas del Llepassar (Llu-

cena). No obstant això, la forma oficialitzada 

per l’ajuntament, l’arreplegada en el Terrasit i 

l’única que hem sentit és Llapassar. En tot cas, 

es tracta d’una planta de la qual ningú no té 

constància que fóra especialment abundant en 

la zona.

- Partida de Cuiper. Topònim de gran controvèrsia 

que, malgrat que ha sigut fixat com a Cuiper, 

mot agut, és únicament pronunciat com a pa-

raula plana, si bé pot variar i presentar o no el 

2.  APPV n. 25347, Bertomeu Matoses. 1462. Inventari de béns de Nicolau 
Bellot de Meliana (Cardells, 2002: 576).
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diftong ui, Cúiper o Cúper. En el mateix barri 

—nucli de població pertanyent a Foios, però 

pràcticament unit al barri de Roca— i a Roca, 

«cada u diu una cosa», encara que sembla que 

predomina Cúiper, potser pel fet que l’escrip-

tura està afavorint una tornada a la pronúncia 

original. Si bé en els primers documents —del 

segle xViii— observem la reproducció de l’an-

tropònim sense vacil·lació, a mitjan segle xix ja 

en detectem variants, i en els Apuntes biográfi-

cos de la Colonia Agrícola de Cuyper, de 1893, 

trobem clarament reflectida la variació: «Al-

quería de Cuyper (vulgarmente dicha Cuper)». 

Sobre l’origen etimològic de Cuiper, aquest 

pertany al nom de família Cuyper o Kuyper, an-

tropònim d’origen flamenc. Se sap que, com a 

mínim des de finals del segle xVii, aquesta fa-

mília era ja a València, on Felip de Cuyper fou 

un ciutadà important. Se sap també que el seu 

fill Joan Baptista posseïa diverses cases i una 

extensa finca a Foios. El 1882 un descendent 

d’aquesta família, Joaquim Guerrero Casanova 

de Cuyper, hi va fundar la Colònia Agrícola de 

Cuiper, que paulatinament aniria creixent fins 

a esdevindre l’actual barri.

- Partida de Massamardà. Segons el Llibre del Re-

partiment, la primera referència és del 1237: 

«alqueriam de Maçalmarda» i sempre apareix 

amb la l. Segons Diéguez (2000: 114), l’any 

1283 apareix ja la forma sense l, Maçamardà. 

També sembla que ha existit la forma Massa-

mardal —documentada el 1760—, amb una l 

final, potser per analogia amb Serradal, o sim-

plement per haver-hi esdevingut una metàtesi. 

Cardells (1995: 149), en parlar de la partida al-

boraiera de Massamardà, afirma que en l’època 

medieval aquest nom era «comú a tots els llo-

garets de l’Horta Nord per a designar una par-

tida a prop de la mar». Segons Sanchis Guarner 

(1951: 269), el segon element de Massamardà 

és l’apel·latiu àrab mārda, i el significat, ‘hos-

tal de l’arenal’. L’etimologia que proposa en un 

primer moment Barceló (1983: 175) és «l’hos-

tal dels Mard.â». Posteriorment, Barceló (1995: 

1143) en dóna una altra explicació: «També a la 

part forana se situaven les llebroseries, denomi-

nades en àrab /dār al-mard.à/». I en la seua dar-

rera obra (Barceló, 2010: 66), torna a referir-s’hi: 

«manzal al-mard.à [l’hostal dels leprosos]», com 

a exemple de població allunyada per raons de 

caràcter sanitari.

- Paratge del Magistre, al voltant de l’alqueria del 

Magistre o del Portalet, d’Alboraia. Pel càrrec 

eclesiàstic del primer propietari, un magister 

scholae del capítol de la seu, i per estar tancada 

per un mur que tenia un portal amb una imatge 

de sant Vicent Ferrer.

- Partida del Molí, o del Molí de la Mar, per la pre-

sència del molí, el motor del Molí i el braç del 

Molí. El 1491 apareix documentada com a par-

tida del Molí de l’Almarjal.

- Paratge de la Marjal. De l’àrab marj, ‘prat’. Actual-

ment és totalment zona d’horta i ja ho era, par-

cialment, al segle xV (Cardells, 2002: 247).

- Partida de la Séquia Nova. Documentada, si més 

no, des de 1704 (ARV, Clero, caixa 761, n. 25).

- Partida de Roca. Al voltant de Roca, nucli urbà que, 

com el de Nolla, és considerat barri des del cens 

de 1900. Aquest barri fou en l’origen l’alqueria 

dels Xorets. L’autèntica creació com el que és 

hui prové del 1884, quan Vicente Roca hi cons-

trueix una casa de camp amb capella (Herrero, 

1969: 27).

- Paratge de la Bomba, per la desapareguda ca la 

Bomba.

- El Xarco. Es tracta d’una zona a mitjan camí en-

tre Meliana i Teuladella, pràcticament tota en el 

terme de Foios, encara que no en constitueix 

una partida. Es tracta d’una antiga zona de mar-

jal litoral que s’estenia per aquesta part del ter-

me de Foios i també per les zones limítrofes de 

Meliana i Albalat, on el reg s’efectuava sobretot 
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per mitjà de fonts i ullals, origen del mot xarco. 

De fet, alguns veïns hi fan referència i parlen del 

«manantial que hi havia en el Xarco», ja desse-

cat, encara que també l’expliquen pel fet que 

quan plovia s’hi formava un gran toll.

Com déiem, el concepte de partida té uns límits di-

fusos i, segons Cardells Martí (1999: 45), el carrer, la séquia 

i la partida de la Font prenen el nom de l’antiga font i el lla-

vador ubicat a un costat del carrer, exactament al carrer de 

Sant Antoni. L’acció antròpica sobre el territori l’ha anat can-

viant i, amb aquests canvis, també ha canviat la manera de 

referir-s’hi. Així, tot i que històricament Macarella ha sigut 

una partida de Meliana, com el Tercet, actualment només té 

aquesta consideració a Foios, amb la partida de la Senda de 

Macarella, i a Vinalesa, amb la partida de Macarella.

7.2. NUCLIS DE POBLAMENT, ALqUERIES, CASES I ALTRES 

LLOCS D’INTERÉS

Com assenyala Garcia i Osuna (2000a: 203), a l’Hor-

ta els antropònims tenen una gran importància, i són una font 

de nominació percentualment elevada, ja que en un terreny 

pla com aquest, on manquen accidents notables del relleu, 

són els propietaris, arrendadors i arrendataris els qui donen 

nom als diferents elements toponímics.

A banda del nucli de Meliana, hi ha dos nuclis ur-

bans, Roca i Nolla. quant a Nolla [nòlla] o barri de Nolla, el 

1860 l’industrial reusenc Miquel Nolla i Bruixet comprà uns 

terrenys i hi instal·là una indústria aprofitant la cimentació de 

l’alqueria dels Frares o alqueria del Gall, un edifici de finals del 

segle xVi o principis del xVii que pertanyia a un orde religiós. 

Segons Esteve Marco et alli (1992), «Yvonne Volozan, antigua 

propietaria, nos indicó la existencia de un antiguo recinto de 

frailes descalzos», de l’orde de Predicadors, ço és, dominics. 

Ruiz Rubio (2014), hi documenta a partir d’un lligall de 1618 

de l’arxiu de la catedral de València l’existència d’un «Huerto 

de los Frailes Predicadores de Santo Domingo de la Ciudad en 

el camino del Barranquet y la acequia Nueva de Meliana». 

Aquest hort esdevingué alqueria i posteriorment forn o fàbri-

ca de rajoles i teules, Lo Rajolar del Hort dels Flares, segons ar-

replega Ruiz Rubio del document de 1618. Es tracta dels frares 

que posteriorment es traslladaran a Roca i crearan el convent 

o la Casa de Repòs dels Dominics, que se situava entrant a 

Roca pel camí del Borriquillo i que fou enderrocat al voltant 

de 1942. Al voltant d’aquesta empresa, la Gran Fábrica de Mo-

saico Nolla para Pavimento, l’empresari català va alçar també 

una vil·la d’estiueig, el palauet de Nolla, que també tingué un 

altre nom: en 1916 Yvonne Volozan va adquirir la casa, que 

fou rebatejada com a vil·la Yvonne. L’any 1923 el grup Gardy 

es quedà la fàbrica, fet que motivà que a principis del segle xx 

el barri de Nolla també fóra conegut com a de Gardy (Ferrer 

Orts, 1998a: 159). Les diferents cases que sorgiren, sobretot 

a la banda occidental del complex industrial, acabaren confi-

gurant el barri.

quant a Roca o barri de Roca, ens tornem a trobar 

amb un antropotopònim, el cognom d’un dels terratinent que 

donà l’impuls definitiu a aquest llogaret. Abans, però, durant 

la segona meitat del segle xix es conegué com a l’alqueria Alta 

(Sivera, 1922: 74) o l’alqueria dels Xorets, un conjunt d’al-

queries i cases al voltant del camí de la Tanca. Una d’aquestes 

alqueries era l’alqueria de Roca, de Vicent Roca Soler, terrati-

nent del Cap i Casal, en la qual, el 1884 es beneí una ermita 

dedicada a sant Antoni. La importància d’aquesta família i el 

fet de tindre-hi l’ermitori acabaren batejant l’incipient grup 

de cases amb el seu cognom.

Fora ja d’aquests dos nuclis, els diferents assenta-

ments humans apareixen sota la forma d’alqueries i cases de 

camp. Només hi trobem una barraca, la barraca de Montoliu, 

per bé que es tracta d’una recreació, dins un complex hoteler. 

També és cert que alguna casa continua conservant, parcial-

ment, el nom de barraca, com ca Calet, que alguns designen 

com a barraca de Calet.

Tot seguit comentarem els noms de les diferents al-

queries, cases, casetes, quadres i magatzems que poden resul-

tar interessants des del punt de vista lingüístic i etimològic, i 

farem notar si no estan arreplegades en el Terrasit per tal de 

contribuir a la correcció:

- Alqueria d’Anvila. Segons Cardells (1998a:45), el 

primer testimoni documentat que s’ha trobat 

pertany al 1791, un padró on apareix Onofre 

Danvila. Cardells comenta que «la denominació 

de l’alqueria ha variat, i ha passat de Damvila o 



[ 148 ]

Ramon RuipéRez

Ambila, a finals del xViii i part del xix, a d’Anvila o 

Anvila». En el plànol de 1915-A3 ja apareix «Al-

queria Danvila». Pensem que l’origen pot estar 

en una reinterpretació del cognom Vila > en Vila 

> d’en Vila > d’anvila > danvila > damvila, amb 

una posterior desaglutinació, però fins que no 

es documente un «en Vila», optarem per grafiar 

d’Anvila.

- Alqueria de Bitxac, ca Bitxac, cal Bitxac [kálbitxác] i 

també [kálbitxèc]. Té l’origen en el malnom Bit-

xac, del nom comú que designa un tipus d’ocell, 

també anomenat cagamànecs, l’etimologia del 

qual és segons el DCVB l’onomatopeia del cant 

d’aquest ocell. Segons Casanova (1999: 46), 

aquest malnom és una mostra de lèxic soterrat 

o «pertanyent a l’estrat català» que reapareix 

o sobreviu dins la toponímia. N’és també un 

exemple Calet (barraca de Calet), hipocorístic 

de Micalet.

- Alqueria de la Gallineta, alqueria de la Fotja o alque-

ria de la Palmera, perquè hi havia un penell en 

forma de gallina, fet que també explicaria el 

terme fotja. El nom de Gallineta, que és el més 

habitual actualment, no apareix en el Terrasit

- Alqueria de la Gangosa, no recollida pel Terrasit.

- Alqueria de Mandolo [mandólo], ca Mandolo, ca Pe-

rol o ca Perols, que el Terrasit identifica, de ma-

nera errònia, amb l’Alqueria del Pelat. quant a 

Mandolo, que trobem també com a Mendolo en 

comarques valencianes de llengua castellana, 

Coromines considerà la possibilitat d’un origen 

mossàrab, d’AmygdAlus, ‘ametller’, del qual tin-

dríem améndola en mossàrab valencià > al-

mendûla en mossàrab arabitzat > Al-Mandola 

>La Mandola. Fa notar, a més, que la o tancada 

prova que no és la terminació -ola catalana.

- Alqueria de Montoliu, malnom provinent d’un cog-

nom d’origen toponímic, dels diferents Montoliu.

3.  En Durán (1915) trobem dos plànols de la Meliana de principis de segle, 
que designarem 1915-A i 1915-B. 

- Alqueria de Tacons o alqueria d’Orba [alkeriadòrba].

- Alqueria del Bou Roig o ca Nardo, de la qual el seu 

propietari actual ens explica que hi tenien va-

ques i anaven donant llet pels pobles de la roda-

lia, amb les vaques guiades per un bou de color 

roig.

- Alqueria del Carrenyo, malnom derivat del cognom.

- Alqueria del Rei, cal Rei o cal Blanco el Rei.

- Ca Tatai, pel cognom Tatai. Segons l’OnCat (Vii, 29), 

Tatai, com tata, és un mot «acriaturat per adre-

çar-se a un familiar».

- Alqueria Blanca, popularment la casa Blanca, i en 

el plànol de 1928, ca Pastor. Durant la dècada 

dels 50, fou coneguda per la Conillera per allot-

jar una família molt nombrosa d’immigrants de 

Sòria. Posteriorment fou reformada amb una 

façana blanca.

- Cal Tio Sabelino, que apareix en el Terrasit com a 

ca la Tia Glòria i en el plànol de 1928, casa de 

Blanc el Greso. Greso pot ser la masculinització 

del cognom Gresa o Greses, que és un cognom 

actual, que, al seu torn, pot ser una modificació 

de greda, ‘argila blanca blavosa’.

- Alqueria de Francisco de Pablo, no recollida pel Terra-

sit, que rep el nom del propietari.

- Ca Barrina, malnom metafòric, ‘instrument per a fo-

radar cossos durs’. També, en sentit figurat, ‘idea 

forta, mania’ (DCVB, II, 330).

- Ca Botifarra.

- Ca Burgal, variant del cognom Brugal, ‘col·lectiu de 

bruc’, que no apareix al Terrasit.

- Ca Calavera.

- Ca Canyon.

- Ca Capelo [kákapèlo], probablement, d’un malnom 

referit a l’àmbit de la metàfora, concretament 

del camp de la roba. Garcia i Osuna (2011: 

376) el documenta l’any 1858 com a malnom 

a Montcada. Segons Coromines (DECat, ii, 527), 

relacionat amb capell, ‘barret’, tenim «capèla 

val. ‘certa mena de cofadura que vol ser ele-

gant o efeminada’». Dubtem si grafiar Capel·lo 
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o Capelo, atés que no en tenim totalment clar 

l’origen.

- Ca Donís el Flare o cal Flare Molins, segons els in-

formants, per tractar-se d’un home molt beato

- Ca Francés.

- Ca Fregina, segurament pel cognom.

- Ca Gaspara, cal Figo o ca Coret, pel propietari, Ama-

deo Coret.

- Ca Gerra i també ca Jarra.

- Ca Gorrito.

- Ca Jaume o ca Jaume el de Ceba.

- Ca Joano de l’Àngel.

- Ca l’Albercoquero.

- Ca l’Edo, hipocorístic, o potser forma infantil per a Al-

fredo, segons els veïns. No apareix en el Terrasit.

- Ca la Tola [kálatòla], encara que el més probable és 

que es tracte de la feminització de l’hipocorístic 

Tolo > Bartolo, el DCVB arreplega una accepció 

de tola com a ‘dona vana i presumida en el vestir’.

- Ca Lloca-

- Ca Llora [kállóra], tot i que podríem pensar en la fe-

minització del cognom Llor (sinònim de llorer, 

amb obertura de la o), que documentem ja al 

morabatí de Vinalesa de 1475 (a l’ARV Mestre 

racional, núm 11792, 8, s’arreplega el cognom 

Llora), el fet que presente una o tancada i l’es-

cadussera presència d’aquest cognom a l’Horta 

ens fa pensar més aviat en una feminització de 

lloro, tal volta amb sentit metafòric de ‘dona 

xarradora’. Més improbable, ‘de color fosc’ o ‘nat 

de pare blanc i mare negra’.

- Ca Màquina.

- Ca Marau el del Camí, actualment malnom d’origen 

antroponímic, pel cognom. Segons Coromines, 

el Braçal de la Maráua, a Carcaixent, deu vindre 

de l’àrab maraua, variant vulgar de murû’a ‘qua-

litat de l’home ben educat’, i per tant maraua: 

‘terra grassa, fèrtil, engreixadora’ (OnCat V, 187).

- Ca Goia [kágóya]. Possible hipocorístic per simplifi-

cació de Gòria, al seu torn hipocorístic per abre-

viació de Gregòria.

- Ca Morrets, malnom referit a característiques físi-

ques o, tal volta, referent al morret, segó que es 

trau de l’arròs quan es passa pel molí.

- Ca Nana, malnom referit a característiques físiques.

- Ca Narciso.

- Ca Natàlia o ca Cento el de Sarandena.

- Ca Norat, hipocorístic d’Honorat.

- Ca Pistola o barraca de Bitxac, no arreplegada pel 

Terrasit. Martí Mestre, per al valencià col·loquial 

del segle xix, documenta el substantiu pistolo 

amb l’accepció de ‘soldat’, per metonímia.

- Ca Orba [káòrba], localitzada en el Terrasit de mane-

ra errònia. Malgrat que, segons l’actual propie-

tari, no ha sigut mai cognom i cap membre de la 

família no provenia ni d’Orba (la Marina) ni del 

llogaret d’Orba (Alfafar), el més probable és que 

es tracte d’un malnom d’origen toponímic, si bé 

també pot fer referència a les característiques 

físiques (orb, orba, ‘mancat de la vista’).

- Ca Patea o cal Cadirer [kairér]. Patea no el documen-

tem en cap repertori lexicogràfic, ni com a nom 

comú ni com a nom propi. Podria ben bé trac-

tar-se de la feminització del malnom Paté, re-

ducció de Patet, com la que es dóna en Manú < 

Manut < Menut. quant a Cadirer, també podria 

fer referència al terme de reg ‘cadira’, porteta o 

salt del caixer de la séquia mare al braç.

- Ca Pepe el Gros, alqueria de Borja i ca Borja [kábòr-

txa]; en el plànol de 1937, cal Pep de la Llet.

- Ca Pepeïllo, per Pepelillo, diminutiu de Pepe.

- Ca Peporro o ca Nelo de Peporro, augmentatiu de 

l’hipocorístic per ampliació Pepo.

- Ca Rabosa, no recollida pel Terrasit, pot tractar-se 

del malnom donat als veïns d’Almàssera.

- Ca Rafelo d’Ànima.

- Ca Ramon el Farfallós.

- Ca Rel, variant de Real.

- Ca German el de Serafí, per l’antropònim, pronunciat 

sempre amb el fonema fricatiu velar sord /x/.

- Ca Tomba-l’olla, malnom referit a algun fet episòdic, 

potser un àpat excessiu o un accident domèstic.
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- Ca Toni de Braons o ca Braons, pel malnom Braons, 

‘part del braç entre l’espatla i el colze’.

- Ca Vint-i-u [bentiú], no arreplegada pel Terrasit, pel 

malnom Vint-i-u, que pot fer referència al torn 

rotatori dels síndics de la Reial Séquia de Mont-

cada, fet cada vint-i-un anys.

- Cal Blaio.

- Cal Burraco, tot i que el localitzem com a cognom ar-

reu d’Espanya, ací correspon a un malnom provi-

nent del castellanisme burraco, que fa referència 

a un tipus de pelatge de bou, que és una variant 

més moderna d’urraco, per presentar la mateixa 

coloració que presenta la urraca, ‘garsa’.

- Cal Cabrito.

- Cal Campanero.

- Cal Curro, no arreplegada pel Terrasit, malnom refe-

rit a les característiques físiques, que el DECat 

(ii, 1111) explica com a reducció de mancurro, al 

seu torn derivat de manc, amb el sufix diminutiu 

i familiar –urro.

- Cal Cerdo.

- Cal Figuero, pel malnom provinent del pardalet fi-

guero, papafigo o papafígol.

- Cal Gallo.

- Cal Gato.

- Cal Gorro; gorro té també el sentit d’un ‘bon glop de 

vi o de licor’ (DCVB).

- Cal Gros de Tallanassos.

- Cal Llargo.

- Cal Mariner o cal Pescador [peixcaór].

- Cal Mascle, n’hi ha dos i no n’apareix cap al Terra-

sit. És interessant recordar que mascle apareix 

com a adjectiu amb el sentit de ‘molt gran’ en el 

valencià col·loquial del segle xix (Martí Mestre, 

2006: 347).

- Cal Monjo, segons el seu propietari, pel fet que a 

una familiar, des de ben xicoteta, l’anomenaren 

la Mongeta per dur un vestidet semblant a un 

hàbit. Posteriorment, ja adulta, esdevingué la 

Monja i, en casar-se, el seu home esdevingué 

l’home de la Monja, el Monjo.

- Cal Paler o ca Clara la Tana. Paler és sinònim de for-

ner i Tano/Tana, tot i que sol ser l’hipocorístic 

de Gaetà/Gaetana, també s’ha emprat en la co-

marca com a hipocorístic Sebastià.

- Cal Pardo. En el Terrasit apareix, de manera errònia, 

cal Paraigüero.

- Cal Ratllat o ca Sarandena, en el plànol de 1928, casa 

Zarandena. Ratllat és un malnom que fa refe-

rència a les característiques físiques, a alguna 

mena de deformació, potser localitzada en la 

cara, mentre que Sarandena, tot i que els in-

formants de Roca asseguren que no correspon 

al cognom, sinó al malnom, pot provindre d’un 

cognom ja extingit d’origen basc o tractar-se 

d’una deformació del cognom Zarandona. O, 

àdhuc, que tinga alguna relació amb la forma 

sarandó/sarandona, que Martí Mestre (2006: 

493) documenta ja al segle xVii amb el sentit 

de ‘graciós, desimbolt, galà’. A més, l’expressió 

anar (algú) sarando ‘caminar la persona borratxa 

d’un costat a l’altre’ pot fer-nos pensar en una 

possible accepció de sarandena com a ‘persona 

aficionada en excés a l’alcohol’.

- Cal Salao.

- Cal Saro, hipocorístic de Baltasar.

- Cal Surdo l’Estudiant o cal Surdo, en el plànol de 

1929, ca Canelles.

- Cal Tiet, en el plànol de 1937 casa Yémena, ço és, 

Llémena, ‘ou del poll’.

- Cal Xato o ca Fulla.

- Cases de Xarpa, deformació del castellanisme sarpa 

‘grapa’, amb palatalització de la sibil·lant sorda. 

Pot referir-se, metafòricament, a les caracterís-

tiques físiques d’alguna extremitat o, per exten-

sió, a algú agressiu o perillós.

- Cases dels Memius, i també Mimius, concretament, 

una és cal Memiu/Mimiu i l’altra ca Male-

na. Malena i malaena deriven de magdalena. 

quant a memiu/mimiu, no el trobem en cap 

diccionari, però sospitem que siga una va-

riant de Meme, malnom que Garcia i Osuna 
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(2000c) documenta ja a Rafelbunyol a princi-

pis del segle xix.

- Caseta de Gaian, o Gallan, no recollida pel Terrasit, 

del cognom Gallán/Gayán.

- Caseta d’Amado.

- Caseta del Burot, no recollida pel Terrasit. Tot i que 

el documentem com a cognom a Catalunya, 

possiblement per influència occitana o france-

sa, ací correspon a un malnom. El DCVB defi-

neix burot com a ‘gargot’, ‘infant molt bellu-

gadís’, ‘persona indiscreta, que xarra massa’, 

‘figura molt defectuosa o ridícula’, ‘mena de 

baldufa o trompa’, ‘funcionari encarregat de 

vigilar l’entrada de certs articles a les poblaci-

ons’, i ‘oficina on els susdits funcionaris cobren 

el dret d’entrada de certs articles’. En alguns 

llocs, per extensió, alguatzil i policia, i fins i tot 

gent amb posat seriós o que fa mala cara. Tam-

bé trobem l’expressió «no fer burot» en el Vo-

cabulari del Maestrat (Gimeno, 1998: 43), amb 

el sentit de ‘no fer durada o aturada en algun 

lloc o ofici’.

- Caseta d’Ángel [kasétadánxel].

- Caseta de Benito, no arreplegada pel Terrasit.

- Caseta de Capa.

- Caseta de Monrós, pel cognom.

- Caseta de Paco de Morrets, no recollida pel Terrasit.

- Caseta de Panot, malnom augmentatiu de pa.

- Caseta de Pepico el Bueno.

- Caseta de Peret, no registrada pel Terrasit.

- Caseta de Sanç, pel cognom.

- Caseta de Canelles, no recollida al Terrasit, malnom 

que podria també provindre del cognom.

- Caseta del Morat.

- Caseta de Favatonta, no registrada pel Terrasit.

- Caseta del Rullo de Cuiper.

- Caseta del Santero, alguns informants afirmen que 

l’avi de l’actual propietari, almasserenc, feia de 

curandero, mentre que d’altres, com Salvador 

Montañana, el Monjo, expliquen el malnom per-

què feia escultures de sants.

- Caseta del Torisà [kasétalturisá], pel gentilici, no re-

collida pel Terrasit, on segons algun informant hi 

havia el xalet del Bony.

- Caseta del Xiringuito.

- El Molí o el molí de la Mar, antic molí fariner.

- Magatzem de Canelles, no recollit pel Terrasit.

- Magatzem de Cebeta, no arreplegat pel Terrasit.

- Magatzem de Tamarit.

- Magatzem de Xoro, per Melxoro, hipocorístic per 

ampliació de Melxor.

- Quadra de Fèlix, no arreplegada pel Terrasit.

- Quadra del Pillano o cal Pillano, no arreplegada pel 

Terrasit. Segons Salvador Montañana, el Monjo, 

el tio Pillano també era conegut per Carota, per 

tindre cara, per la qual cosa considera Pillano 

una derivació del castellanisme pillo.

- Quadra del Colero.

- Quadra del Gorro.

- Xalets de Pons, de Pons el Fariner o ca la Tia Pura, pel 

propietari, Fernando Pons, el Fariner, de les Ca-

ses de Bàrcena. Alguns informants l’identifiquen 

també com al xalet del Moliner d’Alfara.

Com déiem abans, moltes construccions que en un 

principi es trobaven a la ruralia, allunyades dels nuclis urbans, 

amb el pas del temps i el creixement urbanístic han quedat 

dins. Per citar-ne algunes, ca Bolea, pel cognom, cal Tete, 

ca Rosaleda [karosaléa], ca la Titotera i ca Jaume el de Final. 

quant al malnom Final, ens preguntem si pot fer referència 

als escorredors. Dins el barri de Nolla han quedat, entre d’al-

tres, casa Barruga, per berruga.

7.3. ODòNIMS

Parlarem ací dels camins tradicionals, les vies pe-

cuàries, les sendes i les entrades, entradors o carreteretes de 

camp d’interés lingüístic.

quant a les vies fèrries, destaquen les ja desaparegu-

des del Ferrocarril Central d’Aragó València-Calataiud —més 

popularment conegut com a via Xurra— i la Pedrera, antiga 

via de ferrocarril del Puig a València, que transportava pedres 

per a ampliar el port.
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quant a vies pecuàries, en tenim tres: la desaparegu-

da canyada de la Marina, que discorria des del terme d’Albora-

ia fins a Albuixec i que ara és l’autopista; el camí de la Tanca, 

que entrava a Roca per Cuiper i discorria pel carrer principal, i 

l’Assagador, carrerada d’Albuixec o camí d’Albuixec a València.

Respecte a la xarxa de camins principals, tenim:

- El camí Real [elkamírèl], conegut com a carretera 

de Barcelona i, només per la gent més gran, com 

a Camí Real. En els parlants que així el designen, 

observem la forma rel, contracció de real < rega-

lis. quant als altres noms que ha rebut, Cardells 

(2004: 94) ens recorda que, a banda de la de-

nominació via Augusta —sempre que s’admeta 

que aquesta discorria per ací i no pel camí de 

l’Assagador—, també ha sigut conegut com a 

via Heracliana púnica, camí de Sant Vicent, camí 

de Morvedre, camí de Farnals o camí de Massa-

magrell.

- Camí de Massamardà, camí o travessera del Quin-

zet o, simplement, camí Travesser, per discórrer 

perpendicular a la resta i perquè s’hi trobava cal 

Quinzet.

- Camí del Borriquillo, que rep el nom de l’alqueria a 

què menava, la desapareguda alqueria del Bor-

riquillo. Destaca la terminació -illo, que ens fa 

pensar en un possible origen aragonés. No obs-

tant això, pot tractar-se d’un simple castellanis-

me, més o menys antic, atribuïble a un malnom. 

Tot i que també sentim la pronúncia amb u en 

el radical, aquesta, explicable per l’alternança 

vocàlica present ja entre borrico i el derivat re-

gressiu burro, és més secundària i marginal. No 

apareix en l’OnCat.

- Camí d’Albuixec i camí del Cementeri. Es tracta del 

mateix camí, que travessa el nucli de nord a sud. 

També és conegut com a carrerada d’Albuixec, 

camí del Xarco, camí pel Xarco a Canet, camí 

del Puig, camí Vell de València, camí d’Albuixec 

a València, assagador d’Albuixec o, simplement, 

camí de l’Assagador o camí Assagadors. quan 

ix dels límits urbans meridionals rep el nom de 

Camí del Cementeri, encara que també es co-

neixia aquella part com a camí del Ventorrillo 

i camí dels Morts [kamímòrts], només conegut 

així per dos informants. Potser rep aquest nom 

per ser l’itinerari que seguien els funerals que 

es dirigien cap a Meliana des de Xilvella o les 

Cases de Bàrcena, tal com s’esdevé a Foios, on 

trobem un altre Camí dels Morts que no és el 

del Cementeri, sinó que correspon al camí per 

on duien a soterrar a Foios els difunts els veïns 

d’Albalat. Herrero (1970) presenta un mapa de 

les Cases de Bàrcena datat el 1938 on aquest 

camí rep el nom de camí del Barranc i encara, 

en un plànol de 1969 (Herrero, 1970), el trobem 

com a camino del Sardinero.

- Senda Llarga o de la séquia Nova, no recollida pel 

Terrasit.

- Senda del Borriquillo, no recollida pel Terrasit.

- Entrada de l’Escopetero.

- Entrador del Rullet.

- Entrador del Bou Roig, no arreplegat tampoc en el 

Terrasit.

Ferrando Folch (1998: 155) arreplega altres carrete-

retes de camp o entrades, que tampoc figuren en els mapes 

del Terrasit: la de Cucot, la de la Closa —engolida pel polígon 

industrial homònim—, la de Romero, la d’Ànima, la de Galán, 

la de Molins, la de Pescadors, la de Bueno, la de Serafí, la del 

Salao i la del Cebero.

7.4. HIDRòNIMS

De la Reial Séquia de Montcada pren origen la fila 

de Meliana, també dita de Macarella. L’aigua arriba a Meliana 

per la séquia de la Fila fins al molí de la Frígola (Foios), on, 

per mitjà d’un trestallador, el cabal es divideix en dues parts, 

de les quals naixen els diferents braços del terme de Meliana.

quant als hidrònims més significatius, tenim: 

- Braç de Bernabé, no recollit pel Terrasit, conegut 

així per passar prop de ca Bernabé.

- Braç de l’Ermita, la part final del qual sembla que 

fou també anomenat braç o séquia de la Font. 
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En aquest braç va haver-hi un cano —del ro-

mànic primitiu cannum ‘conducte subterrani 

d’aigua’—, el Cano de vora via, que salvava les 

vies del tren.

- Braç de la Comare o bracet de Botifarra, abans era 

conegut com a braç dels Valeros.

- Braç de la Plaça, perquè l’aigua baixava des de la 

plaça per a regar la partida de la Garrigosa.

- Braç de la Séquia Nova, o simplement la séquia 

Nova, documentada com a mínim des del 1618 

(Ruiz Rubio, 2014), que, en arribar a la mar, for-

ma la gola de la Séquia Nova.

- Braç de Marcelino, del Pelat o Rader [raér], metà-

tesi de darrer, tampoc no recollit en el Terrasit, 

és el darrer braç que rega, i passa també per l’al-

queria de Marcelino o ca Marcel·lí i vora ca Pe-

lat, habitatge que es troba dins de Roca. També 

és conegut com a braç del Surdo, perquè passa 

vora l’alqueria del Surdo.

- Braç del Forn, no recollit pel Terrasit.

- Braç del Mig, no recollit pel Terrasit, es coneix així 

per ser el del mig dels tres que naixen del motor 

del Serradal.

- Braç del Quinzet, no recollit pel Terrasit.

- Braç del Xoricero, no recollit pel Terrasit.

- Braç dels Ginjolers [brásdelstxintxolérs]. Alguns ve-

ïns diuen que al començament de la séquia n’hi 

havia uns quants.

- Braç de Ferrando, no recollit pel Terrasit.

- Braç o bracet de Patrício [brasétdepatrísio], no re-

collit pel Terrasit.

- Braç o bracet del Manú, no recollit pel Terrasit. El 

malnom Manú no el trobem en cap repertori 

lexicogràfic ni onomàstic, ni català ni castellà. 

Alguns informants, en parlar de la família, diuen 

els Manuns, alternant-ho amb els Manús. Deu 

vindre de la reducció de manut (< menut), amb 

pèrdua de la -t i obertura de la vocal pretònica.

N’hi ha d’altres que, tot i no ser més que rolls o file-

tes, reben tradicionalment el nom genèric de séquia:

- Séquia de Sant Vicent [sékiasánbisènt], sequiol de 

Sant Vicent i, segons Salvador Montañana, el 

Monjo, antigament la séquia del Moro, perquè 

naix en la font del Moro. En arribar a la mar, for-

ma la gola de la séquia de Sant Vicent. Aquesta 

séquia, que delimita el terme amb Almàssera i 

Alboraia, sembla que també va ser coneguda, si 

més no pels veïns d’Alboraia, com a séquia de 

Meliana.

- Séquia Mitgera, de la Ratlla o de la Bóta —o Bota—. 

No hem pogut esbrinar el significat d’aquest 

terme, i per tant dubtem si cal escriure’l accen-

tuat o no. Fa mitgera septentrional amb Foios, 

on rep el nom de séquia Mitgera o de Meliana i, 

en arribar a la mar, crea la gola de la Séquia Mit-

gera o gola de la Bomba per la casa que hi havia, 

ca la Bomba. La séquia de la Bota és el nom que 

rep el tram final de la Mitgera. Sobre el nom, 

no hi ha una explicació plenament satisfactòria; 

no obstant això, alguns informants apunten a 

la sinuositat del recorregut de la sèquia com a 

l’origen de la denominació, perquè no va recta i 

fa un dibuix «com si fóra la bota d’Itàlia».

- Gola de la Bomba o gola de Foios, entre Meliana i 

Foios. La Bomba fou el nom d’una antiga casa 

que ha denominat tot un paratge de la platja de 

Meliana. Segons Vicent Orts Just, el Morat, de 

83 anys, llaurador i veí de Roca, nascut a Ca la 

Bomba, era un conjunt de dues cases, una de les 

quals era anomenada la Bomba perquè disposa-

va d’una bomba d’extraure aigua fora de la casa 

i se’n compartia l’ús.

- Séquia de la Sangonera, paral·lela a la línia de plat-

ja, el nom de la qual s’explica metafòricament 

perquè arreplega o xucla, com una sangonera, 

l’aigua que sobra dels diferents braços, ja que 

és la séquia on fan cap els escorredors. Antiga-

ment era molt ampla, sovint s’hi parava l’aigua 

i, per l’acumulació del fang, és molt possible 

que hi abundaren les sangoneres. Tot i discórrer 

paral·lela a la mar, la gola de la Sangonera té 
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una eixida a la mar, hui un poc desfigurada, a un 

centenar de metres al sud del camí de la Mar.

- Séquia de Serafino, actualment soterrada, tampoc 

no arreplegada pel Terrasit.

També aporten aigua per a reg els motors, la majoria 

dels quals, en un principi, eren pous de sénies de tracció ani-

mal. Podem destacar els següents:

- Motor de Camil·la, per una alqueria de Camil·la, 

avui desapareguda, que generà el nom del mo-

tor, i que en el Terrasit apareix, erròniament, 

com a Camila.

- Motor de l’Alcaldillo o motor del Crist, per l’Al-

caldillo, malnom del propietari del camp on 

es troba, i per trobar-se prop de l’ermita del 

Crist.

- Motor de Sant Isidre o de Geral, en honor del patró 

de Roca, pronunciat pràcticament sempre amb 

fonètica castellana, sota la forma San Isidro. En 

un principi va ser una sénia, la nòria de Geral. 

quant a Geral, sentit sempre amb el fonema 

fricatiu velar sord /x/, segons els nostres infor-

mants es tracta d’un malnom, encara que ningú 

no me’n sap donar més informació.

- Motor del Borriquillo, no recollit pel Terrasit.

- Motor del Cotxero.

- Motor del Peno, per la barraca del Peno, a tocar. 

Com a topònim, Coromines (OnCat, Vii, 36) els 

arreplega a Real de Montroi (Alteró del Peno) i 

Carlet (Hort del Peno) i l’explica com a element 

integrant d’un grup de noms de lloc de les zones 

de substrat mossàrab que tenen com a comú 

denominador pinnA ‘penya’, que tenia variant 

masculina penno. La geografia en què es troba 

el nostre topònim, invalida aquesta explicació.

- Motor del Quinzet o motor de Molins de Vite, per 

trobar-se al costat de l’alqueria de Paco Molins 

o ca Molins i de cal Frare Molins, que són de ca 

Vite. Respecte a aquest Vite, n’ignorem l’etimo-

logia i si té alguna relació amb els mots antics 

vit (fem.) ‘sarment’ o vit (masc.) ‘fal·lus’.

quant a les excavacions o fonts artificials per a ob-

tindre aigua de reg, destaca la manal del Blanco, o manaleta 

o excavació del Blanco. quant a manal, Coromines, tot i que 

considera manantial com a castellanisme inadmissible per ‘una 

deu’, diu que, en canvi, l’adjectiu (aigua) manal, que encara es 

diu pel Maestrat de les fonts que ragen força i dels pous que so-

breïxen, «pot ser autòcton, relíquia mossàrab» (DECat, iii, 274).

Respecte a les fonts naturals, moltes d’elles avui de-

saparegudes, tenim les següents:

- Font dels Flares, de la Cerda o del Cerdo.

- Font o fonteta del Rullet, o de Rullo. En el Terrasit 

i en el recull de Garcia i Osuna per a la sèrie 

de fullets de Toponímia dels Pobles Valencians, 

encara inèdit, apareix, erròniament, la Font del 

Rutllet.

- Fonteta de Llop.

- Font del Tio Penya, no recollida pel Terrasit.

- Font del Pitxeret, perquè hi havia sempre un pitxer 

col·locat pels veïns.

- Manantial de la séquia de Barrina.

7.5. ALGUNES MOSTRES DE LA TOPONÍMIA PRETÈRITA

Arreplegarem i comentarem ací, de manera succinta 

i conscients que disposem encara de molts documents per 

estudiar, els noms que s’han documentat històricament per 

a altres partides del terme, avui desaparegudes. Veurem tam-

bé els noms de les diferents alqueries, cases i barraques que, 

encara que estan desaparegudes, existeixen en la memòria 

dels veïns, en diferents relacions i documents antics i en la 

cartografia de què disposem, així com altres noms relatius a 

hidrònims i odònims.

quant a possibles despoblats històrics del terme, a 

banda de l’alqueria de Massamardà, que ben bé podria loca-

litzar-se dins del terme d’Alboraia, Cardells (2002: 61) asse-

nyala la possibilitat que dos llogarets, citats en el Llibre del 

Repartiment, pertanyen a Meliana. Es tracta de Benjamen (o 

Benjemen, Beniamen, Beniamén, Beniemén, Benjemén) i Al-

quellelín (Alquellelim, Alquelelym, Alquelim), que desapare-

gué pràcticament un segle després de la conquesta cristiana, 

i que, segons l’OnCat (ii, 96), com Alcanalí, correspon al plural 

en -in de al-qallâl ‘terrisser, fabricant de terrissa’.
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Pel que fa a les partides, per a l’època medieval hem 

de suposar, seguint Cardells (2002: 78), una partida de l’Horta, 

un tipus de partida que apareix documentada per a tots els 

termes de l’Horta de València i que consisteix en la zona rural 

més rica del terme, que s’oposaria a la partida de la marjal.

Com indica Cardells (2002: 47), a l’edat mitjana pot 

donar-se el fet que, per la proximitat d’un lloc o nucli, el poble 

del costat n’adopte el nom per a la partida limítrofa, com 

passa a Meliana i Foios, que adopten el nom de partida de 

Teuladella per a determinants trossos perquè estan prop. Ens 

preguntem si aquesta seria l’explicació també de la partida de 

Macarella o si és que Macarella pertangué durant un temps a 

Meliana. Així, en Cardells (1998c: 251) trobem una referència 

de 1491 a la partida de Macarella. Segons Coromines (OnCat, 

V, 439-440), «hem de creure que és un derivat del nom de 

Nàquera proveït d’un sufix diferenciador». En efecte, trobem 

documentada l’any 1238, en el Llibre del Repartiment, els to-

pònims Naquarella i Naquerella, i fins i tot Nacanela, i l’any 

1282, en el Llibre de la Cort del Justícia de València (Guinot et 

alli 2008: 258), una alqueria de Naquarela. quant a l’etimo-

logia, seguim Coromines: «probablement [...] en l’àrab vg. de 

Val. existiria naqr o náqara en accs. entorn de ‘forat’. D’altra 

banda, consta l’acc. ‘argent en una mina’ o ‘mina d’argent’, en 

les quals es parteix de la idea d’excavació [...] I també podria 

servir de base fon. per a Nàquera l’acc. del nom d’ofici naqqâr 

“tailleur de pierres” [...]. En conclusió, a Nàquera el nom li deu 

venir de les seves grans pedreres [...]». I, «el Nacarella del Rept. 

no era essencialment un nom distint del de Nàquera, car no 

deu ser un dim. cat. ni romànic de Nàquera, sinó un cas més 

del superlatiu islàmic: naqra él-Lah ‘la gran nàquera, la nàque-

ra insigne’: ben adequat a la vasta extensió d’aquest paratge, i 

a la major riquesa agrícola, puix que ja era a l’Horta. La com-

binació –qraélla també donava peu a la formació d’una a dins 

el grup qr (o hi ajudaria): i en barrejar-se amb naqla es produí 

la dissimilació l - l > n - l: en la variant Nacanella [...] passant 

per Nakalella < naqla él-Láh». Finalment, el canvi de la nasal 

dental en posició inicial per la nasal bilabial es dóna també 

en l’antroponímia de la zona, com ara a Micolau, per Nicolau.

Com deduïm de la lectura de Cardells (2010: 193), 

a Meliana hi hagué, a l’edat mitjana, una partida del Riuet, 

documentada al segle xV. En aquest sentit, hem de recordar 

l’accepció que en l’època medieval tenia el terme riu, ‘curs 

d’aigua de poc cabal’, en oposició a flom o flum, per la qual 

cosa és probable que es puga identificar amb l’actual partida 

del Barranquet.

També Cardells (1998e: 124), en parlar dels primers 

cristians que s’hi assenten al segle xiii, ens diu que Bertran 

de Bell-lloc obtingué unes cases en la partida de Daroca, així 

anomenada per haver sigut habitada per aragonesos de Daro-

ca, i ens dóna també notícia d’una partida de l’Era l’any 1447 

(Cardells, 2002: 77).

Un altre topònim és la partida de Xilvella. El seu ori-

gen està en l’alqueria de Xirivella de la Xarquia, de l’Axarquia 

o del Xarq, prop de Macarella, per oposició a la Xilbel·la al-

garbiyya, ‘occidental’. Barceló (2010: 39) fa notar que del llatí 

silvel·la, diminutiu de silva ‘bosc’, es passà a l’àrab Xilbel·la. 

Casanova (2009: 185), però, considera que no es tracta d’un 

topònim mossàrab, sinó que xilvella/xirivella < silVellA ve d’un 

apel·latiu català. Finalment, sabem que, com a «caserio de 

Chirivella», continuava vigent a finals del segle xViii (Cavani-

lles, 1795: 141).

Tenim també la partida medieval dels Mangraners, 

que Cardells (2002: 79) documenta per a Meliana el 1490, així 

com la partida de la Vorana dels Figuerals, és a dir, aquella par-

tida que estava a la vora o que vorejava una zona de figueres.

Ja a l’edat moderna trobem la partida del Cipreret i la 

partida del Botxí, o partida de l’Alqueria del Botxí, documen-

tada com a mínim des del 1731, la qual pren el nom d’una 

alqueria que trobem en el mapa de la Particular Contribució 

de 1695, on llegim «A. del Bochí», així com la partida del 

Molló, documentada com a mínim des del 1723, i la partida 

de l’Alquerieta de Sant Miquel, com a mínim des del 1773, tot 

i que en el Mapa de la Particular Contribució sembla que pose 

«A. del Conde San Miguel», per la qual cosa l’origen seria l’an-

tropònim del propietari.

Garcia i Osuna (2011: 392) ens parla d’una partida 

del Povet o Pouet, de gran interés per observar-hi la dualitat 

en els derivats de -u final, tant en la forma més genuïna en -v, 

com en la forma en -u, més innovadora, a finals del segle xViii.

Cardells (1998b: 130) dóna el nom d’altres partides, 

que de vegades són parts de les anteriors, o fins i tot sinònims, 

com ara la partida de l’Uixet (l’uixet és una mena de partidor), 
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la partida d’Albuixec, la partida del Camí de la Dula, la partida 

de l’administració de Durango i la de l’Ensenyança. quant a la 

Dula, el mot dula, procedent de l’àrab vulgar dûla ‘torn, tanda’ 

i, posteriorment, ‘tanda en el pasturatge’, és el ‘ramat que es 

fa reunint els caps de bestiar de diferents cases i que un sol 

pastor, el duler, pagat per tothom, trau a pasturar a les mun-

tanyes o deveses comunals’, així com el ‘terreny comunal, 

afores sense conrear’. Pensem que l’accepció més adequada 

és la que fa referència al terreny comunal que hauria de tro-

bar-se no gaire lluny del nucli urbà. Pel que fa a la partida de 

Durango, sospitem que es tracta d’alguna possessió de Joan 

Baptista Artaza de Durango, degà de la catedral de Sogorb 

durant la primera meitat del segle xVii.

Hem de fer referència també a la partida del Tossal 

(possiblement derivat de tos, provinent, segons Coromines, 

del mot preromà *taucia, ‘rabassa’) o, amb la forma reinter-

pretada, del Tros Alt, avui totalment dins el nucli urbà, el nom 

de la qual designa una zona amb una lleugeríssima elevació.

Sense designar estrictament una partida, en el Libro 

de acuerdos y deliberaciones del lugar de Meliana, de 1765, 

segons Ruiz Folch (1973), trobem el terme bovalar, i en la 

sentència per la qual s’estableix el desmembrament de les 

primícies del territori de Meliana i el seu delmari del rectorat 

de Foios (Ballester, 1998: 151), del 1787, ens preguntem si el 

racó d’Almàssera era una antiga partida de Meliana. Recordem 

que seria un cas semblant al que s’esdevé avui a Almàsse-

ra, on trobem la partida de Meliana i que, segons el DCVB, 

«el mot Racó acompanyat de diversos complements designa 

nombroses partides de terra o altres paratges».

Per altra banda, la primera referència cartogràfica en 

què trobem alguna descripció de la ruralia de Meliana és el 

Mapa de la huerta y contribución particular de Valencia, del 

1695. El valor toponímic no és gaire elevat, ja que les alque-

ries apareixen designades amb el nom dels propietaris, i no 

amb el dels arrendataris. No obstant això, destaquen l’al-

queria Serralde —cognom d’origen basc—, l’alqueria de la 

Congregación, explicable perquè pertanyia a una església o 

a una institució religiosa, i potser coincident amb l’Alqueria 

dels Frares i, en un grau de certesa molt baix, amb l’alqueria 

de Caulos (?), tal vegada relacionat amb el cognom Caudo, 

que trobem en el morabatí de 1541 de Vinalesa (ARV Mestre 

racional, núm. 11806, 20), i l’alqueria de Funes (?), potser rela-

cionada amb ca Funo (Alboraia).

En segon lloc, ja al segle xix tenim el Plano de Valencia 

y sus alrededores de 1883, on trobem, entre d’altres, l’alqueria 

San Miguel, que pot correspondre a l’Alqueria del Conde San 

Miguel que apareixia en el plànol de 1695; una alqueria de 

la Benta —o de la Beata—, l’alqueria de Jes, encara que no 

estem gens segurs de la lectura, i, a Roca, l’alqueria del Juge,4 

que després passaria a mans de l’orde dels Predicadors, que, 

com hem dit, la feren servir com a casa d’estudiants fins a la 

Guerra Civil. Pel que fa als hidrònims, trobem també la séquia 

Rastallador, desviació principal de l’aigua de la Reial Séquia de 

Montcada, que arriba a Meliana per la séquia de la Fila fins al 

molí de la Frígola (Foios), on, per mitjà d’un trestallador, el ca-

bal es divideix en dues parts, de les quals naixen els diferents 

braços del terme de Meliana. Pel que fa al nom, observem 

l’alteració rastallador, variació que no es dóna en un text del 

1850, on apareix «acequia del Trestellador»,5 per trestallador.

L’Acta de la operación practicada para reconocer la 

línea de término y señalar los mojones comunes á los térmi-

nos de Foyos y de Meliana, del 1900, esmenta com a molló 

el «Puentecillo del Abuelet», prop de l’actual cal Pardo, que 

apareix com a «Casa de Molín». I en el primer dels dos plànols 

que trobem en Durán (1915) hi ha la barraca del Xiulador, la 

barraca de la Rela, feminització del cognom Rel; el camí de 

Cabra, des del camí Reial cap al nucli urbà, en l’actual carrer 

de Juli Benlloch pel fet de ser un pas de bestiar; l’alqueria 

de Tronca, feminització de Tronc; la senda de l’Aladrer, que fa 

referència a l’ofici de fer aladres o arades; la barraca de Pe-

nya, posteriorment coneguda com a cal Mejicano perquè els 

propietaris van viure un temps a Mèxic; la barraca de Respina, 

que en el plànol de 1928 apareix com a barraca de la Raspina, 

potser feminització del cognom o malnom Raspí o Respí, que 

no he localitzat en cap repertori lexicogràfic ni onomàstic, ni 

tampoc amb la forma castellana *raspín/respín, si bé existeix 

a Galícia el cognom Respino; i l’alqueria Pelosa, que bé pot ser 

un malnom referit a algú cobert de pèl o bé, més secundàri-

4.  El mapa de 1938 encara la registra com a Alquería del Chuche, encara que 
la gent gran de Roca no la reconeix com a tal i ens remet a cal Jutge, a Cuiper.

5.  Ruiz Folch (1973), del «Libro de acuerdos y deliberaciones del lugar de 
Meliana» de 1850.
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ament, fer referència a la pelosa, ‘brossa que es cria a l’hivern 

dins els horts de tarongers’.

Un altre document cartogràfic ben interessant és el 

conjunt de plànols 1:2.000 de 1927-1929, on destaquen la 

«Casilla de Cristos», ca Ventolera, ca Pinto i ca Micó, cognom 

que, per als noms de lloc, Coromines fa derivar de l’adjec-

tiu sorotàptic mikko-, -onis ‘cova, amagatall’ (OnCat V, 266); 

tocant amb l’abaixador del Magistre trobem la «Casa del 

Jefe» (pel cap de l’estació?) i la «Casa del Judío», la «Casa 

del Cabo», la «Casa Cahuerra», cal Llop, ca Ferrillo, que no 

trobem en cap repertori lexicogràfic ni onomàstic, ni català 

ni castellà, i que potser és Ferriol; ca Borrusó, en el plànol 

del 1937, ca Brusó; «Casa Roch de Rux» i «Casa de Rafelo 

el Pore», que haurem de llegir Pare o Porc, que és també un 

malnom viu a Meliana.

quant a Cahuerra/Cauerra, malnom viu encara a Me-

liana, no el trobem en cap repertori lexicogràfic ni onomàstic, 

ni català ni castellà. Sí que existeix el cognom Huerres i el 

malnom Huere en altres zones de l’Horta, per la qual cosa po-

dria explicar-se com a casa Huerres > ca Huerres > ca Huerra.

quant a Llop, el documentem com a cognom —Joan 

Lop, llaurador de Meliana—, l’any 1403 (ARV Justícia Crimi-

nal Cèdules 16, mà I, f. 33). Els actuals Llop, però, no el tenen 

com a cognom i ens expliquen que adoptaren aquest malnom 

quan un avantpassat seu es casà amb la vídua d’un senyor 

anomenat Llop de cognom.

Pel que fa a Burrusó/Borrusó, possible derivat de Bor-

rús, no el trobem en cap repertori lexicogràfic ni onomàstic. 

La forma Brusó —no estudiada per Coromines— apareix com 

a llinatge en el DCVB. En l’OnCat (iii, 95) sí que es parla del 

toll de Borrús, a Borriol, l’etimologia del qual és l’àrab borûz, 

‘batalla’. Potser, però, es tracta simplement d’un derivat de 

borra o de burro, amb la forma burrosó, amb un posterior tan-

cament de la o pretònica en u, burrusó. Martí Mestre (2006: 

112) documenta al segle xix un derivat de burro amb el qual 

és possible que tinga alguna sort de relació: burrutx/borrutx 

‘ignorant’. Cardells (1998b: 129) ja ens documenta aquest 

cognom el 1821: Vicent Ruiz Marí, Burrusó.

Del 1937 tenim un altre plànol on trobem un ca Vica-

rio i ca Beta, l’Oca de Meliana, que ignorem què són; ca Puça, 

la barraca de Dubón, ca Mitra i ca Cacholín. Ens preguntem si 

aquest Cacholín pot ser una variant dels malnoms Catxol i 

Catxolet, ‘cassol, mena de cassola petita’ arreplegats a l’Horta 

per Garcia i Osuna (2000c: 151), o pot estar relacionat amb 

el caolí, argila de color blanc, molt utilitzada en el seu temps 

en la Fàbrica Nolla de mosaics, o pot tractar-se d’una caste-

llanització de catxuli, de la família de catxerulo. També podria 

tractar-se d’una lectura incorrecta del malnom Catxon, viu 

encara a Meliana.

Altres cases ja desaparegudes són la caseta de Sa-

non, pel cognom, cal Tio Foiero i cal Xato el Boxeador. Tot i ser 

dins el nucli urbà de Meliana, volíem també fer referència a 

l’alqueria de l’Hereu, pel Tio l’Hereu, i l’alqueria de Lloïsseta, 

per Lluïsseta. També se’ns ha informat de l’existència de ca 

Santroc, de la família dels Santrocs —de Sant Roc—, que es 

trobava prop del magatzem de Tamarit. Volem deixar cons-

tància d’alguns topònims de zones rurals que han quedat 

incloses dins la trama urbana i s’han conservat parcialment, 

com ara el camp del Tio Parranda, el camp Raspí o camp del 

(tio) Raspí, on vivia i tenia casa —ca Raspí— la família dels 

Raspins o Respins; i l’hort del Tio Maravilla, que correspon a la 

plaça del Pou, anteriorment la plaça dels Prats, per trobar-se 

tocant a la plaça terres comunals i un corral de ramat (Car-

dells, 1999: 56).

Volem fer també referència a l’«heretat d’en [Bernat] 

Tacmar» o «era d’en Tacmar», documentada el 1287 (cf. Sil-

vestre 2008: 933). Aquest antropònim el retrobem, modificat, 

en el cens del 1510: Pere i Joan Tamar (Valldecabres, 2002: 

177). Cardells (2002: 708) dóna compte d’un document del 

1441 on apareix el veí de Meliana Jaume Temmar, així com 

d’un del 1488 on apareix un Miquel Tempmar. Del 1651 tenim 

també un document on, a banda de trobar encara el lloc de 

Girivella, trobem el cognom Temar com a topònim, els Francs 

d’en Temar. El fet que no trobem cap referència a Temar o En-

temar en cap repertori onomàstic i que Temar i Temara exis-

tisquen com a cognom i topònim al Marroc, ens fa pensar en 

un origen àrab.

Per a concloure aquest apartat, Martí Mestre (1991) 

recull el topònim Aygua de Meliana, documentat en les Or-

dinacions de la costa marítima de 1673 amb el sentit d’‘ex-

tensió d’aigua, no necessàriament corrent, com ara un toll’. 

Segurament es tractava d’algun ullal de certa importància per 
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les seues dimensions o per la quantitat d’aigua que oferia. En 

aquesta mateixa obra apareix un altre topònim que fa refe-

rència al litoral melianer. Es tracta de la fita de Meliana, que 

consistiria, com el seu nom indica, en una ‘pedra o altre se-

nyal clavat en terra que assenyala el límit d’una heretat, d’una 

contrada, etc.’
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