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Presentacions

Brauli Montoya Abat
[Secció d’Onomàstica de l’AVL]

gurar una exposició a la seu d’Elda, «Lingüistes pel carrer», i
el segon, es va fer una passejada toponímica pel nucli històric
elder. En ambdós casos es va comptar amb una assistència
ben nodrida. Així mateix, la premsa comarcal també se’n va
fer ressò, especialment de la roda de premsa prèvia (29 març
2017), que va encapçalar el president de l’AVL acompanyat
per les autoritats municipals d’Elda i Petrer, i que va ser seguida d’una reunió de la Junta de Govern de l’Acadèmia a la seu
de la Mancomunitat de la Vall del Vinalopó. En aquest sentit,
cal destacar, a banda dels dos ajuntaments que acollien la
jornada, la col·laboració de la seu de la Universitat d’Alacant
a Elda; així mateix, van donar suport a la jornada el Centre
d’Estudis Locals del Vinalopó (CEL) i l’Associació d’Amics del
Patrimoni Històric i Cultural d’Elda (MOSAICO).
Pel que fa al moll de l’os de la reunió científica, les
ponències i comunicacions, es pot dir que assoliren un bon
nivell. Els ponents van ser José Ramón Valero, elder i professor
de geografia humana de la Universitat d’Alacant, que va parlar de la relació entre els noms dels carrers d’Elda i el poder
municipal en cada moment històric; l’arabista murcià d’adopció, Robert Pocklington, que va dissertar sobre la toponímia
àrab d’Alacant, Múrcia i Almeria; José Enrique Gargallo, valencià de la zona castellanoparlant i professor de la Universitat
de Barcelona, que ens va il·lustrar sobre el tractament de la
toponímia de la seua àrea lingüística en l’obra de Joan Coromines, i, per últim, l’historiador novelder Carmel Navarro, que
va reflexionar sobre el contrast entre l’oficialitat dels noms
geogràfics i la tradició que hi ha al darrere. Les comunicacions,

Els dies 7 i 8 d’abril de 2017 celebràvem a Elda-Petrer,
conjuntament, l’XI Jornada d’Onomàstica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el III Congrés de la Societat
d’Onomàstica. La jornada de l’AVL, en anys anteriors, havia
tingut lloc a Sant Mateu, Oriola, Xàtiva, Vila-real, Dénia, Alzira,
Vinaròs, Mislata, Xèrica i Gandia. Era la tercera volta, per tant,
que recalava en un punt de la geografia castellanoparlant
valenciana (després d’Oriola i Xèrica), si bé ara ho feia amb
una singularitat ja que la ciutat de celebració era (territorialment) bilingüe. Efectivament, Elda i Petrer són dos municipis
que han confluït urbanísticament travessant la línia virtual
que separa les zones de predomini lingüístic valencià i la de
predomini lingüístic castellà. No debades, formen part d’una
mateixa comarca natural, el Vinalopó Mitjà, que aglutina més
municipis d’una i altra llengua. Per això —i per la seua major
demografia— la conurbació d’Elda i Petrer s’imposava com
la més representativa d’una comarca tan peculiar per a estudiar la toponímia de contacte. Però la voluntat de la Secció
d’Onomàstica de l’AVL no era obtenir una representativitat
merament comarcal sinó tornar a l’antiga Governació d’Oriola, un territori també singular dins el regne foral de València,
que només havia estat visitat en una ocasió per l’AVL, quan el
2007 va tenir lloc la II Jornada d’Onomàstica a Oriola.
La recepció de la jornada que ens ocupa es pot considerar satisfactòria: tant per part dels estudiosos que presentaren comunicacions (22) com del públic del migjorn valencià
que hi acudí, una setantena de persones. Cal dir que no tot van
ser actes acadèmics ni protocol·laris: el primer dia es va inau-
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com era de preveure d’acord amb l’enunciat de la convocatòria, «Toponímia i antroponímia de l’antiga Governació d’Oriola. Onomàstica de contacte», es van centrar en el territori
objecte d’atenció (les comarques del Baix Segura, el Carxe i
el Vinalopó, i les localitats d’Elda, el Fondó de les Neus, Monòver, Petrer, Saix, Salines, Sant Joan d’Alacant, Santa Pola i
Villena), però també hi va haver alguna pinzellada de la resta del territori valencià (la Marina Alta) i catalanoparlant (les
Terres de l’Ebre).
A mig camí entre les ponències i les comunicacions,
hem de fer esment del taller didàctic dirigit per Jesús Bernat;
de les presentacions de la tasca onomàstica de l’AVL, per Maite Mollà i Josep Lacreu, i dels fullets toponímics de l’Alguenya,
el Carxe, Elda, Petrer i la Romana, a càrrec d’Emili Casanova.
Així mateix, s’hi van presentar les novetats bibliogràfiques,
tant de la Societat d’Onomàstica com de l’AVL, i es va donar
a conéixer en el passeig toponímic referit més amunt el tríptic
editat per la regidoria de Patrimoni Històric d’Elda sobre el
nucli antic de la població. Sense comptar, perquè tampoc no
tenen el seu reflex en la present publicació, els discursos d’inauguració i de cloenda del president de l’Acadèmia, Ramon
Ferrer, i els dels alcaldes a les respectives seus de la jornada:
el d’inauguració, pronunciat pel d’Elda, Rubén Alfaro, a la seu
universitària, i el de cloenda, pel de Petrer, Alfonso Lacasa, al
Forn Cultural del seu municipi.
Com hem dit al principi, tant el nucli urbà d’EldaPetrer com la comarca del Vinalopó Mitjà, són territorialment
bilingües. Doncs bé, la jornada també ho va ser: al 50% en les
ponències, en el recorregut toponímic urbà i en els discursos
de les autoritats municipals, si bé en les comunicacions va
predominar clarament el valencià, com ha estat habitual a
les deu edicions anteriors de les jornades i tindrà el lector
oportunitat de comprovar en endinsar-se en la lectura de la
present publicació.
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Joan Tort i Donada
[President de la Societat d’Onomàstica]

pràctica amb el XXIV Congrés de l’ICOS a Barcelona; sengles
jornades a València el 2012 i a Esterri d’Àneu el 2013; el congrés de Manacor el 2014; la jornada de Móra d’Ebre-Ascó el
2015; la jornada de Valls el 2016, i el III Congrés de la Societat
d’Onomàstica de 2017, al qual donem inici i que coincideix,
com acabem de dir, amb la XI Jornada d’Onomàstica de l’AVL.
En síntesi, doncs, i per als amants de les xifres: un
total de 44 trobades onomàstiques que han tingut lloc en els
darrers anys (prenent la Sala de Comalats com a punt d’arrencada). Amb diferents formats, amb intervals de temps, no
sempre idèntics, entre una trobada i l’altra, i amb diferents
grups de persones, darrere de tot, promovent-les; i, en qualsevol cas, fidels sempre a l’objectiu últim de la Societat: promoure l’estudi, la defensa i la difusió de l’onomàstica, entesa
com a ciència dels noms propis, en el sentit més ampli i més
obert de l’expressió. És a dir, els noms, més enllà de la seva
intangibilitat, són un patrimoni cultural comú present en tots
els territoris i en totes les llengües, i operen, a més a més, a
totes les escales (per damunt del fals dilema localisme/universalisme), connectant, també, una multiplicitat de camps
de coneixement (cap coneixement, en el fons, no és aliè a la
toponímia, l’antroponímia i a la ciència dels noms en general).
L’activitat pública projectada en el territori per la Societat d’Onomàstica al llarg d’aquests 44 anys permet seguir
amb claredat la seva filosofia com a entitat: optar per la cooperació (més que no pas per la competència), com a pauta
general orientada a la suma d’esforços; per la descentralització (enfront dels perills de la centralització), com a divisa

El III Congrés de la Societat d’Onomàstica, que convergeix amb la XI Jornada d’Onomàstica promoguda per
l’AVL, vol representar una nova fita en la línia de l’activitat de
promoció pública de la ciència onomàstica que porta a terme
la nostra Societat des de la seva fundació.
Una promoció que, ja de bon principi, es va anar
concretant en els col·loquis: un tipus de trobada adreçada específicament als estudiosos de l’onomàstica i a les persones
interessades o vinculades d’una manera o una altra en aquest
camp. Els seus prolegòmens es remunten a la reunió que el
professor Moreu-Rey va organitzar a la Sala de Comalats l’any
1973. Tot i això, el primer col·loqui concebut i identificat com
a tal va tenir lloc a Vic el 1980, tot coincidint cronològicament amb la fundació de la Societat d’Onomàstica.
És interessant recordar, en aquest punt, que el format col·loqui, signe d’identitat per excel·lència de les activitats de difusió de la Societat d’Onomàstica des d’aleshores, es va mantenir de forma ininterrompuda fins a la 36a
edició, a les Borges Blanques, l’any 2009. A partir de 2010,
amb la idea d’adaptar la convocatòria a les exigències dels
nous temps es va començar a materialitzar un esquema de
convocatòries que alterna dos anys amb el format jornada
amb un any amb el de congrés. Quina diferència hi ha entre
aquests formats? El de congrés és una trobada, al cap i a la
fi, equiparable al d’una jornada, però amb una dimensió més
àmplia o més desenvolupada.
Des d’aleshores, hem celebrat una jornada a Lloret el
2010; un congrés a Barcelona el 2011, que es va refondre a la
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d’acció, fonamentada en la idea de la xarxa com a sistema
de relacions; i, sobretot, per una voluntat de ser (una voluntat
que explica la persistent tasca de suplència exercida per l’entitat, enfront de les mancances i les discontinuïtats existents
en el nostre camp d’actuació tant en el pla acadèmic com en
l’institucional).
En resum, podríem dir que el nostre lema és aquest:
«Allà on hi ha noms, hi som».
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Treballs presentats

Ruralitat i toponímia popular de Puça
(Castalla i Petrer)
Xavier Amat Montesinos

d’ocupació islàmica, documentades àmpliament per diversos
investigadors (Bernabé Maestre 1989; Hermosilla Pla 2007;
Pérez Medina 2007; Asins Velis 2009).
En termes d’ocupació i d’aprofitament humà, la història de la capçalera de la rambla que dóna nom a la vall
presenta, però, uns condicionants i un desenvolupament diferenciat del que ocorre vessant avall. La partida rural coneguda
a Petrer com a l’Esquinal hauria estat en cultiu amb posterioritat, almenys des de finals del segle xvi (Asins Velis 2009),
i tant la superfície en explotació com els seus pobladors
augmentarien durant les centúries següents, configurant un
paisatge agrosilvopastoral que aconseguiria el seu moment
d’aprofitament òptim en el trànsit dels segles xix al xx.

El retrat que cada poble fa de si mateix no està
construït amb pedres, sinó amb paraules, parlades
i recordades: amb opinions, històries, relats de
testimonis presencials, llegendes, comentaris
i rumors. I és un relat continu; mai es deixa de
treballar en ell.
John Berger, Pig Earth (1979)

1. Introducció
Si s’observa des d’una fotografia aèria, la vall de Puça
és com un embut allargat, de terres fèrtils, que s’estén des del
seu extrem septentrional entre les serres de Castalla i l’Espenyador, el gran escaló que divideix les comarques de l’Alcoià i
el Vinalopó Mitjà, fins al nucli urbà de Petrer i la seua afluència
amb el riu Vinalopó pel sud. A l’interior del laberint orogràfic que conforma l’actual paisatge protegit de les serres del
Maigmó i del Sit, la vall presenta algunes de les millors terres
per al cultiu de secà i, almenys, des de l’època romana, ha
estat ocupada per diferents societats rurals que han preparat,
transformat i batejat aquest medi geogràfic.
Per la seua presència o, precisament per la necessitat
de desenvolupar una cultura al voltant d’ella, l’aigua ha tingut
un especial significat en aquests paratges. El topònim Puça
podria tenir el seu origen en la paraula llatina puteum, «pou»
(Brotons Rico – Navarro Quiles 1990; Navarro Roman 2007),
i avui dia la vall encara ofereix extraordinàries restes d’arquitectura hidràulica procedents, en alguns casos, del període

Localització de l’àrea d’estudi [font: base de la cartografia de
Terrasit, IDE de la Comunitat Valenciana, elaboració pròpia]
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Diversos són els motius que explicarien la transformació d’aquest espai productiu, però, aïllat, a mig camí entre
Petrer i Castalla. D’entre ells, segurament siga la presencia de
nous terratinents locals durant els processos desamortitzadors de la segona meitat del vuit-cents, la raó principal de
les transformacions socials i paisatgístiques d’aquesta zona
rural. En aquest cas, va ser un home, Ricardo Pérez Gironès,
conegut pel malnom de Manco de Castalla, polític, propietari i
negociant de terres, el comprador i llavors l’organitzador d’un
territori d’unes 100 hectàrees de superfície. Aquestes terres,
repartides entre Petrer i Castalla, van conformar un important
vedat de caça, avui encara conegut com a el Vedat del Manco, i configuraren una explotació agropecuària enormement
dinàmica, que tenia com a centre d’operacions un imponent
mas conegut com a Casa Castalla.
El mas de la Casa Castalla i el conjunt d’edificacions
que articulaven la finca propietat de Ricardo Pérez Gironès
i, posteriorment els seus hereus, constituïa un exemple paradigmàtic d’ordenació del territori rural a l’interior del País
Valencià fins a la meitat del segle xx. El mas era «la ferramenta adaptativa fonamental de l’ésser humà en aquestes terres
i el centre de l’activitat modificadora de l’home, el punt des
del qual hi ha actuat. La vessant antròpica del paisatge de les
nostres terres troba, doncs, el seu nucli primordial, la seua clau
interpretativa, en el mas» (Martin Cantarino 2005: 109).
Però, si la figura de l’amo era important en termes
d’organització interna de l’activitat del mas, i més concretament en el referit a la presa de decisions d’interès mercantil,
el paper determinant en el funcionament de la finca corresponia al masover. O millor dit, al conjunt de camperols que
feien funcionar la unitat d’explotació que era la finca, i que
estava composta per un nombre divers i variable de mitgers,
jornalers, pastors, criades, guàrdies i, ocasionalment, llenyataires, carboners, esparters, etc.
L’engranatge d’aquesta xarxa de persones tenia interès en tant que feia funcionar l’aparell econòmic i garantia
l’autosuficiència de la finca. Però d’altra banda, la suma i culminació dels milers de treballs que cadascuna d’elles realitzava, era fonamental per a entendre les adaptacions territorials
i la configuració del paisatge agrosilvopastoral.

Així doncs, des de la perspectiva del camperol, i encara que de manera molt simplificada, podria dir-se que els seus
objectius pel que fa al terreny en què vivia i treballava eren:
1. Delimitar i gestionar la unitat territorial d’explotació.
2. Establir els conductes pels quals es canalitza la
producció de la terra.
3. Cobrir les necessitats d’habitatge i d’autosuficiència.
4. Transformar el medi natural en espai cultivat.
5. Adaptar productivament la serra.
Tot aquest procés adaptatiu requeria un agut i ampli coneixement del medi, l’objectiu del qual era identificar
els elements dels quals es disposava, caracteritzar-los i, si
esqueia, aprofitar-los o simplement usar-los com a referents. Elements que, en molts dels casos, van ser assimilats
i batejats, i que amb posterioritat, en major o menor grau,
van passar a conformar la memòria territorial d’aquests
paratges.
La toponímia és, en aquest context, a vegades
l’únic testimoni d’un model d’organització rural ja desaparegut. No obstant això, en altres casos, ni tan sols la paraula
aconsegueix resistir el pas del temps, i molts topònims, especialment els d’origen popular, van desapareixent al mateix
temps que ho fan les persones que els van donar significat
i en van fer ús.
En aquesta tessitura, les següents línies proposen una
reconstrucció toponímica del paisatge agrosilvopastoral ordenat des de la Casa Castalla, a les serres de Puça, entesa com
un antic mas prototípic de l’interior valencià. A través de la
mirada a la terra i la reflexió de les paraules, el present treball
tracta de recuperar i ordenar una part important dels topònims i microtopònims que perduren en la memòria del camperolat que allà hi va habitar. Els noms pretèrits de les fites
geogràfiques, els espais de cultiu, la xarxa hidrogràfica, els camins, les cases, els corrals i molts altres elements, ajudaran a
entendre alguns dels aspectes que organitzaren culturalment
aquest paisatge, i que pràcticament han desaparegut al cap
de tres o quatre dècades.
[ 16 ]
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2. Reconstrucció toponímica d’un paisatge
agrosilvopastoral
Parlar de reconstrucció toponímica significa que,
prèviament, hi ha hagut una destrucció, o almenys una desconstrucció, dels noms de lloc que eren i són parlats, escrits i
recordats. És sabut que els mapes antics poden oferir un territori descompensat i incomplet, i en el cas de la toponímia són
habituals els errors de grafia o la seua imprecisa localització.
Des que la tècnica cartogràfica permet elaborar mapes topogràfics de certa qualitat, la desconstrucció toponímica ha
sigut un fet habitual, com pot observar-se en els populars esbossos de 1898 per al cas de Petrer (Amat Montesinos 2015),
institucionalitzant una sèrie de llistes toponímiques que arriben fins i tot a les aplicacions cartogràfiques més modernes.
A l’agost de 1947, un grup de militars de la Brigada
Obrera i Topogràfica d’Estat Major van recórrer i reconèixer
durant diversos dies les serres i valls compreses entre Castalla i Petrer. L’objectiu era confeccionar el mapa topogràfic
nacional a escala 1:50.000, corresponent al full número 846.
Entre les tasques realitzades pels deu brigadistes estaven la
triangulació, l’anivellació geomètrica, l’aixecament de detall i
el disseny de les minutes que servirien de base al mapa definitiu. Un treball topogràfic d’indubtable interès i qualitat que,
no obstant això, no va obtindre els mateixos resultats des del
punt de vista toponímic. Lamentablement, durant dècades la
cartografia militar ha sigut testimoni únic de la localització
toponímica, i pel camí s’han anat deformant o desapareixent
multitud de noms de lloc. Amb tot, en els darrers anys s’han
obert noves possibilitats a la recerca toponímica. En el cas
de Petrer, treballs com els de Brotons Rico i Navarro Quiles
(1990), Navarro Guillén et al. (2004) i Navarro Roman (2008;
2017), han contribuït a recuperar un important llegat toponímic que és deutor, en tots els casos, de la cultura territorial i
el coneixement del medi de les fonts orals consultades, en la
seua majoria persones d’origen rural.
Amb aquesta vocació, i partint de l’extraordinària informació que tots aquests treballs ja ofereixen, plantegem la
possibilitat d’acostar una mica més l’escala de detall, i tractar
de reconstruir la toponímia per a l’àmbit geogràfic quotidià
d’una antiga explotació agrosilvopastoral, com és el cas de la
Casa Castalla i el Vedat del Manco. Així, a través de la consulta

Brigada topogràfica que va realitzar el reconeixement de les
terres de Puça en 1947, en una instantània a la porta del mas de la Casa
Castalla. [font: propietaris de la finca]

En descendir al terreny i aprofundir en els records personals,
afloren els topònims. El detall correspon a la mateixa zona, l’entorn de la
Casa Castalla. La imatge A correspon a les minutes cartogràfiques de 1898;
la B, al cinquanta mil de 1955; la C, al vint-i-cinc mil de 2005, i la D, als
resultats d’aquest treball. [font: A, B i C; Centre de Descàrregues del CNIG
(IGN), i D, elaboració pròpia]
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ment, uns llocs que es repartien i que cobrien
pràcticament tota la superfície de la finca.
2. Després de confeccionar un llistat inicial, s’ha
intentat contrastar els noms de lloc a través
dels testimonis orals. Per a açò s’ha consultat a
diverses persones que durant èpoques diferents
han habitat l’àrea objecte d’estudi. No obstant
això, l’interès s’ha centrat en dos d’elles, María Payá Cerdà (1916) i el seu germà Antonio
(1932). La primera va ser mitgera i casera de
la finca fins als anys 1990, el segon, jornaler i
pastor ocasional que ha passat la seua vida a
cavall de la finca i la ciutat de Castalla. Tots dos
tenen un coneixement quasi enciclopèdic del
paisatge, i són capaços d’identificar cada pam
de la finca i associar qualsevol tipus de record
a aquest paisatge. El seu pare va ser Pere Payá
Fuster, durant anys pastor i mitger de la finca, i
possiblement responsable de batejar molts dels
seus llocs. Durant diverses jornades es van mantenir xarrades en profunditat en les quals es va
tractar d’indagar en cada racó de la finca, intentant trobar l’existència de toponímia genèrica o específica sobre cadascun d’aquests llocs.
Totes aquestes converses van ser registrades en
vídeo.1
3. Amb tota la informació, l’últim pas va ser tractar
de reconèixer sobre el terreny cada topònim
identificat, amb la finalitat de poder fotografiarho i situar-ho sobre el mapa. En molts casos, va
ser possible trobar i identificar sense dificultat
el lloc al qual feien referència els noms de lloc
(orografia, hidrografia, construccions, camins,
cultius, etc.). En altres casos va caldre visitar
diverses vegades la zona, ja que la transformació del paisatge, i especialment l’augment de la
massa forestal, han fet difícil reconèixer el panorama que dibuixaven els entrevistats. Açò ha

Mapa toponímic que recull la recopilació de la recerca [font:
base de la cartografia descarregada des de Terrasit, IDE de la Comunitat
valenciana i Centre de Descàrregues del CNIG (IGN); elaboració pròpia]

a la cartografia existent, documents i imatges que descrivien
el funcionament de la mateixa finca, els reconeixements sobre
el terreny i, sobretot, les llargues xarrades amb dues persones
que van passar gran part de les seues vides en aquest mas,
s’ha aconseguit recopilar un important nombre de topònims
(prop de 200 per a una superfície d’uns 13 km2) que dibuixen
la realitat d’un paisatge rural condemnat a desaparèixer.
El procediment metodològic per a realitzar la present
recopilació toponímica ha sigut el que pot considerar-se habitual en aquest tipus de recerques:
1. S’ha elaborat un mapa base i un llistat toponímic inicial a partir de la cartografia oficial. A
partir d’aquí s’han incorporat les aportacions
toponímiques dels mencionats treballs de recerca antecedents i, finalment, els topònims i microtopònims que s’han localitzat en documents
i imatges relacionats amb la vida quotidiana
de la finca, de manera especial, aquells que tenen a veure amb l’activitat cinegètica que durant dècades s’ha desenvolupat en la zona. Per
exemple, una documentació molt simple però
enormement rica en termes de toponímia han
sigut els llistats de llocs d’espera al perdigot que
servien per a organitzar als caçadors mensual-

1. Un extracte d’aquestes converses i del mètode de recopilació toponímica
pot visualitzar-se en el següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=
Pn7lchdGoCQ
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ocorregut especialment amb les referències a
coves, avencs, arbres i arbustos singulars, cadolles, etc. Però, també hi ha hagut diversos casos
on ha sigut directament impossible trobar el
lloc. Tot açò, ens ha permès obtindre finalment
un mapa a escala 1:25.000 en el qual apareixen la major part dels topònims identificats i
referenciats, i un llistat amb els 185 topònims
recopilats.

d’obstacles orogràfics, hidrogràfics, biòtics i antròpics. Aquests
obstacles poden convertir-se en punts de referència, en símbols naturals o culturals, que ajuden a entendre i a controlar
el territori.
Aquest grup de topònims és el més nombrós, tenint
en compte la notorietat i l’interès que per si mateix poden
tindre aquestes referències geogràfiques.
Taula 1. Toponímia relativa a fites, símbols i referències
geogràfiques

3. Topònims recopilats. Balanç i breu comentari
La reconstrucció toponímica d’aquest paisatge agrosilvopastoral s’ha realitzat amb la intenció d’associar noms
de lloc amb els processos d’adaptació camperola del medi.
Es tracta d’intentar relacionar la toponímia amb determinats
patrons paisatgístics que han estat el resultat de la necessitat
d’adaptació de la vida camperola en l’espai estudiat.
D’aquesta manera, la toponímia identificada s’ha
classificat i s’ha intentat interpretar seguint l’esquema adaptatiu prèviament explicat. Així, en primer lloc, atenent l’objectiu de delimitar i gestionar la unitat territorial d’explotació,
s’han agrupat els topònims que feien referència a fites, símbols i referències geogràfiques. En segon lloc, sota el genèric
de canals de comunicació, s’han identificat els mots orientats
a establir els conductes pels quals es canalitzava la producció
de la terra. En tercer lloc, en l’epígraf habitatge i construccions, s’han agrupat els topònims que farien esment a les necessitats d’habitatge i autosuficiència. En quart lloc, com a
espais de cultiu, s’han entès òbviament aquells llocs naturals
transformats en terra conreada. I finalment, dins de l’epígraf
«Espai forestal», aquells topònims relatius a l’adaptació productiva de la muntanya.

Aljub, barranc de l’
Aljub, puntal de l’
Arena, collaet de l’
Barraqueta, puntal de la
Barril
Burro del Tio Safanòria, avenc del
Cabasset, el
Cabeçet del Rayo, el
Caldera, barranc de la
Caldera, racó de la
Cantal, el
Catalina, la
Clotets, els
Costa, alt de la
Costa, la
Creueta, puntal de la
Cunya, la
Enmig, puntal d’
Escaló, l’
Esclafats, els
Espenyador, l’
Esquinal, l’
Foieta del Guàrdia, altet de la
Fondo de la Replana, collaet
Fondo, collaet
Forat de l’Aire, el
Frare, avenc del
Frare, pic del
Frare, serra del
Garbera, la
Guills, collaet dels
Infern, barranc de l’
Llosa, la
Lloses, altet de les
Manco, vedat del

3.1. Fites, símbols i referències geogràfiques
Tant per al propietari com per al camperol, el més
important és saber de quant terreny disposa i com és. Es tracta de tenir delimitada la unitat d’explotació, per a la qual cosa
són útils les diferents referències geogràfiques com, i sobretot,
les fites que marquen el començament i el final de les seues
terres. A més, la pagesia també s’enfronta a un territori replet

Manel, pla de
Mollonera, la
Morro Gros, el
Paradeta, barranc de la
Paradeta, puntal de la
Pelat, puntal
Petaca, puntal de
Petxines, les
Peu del Sester, el
Pi de Dos Cimals, el
Pi de la Picà, el
Pi, altet del
Pitillo, el
Puça, rambla de
Puntal Pelat, barranc del
Puntal Rosat, barranc del
Puntal, el
Refugi, avenc del
Replana, la
Rosat, puntal
Sagristana, la
Saltet de la Mula, barranc del
Saltet, el
Saltet, puntalet del
Set Caolles, sopalma de les
Soldat, penyes del
Torreta, la
Tros de Castalla, barranc del
Tros de Castalla, el
Vermellet, collaet
Villa Leocadia, altet de
Xics, altet dels
Xinquera, barranc de la
Xinquera, la

Es tracta d’un grup de mots ben divers. Entre ells es
trobarien els principals elements del relleu com l’Espenyador
(punt més alt del territori amb 1.262 metres d’alçària), el pic
del Frare o la Replana. S’identificaria aquí la nota predominant
de l’orografia, en la seua successió de puntals, barrancs i ser[ 19 ]
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- Puntal de la Creueta. El mot puntal és molt usual
en la toponímia d’aquesta zona, emprat per a designar formes de relleu estretes i allargades que
separen dos barrancs. La majoria d’ells eren aprofitats per a l’explotació forestal, i la seua denominació es refereix a les possibilitats que oferia
el substrat o la vegetació (Pelat, Rosat). El puntal
de la Creueta, com el seu nom indica, fa referència a l’existència d’una xicoteta creu de pedra en
record a un veí de Petrer mort en aquell punt i en
estranyes circumstàncies en els anys 1920.
- El pi dels dos Cimals. Encara que avui l’aspecte
que presenta la serra és la d’un bosc de gran
desenvolupament, fins a fa solament unes dècades era difícil trobar masses arbòries a causa
de la influència de llenyataires i carboners sobre
la vegetació. En aquest context qualsevol arbre
amb certa alçaria ja era singular, i més encara
si es tractava d’un pi de gran altura i amb dos
cimals, com aquets cas, en una zona de trànsit i
descans habitual per als pastors.
- El pi de la Picà. Es tracta d’un Pinus halepensis centenari d’escàs desenvolupament, encara molt
recognoscible per la seua forma arrossegada i
rovellada, provocada segons els relats per la picada d’un escurçó. Efectivament, el pi va patir
una espècie de picada, o millor dit, els efectes
d’un fitoplasma (forma intermèdia entre virus
i bacteri que parasita algunes plantes) denominat Candidatus phytoplasma pini, bastant habitual en les pinedes mediterrànies.

El pi de la Picà [font: autor]

rals, així com els diversos microparatges que es succeeixen
entre altets i foies. També importants dins d’aquest grup són
les al·lusions als límits intermunicipals (Tros de Castalla, el
Cantal, la Mollonera), deixant clar que es tracta d’un territori
de connexió entre dos municipis.
A més, es localitzen altres elements menors que,
per algun motiu, es converteixen en referències quotidianes
del territori. En absència d’un altre tipus d’objectes guia com
puguen existir en les ciutats, en un espai rural com aquest,
algunes roques, cavitats, arbustos o arbres poden convertir-se
en un punt de referència de màxima utilitat per a pastors,
carboners o llenyataires durant les seues llargues jornades en
la serra. Com podria imaginar-se, alguns d’aquests topònims
tenen un origen popular i es troben darrere d’històries, llegendes i rumors. Aquests són alguns exemples:
- Avenc del Burro del Tio Safanòria. L’activitat dels
llenyataires va ser molt intensa fins als anys
1960. Un llenyataire habitual del Vedat del Manco va ser el Tio Safanòria, que passava llargues
temporades en la serra, amb el seu ruc i el seu
carro, els quals guardava en una cova propera
al cim de l’Espenyador. Pròxim a aqueixa cova,
existeix un avenc d’accés relativament ampli i
fàcil, dins del qual cauria el ruc del Tio Safanòria.
No obstant això, ningú ha pogut confirmar que
açò fóra cert.

3.2. Canals de comunicació
Els camins i les sendes són un element de primer ordre en l’adaptació humana del medi. Tota comunitat necessita uns canals de comunicació i, en el cas de les societats rurals
tradicionals, no és una excepció. Aquest tipus de vies tenen
una finalitat de comunicació interna i externa, i un dels seus
objectius fonamentals des del punt de vista de l’explotació
agropecuària és canalitzar la producció agrícola, ramadera i
forestal cap als diferents mercats i centres urbans.
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Taula 3. Toponímia relativa a habitatge i construccions

Taula 2. Toponímia relativa a canals de comunicació
Assagador de
l’Abeurador, l’
Comptador del Brusco, el
Comptador principal, el

Comptaorets, els
Espenyador, senda de l’
Esquinal, camí de l’

Senda Castalla,
puntal de la
Sense Senda, puntal
Trosset Blanquet,
pujadeta del

Algepsaret, l’
Algepsers, els
Aljub, l’
Barril, casa de
Bifio, coveta del
Blai, covetes de
Bubo, casa del
Bubo, mineta del
Cadolla, la
Campaneta, casa de la
Capella, cadolla de la
Cares, barraca de les dos
Castalla, casa
Catalina, cadolla de la
Catalina, cova de la
Esquinal de Bartolo, l’
Esquinal de Sánchez, l’
Esquinal, casa de l’
Esquinal, pou de l’
Ferruses, cova de les
Frare, barraqueta del
Frare, pou de neu del
Infant, cadolla de l’
Manco de Castalla, corral del

La funcionalitat dels camins era la que determinava
la seua pròpia jerarquia, i habitualment la via que comunicava
la finca amb l’exterior era la més important, cosa que venia
reflectida en la mateixa toponímia. Amb tot, els noms de lloc
relatius als camins i sendes són escassos, ja que habitualment
les vies d’ús quotidià per a la comunicació interna de la finca
no tenien un nom específic. També, cal destacar que, a causa
de les condicions orogràfiques i a l’aïllament de la finca pel
que fa als nuclis de població propers, els camins principals es
limitaven a dos. D’una banda, la via d’accés des de Petrer, que
és la més important, rep el nom de camí de l’Esquinal, el nom
de la partida rural que, al seu torn, fa referència a la situació
de recolliment del lloc (cantonada). D’altra banda, s’identifica
la senda de Castalla, situada en el puntal del mateix nom,
amb una importància menor que l’anterior per les condicions
del terreny i les mateixes característiques de la senda, limitada al trànsit de persones.
Un altre conjunt de topònims identificats són els
relatius al pasturatge, reflectits en mots com l’assagador de
l’Abeurador, així com en els diferents passos de bestiar que
eren aprofitats com a comptadors pels pastors, situats en les
zones escarpades i elevades pròximes a l’Espenyador i el pic
del Frare.

Manel, corral de
Mirador, coveta del
Negra del Puntal Pelat, cova
Negra, cova
Pantanet, el
Pantorrilla, casa de
Pesebret, cadolla del
Pins, casa dels
Plana, cadolla
Planet del Sester, barraca del
Plater, casa del
Ramón, cadolles de
Sal, coveta de la
Saleres, les
Saltet, barraca del
San Pascualet, coveta
Sánchez, cadolla de
Sester, el
Set Caoies, les
Tio Pere, barraqueta del
Tio Safanòria, cova del
Tosqueta, la
Vella, casa
Xarco, el

Al Vedat del Manco el mas principal és la Casa Castalla (malgrat el nom, està assentada en terme de Petrer). Es
tracta d’una casa construïda a la fi del segle xix. En la façana
de la casa existeix un rètol amb la inscripció Villa Dolores (referència a Dolores Lassaletta, esposa del Manco de Castalla),
i si bé, aquest seria el nom original de la casa, amb el pas del
temps s’ha consolidat l’actual denominació de Casa Castalla.
Es tracta de la casa central, habitada de manera permanent o
temporal pels propietaris. Annex a aquesta, hi havia un conjunt de construccions més modestes, ocupades pels mitgers,
el guàrdia, el pastor i, puntualment, pels jornalers que acudien
a les temporades de recollida d’ametla o verema.
A més s’identifica un altre conjunt de cases i construccions llavors ocupades per agricultors i pastors, en alguns
casos amb una estructura d’explotació agropecuària important, com podrien ser la casa de l’Esquinal, la casa dels Pins o
l’Esquinal de Sánchez. Altres més modestes com les cases del
Bubo, del Plater o de Pantorrilla, així com les diverses coves
que es repartien per tota la finca, contribuïen amb els seus
habitants a conformar una comunitat rural que a principis de
segle xx va oscil·lar entre els 30 i 50 veïns.

3.3. Habitatge i construccions
La masia és el nucli estructurador del territori. Se
situa tenint en compte condicions com l’orientació, la disponibilitat d’aigua o la natura del terreny, i a partir d’ella es
disposen la resta d’espais o recursos als quals serà necessari
accedir per a garantir l’autosuficiència.
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L’activitat ramadera també ha deixat una important
herència toponímica, a través de corrals, barraques, refugis i
altres elements indispensables per al ramat, com les zones per
a abeurar, descansar o complementar l’alimentació. S’identifiquen ací les Saleres o la cova de la Sal, on els animals trobaven l’aportació mineral de les seues dietes, el Sester i els
indispensables abeuradors del bestiar, com podien ser l’Aljub,
el Pantanet o les desenes de clots naturals que arreplegaven
l’aigua de pluja, conegudes en la zona amb el nom de cadolles. Per als pastors, tenir identificades aquestes cadolles i
mantenir-les en bon estat era una tasca fonamental. També
ho era disposar de punts de refugi i de control del bestiar, la
qual cosa va donar lloc a la proliferació de nombroses barraques en la serra, de les quals ja solament en queda alguna,
com la barraqueta del Tio Pere.

Cadolles de Ramón [font: autor]

3.4. Espai de cultiu
El cultiu és la base econòmica de tota explotació
agropecuària. En els masos mediterranis tradicionals, podria
dir-se que hi ha dos tipus fonamentals de terres de cultiu,
els que componen l’horta i estan més pròxims al mas, o els
cultius extensius conformats per la denominada trilogia mediterrània (cereal, vinyer i olivar).
Barraqueta del Tio Pere [font: autor]

Taula 4. Toponímia relativa a espai de cultiu
Bancal de la Noguera, el
Bancal de l’Alforí, el
Bancal de l’Altet dels Xics, el
Bancal de l’Era, el
Bancal Redó, el
Bancals d’enfront de la Paradeta, els
Barreres, les
Calba, la
Canyaeta del Poll, la
Canyaeta Galimperies, la
Canyaeta Mossèn Cabra, la
Canyaeta Mossèn Francès, la
Canyaeta Segaïssa, la
Canyaetes, les
Foia Blanca, la
Foieta del Guarda, la
Foieta del Rector, la
Foieta dels Xics, la
Lloqueta, la
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Magraners, els
Mallolet de raïm i oliveres, el
Olivar de la Rambla, l’
Olivar, l’
Paradeta, la
Peces del Bolut, les
Peces del Pintat, les
Pla de la Lloca, el
Planet, el
Plantes, les
Primer Ametllerar, el
Segon Ametllerar, el
Tros de l’Aljub, el
Tros del Plater, el
Trosset Blanquet, el
Trosset de Montalbán, el
Últim Ametllerar, l’
Vinya del Tros de Castalla, la
Vinyeta de les Plantes, la

Ruralitat i toponímia popular de Puça (Castalla i Petrer)

La toponímia relativa a les terres de cultiu és poc
habitual en la cartografia oficial. Per contra, en una societat
rural tradicional era freqüent trobar noms per a referir-se i
localitzar uns espais tan fonamentals en la seua economia. En
funció del terreny, les terres de cultiu eren identificades per
un genèric que solia ser bancal, canyada, foia, peça, pla o tros,
depenent fonamentalment de la seua localització i grandària.
A açò se li incorporava una referència específica, que tenia a
veure amb el tipus de cultiu que allí es donava (ametllerar,
vinya, olivar, magraner...), el tipus de terra (blanca, blanquet,
calba), així com algun antropònim referit a antics propietaris
o treballadors d’aqueixes terres (mossèn Francès, el Guàrdia, el
Rector, el Bolut, el Pintat, el Plater...).

La Carbonera. A la imatge es pot veure la conillera que es va
construir amb les restes de l’antic habitatge dels carboners. [font: autor]

3.5. Espai forestal
Al contrari del que succeeix avui dia, en una època anterior el bosc, les masses forestals, eren objecte d’una
gestió antròpica més o menys intensa. La presència humana
percebia i ordenava el bosc amb un interès econòmic, i fruit
d’açò és l’abundància d’elements construïts en zones forestals, de tant en tant reflectides en els testimonis toponímics.
Aquests noms de lloc solen fer referència a aspectes com la
tipologia de les masses forestals, la presència de flora i fauna
a vegades singular, o l’existència de restes que informen sobre
antics aprofitaments forestals.

tegir els cànters. L’extracció de biomassa també s’observa en
topònims com la Carbonera, i encara que va haver-hi diverses
a la serra, la més important va ser la situada en el puntal de
la Senda de Castalla. Allí, a més de la mateixa carbonera, es
va construir una casa amb habitacions, forn, quadra i galliner,
cosa que a l’època era impropi per a una activitat d’aquest
tipus. Les restes d’aquell habitatge van ser posteriorment reciclats, i en l’actualitat s’alça en la mateixa zona una conillera.
L’activitat humana a vegades negligent també ha
quedat impregnada en topònims com el Cremat i el Cremat
del Puntal del Saltet, testimonis de sengles incendis ocorreguts en la finca en la primera meitat del segle xx.

Taula 5. Toponímia relativa a espai de cultiu
Àguiles, les
Alacrans, els
Argilaga, l’
Argilagar, l’
Brusco, el
Canterers, ombria dels
Carbonera, la
Carro dels Voladors, el
Cremat, el
Cremat del Puntal del Saltet, el
Cresol, Coveta del

4. A tall de cloenda
Arreu del País Valencià, fins a mitjan segle xx van subsistir petites comunitats rurals que portaven associada una
manera de viure el camp i establir-ne una organització. Eren
els temps del naixement d’una societat industrial i la davallada de l’economia camperola, amb intensos canvis en les
formes d’interpretar i gestionar el territori.
Herència d’aquest model d’organització social i paisatgística, els relats, les llegendes i els testimonis de les persones que van participar d’aquells temps de canvi, conformen
un llegat de paraules, topònims i microtopònims d’origen popular d’una riquesa extraordinària. Molts d’aquests topònims
probablement van ser efímers en el temps i imprecisos en

Ereta, l’
Llobera, la
Lloberos, els
Mateta, la
Morro Gros, solana del
Noguereta, la
Ombria, l’
Rebolcador de les Egües, el
Savina, la
Torderes, les

En aquest cas, l’ús intensiu que va haver de la serra
queda reflectit en topònims com l’Ombria dels Canterers, una
pineda amb abundància de server (Brachypodium retusum),
herba emprada en les alfareres d’Agost per a envasar i pro[ 23 ]
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l’espai, i com pareix demostrat, la cartografia oficial no diu
res d’ells, ometent una part significativa de memòria local
col·lectiva.
És cert que molts dels mots aquí esmentats difícilment podrien considerar-se com a topònims, ja que el seu
ús ha estat molt restringit a unes poques persones (algunes
vegades a una família), i perquè avui dia solament és possible arribar-hi indagant records que, en molts casos, apareixen difuminats en la memòria del relator. Però el resultat
d’aquesta tasca, amb els seus inconvenients i les seues incerteses, pot oferir una lectura territorial d’incalculable valor
en moments com l’actual, on sembla cobrar nou sentit els
coneixements tradicionals aplicats a la conservació del medi
i a la gestió del paisatge. En aquest terreny, la toponímia,
i per descomptat la toponímia popular, tenen encara molt
per a oferir.
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Toponímia i geografia humanista: dos aproximacions
complementàries al concepte de lloc
Pere Antoni Balaguer

Fonamentació
La geografia, que és la ciència de l’espai, està directament implicada en el desenvolupament de la toponímia des
del moment en què a través de la cartografia permet la localització dels topònims que componen un determinat territori.
No obstant això, determinats corrents de pensament geogràfic posen especial interès no en la localització dels topònims
sinó en la seva explicació: en el seu origen, la seva evolució i
en la càrrega vivencial i emocional dels llocs viscuts. D’entre
tots és potser la geografia humanista la que més importància
li concedeix a aquesta càrrega afectiva dels llocs, és a dir, als
topònims.
En el present article es proposa un itinerari didàctic
que interconnecta, des del punt de vista explicat, alguns dels
topònims més representatius de Santa Pola, un dels municipis
que componen la comarca valenciana del Baix Vinalopó.

cialment els conceptes, i per això es busca una teoria global,
no abstracta sinó contextual, que permeta interpretar les relacions recíproques i actives de l’home i el medi» (Estebánez
1982: 18).
Les connexions d’aquest plantejament propi de la
geografia humanista amb l’estudi de la toponímia són més
que evidents. Aquesta última, entre altres tasques, assumeix
la de desentranyar l’origen dels noms que les col·lectivitats
assignen als llocs fins a fixar-los com a topònims. Però per
dur a terme aquesta tasca l’expert en toponímia necessita
assumir els plantejaments propis de la geografia humanista,
ja que només atenent els llocs com a referències vitals per
a individus i col·lectivitats és possible explicar correctament
l’origen i evolució de qualsevol topònim.
Cinc punts d’encontre
Per raons de falta de espai no és possible explicar
els pressupòsits epistemològics d’aquest corrent de pensament geogràfic. Però si és possible destacar algunes de les
evidents concomitàncies entre geografia humanista i toponímia, aquells aspectes que comparteixen gràcies al seu objecte d’estudi comú —els llocs i la seva denominació— i que
d’alguna manera serviran per a donar a conèixer les idees bàsiques de la geografia humanista. Els punts de trobada més
evidents amb la toponímia són els següents:
1) En el corrent de pensament geogràfic humanista
el concepte de lloc ocupa una posició central. Es tracta de
situar els llocs viscuts per les persones i els grups socials

Una relació ineludible
Per a la geografia humanista el concepte de lloc ocupa una posició central com a objecte d’anàlisi i estudi. Aquest
és concebut com un centre de significat o focus de nexe
emocional per als individus, més que com un mer punt físic
en l’espai. L’aproximació humanística als llocs és una reacció
contra visions mecanicistes i suposadament objectives, en favor d’una altra visió que destaca els aspectes més humans:
significats, valors i ambicions que cristal·litzen al voltant de
llocs concrets. La geografia «subratlla el caràcter holístic de
la ciència, en oposició a la visió analítica que separa artifi-
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com a llocs concrets amb un significat que apareix precisament per aquest caràcter vivencial. Ara bé, això últim sol
cristal·litzar en nombroses ocasions en la denominació (el
topònim) que aquests grups socials assignen als llocs. La similitud amb els pressupòsits propis de la toponímia són més
que evidents. Per a la toponímia el nom d’un lloc implica
alguna cosa més que la seva estricta denominació, ja que
aquesta última té una història pròpia que li dóna la seva raó
de ser, i que és precisament el que l’expert en toponímia ha
d’estudiar.
2) En aquest sentit, tant per a la geografia humanista
com per a la toponímia, el paisatge és un lloc que mereix
especial atenció. La casa, la plaça, el poble o el paisatge d’una
comarca o regió, després d’una relació íntima i quotidiana,
poden convertir-se en símbols de les nostres aspiracions, frustracions, emocions i experiències passades i presents (Nogué
1985). Però és que precisament moltes vegades aquestes aspiracions, frustracions, emocions i experiències apareixen directament reflectides en la denominació dels topònims, tal
com es podrà comprovar més endavant en l’itinerari didàctic
proposat.
3) A més, la importància concedida tant per la toponímia com per la geografia humanista al lloc concret viscut
permet combatre determinats enfocaments de la realitat de
pretensions uniformitzadores i reduccionistes. Contra la ineludible mort de la distància que proposen algunes versions
del conegut fenomen de la globalització, mort de la distància
que faria perdre importància poc a poc als espais físics on es
desenvolupa la vida, la geografia humanista —en reivindicar
el paper central del lloc físic— i la toponímia —en treballar per la conservació o la recuperació de la denominació
d’aquest llocs— proposen una alternativa a aquesta visió
simplista. Des d’aquest punt de vista alternatiu el lloc ha de
ser entès com el suport físic en el qual l’individu desenvolupa
les seves activitats, adquirint així significat per al subjecte
(Ley 1981).
4) El compromís de la geografia humanista i també
de la toponímia amb el lloc concret, sense el qual no és possible l’ésser humà, implica també la certesa que la qualitat
del lloc viscut influeix sobre la qualitat de vida i viceversa;
la qual cosa implica al seu torn una clara crida a l’acció: les

persones poden i deuen lluitar per tenir llocs més habitables, material i socialment. Els llocs són en última instàncies
sistemes vivencials, i en un sistema l’equilibri s’altera quan
algun element es degrada o canvia. No hi haurà qualitat
de vida si el lloc on es viu pateix agressions. De tal manera
que, seguint a Yi-Fu Tuan, ha de concedir-se més importància
al nexe afectiu entre la gent i el lloc, en un enfocament que
s’aproxima al propi de la geografia de la percepció (Tuan
1977). Però eixe vincle o nexe suposa una crida a passar
a l’acció per protegir o millorar els nostres llocs. Per aclarir
l’evident relació d’aquest plantejament amb la toponímia
només cal fer la següent pregunta: Cal més defensa d’un lloc
que la lluita per mantenir, aclarir o evitar que es perda la denominació d’un lloc, és a dir, el seu topònim? Desenvolupant
la seva feina la toponímia també té cura dels llocs, impedint
que desaparega la seva denominació i per tant recordant el
perquè del seu origen. Quan un topònim desapareix es perd
molt més que un nom.
5) Finalment, des del moment en què el lloc és important en geografia humanista, en la mesura que aquest
emmarca les nostres relacions socials concretes, ocasiona
de manera natural comunitats o agrupacions d’individus que
comparteixen interessos comuns. Això implica també una crida a la defensa dels llocs comuns. Encara que per a la geografia
humanista el valor de l’experiència subjectiva és important,
això no implica la defensa de postures individualistes. Contràriament «L’humanisme com a manera de vida ha posat l’èmfasi en les virtuts de la justícia, la compassió i la generositat
envers el proïsme. Això s’ha materialitzat en l’humanitarisme,
l’organització de partits polítics i el compromís personal en
problemes que afecten la condició humana» (Buttimer 1992:
38). Allò comunitari, la defensa del lloc comú, surt reforçat
en la geografia humanista quan s’enfoca des d’aquest punt
de vista. I aquesta defensa d’allò comunitari i local és novament una alternativa al foment de l’individualisme. Aquesta
concepció de l’espai viscut és potencialment transformadora
des del punt de vista conceptual i pràctic. Els llocs i l’ordenació de l’espai resultant se’ns revelen com un producte humà i
social en la mesura que són una solució de compromís entre
el lloc i allò viscut en ell. El lloc és poderós perquè, simplement per ser el que és, reuneix mons viscuts espacialment
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Imatge 1. Traçat de l’itinerari didàctic

Imatge 2. Ermita de les Salines

i ambientalment, emmarcant els àmbits de l’acció humana,
el seu significat i la seva intenció, acció i intenció, qüestions
totes que al seu torn retroactuen sobre la fabricació del lloc.
La relació amb la toponímia del que s’ha dit en aquest punt
és més que evident.

Punt 1: ermita de les Salines
Sobre l’època de construcció de l’ermita de les
Salines, també coneguda com a ermita la Mare de Déu de
l’Assumpció o ermita de Tamarit, no hi ha consens entre els
historiadors. En qualsevol cas tots la situen entre finals del
segle xix i principis del segle xx (<http://www.manuserran.
com>). La iniciativa de la seva construcció es deu a l’Asociación de la Venida de la Vírgen, amb la finalitat de commemorar l’arribada o aparició de la Verge a la platja de Tamarit l’any 1370, tal com diu una placa de pedra a l’entrada
del recinte. Destruïda l’any 1936 durant la Guerra Civil va
ser reconstruïda després de la finalització del conflicte. Tot
i que és tracta d’una església consagrada el seu ús és molt
esporàdic.

Itinerari didàctic a Santa Pola
Per reforçar el que s’ha dit fins ara es proposa a continuació un itinerari geogràfic que tracta de posar en valor
com els topònims i l’explicació del seu origen o la seva raó
de ser poden ser de gran utilitat també per a la geografia humanista, d’acord a la càrrega històrica i emocional que tot
topònim porta dins en major o menor mesura:
L’itinerari didàctic, com es pot observar en la imatge
1, constarà de cinc parades. Comença a l’ermita de les Salines
i finalitza en les salinetes de Múrtula. Està concebut per a ser
realitzat a peu i té una distància aproximada d’uns 3 quilòmetres. En cadascuna de les parades es realitza una succinta explicació atenent a la imatge que s’aporta en cadascuna
d’elles.

Punt 2: mollet de les Salines
Les construccions anomenades casamates, de les
quals n’hi ha diverses en diferent estat de conservació al
llarg de tota la zona costanera del terme municipal de Santa
Pola, són edificacions defensives de la Guerra Civil espanyola
(1936-1939). Estan construïdes amb gruixuts murs i recober[ 27 ]
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tes amb formigó armat i consten de les corresponents obertures o troneres per disparar i observar.
Les casamates de les platges del terme municipal de
Santa Pola, com la que tenim a la vista, es complementaven
amb les construccions d’artilleria antiaèria del cap de Santa
Pola. La seva finalitat per tant va ser bàsicament l’observació
i defensa de l’espai aeri davant de possibles atacs de l’aviació
franquista des de Mallorca, una de les zones que va pertànyer
als nacionals des de l’inici de la contesa. Les casamates de
Santa Pola van estar sempre sota comandament republicà
fins al final de la Guerra Civil, ja que el llevant valencià va ser
l’última zona conquerida per les tropes franquistes.

Imatge 3. Mollet de les Salines

Punt 3: platja del Tamarit
La platja del Tamarit es trobava pràcticament lliure
d’edificacions fins als anys 80 del segle xx. La zona de dunes
que la conformava estava recoberta de la típica vegetació que
es pot observar avui en dia en gran part de litoral de Santa
Pola, gràcies a una adequada política mediambiental. El topònim Tamarit, un dels més freqüents a Santa Pola (ermita
de Tamarit, torre de Tamarit, urbanització Tamarit, etc.), fa referència a la presència d’aquesta espècie vegetal, de la qual
ja en queden molt pocs exemplars en aquesta platja, tot el
contrari d’allò que es pot observar en altres platges properes
que s’han lliurat de l’especulació urbanística.
Imatge 4. Platja del Tamarit

Punt 4: Museu de la Sal
El Museu de la Sal s’ubica a les instal·lacions d’una
antiga factoria de sal dins el Parc Natural de les Salines de
Santa Pola. En ell podem descobrir el procés d’extracció de la
sal i la seva història, a més d’informació sobre el Parc Natural
—del qual parlarem en la següent parada de l’itinerari—, i on
es pot realitzar un recorregut per observar diferents espècies
d’avifauna
L’extracció de sal va ser i és l’activitat econòmica extractiva més important a Santa Pola i en gran mesura ha ajudat a conservar i conformar l’ecosistema actual del Parc Natural. La dinàmica de les salines consisteix a fer circular l’aigua
marina per un circuit de basses per obtenir una progressiva
concentració en sals com a conseqüència de l’evaporació. El
gran interès biològic de les salines mediterrànies rau en què

Imatge 5. Museu de la Sal
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la circulació de l’aigua no s’atura durant l’hivern. Les basses
romanen inundades durant tot l’any, raó per la qual l’ecosistema es manté: les aus s’alimenten dels peixos i invertebrats
que penetren a les salines mentre que la producció salinera
es beneficia de la riquesa mineral aportada pels excrements
de l’avifauna (http://www.parquesnaturales.gva.es/web/pnsalines-de-santa-pola).
Punt 5: salinetes de Múrtula
Les salinetes de Múrtula són potser la zona més
accessible per al públic en el conjunt del Parc Natural de les
Salines de Santa Pola, que és una de les zones protegides des
del punt de vista paisatgístic i mediambiental del País Valencià i que abasta els municipis de Santa Pola i Elx (Baix Vinalopó). Aquest paratge de 2.574 hectàrees va ser declarat parc
natural pel govern valencià el 12 de desembre de 1988. Està
declaració va tenir lloc principalment per la importància de
l’avifauna al parc.
Declarat també Zona d’Especial Importància per a
les Aus està inclòs en la llista de Zones Humides d’Europa i
Nord d’Àfrica. Com ja ha quedat explicat a la parada anterior
de l’itinerari l’aiguamoll ha aconseguit perviure gràcies a la
instal·lació a la fi del segle xix de l’explotació salinera.
Les actuals Salines de Santa Pola, juntament amb el
proper Fondo d’Elx que és també zona protegida, conformaven antigament una gran zona humida coneguda com a l’Albufera d’Elx, que abastava quasi tota la plana d’Elx. Aquesta
zona fou aterrada per a l’ús agrícola durant el segle xvii.
El parc està format per un conjunt de dunes i platges
al costat de les quals se situa l’explotació salinera. Cap a l’interior és possible trobar una zona d’aigua dolça permanentment embassada juntament amb altra zona que s’entolla de
manera temporal. Entre les espècies d’aus que es poden admirar al parc la més espectacular és potser el flamenc (Phoenicopterus Ruber), que podem observar a la imatge (http://
www.turismosantapola.es/santapola/web).

Imatge 6. Salinetes de Múrtula

l’ordenació de l’espai resultant se’ns revelen com un producte
humà i social en la mesura que són una solució de compromís
entre el lloc i el que experimentem en ell. El lloc és poderós
perquè, simplement per ser el que és, reuneix mons experimentats espacial i ambientalment, emmarcant els àmbits de
l’acció humana, el seu significat i la seva intenció, acció i intenció, qüestions totes que al seu torn retroactuen sobre la
fabricació del lloc. La noció de bucle recursiu, tal com la concep el filòsof Edgar Morin (2003), apareix amb força en aquest
context relacional individu-lloc. Aquest enfocament significa
que el lloc no és un mitjà físic separat de les persones associades a ell, sinó més aviat una conjunt indivisible. Es tracta d’un
fenomen complex i dinàmic, que incorpora processos generatius a través dels quals un lloc i les seves experiències i significats es transformen constantment (Seamon 2014). Cada
lloc viscut també implica que la qualitat de la vida humana
està íntimament relacionada amb la qualitat del lloc on es
desenvolupa la vida i viceversa. Com Malpas explica: «Ja que
la vida és en efecte una cosa que es constitueix en i a través
de la seva relació amb els llocs en què es viu, així la riquesa
de la vida, i el desenvolupament del seu sentit propi i el seu
caràcter unitari, està lligada directament a la forma en què
la relació viscuda amb el lloc ve a articular-se i s’expressa. En
aquest cas, viure d’una manera que és negligent amb el lloc

Conclusió
Aquesta concepció complementaria de l’espai viscut
proposada per la geografia i la toponímia és potencialment
transformadora conceptualment i pràcticament. Els llocs i
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serà viure d’una manera que és negligent amb la vida mateixa —serà viure en una forma que puga donar lloc a un tipus
d’existència empobrida i potser fins i tot fragmentada. Tenir
cura i atendre les nostres pròpies vides exigeix per tant que
també tinguem cura i atenguem el lloc» (Malpas 2001: 232).
La importància concedida al lloc com a espai viscut,
la necessitat de transformar-lo i humanitzar-lo, la pertinença
a comunitats i col·lectivitats d’individus conscients de tal tasca, totes elles qüestions clau en l’ideari de la geografia humanista en el món físic i real, són en definitiva també qüestions
que importen a la toponímia.
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diferent o a un topònim. Recordem el gran nombre d’Alcovers
recollits i com vam haver de refusar-ne més de la meitat pel
fet de referir-se al poble de l’Alt Camp o al poeta Joan Alcover.
També, i a mesura que visitàvem les diverses poblacions per
fer-ne el treball de camp, vam poder incorporar carrers que
no recollien les bases estadístiques i cartogràfiques; el mateix
mossén Antoni Maria Alcover trobava un carrer al Saler (València) amb la retolació carrer del Canonge Alcover que desconeixíem. També hem pogut afegir, gràcies a la col·laboració
de seguidors del projecte, algun lingüista que inicialment no
havíem detectat, com ara Rosalina Poch.
El present estudi necessitava un treball de camp sobre el mateix territori, amb la visualització dels espais que
ocupen aquests carrers. L’experiència dels milers de quilòmetres fets ens ha proporcionat un coneixement del territori que
ha aportat a l’estudi un seguit de variants que, des de l’ordinador i internet o només amb l’ajut de molts col·laboradors, no
hagués estat suficient per a copsar els indrets que, significativament, ocupen molts dels carrers amb noms de lingüistes.
Tampoc haguérem pogut descobrir la varietat formal de les
retolacions, la seua fixació ortogràfica o l’absència de molts
rètols. Hem d’esmentar també que aquesta dedicació i la visita als ajuntaments ens han possibilitat sovint el coneixement
dels motius de la retolació i el descobriment de carrers que
no apareixien en les estadístiques generals i sí en el plànol del
municipi.
Així doncs, any i mig després hem recorregut més de
9.000 quilòmetres del domini lingüístic català i hem pogut

Mira si hem corregut terres
que hem estat en Santanyí
Castalla, Elna i Nàquera
en l’Albagés i també ací.

Introducció
Des de febrer de 2016, amb anterioritat a l’acceptació del projecte per part de l’Institut Ramon Muntaner, vam
encetar la recerca de totes aquelles vies urbanes, carrers, places, carrerons, atzucacs, avingudes, rambles, etc., que porten
el nom d’algun lingüista o filòleg estudiós de la nostra llengua.
En una revisió prèvia de diferents bases estadístiques, com ara
el Callejero del INI,1 guies de carrers comarcals, per exemple
la Guia de carrers de la província de Barcelona,2 d’altres locals,
com el Vialer de Felanitx,3 o de diverses bases cartogràfiques,
bàsicament aquelles aportades per l’ICC,4 vam establir una
base de dades inicial. Encara hem de fer referència al sempre
emprat Google Maps per a la localització, no sempre exacta
ni existent, dels carrers seleccionats.
Vora un miler de vies diverses dedicades a 54 lingüistes fou el resultat de la recerca. Calia, però, esporgar el recull
per traure’n aquells noms que, aparentment, feien referència
a un lingüista i que, ben altrament, responien a un personatge
1. https://callejero.openalfa.es/.
2. http://sitmun.diba.cat/sitmun_gca/.
3. http://www.ajfelanitx.net/content/vialer-del-municipi
4. http://www.icgc.cat
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fotografiar 460 carrers, tal com mostrem en el quadre adjunt.
Gràcies a la col·laboració de moltes persones vam assolir, fins
a setembre del 2017, un total de 680 registres amb diverses
fotografies de cada via urbana (com a mínim dues, una de la
placa i una altra del carrer amb la placa).
Total de carrers en la base de dades

863

Carrers fotografiats

680

Col·laboracions

214

Lingüistes pel carrer

466

cesc de Borja Moll, Josep Nebot, Antoni Oliver, Jeroni Pau, Rosalina Poch, Onofre Pou, Lluís Revest, Josep Roca Pons, Carles
Ros, Antoni Rovira i Virgili, Carles Salvador, Manuel Sanchis
Guarner, Manuel Joaquim Sanelo, Josep Sanna, Josep Tarongí,
Josep Ullastre, Emili Vallés, Enric Valor i Joan Baptista Xuriguera. Hi cal afegir el lingüista de la Catalunya Nord, Enric Guiter
—del qual vam tindre coneixement després d’haver imprés
els cartells—.
Les retolacions que mostrem en el primer panell de
l’exposició tracten també de representar la diversitat formal
de les retolacions. Cal considerar que, sovint, hem trobat un
mateix carrer amb dos o tres plaques d’èpoques diferents,
en llengües diferents (català, castellà, francès o italià), de vegades amb un bilingüisme ridícul (carrer/calle de, carrer de /
calle de). També podem apreciar la preocupació d’alguns consistoris per afegir dades biogràfiques de l’autor (anys i lloc
de naixement i mort, historiador, filòleg, filòsof, lingüista, gramàtic, lexicògraf, poeta, escriptor, etc.), en què es destaca, en
alguns casos, alguna fita cultural per la qual és conegut (autor
del diccionari...). Fins i tot, en l’ampli catàleg fotogràfic del
nostre projecte (més de 3.500 imatges) podem copsar el valor estètic de moltes retolacions, la despreocupació absoluta
d’aquest aspecte o, el que és pitjor, l’absència de rètols que
ens indiquen el nom del carrer (circumstància més habitual
d’allò que seria desitjable; fins ara, 46 absències).
Alguns casos, com ara el de R. Poch, ens han convidat a posar-nos en contacte amb els ajuntaments per tal de
manifestar-los la conveniència que apareguera el nom sencer, Rosalina, fixació que evita confusions alhora que subratlla
la importància de ser l’única lingüista que hom troba en els
noms dels nostres carrers.

Els diversos panells que mostrem en l’exposició (vegeu apèndix) només són una part del treball, una manifestació
divulgativa de la importància que tenen els nostres lingüistes
i la resposta geogràfica assolida dins el domini lingüístic.
Lingüistes pel carrer
A més dels motius i del sentit del nostre treball, en
l’exposició s’hi mostren 54 rètols, fotografiats de la realitat,
un per cadascun dels lingüistes que tenen algun carrer amb
el seu nom:5
Marian Aguiló, Josep Aladern, Antoni M. Alcover, Fèlix
Amat, Ramon Amigó, Joan Josep Amengual, Miquel Arimany,
Josep Balari, Pere Barnils, Joaquim M. Bover, Antoni de Bofarull, Joan Coromines, Josep Escrig, Joan Esteve, Pau Estorch,
Pompeu Fabra, Antoni Febrer, Bernat Fenollar, Gabriel Ferrater,
Francesc Ferrer Pastor, Tomàs Forteza, Lluís Fullana, Joaquim
Garcia Girona, Samuel Gili Gaya, Josep Giner Marco, Carles
Grandó, Antoni Griera, Pere Labèrnia, Lluís Lamarca, Constantí
Llombart, Ramon Llull,6 Gregori Maians Ciscar, Joaquim Martí
Gadea, Francesc Mestre i Noé, Manuel Milà i Fontanals, Fran-

Densitat de lingüistes pel carrer
arreu del territori
En la primera part del segon panell trobem un mapa
amb tot el domini lingüístic que ens ensenya, a cop d’ull, la
relació de la densitat de lingüistes amb la de la població. En
una visió més detallada ja observem que algunes zones ben
poblades, com ara les comarques que volten la ciutat d’Alacant, són ben pobres en presència de lingüistes. També podem
observar com els territoris de parla catalana, tret de la Franja:

5. És evident que no tots els personatges que formen part del llistat han
tingut la mateixa implicació, dedicació i compromís cap a la nostra llengua.
Aquestes particularitats ja es veuran en el desenvolupament del treball. Amb
el nostre projecte volem contribuir al coneixement, divulgació i valoració
d’aquests tenint en compte la representació que hi ha en el nomenclàtor
urbà. Som conscients, però, que no tothom va tindre la mateixa repercussió
social ni lingüística. L’obra d’alguns, per exemple, és ingent al costat d’altres
aportacions més modestes. Amb tot, i amb tots, però, tindrem una visió de la
història de la cultura, en aquest cas referida a la nostra llengua.
6. El 2016 celebràvem l’any Llull. Aquesta efemèride i el fet que l’autor del
Llibre d’amic e amat siga reconegut arreu com a creador del català literari ens
va permetre incloure’l dins el llistat.
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Andorra, el Rosselló, el Principat, el País Valencià, les Illes i l’Alguer, contenen algun carrer batejat amb lingüistes.
En la segona part se’ns mostra una relació completa i alfabetitzada de les 476 poblacions recollides, on caldria
afegir Benassal7 i Argelers,8 i dos gràfics ben significatius i analitzables:
• En el gràfic «Poblacions amb més carrers dedicats» València encapçala el rànquing amb 13 registres.
Cal dir, però, que té dos carrers dedicats a Bernat Fenollar i dos a Enric Valor, per la qual cosa només són 11
els autors. Encara cal matisar un aspecte ben significatiu que apareix també en els panells particulars de cada
autor: València, tot i ser la població amb més lingüistes
als seus carrers, només compta amb un dissimulat carrer del Canonge Alcover, com a lingüista no valencià, i
l’universal Ramon Llull, que mereix comentaris a banda;
la resta són lingüistes valencians. Aquesta circumstància
no es dóna a Barcelona on es recullen els carrers de Pere
Labèrnia, Sanchis Guarner i Bernat Fenollar (valencians)
i Francesc de Borja Moll i Marià Aguiló (de les Illes). Cal,
això sí, aclarir que també són 11 els autors perquè Josep
Balari té, des de 1947, un carrer a Sant Andreu i un altre, des de 1954, a Sarrià-Sant Gervasi. També a Palma9
es té en compte Pompeu Fabra, Rovira i Virgili i Sanchis
Guarner. Sabadell és la població, no capital de província,
que compta amb un nombre major de lingüistes (10);
la major part, però, es troben en una concentració de
mots d’un mateix camp semàntic emprat per batejar els
carrers d’un polígon industrial. Aquesta solució ha estat
utilitzada també per Marratxí; 5 dels seus 8 registres es
troben en una urbanització, Les Cases Noves, farcida de
personatges de la nostra cultura. També Tortosa concentra 5 dels seus 6 carrers dedicats a lingüistes en una

urbanització perifèrica. Reus és un cas ben significatiu
que reconeix els seus autors i els dignifica amb espais
magnífics, com ara la plaça jardí dedicada al toponimista
Ramon Amigó.10
• En el segon gràfic, «Comarques amb més carrers dedicats», destaquen aquelles comarques que envolten la capital del Principat, fruit, creiem, de la majoritària presència de carrers de Pompeu Fabra, arreu dels
pobles de Catalunya i, en particular, de les dues comarques del Vallès, del Baix Llobregat i el Maresme. Raiguer,
comarca de la divisió recent de l’illa de Mallorca, que
ocupa l’espai entre la serra de Tramuntana i el Pla de
Mallorca, encapçala les Illes. Al País Valencià, la Safor i
la Ribera Alta mostren un grau de concentració major
que la resta, dades que coincideixen amb la mateixa vitalitat del valencià d’aquestes comarques. Veiem, doncs,
que moltes de les dades recollides poden ser tingudes
en compte a l’hora de fer-ne una anàlisi sociolingüística,
una altra de les aportacions del present treball. Pel que
fa a l’Horta, cal considerar que la seua partició en Horta
Nord, Horta Sud, Horta Oest i València la posiciona lluny
de la concentració real de registres (53), però tampoc
la seua extensió seria comparable a les dimensions de
les altres comarques d’alta densitat. Convé ací esmentar
aquelles comarques sense cap registre: l’Alcalatén, l’Alt
Urgell, l’Alta Cerdanya, l’Alta Ribagorça, el Baix Cinca, el
Capcir, la Fenolleda, el Matarranya, el Pallars Sobirà, el
Priorat i la Terra Alta.
Poblacions de naixement
de lingüistes pel carrer
Aquest tercer panell, a banda de la informació específica que ens ofereix el mapa, és ressenyable pel fet que
mostra una diversitat espacial prou equilibrada, també en
les grans capitals. Cal destacar els set lingüistes nascuts a
València.
• En el gràfic «Lingüistes amb més carrers dedicats» sobreïxen els 267 carrers, gairebé una tercera

7. El cas de Benassal ha estat ben curiós perquè el carrer conegut per tothom
com a carrer dels Hostals té el nom oficial de carrer de Mossén Joaquim, denominació que no apareix en cap de les fonts consultades. Després d’acudir-hi
i comprovar que es tractava del carrer dedicat a mossén Joaquim Garcia Girona vam comprovar que el carrer (on, a més, vivia Carles Salvador) no tenia
cap rètol que ho manifestara.
8. Rue Henri Guiter, autor d’un Etude de linguistique historique du dialecte
minorquin (1943) i de l’Atlas linguistique des Pyrénées-Orientales (1966).

10. Veieu l’entrada dedicada a la ciutat de Reus a Imatgies.
http://imatgies.blogspot.com.es/2016/06/linguistes-pel-carrer-ii-reus-unamostra.html

9. Palma compta, realment, amb 12 carrers i 12 autors. Després de la impressió dels cartells, vam localitzar a Can Pastilla el carrer Josep Tarongí.
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part del total, dedicats a Pompeu Fabra, fruit de diverses campanyes culturals que reconeixen la tasca enorme del lingüista barceloní; fonamentalment la del 1968,
promoguda per Òmnium Cultural, que coincidia amb la
celebració del centenari del seu naixement i que, a més
del bateig de carrers, es mostra amb diversos medallons
commemoratius. Ramon Llull ocupa un destacat segon
lloc, amb 18811 carrers escampats arreu del domini. Ja
amb menys del 10% del total el segueixen els valencians
Enric Valor (81) i Sanchis Guarner (60). Hem de considerar que en aquest gràfic nomes s’inclouen aquells autors
amb més de 10 carrers, com Carles Salvador (19) i Francesc Ferrer Pastor (11), també valencians. Els altres autors valencians que hem recollit són Gregori Maians (10),
Lluís Fullana (9), Bernat Fenollar (8), Constantí Llombart
(4), Pere Labèrnia (3), Josep Giner (2), Joaquim Garcia
Girona (2), Lluís Lamarca (2), Joaquim Martí Gadea (2),
Manuel Joaquim Sanelo (2) i Josep Escrig, Joan Esteve,
Josep Nebot, Lluís Revest i Carles Ros amb un únic carrer
localitzat.
• En «Ubicacions dels carrers dedicats» es mostra la distribució espacial que ocupen els carrers. En els
nombrosos itineraris o excursions toponímiques que
hem realitzat, sovint hem observat que un gran nombre
de carrers es trobaven en la perifèria de les poblacions.
I no ens referim a zones marginals sinó, més aviat, polígons de creixement dels darrers trenta anys. Aquesta
observació ens va portar a afegir un camp en la base de
dades que donara compte del fet. Amb les dades recollides fins ara veiem que un 23% dels carrers els trobem
en el centre urbà, en alguns casos, com ha succeït amb
altres carrers que res tenen a veure amb lingüistes, substituint noms del franquisme, i en altres es comprén que
el nom ja ve de fa més temps.
L’eixample, o primer creixement del centre urbà, sovint corresponent als anys seixanta i setanta, recull un 21%
del total. Un 41% ocupa la perifèria, allò que tant ens havia
cridat l’atenció (el 15% als extrems de les poblacions, sen-

se més, el 22% a urbanitzacions perifèriques i un 4% als
polígons industrials). Aquest 22% del total correspon a urbanitzacions ben recents, ja del segle xxi, sovint amb camps
semàntics referits a personatges del món de la cultura que
inclouen també els nostres lingüistes, tal com hem vist en
els casos de Marratxí o Tortosa. També en aquesta perifèria
podríem incloure els polígons industrials, un 4%, amb exemples com el de Sabadell. Hi ha diverses urbanitzacions, com
ara a Polinyà o al Vendrell, que es troben buides, sense edificacions, només amb els carrers traçats. En el primer exemple, volem destacar la cura en la retolació; en canvi, el cas del
Vendrell no coneixia cap rètol que anunciara els carrers que
s’insinuaven, resultat de la crisi immobiliària patida arreu de
l’estat. Per últim, hi ha un 15% de registres en urbanitzacions disseminades, aquelles que omplen llomes i tossals del
nostre paisatge o s’arrimen a la mar, lluny dels centres urbans. És dins aquesta tipologia urbanística on han estat emprats els camps semàntics més variats (fitònims, zoònims,
oficis, macrotopònims —estats, regions, comarques, etc.— i
personatges del món de la cultura), sovint desatenent la toponímia que han soterrat les mateixes vies urbanes. No ens
havia d’estranyar, doncs, que també els nostres lingüistes, a
la vora de molts escriptors, arquitectes i músics rellevants
hagen serpentejat entre pins.
• Les imatges finals del tercer panell serveixen
per a il·lustrar aquesta taxonomia proposada.
Panells sobre els autors
De la resta de panells, referides als autors, volem ací
destacar algunes reflexions que ens mostren els mapes particulars de cadascú.
– En el de Pompeu Fabra destaca la concentració
ja esmentada al Principat que contrasta amb
l’absència del lingüista català a terres valencianes i l’excepció positiva dels casos illencs
d’Alcúdia, Artà, Eivissa, Marratxí i Palma.
– Ramon Llull es troba a tots els territoris, però,
ja ho hem dit en diverses ocasions, no es tracta
d’un lingüista.
– Enric Valor, tot i la seua extensa presència valenciana, potser també com a escriptor, no té cap

11. La xifra inicial ha crescut amb un dels carrers localitzats a la Catalunya
Nord.
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carrer fora del d’aquesta part del domini lingüístic. El panell dedicat a Carles Salvador mostra
les mateixes circumstàncies, com també ho fa
el de l’altre valencià, Francesc Ferrer i Pastor.
Sanchis Guarner, a més de la presència a les comarques valencianes, fins i tot en pobles castellanoparlants, com ara Macastre, rep un important reconeixement a la ciutat de Barcelona i a
Mallorca, Palma i Marratxí, possiblement per la
seua estada a l’illa i participació en el DCVB.
Per aquesta mateixa obra que acull els diversos
parlars, el Diccionari català-valencià-balear, Alcover i Moll, de vegades en una sola placa, són
presents tant a les Illes com al Principat. Alcover, amb el títol de canonge, bateja un únic carrer a terres valencianes. La proximitat d’ambdós
autors en moltes poblacions mallorquines ha
aconsellat el dissenyador perquè en el seu panell duplicara l’illa major.
Antoni Rovira i Virgili i Manuel Milà i Fontanals
resten reduïts a l’espai del Principat. Només el
polític, i autor del Diccionari català-castellà,
castellà-català, troba un carrer a la ciutat de
Palma. Tampoc Gabriel Ferrater surt del Principat. Marià Aguiló, ben altrament, possiblement
pel fet de ser mallorquí i haver-se traslladat a
Barcelona, on desenvolupa la seua tasca científica, reparteix els seus carrers entre Mallorca i
Catalunya.
Un cas semblant al de Manuel Sanchis Guarner
és el del gran filòleg Joan Coromines. Les seues
obres recullen exemples estudiats de tots els
territoris de llengua catalana i, a més de la Catalunya estricta, troba carrers a Mallorca (Alcúdia,
Artà i Marratxí) i a les poblacions valencianes de
Bellreguard i Ontinyent, tot un reconeixement
lloable, però ben escàs si hom atén la dedicació
de Coromines a tot el territori.

unitat de la llengua no es correspon amb la unitat de reconeixement als seus lingüistes, amb algunes excepcions que
convé destacar, això sí, com ara Manuel Sanchis Guarner o
Joan Coromines.
Cronologia
Amb aquest panell, que tanca l’exposició, repassem la
història de la llengua a través dels personatges que hem trobat
retolant els carrers, la majoria amb obres dels segles xix i xx.
Hem convingut a diferenciar cromàticament les obres gramaticals, en groc; els diccionaris i vocabularis, en blau, i un ventall
d’obres d’altres disciplines lingüístiques, com ara la fonètica, la
morfologia, la dialectologia, l’onomàstica, etc., en verd. La tria
de les obres escollides ha estat, en algun cas, arbitrària i, possiblement, no coincidesca amb el criteri de tothom.
El llistat s’enceta amb Ramon Llull que, si bé no és
autor de cap obra lingüística, és reconegut com a creador de
la llengua literària i és, com hem pogut comprovar en recórrer
l’àmbit territorial de la nostra llengua i hom pot constatar en
el seu mapa particular, l’autor més representatiu de la totalitat del domini lingüístic. Aquest fet i la coincidència de l’Any
Llull amb l’inici del nostre treball en justifica, sobradament, la
seua presència.
Lingüistes pel carrer a les comarques d’Alacant
En el total de 141 pobles de les comarques d’Alacant,
localitzem només 30 poblacions amb carrers dedicats a lingüistes, quantitat que representa el 21,2% del total de tots
els pobles d’Alacant. Els autors representats en són 9, més una
institució. Aquest nomenclàtor apareix en 48 carrers i un parc.
Els nou autors reconeguts són Bernat Fenollar, Francesc Ferrer Pastor, Lluís Fullana, Ramon Llull, Gregori Maians i Císcar,
Joaquim Martí Gadea, Carles Salvador Gimeno, Manuel Sanchis Guarner i Enric Valor i Vives. Tres d’aquests lingüistes són
originaris de pobles alacantins i troben reconeixement en les
seues poblacions: Lluís Fullana té un carrer i un parc a Benimarfull (el Comtat), Joaquim Martí Gadea té una plaça a Balones (el Comtat) i Enric Valor i Vives té una glorieta a Castalla
(l’Alcoià). Dels tres autors podem trobar plaques explicatives
i la seua casa natal en aquestes poblacions. Altrament, també
apareixen casos de carrers muts, en el sentit que no es lo-

En resum, una de les conclusions bàsiques i inherents
al panorama sociolingüístic propi del català és el fet que la
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del país (Ontinyent i Bellreguard), i el clàssic Ramon Llull. Hi
són, per tant, en general, absents noms catalans o balears emblemàtics com Pompeu Fabra o Mn. Antoni M. Alcover.
Alacant recull, i en una zona perifèrica, només un
carrer dedicat a un lingüista, Enric Valor i Vives. Pensem que
l’adverbi no és gratuït i comparativament ens situa la ciutat,
respecte de les altres grans poblacions del domini lingüístic
(València, Palma, Barcelona), en un punt molt allunyat de representació cultural dels estudiosos de la llengua. La interpretació
sociolingüística que se’n deriva reflecteix la consideració social
que la llengua rep en aquestes terres meridionals. Amb tot, la
representació dels 48 lingüistes es reparteix entre totes les comarques alacantines, ja que totes en tenen algun. L’Alacantí en
recull 7; la Marina Alta, 6; l’Alcoià, el Comtat i el Vinalopó Mitjà,
4; la Marina Baixa, 3; el Baix Vinalopó, 2, i el Baix Segura, 1.
Les poblacions que representen els «Lingüistes pel
carrer» en aquest territori són Alacant (Valor i Vives), Alcoi
(Fenollar), Alfàs del Pi (Valor i Vives); Balones (Martí Gadea),
Banyeres de Mariola (Valor i Vives), Benimarfull (Fullana), Benissa (Sanchis Guarner, Valor i Vives), el Campello (Normes de
Castelló, Fenollar, Sanchis Guarner), Callosa d’en Sarrià (Valor
i Vives), Castalla (Llull, Valor i Vives), Cocentaina (Fullana, Valor
i Vives), Crevillent (Sanchis Guarner), Dénia (Sanchis Guarner,
Valor i Vives), Elx (Valor i Vives), Finestrat (Valor i Vives), Guardamar del Segura (Sanchis Guarner), Monòver (Valor i Vives),
Muro d’Alcoi (Fenollar, Fullana, Sanchis Guarner, Valor i Vives),
Mutxamel (Fenollar, Maians, Valor i Vives), Ondara (Sanchis
Guarner, Valor i Vives), Pedreguer (Salvador, Valor i Vives), Penàguila (Fenollar), Petrer (Sanchis Guarner, Valor i Vives), el Pinós (Sanchis Guarner); la Romana (Valor i Vives), Sagra (Ferrer,
Sanchis Guarner, Valor i Vives), Sant Joan d’Alacant (Sanchis
Guarner, Valor i Vives), Sant Vicent del Raspeig (Valor i Vives),
Xàbia (Sanchis Guarner, Valor i Vives), Xixona (Valor i Vives).
Enric Valor i Vives, doncs, és l’autor més present a les
vies urbanes de les comarques d’Alacant, amb 22 carrers, possiblement, la seua presència no siga estrictament filològica, sinó
també literària. El segueixen Manuel Sanchis Guarner, amb 12
registres, Bernat Fenollar, en 5 carrers, i Lluís Fullana, en 4 ocasions, incloent-hi un parc. La resta dels lingüistes: Llull, Ferrer Pastor, Maians, Martí Gadea, Salvador i les Normes de Castelló es
resignen a un únic lloc en totes les comarques més meridionals.

calitza la placa que els determina. Aquesta casuística l’hem
trobada al Campello, amb el cèntric carrer de Bernat Fenollar;
a Crevillent, amb el carrer de Manuel Sanchis Guarner; a Dénia,
a la plaça d’Enric Valor; a Mutxamel, amb tota una avinguda
d’Enric Valor projectada però encara no urbanitzada, o també
a la Romana, amb el carrer d’Enric Valor. Per tot això, també
podríem dir que si bé en els nomenclàtors estudiats hi són
aquestes vies, la inexistència de les plaques corresponents fa
que dels 48 inicials, en realitat, se’n visibilitzen 43. Així, de la
gairebé cinquantena de vies reculem més prop de la quarantena. Les poblacions que tenen més carrers amb aquesta presència d’estudiosos de la llengua són Muro d’Alcoi (el Comtat),
amb 4, i amb 3, Mutxamel (l’Alacantí), el Campello (l’Alacantí)
i Sagra (la Marina Alta). D’aquestes tres, el Campello té dos
carrers de lingüistes i un dedicat a les Normes de Castelló,
també presents a l’Alcúdia de Crespins (la Costera) i a la plaça
homònima de Castelló de la Plana (la Plana Alta). Altres vegades, però, els nostres lingüistes s’acompanyen d’altres personatges rellevants en el món de les lletres i apareixen en tot
un camp semàntic d’escriptors, per exemple. La ubicació, com
queda reflectida en l’exposició, se situa des d’un merescut nucli urbà fins a una perifèria o polígon industrial més extern.
La informació complementària de les plaques és ben escassa,
només un «Bernat Fenollar», a Alcoi, porta el complement de
«poeta 1435-1527», informació que només trobem en una de
les dos plaques del carrer. També a Balones se’ns informa que
Martí Gadea fou escriptor i poeta, això sí, escrit en castellà.
Manuel Sanchis Guarner apareix com a lingüista i historiador
i les dates biogràfiques 1911-1981. Petrer aporta la dedicació
a la llengua de Sanchis Guarner amb filòleg a la placa, i també
com a professor es recull a Muro d’Alcoi. Enric Valor i Vives
compta amb escriptor a Castalla i a Monòver. I, finalment, Penàguila ens fa sabedors en una placa de la següent dedicatòria
al «Poeta Mossen Bernat Fenollar» [sic]. «Penáguila a l’insigne
fill en el V Centenari del Primer Llibre Imprés 1474-1974». Una
altra curiositat que podem afegir és la denominació de Ramon
Llull com a Raimon Llull a Castalla, alhora que resta com l’únic
poble que arreplega el savi de Miramar en els seus carrers.
Els lingüistes recollits representen la tònica observada
al País Valencià de l’aparició predominant de lingüistes valencians, amb un excepcional Joan Coromines en dos altres punts
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Apèndix. Panells de l’exposició «Lingüistes pel carrer»

A

quest projecte vol posar de manifest la repercussió que els
nostres gramàtics i lexicògrafs tenen en la retolació de
les vies urbanes de les nostres poblacions, per tal de contribuir
al coneixement, divulgació i valoració de la seua obra. L’espai
d’estudi és l’àmbit de la nostra llengua, de Salses fins a Guardamar i de Fraga fins a l’Alguer.
És evident que no tots els personatges que hi apareixen han
tengut la mateixa implicació, dedicació i compromís cap a la
nostra llengua, i, per tant, tampoc la mateixa repercussió social ni lingüística. L’obra d’alguns, per exemple, és ingent al
costat d’altres aportacions més modestes. Amb tot, i amb tots,
però, tindrem una visió més de la història de la cultura.
Observem que no hi són presents les investigadores, tret de
Rosalina Poch. És de tots conegut el camí que ha hagut de recórrer la dona per a arribar a desenvolupar tasques científiques.
En l’actualitat, sortosament, no en són poques les que es dediquen a la investigació filològica i de ben segur que en un futur
elles també seran reconegudes en les nostres vies urbanes.
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DENSITAT DE
LINGÜISTES PEL CARRER
ARREU DEL TERRITORI

852 CARRERS EN 476 POBLACIONS

POBLACIONS AMB MÉS CARRERS DEDICATS

A Abrera, Ador, Agramunt, Agullent, Aielo de Malferit, Aiguafreda, Alacant, Alaior, Alaró, l’Albagés, Albaida,
Albinyana, Alboraia, Alcarràs, Alcàsser, Alcoi, Alcoletge, Alcover, l’Alcúdia, Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Aldaia,
Alfarràs, Alfàs del Pi, Algaida, Algemesí, Alginet, Alguaire, l’Alguer, Almassora, Almenar, Almenara, Almoines,
Almoster, Alpicat, l’Alqueria de la Comtessa, les Alqueries, Alzira, Amer, l’Ametlla del Vallès, l’Ampolla, Andorra la
Vella, Andratx, Anglès, Anglesola, Arbeca, l’Arboç, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, l’Armentera, Artà,
Artesa de Lleida, Artesa de Segre, Avinyó B Badalona, Balaguer, Balones, Banyeres de Mariola, Banyoles, Barberà
del Vallès, Barcelona, Begur, Bell-lloc d’Urgell, Bellcaire d’Urgell, Bellpuig d’Urgell, Bellreguard, Bellvei, Bellver
de Cerdanya, Benaguasil, Benicarló, Benicàssim, Benifairó de la Valldigna, Benifallet, Benigànim, Benimarfull,
Benissa, Berga, Besalú, Bétera, Binissalem, la Bisbal de l’Empordà, la Bisbal de l’Empordà, la Bisbal del Penedès,
Blanes, Bonrepòs i Mirambell, les Borges Blanques, les Borges del Camp, Borriana, Borriol, Botarell, Breda, Búger,
Bunyola, Burjassot C Cabestany, Cabrera de Mar, Cabrils, Cadaqués, Calaf, Calafell, Caldes de Malavella, Caldes
de Montbui, Calella, Callosa d’en Sarrià, Callús, Calonge, Calvià, Cambrils, Campanet, Campdevànol, el Campello,
Campos, Canet d’en Berenguer, Canet de Mar, Capdepera, Carcaixent, Càrcer, Cardedeu, Cardona, Carlet, Cassà
de la Selva, Castalla, Castell-Platja d’Aro, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castelldefels, Castelló d’Empúries,
Castelló de la Plana, Castellterçol, Castellvell del Camp, Catarroja, el Catllar, la Cellera de Ter, Celrà, Centelles,
Cerdanyola del Vallès, Ceret, Cervelló, Cervera, Ciutadella, Cocentaina, Collbató, Consell, Constantí, Corbera,
Corbera de Llobregat, Corbins, Corçà, Cornellà de Llobregat, Costitx, Crevillent, Cubelles, Cullera, Cunit D Deià,
Deltebre, Dénia E Eivissa, l’Eliana, Elna, Elx, l’Escala, Esparreguera, l’Espluga de Francolí, Esplugues de Llobregat,
Esporles, l’Esquirol F Felanitx, Ferreries, Figueres, Finestrat, Flaçà, Flix, Fogars de la Selva, Foios, la Font d’en
Carròs, Fornells de la Selva, Fortaleny, Franqueses del Vallès, la Fuliola G Gandia, la Garriga, la Garriguella, Gavà,
Gelida, Girona, Gironella, Godall, Granollers, Guardamar del Segura, Guissona H l’Hospitalet de Llobregat, els
Hostalets de Pierola, Hostalric I Igualada, Inca J la Jonquera L Linyola, la Llacuna, Llagostera, Llançà, Llaurí,
Lleida, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Llíria, Llocnou d’en Fenollet, Llocnou d’en Fenollet, Llorenç del Penedès,
Lloret de Mar, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor M Macastre, Malgrat de Mar, Manacor, Manises,
Manlleu, Manresa, Manuel, Maó, Maria de la Salut, Marratxí, Martorell, Martorelles, el Masnou, Masquefa,
Massamagrell, Massanassa, Matadepera, Mataró, Mediona, Meliana, Miralcamp, Mislata, Moià, Molins de Rei,
Mollerussa, Mollet del Vallès, Monòver, Mont-roig del Camp, Montaverner, Montblanc, Montbrió, Montcada,
Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del Vallès, Montserrat, Montuïri, Móra la Nova, el Morell,
Muro, Muro d’Alcoi, Museros, Mutxamel N Nàquera, Navarcles, Novetlè, Nules O Òdena, Olèrdola, Olesa de
Bonesvalls, Olesa de Montserrat, Oliva, Olost, Olot, Onda, Ondara, Ontinyent, Orpesa P Palafolls, Palafrugell,
Palamós, el Palau d’Anglesola, el Palau d’Anglesola, Palau-Solità i Plegamans, els Pallaresos, Pallejà, Palma,
Palmera, el Papiol, Paterna, Pedreguer, Penàguila, Perpinyà, Petra, Petrer, Picanya, Piera, Piles, el Pinós, el Pla
de Santa Maria, sa Pobla, la Pobla de Claramunt, la Pobla del Duc, Polinyà, Polinyà de Xúquer, Pollença, Ponts,
Porqueres, Porreres, Portbou, Prada, Prades, el Prat de Llobregat, Prats de Lluçanès, Premià de Dalt, Premià de
Mar, Puçol, el Puig de Santa Maria, Puigcerdà Q Quatretonda R Regencós, Reus, Riba-roja de Túria, Riola,
Ripoll, Ripollet, la Roca del Vallès, Rocafort, Roda de Ter, la Romana, Roquetes, Roses, Rotglà i Corberà, Rubí,
Rugat S Sabadell, Sagra, Salelles, ses Salines, Sallent, Salou, Salt, Sant Andreu de la Barca, Sant Antoni de
Portmany, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Cebrià del Rosselló, Sant
Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu
de Guíxols, Sant Fost de Campsentelles, Sant Francesc de Formentera, Sant Fruitós de Bages, Sant Guim de
Freixenet, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan, Sant Joan d’Alacant,
Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan les Fonts, Sant Josep de sa Talaia, Sant Julià de
Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Llorenç des Cardessar, Sant Martí Sarroca, Sant Pere
de Ribes, Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès,
Sant Sadurní d’Anoia, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Castellet, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent del
Raspeig, Santa Bàrbara, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gramenet, Santa
Coloma de Queralt, Santa Cristina d’Aro, Santa Eugènia, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa
Eulària des Riu, Santa Margalida, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria del Camí, Santa Perpètua de Mogoda,
Santa Susanna, Santanyí, Santpedor, Sarral, Sedaví, la Selva del Camp, Sencelles, la Sénia, Sentmenat, Seva, Silla,
Sils, Simat de la Valldigna, Sineu, Sitges, Sollana, Sóller, Solsona, Son Servera, Soses, Sueca, Súria T Taradell,
Tarragona, Tàrrega, Tavernes de la Valldigna, Teià, Térmens, Terrassa, Tiana, Tona, Tordera, Torelló, Tornabous,
la Torre de Claramunt, Torreblanca, Torredembarra, Torrefarrera, Torrent, Torres de Segre, Torroella de Montgrí,
Tortosa, Tossa de Mar, Traiguera, Tremp U Ullastrell, Ulldecona V Vacarisses, València, la Vall d’Uixó, Vallada,
Valldemossa, Vallfogona de Balaguer, Valls, el Vendrell, Vic, Vila-real, Vila-rodona, Vila-seca, Vilablareix, Viladecans,
Viladecavalls, Vilafranca de Bonany, Vilafranca del Maestrat, Vilafranca del Penedès, Vilajuïga, Vilamarxant,
Vilanova de Segrià, Vilanova del Camí, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt, Vilassar de
Mar, Viloví d’Onyar, Vinalesa, Vinaròs, Vinyols i els Arcs X Xàbia, Xàtiva, Xeraco, Xilxes, Xirivella i Xixona.

València

13

Barcelona

12

Palma

11

Sabadell

10

Reus

9

Marratxí

8

Sant Cugat del Vallès

8

Alcúdia

6

Roses

6

Tortosa

6

el Vendrell

6

Artà

5

Badalona

5

Girona

5

Santa Perpètua de Mogoda

5

Vic

5

COMARQUES AMB MÉS CARRERS DEDICATS
el Vallès Occidental

47

el Vallès Oriental

38

el Maresme

37

el Baix Llobregat

37

Raiguer

35

Osona

25

el Baix Camp

24

Pla de Mallorca

23

la Selva

22

la Safor

22

la Ribera Alta
el Barcelonès

22
21

el Segrià

19

l'Horta Nord

19

l'Alt Empordà

19
¯
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POBLACIONS
DE NAIXEMENT DELS
LINGÜISTES PEL CARRER
Tuïr
Carles Grandó
Olot
Josep Estorch

Girona
Onofre Pou

Igualada
Rosalina Poch
Emili Vallès

Lleida
Samuel Gili i Gaya

Centelles
Pere Barnils

Alcover
Josep Aladern
Reus
Ramon Amigó
Antoni de Bofarull
Gabriel Ferrater

Sabadell
Fèlix Amat

Vilafranca del Penedès
Manuel Milà i Fontanals
Tarragona
Antoni Rovira i Virgili

Tortosa
Francesc Mestre i Noé
Benassal
Joaquim Garcia Girona

Banyoles
Josep Ullastre

Sant Bartomeu del Grau
Antoni Griera

Menàrguens
Joan B. Xuriguera

Barcelona
Miquel Arimany
Josep Balari
Joan Coromines
Pompeu Fabra
Jeroni Pau
Josep Roca-Pons

Traiguera
Pere Labèrnia

Vila-real
Josep Nebot

Llíria
Josep Escrig
Torrent
Lluís Lamarca

Oliva
Gregori Maians

Xàtiva
Manuel Joaquim Sanelo

Ciutadella
Francesc de B. Moll

València
Joan Esteve
Josep Giner
Constantí Llombart
Lluís Revest
Carles Ros
Carles Salvador
Manuel Sanchis Guarner

Maó
Antoni Febrer i Cardona

Manacor
Antoni M. Alcover
Joan Josep Amengual

Palma
Marià Aguiló
Tomàs Forteza
Ramon Llull
Antoni Oliver
Josep Tarongí

Benimarfull
Lluís Fullana

la Font d’en Carròs
Francesc Ferrer Pastor

l’Alguer
Josep Sanna

Balones
Joaquim Martí Gadea

Castalla
Enric Valor

Penàguila
Bernat Fenollar

Sevilla
Joaquim M. Bover

LINGÜISTES AMB MÉS CARRERS DEDICATS
Pompeu Fabra

267

Ramon Llull

Centre urbà
23%

187

Enric Valor

81

Manuel Sanchis Guarner

Eixample
21%

60

Antoni M. Alcover

30
25
23

Joan Coromines

22

Francesc de B. Moll

21

Polígon industrial
4%

19

Gabriel Ferrater

11

Urbanització perifèrica
22%

Eixample

12
11

Centre urbà

Marià Aguiló
Francesc Ferrer Pastor

Perifèria
15%

Urbanització disseminada
15%

l’Eliana

Sant Vicent del Raspeig
Urbanització disseminada

Urbanització perifèrica

Ciutadella

Perifèria

Manuel Milà i Fontanals

Ontinyent
Polígon industrial

Antoni Rovira i Virgili

Carles Salvador

UBICACIONS DELS CARRERS DEDICATS

Santa Coloma de Cervelló
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POMPEU FABRA
I POCH
BARCELONA 1868 – PRADA DE
CONFLENT 1948

VIAL

Avinguda de Pompeu Fabra
(Barcelona, el Barcelonès)
VIAL

Monòlit de la plaça Pompeu Fabra
(Calella, el Maresme)

Estudià la carrera d’enginyer industrial, i ocupà una càtedra de química a l’escola d’enginyers de Bilbao. De molt
jove, començà a dedicar-se a l’estudi del català i a la difusió de la correcció de la llengua. Formà part de L’Avenç, on
promogué (1890-91) la campanya per a la reforma ortogràfica. El 1906 va participar en el I Congrés Internacional de
la Llengua Catalana amb la comunicació Qüestions d’ortografia catalana. El seu prestigi inteŀlectual va anar creixent i el president de la Mancomunitat, Enric Prat de la
Riba, el cridà per a dirigir un projecte de normativització
lingüística del català. Un dels punts bàsics de l’ortografia defensada per Fabra va ser el respecte per la pronúncia
dels dialectes i l’etimologia dels mots. Autor de la Gramática de la lengua catalana (1912), impulsà la promulgació de
les Normes ortogràfiques (1913). Per encàrrec de l’IEC, que l’adoptà com a oficial, publicà la Gramàtica catalana (1918). És
l’autor de les Converses filològiques i del Diccionari general de la
llengua catalana (1932), concebut com a canemàs del futur
diccionari de l’Institut. El Diccionari ortogràfic (1917) completà les Normes del 1913. Porta a terme el procés de codificació de la llengua catalana moderna.
Fou membre fundador de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i president de la Secció (1917-1948).
També va ser president de l’IEC entre els anys 1921 i 1935.
Participà en el Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (1906).
El 1939 s’exilià, i pòstumament s’edità la seua nova Gramàtica catalana (1956). Fou catedràtic de la Universitat de
Barcelona i, en esdevenir autònoma la Universitat, fou president del patronat universitari (1933), i, per raó del seu
càrrec, sofrí empresonament (1934). Esdevingué un home
molt popular al país i, entre el 1931 i el 1936, fou objecte
de molts i reiterats homenatges. La universitat de Tolosa
(Llenguadoc) el nomenà doctor honoris causa, i la Societat
Catalana d’Estudis Històrics, president honorari. El 18 de
juny de 1990 el Parlament de Catalunya creà una nova universitat pública amb el nom de Pompeu Fabra.

OBRA, UNA TRIA

Ensayo de gramática del catalán moderno (1891)
Contribució a la gramàtica de la llengua catalana (1898)
Siŀlabari català (1904)
Tractat d’ortografia catalana (1904)
Gramàtica de la llengua catalana (1912)
Normes ortogràfiques (1913)
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona» (1914)
Diccionari ortogràfic (1917)
Gramàtica catalana (1918)
Curs mitjà de gramàtica catalana (1918)
Ortografia catalana (1925)

«La Coordinació i la subordinació en els documents
de la Cancilleria Catalana durant el segle XIV»
(1926)
Diccionari general de la llengua catalana (1931)
El català literari (1932)
La conjugació dels verbs en català (1937)
Nova gramàtica catalana (1956)
Converses filològiques (1954-56)
Converses filològiques, 1 i 2 (1983-84)
Introducció a la Gramàtica Catalana (1987)
Diccionari Manual de la Llengua Catalana (1995)
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RAMON LLULL
PALMA 1232- TUNIS 1316

El projecte LINGÜISTES PEL CARRER s’inicia l’any 2016.
El mateix any que se celebra l’any Llull. Reconeixement,
al qual volem sumar-nos, a un dels autors amb més presència, arreu de l’àmbit lingüístic, per la seua significació i representativitat de la nostra cultura i la nostra llengua. És per això que el creador del català literari és inclòs
dins del repertori d’autors que trobarem en el nomenclàtor urbà. Aquesta figura universal és alhora l’autor que
apareix més repetidament arreu de tots els territoris de
la llengua.
Escriptor, filòsof, místic, teòleg. Als trenta anys abandona la vida familiar i social i comença una etapa de difusió del seu sistema de pensament, que ell anomena
Art. El seu objectiu és la conversió racional dels infidels
al cristianisme. El Llibre de contemplació en Déu (1273-1274)
fou redactada originàriament en àrab i traduïda després
al català i al llatí. L’ús del català (també de l’àrab i del llatí) està en funció de la seua missió de difusió de la fe. La
seua producció en català és superior a qualsevol de les
altres llengües de la seua obra (àrab, llatí i occità). El seu
interès per arribar a tothom el porta a la redacció en català. Una intencionalitat utilitària que Llull atorga principalment i fonamentalment a la seua llengua: el català.
Llull explica en alguna de les seues obres la seua opció
d’ús del català:
e fassa hom confegir en vulgar a son fill, al comencament de aco que apendra, per tal que entena que
configera [...]
Doctrina pueril
La entencio per que nos esta amancia posam en
vulgar, es per que los homens qui no saben latí pusquen haver art e doctrina com sapien ligar lur volentat a amar ab bona amor. e ncara. com sapien
haver sciencia a conexer veritat: e encara, per la posam en vulgar, que’ls homens qui saben latí hagen
doctrina a parlar bellament en vulgar, usant dels
vocables d’esta art, car molts homens son qui de la
sciencia en lati no saben transportar en vulgar per
defalliment de vocables, los quals per esta art haver
poran.
Art amativa

VIALS

A dalt, carrer de Ramon Llull
(Alaior, Menorca)
A baix, carrer Ramon Llull
(Arenys de Munt, el Maresme)

OBRA, UNA TRIA

Llibre de contemplació en Déu (1271-74)
Llibre de l’ordre de cavalleria (1274-76)
Doctrina pueril (1274-76)
Llibre del gentil e dels tres savis (1274-76)
Llibre d’intenció (1276-83)
Llibre d’amic e amat (1276-83)
Llibre d’Evast e Blanquerna (1276-83)
Art demostrativa (1283)
Art compendiosa de la medicina (1285-87)
Llibre de meravelles (1287-89)
Llibre de Santa Maria (1290)
Cent noms de Déu (1292)
Arbre exemplifical (1295)
Desconhort (1295)
Arbre de ciència (1295-96)
Tractat d’astronomia (1297)
Arbre de filosofia d’amor (1298)

Arbre exemplifical (1295)
Arbre de ciència (1295-96)
Tractat d’astronomia (1297)
Arbre de filosofia d’amor (1298)
Cant de Ramon (1300)
Retòrica nova (1301)
Lògica nova (1303)
Llibre de voluntatr (1304)
Art breu (1308)
Fantàstic. Disputa del clergue Pere i de Ramon el
fantàstic (1311)
Vida coetània.(1311)
Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa (1312)
Art abreujada de predicació (1313)
Llibre de virtuts e pecats (1313)
Llibre de consolació d’ermità (1313)
Llibre de la ciutat del món (1314)
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ENRIC VALOR
I VIVES
CASTALLA 1911 – VALÈNCIA 2000

Com a gramàtic, des de molt jove coŀlabora amb l’aportació
de materials lèxics del valencià meridional per a la realització del Diccionari Català-Valencià-Balear, dirigit en aquell
moment per Francesc de Borja Moll. També és el principal
difusor de l’ortografia fabriana i defensor de les normes
de l’Institut d’Estudis Catalans al País Valencià durant el
franquisme, adaptant-les a la modalitat valenciana. Les seues obres han estat d’una gran importància per a l’ensenyament i la difusió de la llengua pròpia del País Valencià.
Després de la guerra participa activament en les tertúlies clandestines que van preparant l’ambient per al redreçament lingüístic i cultural del país. És nomenat membre de
l’Institut de Filologia Valenciana des de la seua fundació
(1978), i de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans des del 1986. És membre del Consell Assessor de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (1987) i Soci
d’Honor i Vicepresident pel País Valencià de l’Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana. La Diputació de València li concedeix el Premi Sanchis Guarner (1983) i l’Ajuntament de València el Premi de les Lletres Valencianes (1985).
L’any 1987 rep el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
Uns mesos abans de morir, en el discurs pronunciat durant la investidura com a Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València, Enric Valor diu:

VIAL

Carrer d’Enric Valor
(Novetlè, la Costera)

«Davant de tot açò, cal dir que tots els valencians estem moralment obligats a contribuir a l’ús, el conreu,
el respecte i la difusió del valencià, el nostre català;
i encara que els estudis d’altres llengües puga enriquir-nos, no podem consentir la destrucció cultural i
espiritual del nostre poble per mitjà de la implantació totalitària d’un altre idioma. Com bé deia el meu
amic Sanchis Guarner, la pèrdua de l’idioma propi
significa la mort cultural d’una pàtria».

OBRA, UNA TRIA

Llibre de l’infant [beceroles inèdites escrites
els anys trenta] (1995)
Lea valenciano en diez días (Breve método de
pronunciación del catalán-valenciano-balear)
(1966)
Curso de lengua valenciana (1966)
Millorem el llenguatge (1971)
Curs mitjà de gramàtica catalana, referida
especialment al País Valencià (1977)
La flexió verbal (1983)

Temes de correcció lingüística (1983)
Vocabulari fonamental (1988)
Vocabulari escolar de la llengua (1989)
Expressions peculiars de la llengua: locucions i
frases fetes [amb Rosa Serrano] (1993)
Llista de paraules del Fabra que caldrà esmenar,
reproduït a E. Casanova, «Aportacions
d’Enric Valor a la lexicografia catalana:
el Vocabulari Castellut de 1948, d’Enric
Valor i Josep Giner».
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MANUEL
SANCHIS
GUARNER
VALÈNCIA, 1911–1981

Manuel Sanchis Guarner ha estat un dels filòlegs i estudiosos de la nostra llengua més reeixits del segle xx i
un gran valencianista. Incansable estudiós del valencià
i de la seua reivindicació. El seu mestratge inteŀlectual
ha estat el referent de nombroses generacions de valencians i les seues aportacions imprescindibles per a l’estudi del valencià i de la llengua catalana en general. La
seua trajectòria professional, com a filòleg, historiador i
escriptor l’aboca a una vida dedicada a la filologia amb
coŀlaboracions des de ben jove, juntament amb el seu
mestre, Francesc de Borja Moll, en l’elaboració de l’Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica i en el Diccionari Catalàvalencià-balear, i a escriure llibres emblemàtics com La
llengua dels valencians (1933), Gramàtica valenciana (1950),
Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1963-68), etcètera. Aquest bagatge inteŀlectual i bibliogràfic li va proporcionar diverses distincions honorífiques i consideracions acadèmiques: l’any 1952 és nomenat membre de
la secció de filologia de l’Estudi General Luŀlià; el 1960,
professor no numerari a la Universitat de València; el
1961 ingressa en l’Institut d’Estudis Catalans; el 1966 és
nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia
de la Historia, i dos anys després de la de Bones Lletres
de Barcelona; el 1974 li concedeixen el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes

VIAL

Carrer de M. Sanchis Guarner (Xeraco, la Safor)

OBRA, UNA TRIA

La llengua dels valencians (1933)
Estudios de fonética y fonología catalanas (1947)
Noticia del habla de Aguaviva de Aragón (1949
Gramàtica valenciana (1950)
De toponímia aràbigo-valentina (1951)
La cartografía lingüística en la actualidad y el atlas de la Península Ibérica (1953)
Els parlars romànics anteriors a la reconquesta de València i Mallorca (1955)
La cartografia lingüística catalana (1956)
Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1963-1983)
Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII (1963)
Contribució al nomenclàtor geogràfic del País Valencià (1966)
«Estimem la nostra llengua» [amb Josep Melià] (1973)
Aproximació a la història de la llengua catalana (1980)
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ANTONI M.
ALCOVER
I SUREDA
SANTA CIRGA 1862 – PALMA 1932

El 1886 és ordenat sacerdot i el 1888 és nomenat catedràtic del Seminari on ensenya història eclesiàstica, teologia, oratòria sagrada, llengua i literatura
mallorquines i història de Mallorca. Se serveix de la
seua posició eclesiàstica per a projectar la seua obra
més important, el Diccionari català-valencià-balear.
El 5 de novembre de 1900 llig la Lletra de convit
per tal de recaptar coŀlaboracions per a la confecció
del gran diccionari de la llengua catalana. El 1906
és l’impulsor del Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana amb l’assessorament del filòleg
alemany Bernard Schädel.
Els viatges per diversos països europeus –Alemanya, França, Anglaterra, Suïssa i Bèlgica– li permeten formar-se i entrar en contacte amb els filòlegs
més destacats. Fa nombroses eixides filològiques
arreu de les terres de parla catalana per a recollir la
llengua viva i incloure-la a l’obra del Diccionari.
El 1911 és nomenat president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Continua els
treballs del Diccionari amb l’ajuda del jove Francesc

de B. Moll, coautor del Diccionari català-valencià-balear, també conegut com Alcover-Moll. El DCVB és un
diccionari integral, que reuneix la llengua literària,
dialectal, antiga i moderna. Cada entrada inclou la
morfologia del mot, la definició, la traducció al castellà, les diverses accepcions que té i expressions de
les quals forma part, la distribució dialectal, la pronúncia fonètica, sinònims, l’etimologia i exemples
de frases de la llengua viva i de frases de la llengua
escrita on es recull.
OBRA, UNA TRIA

Diccionari català-valencià-balear, 10 volums (1930-1962)
Doctrina sobre la llengua de les Balears i de València
(2001)
Dietaris de les eixides, 1900-1902 (2001)
La flexió verbal en els dialectes catalans. Les dades i els
mapes (2001)
Dietari de l’excursió filològica 1906 (2006)

MAPA

••
•

Antoni M. Alcover
Francesc de B. Moll
Carrers dedicats als dos lingüistes

FRANCESC
DE B. MOLL
I CASASNOVAS
CIUTADELLA 1903 – PALMA 1991
El 1921 es trasllada a Mallorca i comença a treballar
amb mossèn Alcover en la preparació del Diccionari
català-valencià-balear, del qual serà secretari permanent. Moll, tot seguint els seus mestres –Alcover,
Schädel, Meyer-Lübke–, emprén i publica rigorosos
estudis lingüístics.
Després de la mort d’Alcover dissol l’editorial Alcover i funda la Biblioteca Les Illes d’Or. El 1934
funda l’editorial Moll. Hi publica el primer volum
de l’Aplec de rondaies mallorquines d’Alcover. A partir
del 1949 es reprén la tasca del Diccionari, que s’acaba d’editar el 1962, any en què funda l’Obra Cultural
Balear i la revista Raixa.
Universitats (Basilea, Barcelona, València, Balears) i diverses institucions en reconeixement a la

seua tasca el nomenen Doctor Honoris Causa. També va ser vicerector de l’Estudi General Luŀlià.
Li va ser atorgat el Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes el 1971, i el 1981 la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya.
OBRA, UNA TRIA

Diccionari català-valencià-balear, 10 volums (1930-1962)
Gramàtica històrica catalana (1952)
Els llinatges catalans (1959)
Diccionari català-castellà (1977)
Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears
(1982)
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ANTONI
ROVIRA
I VIRGILI
TARRAGONA 1882 – PERPINYÀ 1949

Escriptor, periodista, historiador, traductor i polític. Als vinti-dos anys estrena el drama ibsenià Nova vida (1904-1905) a
l’Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. Després de l’intent
fallit de catalanitzar l’Ateneo, funda l’Ateneu Tarragoní. És
un dels fundadors de la Societat Catalana d’Edicions (1911),
que publica principalment assaigs, però també noveŀles, poesia i narrativa breu d’autors modernistes i noucentistes. L’any
següent crea la Revista de Catalunya. Escrigué una cinquantena
d’obres de caire històric i polític sobre el catalanisme. Preocupat per la consolidació social de la normativització de la
llengua catalana duta a terme per l’Institut d’Estudis Catalans i Pompeu Fabra, publica alguns estudis i articles.
El 1991 es crea la universitat pública Rovira i Virgili, a Tarragona, amb l’elecció de la seua denominació com a homenatge i reconeixement a la seua tasca.
OBRA, UNA TRIA

Novíssima ortografía catalana. Vocabulari ortogràfic
segons les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans
(1913)
Diccionari català-castellà & castellà-català (1913)
VIAL

Carrer de Rovira i Virgili (Prades, el Baix Camp)

Filòleg, historiador de la literatura i escriptor. Va ocupar
un lloc destacat en la Renaixença literària i en la restauració dels Jocs Florals. Cal destacar les seues contribucions a
l’estudi de la dialectologia. L’any 1861 va proposar la divisió dels dialectes catalans en oriental i occidental, atenent
al tractament de les vocals àtones. Estudia els dialectes
baleàrics, l’alguerès i altres parlars peninsulars, com el català de l’Aragó o les comarques del sud del País Valencià.
Publicà diversos articles a la premsa i l’opuscle Estudios de
lengua catalana (1875), un dels primers intents de descripció
científica del català, aportació important a l’estudi de la
gramàtica. El 1865 se li premia l’estudi Ressenya històrica i
crítica dels antics poetes catalans i es pot considerar que reintrodueix la prosa científica en llengua catalana.
OBRA, UNA TRIA

«Acerca de los dialectos de la lengua d’Oc, es decir del
galo meridional y del catalán» (1859)
La llengua catalana a Sardenya (1869)
Estudios de lengua catalana (1875)
Projecte d’ortografia catalana (1915)
VIAL

Carrer Milà i Fontanals (Olèrdola, l’Alt Penedès)
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JOAN
COROMINES
I VIGNEAUX
BARCELONA 1905 – PINEDA DE MAR 1997

VIAL

Carrer de Joan Coromines
(Terrassa, el Vallès Occidental)

Va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona,
als Estudis Universitaris Catalans i a la Fundació Bernat
Metge. Va completar estudis a Montpeller (1927), a Madrid
(1928), a Zuric (1929), i a París (1930). Va publicar la tesi
doctoral, Vocabulario aranés, el 1931. El mateix any va iniciar els treballs científics de l’Onomasticon cataloniae, recull
onomàstic exhaustiu de tots els territoris de parla catalana, explicat des d’una perspectiva etimològica i lingüística. Al 1939 s’exilià, obtingué una plaça de professor a la
Universitat de Cuyo (Argentina) i després a Xicago (EUA).
Va ser membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del
1950. Treballà en l’elaboració del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, amb la coŀlaboració de José A. Pascual. El 1980 comença a publicar-se el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Compost per
nou volums, és un diccionari crític, etimològic, històric i
comparatiu.
De guardons, destaquen la Medalla d’Or de la Generalitat (1980), el Premi d’Honor Jaume I (1981), el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1984), el Premio Nacional
de las Letras Españolas (1989), el Premi Sanchis Guarner
(1989), el Premi Nacional de Cultura (1995) i el Premi de la
Institució de les Lletres Catalanes (1996).
El 1995, amb motiu del seu norantè aniversari, va rebre
un homenatge de tot el domini lingüístic. També, l’Acadèmia de la Llengua Basca el va nomenar acadèmic d’honor
de la corporació (Euskaltzain ohorezko).
El 1998 es va inaugurar a la Universitat de Salamanca
una càtedra d’estudis catalans, que porta el nom del filòleg
Joan Coromines.

OBRA, UNA TRIA

Vocabulario aranés (1931)
Estudis de toponímia catalana (1965-1970)
Lleures i converses d’un filòleg (1971)
Tópica hespérica. Estudio sobre los antiguos dialectos,
el substrato y la toponímia romances (1972)
Entre dos llenguatges (1976-1977)
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
[amb Joseph Gulsoy, Max Canher, Carles Duarte
i Àngel Satué] 9 volums (1980-1991)
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico
[amb José A. Pascual] (1980-1991)
Les Homilies d’Organyà. Edició crítica, millorada
i comentada per Joan Coromines (1989)
El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis
lexicals sobre el gascó (1990)
Onomasticon cataloniae, 8 volums (1989-1997)
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CARLES
SALVADOR
I GIMENO
VALÈNCIA 1893–1955

Estudià la carrera de mestre i de ben jove entrà en contacte amb els moviments valencianistes. El 1915 obté la
plaça de mestre a Benassal. Participa activament en el
moviment de renovació pedagògica que defensa la valencianització de l’escola II coŀlabora en diverses publicacions periòdiques, alhora que emprén la seua creació
literària.
El juliol de 1932, participa en I’Escola d’Estiu de Barcelona i el 21 de desembre del mateix any se signen les
Normes de Castelló, un acord dels inteŀlectuals valencians sobre les normes ortogràfiques del valencià, que
significava la fi de l’anarquia ortogràfica i el reconeixement de la unitat lingüística amb el català. L’estiu del
1933, organitza, amb altres mestres, la I Colònia Escolar
Valencianista, a Sant Pau d’Albocàsser. Durant la guerra civil, continua l’activitat gramatical i docent. El 1951
fundà, dins Lo Rat Penat, els cursos de llengua i literatura valenciana. Desenvolupà una intensa activitat inteŀlectual i cívica per la normalització lingüística i cultural del País Valencià. La seua contribució lingüística
i social se centra sobretot en l’ensenyament, en la creació literària, en la difusió de la normativa gramatical i
ortogràfica i en el compromís cívic i patriòtic.

VIALS

A l’esquerra, carrer Carles Salvador
(Onda, la Plana Baixa)
A la dreta, carrer Carles Salvador
(Benicàssim, la Plana Alta)

OBRA, UNA TRIA

Vocabulari ortogràfic valencià. Precedit d’una Declaració
i Normes ortogràfiques (1933)
Ortografia valenciana (1934)
Morfologia valenciana (1935)
«Petit vocabulari de Benassal». Dins Misceŀlània
Fabra (1944)
El Llibre de Rúbriques de Benassal (1948)
Gramàtica valenciana (1951)
Les festes de Benassal (1952)
Parleu bé (notes lingüístiques) (1957)
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MARIÀ AGUILÓ
I FUSTER
PALMA 1825 – BARCELONA 1897

El 1844 es traslladà a Barcelona per cursar la carrera de
Dret. Entrà en contacte amb inteŀlectuals com J. Rubió i
Ors o M. Milà i Fontanals. El 1858 fou nomenat bibliotecari de la Universitat de València, on entrà en contacte amb
W. Querol i T. Llorente. El 1860 la seua extensa Bibliografia Catalana fou premiada a Madrid, es publicà pòstumament amb el títol definitiu de Catálogo de las obras en lengua
catalana impresas desde 1474 hasta 1860. El 1871 fou nomenat
director de la Biblioteca Universitària de Barcelona. Fou
membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la
Reial Acadèmia de la Història i de la Societat Arqueològica
Luŀliana. El seu coneixement de la literatura tradicional,
dels clàssics catalans i de la llengua viva i dialectal li atorgaren uns coneixements lingüístics sòlids, que tendiren a
la fixació i a la depuració de l’idioma.

OBRA, UNA TRIA

Diccionari Aguiló, 4 volums (1988)

VIAL

Carrer d’en Marian Aguiló
(Felanitx, Migjorn)

Cursà la carrera de Filologia romànica a la Universitat de
Barcelona i des de 1967 és professor de lingüística i crítica
literària a la Universitat Autònoma. Entre el 1969 i el 1972
escriu una sèrie d’articles sobre lingüística a la revista Serra d’Or, amb el títol De causis linguae. D’aquests, destaca l’esbós d’una teoria mètrica basada en el component fonològic de la gramàtica generativotransformacional proposada
per Chomsky i Halle i, alhora, un estudi de les gramàtiques de Pompeu Fabra. El curs 1971-72 és professor de gramàtica transformacional a la Universitat de Barcelona.
Tots els seus treballs lingüístics, iniciats el 1966, els publicà el seu germà Joan Ferraté el 1981. Entre altres, podem
parlar d’unes primeres pàgines d’una gramàtica inacabada, escrits sobre la història de la lingüística, la llengua
normativa i l’ensenyament, la tasca del gramàtic…

OBRA, UNA TRIA

Sobre el llenguatge (1981)

VIAL

Carrer de Gabriel Ferrater
(Cambrils, el Baix Camp)
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FRANCESC
FERRER
I PASTOR
LA FONT D’EN CARRÒS 1918 – VALÈNCIA 2000

A la postguerra, va començar la seua activitat com a professor dels cursos de llengua que organitzava «Lo Rat Penat» (1940-1963). L’augment d’alumnes en aquests cursos
va fer que s’edités una gramàtica, per C. Salvador, i uns
textos lingüístics, per Ferrer Pastor. Aquest llibre (1956)
va guanyar el premi de l’Ajuntament de València al millor
llibre publicat aquell any. També fou professor dels cursos
Carles Salvador i dels cursos de Lingüística Valenciana i
la seua Didàctica organitzats per l’ICE de la Universitat
de València. Va dedicar gran part de la seua vida a l’estudi
de la llengua, destacant com a gramàtic i lexicògraf. Fou
un dels membres fundadors d’Acció Cultural del País Valencià, i membre de la Comissió d’Honor del II Congrés
Internacional de la Llengua Catalana. Tota aquesta trajectòria vital es reconegué amb diversos guardons: Premi
Sanchis Guarner (1988), Homenatge de la Primera Trobada d’Escoles en Valencià, Premi Cavaller Tirant del gremi de llibrers pel seu treball de defensa del llibre valencià
(1991), membre del Comité d’Honor del 1r Congrés d’Escola Valenciana (1993), Premi Extraordinari del Centenari
d’El Micalet (1993), Premi d’Honor de les Lletres de la Generalitat Valenciana (1994), Porrot d’Honor (1995). El 1994
va ser nomenat fill predilecte del seu poble, la Font d’En
Carròs. El 2000 rebé la Medalla d’Or de la Universitat de
València. el 2001 la Mancomunitat de Municipis de la Safor creat el Guardó Ferrer Pastor de la Mancomunitat de
Municipis de la Safor. El 2009 es creà la Fundació Francesc Ferrer Pastor.
VIAL

Carrer de Francesc Ferrer Pastor
(Onda, la Plana Baixa)

OBRA, UNA TRIA

Diccionari de la rima (1956, 1980)
Vocabulari castellà-valencià (1967)
Vocabulari valencià-castellà (1967)
Lliçons d’ortografia (1973)
Diccionari general (1985)
Diccionari valencià escolar (1987)
Diccionari escolar valencià-castellà i castellàvalencià (1994)
Gramàtica valenciana (1994)
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CRONOLOGIA
OBRES MÉS SIGNIFICATIVES
DELS LINGÜISTES REPRESENTATS
A LES NOSTRES VIES URBANES
Gramàtiques
s. XIII-XIV
s. XV

1232-1316
1489
1492-7

s. XVI
s. XVIII

1575
1743
1764
SENSE DATA
SENSE DATA

s. XIX

1800
1800-25
1803-5
1835
1839
1839-40
1851
1857
1858-78
1861
SENSE DATA
1867
1878
1887

1890
1891

s. XX

1894
1904-6
1913
1913-7
1915

1918
1921
1922
1923-1964
1927
1930
1930-62
1931
1932
1933
1943
1950
1951
1965-8
1968
1970
1975
1977
1980-91
1981
1985
1988
1989
1989-97
1999

Diccionaris

Altres

Ramon Llull
Joan Esteve, Liber Elegantiarum
Regla d’esquivar vocables e mots grossers i pagesívols. Inicialment atribuïda a
Bernat Fenollar i Jeroni Pau podria ser obra únicament de Pere Miquel
Carbonell
Onofre Pou, Thesaurus puerilis (vocabulari català-llatí)
Josep Ullastre, Gramàtica catalana embellida amb dos ortografies
Carles Ros, Diccionario castellano-valenciano
Gregori Maians Ciscar (1699-1781), Diccionari castellà-valencià
Antoni Oliver (1711-1787), Vocabulario mallorquín, castellano y latín
Manuel Joaquim Sanelo, Diccionario valenciano-castellano
Antoni Febrer, Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí
Fèlix Amat, Diccionari catalán-castellano-latino, editat per Joaquim Esteve
Joan Josep Amengual, Gramática de la lengua mallorquina
Lluís Lamarca, Ensayo de un diccionario valenciano-castellano
Pere Labèrnia, Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana i
llatina
Josep Escrig, Diccionario valenciano-castellano
Pau Estorch, Gramática de la lengua catalana
Joan Josep Amengual, Nuevo diccionario mallorquín-castellano-latín
Manuel Milà i Fontanals proposa la divisió dialectal del català en dos
grans blocs: l’oriental i l’occidental
Joaquin M. Bover (1810–1865), Diccionario manual mallorquín-castellano
Antoni de Bofarull, Gramática de la lengua catalana
Josep Tarongí, Diccionari mallorquí-castellà
Constantí Llombart. Tercera edició del Diccionario valenciano-castellano de
Josep Escrig, corregida i augmentada amb mots, frases, locucions,
modismes y refranys.
Josep Balari, Estudios etimológicos
Joaquim Martí Gadea, Diccionario general valenciano-castellano
Josep Nebot, Apuntes para una gramática valenciana popular
Josep Aladern, Diccionari popular de la llengua catalana
Francesc Mestre i Noé, Vocabulari català de Tortosa
Antoni Rovira i Virgili, Diccionari català-castellà castellà-català
Pere Barnils, Estudis fonètics (1917)
Marian Aguiló, Diccionari Aguiló
Tomàs Forteza, Gramàtica catalana
Lluís Fullana, Gramática elemental de la llengua valenciana
Pompeu Fabra, Gramàtica catalana
Lluís Fullana, Vocabulari ortográfic valenciá-castellá
Joaquim Garcia Girona, Vocabulari del Maestrat
Antoni Griera, Atlas lingüístic de Catalunya
Emili Vallès, Diccionari català iŀlustrat
Lluís Revest, La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu
Mossèn Alcover i Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear
Samuel Gili Gaya, Estudi fonètic del parlar de Lleida
Pompeu Fabra, Diccionari general de la llengua catalana
Josep Giner Marco, La conjugació dels verbs valencians
Carles Salvador, Petit vocabulari de Benassal
Carles Grandó, Vocabulari rossellonès
Manuel Sanchis Guarner, Gramàtica valenciana
Carles Salvador, Gramàtica valenciana
Miquel Arimany, Diccionari català general
Francesc de B. Moll, Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears
Josep Roca Pons, Introducció a l’estudi de la llengua catalana
Joan Baptista Xuriguera, Nou diccionari de la llengua catalana
Enric Valor, Curs mitjà de gramàtica catalana, referida al País Valencià
Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
Gabriel Ferrater, Sobre el llenguatge
Rosalina Poch, Nou vocabulari de barbarismes
Francesc Ferrer Pastor, Diccionari general
Josep Sanna, Diccionari català de l’Alguer
Enric Valor, Vocabulari escolar de la llengua
Joan Coromines, Onomasticon cataloniae
Ramon Amigó, Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia
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La toponímia a l’IES Victoria Kent d’Elx:
propostes didàctiques i reflexions
Vicent Brotons [Universitat d’Alacant]
Carme Espinosa [IES Victoria Kent d’Elx]
Francesca Navarro [IES Victoria Kent d’Elx]

1. Introducció
El projecte que presentem va sorgir des de dues bandes: des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, representat per Vicent Brotons, i des del Departament de Valencià de l’IES Victoria Kent d’Elx, per Carme
Espinosa i Francesca Navarro.
A l’institut Victoria Kent es volien portar a terme
unes jornades amb la intenció d’aprofundir en la utilització
del valencià i en el reconeixement de la cultura i de la natura
pròpies. Es volia unir el respecte per la llengua amb el respecte per la natura. A més, hi havia la intenció d’implicar altres
departaments (Música, Plàstica, Biologia i Geologia, Geografia
i Història). El títol per a les jornades era «Les nostres arrels».
Arribats a aquest punt, des del Departament de Filologia Catalana de la UA es fa la proposta de treballar la toponímia local com a continuació d’un projecte ja iniciat en una
altra localitat. Atés que es considera perfectament compatible relacionar la toponímia amb la cultura i la natura, arriba
el moment de plantejar l’estat de la qüestió i el marc teòric
del projecte.

ni el nom dels ocells del teu món,
ni la teua pròpia llengua.
Raimon

I ara, si ens posàrem precisos, diríem que sí, que la
llengua, d’una forma o d’una altra, els escolars l’han anat
aprenent els darrers trenta anys, però la resta dels elements
que configuren l’entorn, que el doten de personalitat i que ens
serveixen per a construir la nostra identitat col·lectiva paisatgística, territorial i de retop nacional, han sigut ben deficitaris
a l’escola com a matèria d’ensenyament i aprenentatge significatiu.
Així que quan definim l’Escola Valenciana com una
escola en valencià, amb llengua i continguts, no només hem
de referir-nos al problema irresolt de la llengua —bilingüismes
i plurilingüismes, a banda— sinó també al baix perfil dels continguts arreladors que arriben als escolars i estudiants del país.
És evident que el nostre sistema educatiu des de
fa un quart de segle ha patit uns polítics, uns experts i uns
tècnics que potser siguen valencians, però ben bé podrien ser
de Burgos, Sant Petersburg o Honolulú. Dit d’altra manera, els
ha importat un rave el paper arrelador i de foment de coneixements i actituds significatives cap al territori, cap al país.
I és que tenir un nom tan neutre i asèptic com això de Comunitat Valenciana sol tenir aquestes conseqüències d’entre
moltes altres. Perquè els noms sí que fan la cosa, si més no en
bona mesura. Un brillant sociòleg valencià ja ho va dir: «Ahir
em vaig gitar valencià i hui m’he alçat “cavícola”». Sí, habitant de la CAV, sigles de Comunidad Autónoma Valenciana. La

2. Estat de la qüestió i marc teòric
No anirem mai més a escola.
Fora de parlar amb els de la teua edat
res no vares aprendre a escola.
Ni el nom dels arbres del teu paisatge,
ni el nom de les flors que veies,
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ment el valencià com a llengua d’ensenyament a l’àrea de
Coneixement del Medi Natural i Social, d’EGB (Ensenyament
General Bàsic). El valencià eixia de la seua condició d’àrea/
assignatura i passava a ser llengua vehicular, com a mínim,
d’una àrea a partir de 3r d’EGB, Coneixement del Medi.
Lingüísticament i curricularment representava un
salt tan quantitatiu com qualitatiu: més hores escolars en
valencià i continguts vehiculats en valencià. Era, en realitat,
la generalització del primer programa educatiu bilingüe, el
denominat Programa d’Incorporació Progressiva del Valencià
com a llengua d’ensenyament, és a dir, el programa bilingüe
feble que, per defecte, havien de seguir totes i tots els escolars
valencians.
Pel que fa als aspectes qualitatius, i d’acord amb el
principi que una escola lligada a un territori —nació, regió...—
no només ha de ser-ho en la llengua pròpia sinó també en
continguts, l’àrea de Coneixement del Medi —i d’acord amb
els Programes Renovats que actualitzaven les programacions nascuts sota la cobertura de l’obsoleta i autocràtica Llei
General d’Educació (LGE), de 1970— havia de desenvolupar
un currículum arrelat al medi més pròxim, d’acord amb una
proposta basada en el desplegament d’objectius i continguts
relacionats amb coneixements de la localitat o municipi, en
3r d’EGB; comarcals, en 4t d’EGB, i de país o autonòmics, en
5é d’EGB.
Ben aviat, esperonats pel nou marc legal, els mestres
més innovadors, que ja treballaven seguint aquests principis
des dels anys 70, estandaritzaren i homologaren els seus diversos i rics recursos materials didàctics en quaderns, dossiers,
carpetes, mapes, manuals, llibres de text, etc., per a aquells
tres nivells territorials: localitat, comarca i país.
Aquests materials didàctics veieren la llum amb el
suport d’institucions municipals i editorials que apostaren decididament per aquesta línia d’innovació educativa basada en
el principi d’«escola valenciana en llengua i continguts», una
escola amb projecció universal però arrelada al medi.
Conéixer els arbres, les plantes i els animals del món
és important, però partint dels de l’entorn immediat; conéixer
les grans serralades dels continents, d’Europa, de la península
Ibèrica, però prenent com a paradigma d’aquest coneixement
les pròpies, les que veiem cada dia i travessem o recorrem

brillant boutade efectivament no podia ser d’un altre que del
genial i tristament traspassat Josep-Vicent Marqués.
Nosaltres, que coneixem el currículum de Valencià:
Llengua i Literatura d’ESO, on no hi ha cap referència a l’onomàstica, la toponímia, l’antroponímia o els gentilicis, confiàvem que trobaríem aquests continguts en Ciències Socials,
Geografia i Història; Ciències de la Naturalesa o fins i tot en
Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans. Vana esperança: ni una sola paraula que s’hi referira.
Ens armàrem de santa paciència i llegírem i llegírem
pàgines i pàgines. Primer, del currículum de Secundària i Batxillerat vigent (Decret 87/2015, de 5 juny), després del de huit
anys abans. I així va ser com en la pàgina 30491 del DOCV
núm. 5.562, del 24/07/2007, trobàrem l’única referència. Diu
així:
Identificació del paisatge de l’entorn i de la Comunitat Valenciana, a partir de la toponímia.

I més avant afig:
Valoració del paisatge i de la toponímia com a part
de la singularitat del patrimoni natural i cultural de
la Comunitat Valenciana.

Efectivament dos continguts —el primer, conceptual, i el segon, actitudinal— de tercer d’ESO, que formen
part del «Bloc 4. Activitats al medi natural» de l’assignatura
d’Educació Física!
Els brillants dissenyadors curriculars no van trobar
una matèria més oportuna. I gràcies! Sort que en aquell equip
curricular hi havia un professorat d’Educació Física especialment sensibilitzat en aquestes qüestions d’identitat i respecte
territorial i nominatiu. Benvinguda siga la referència, tan sorprenent com susceptible de ser celebrada.
No tot, però, havia estat així en el nostre jove sistema educatiu valencià. No hem d’oblidar que els valencians i
valencianes tenim competències en matèria educativa des de
la meitat dels anys huitanta del segle passat, fa un poc més
de trenta anys.
Al curs 1986-1987, com a conseqüència del desplegament del Decret 79/1984 de 30 de juliol, que concretava
efectivament la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV),
pel que feia als aspectes educatius, s’estengué progressiva[ 52 ]
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sovint; saber situar els grans rius peninsulars, europeus, sense
oblidar que molt prop de nosaltres hi ha també rius, o corrents d’aigua, decisius en la nostra configuració geogràfica,
humana i econòmica, etc.
Aquest nou model vivencial i experimental, oposat
al tradicional memorístic (complementat amb mapes i fotografies, en el millor dels casos), va demandar un exercici
d’aprenentatge significatiu dels noms dels espais que configuraven l’entorn. La toponímia es feia rellevant i necessària
com a conseqüència de l’opció metodològica d’escola viva
arrelada i arreladora.
Consegüentment, els nostres noms de lloc locals, comarcals, valencians, entraven significativament a les nostres
escoles —a vegades per primera vegada, sobretot si eren escoles que havien treballat supeditades als llibres de text i les
fitxes més habituals— de la mà de la valencianització idiomàtica d’una àrea que durant molt de temps havia ignorat els
noms immediats i s’havia entestat en uns exercicis memorístics a partir de llibres i mapes d’Espanya, Europa i el món.
¿Quantes generacions —i com més alfabetitzades i
culturalitzades som, més passa— ens sabem de memòria els
noms dels rius d’Espanya, els seus afluents i per quines ciutats
passen fins a desembocar, i no sabem res, per exemple, del
nostre humil però important Vinalopó i les rambles que l’alimenten? I no ja per un pseudoeruditisme sinó perquè aquests
insignificants corrents d’aigua han condicionat el nostre esdevenir humà, el fet fins i tot que habitem d’una determinada
manera les nostres terres.
L’educació irracional, autoritària, marcada pel centralisme castellanoespanyol, havia donat pas a un model tecnocràtic, el de la LGE, que en nom de la modernitat perseverava
en la mateixa intenció ideològica tan irracional com desarreladora.
Si entre 1950 i 1970 l’escolarització obligatòria bàsica, fins als 14 anys, havia esdevingut una realitat al País Valencià, si l’analfabetisme formal estava desapareixent, si la LGE,
a partir del 1970, va permetre modernitzar molt lentament
infraestructures educatives, materials i referents didàctics
obsolets, cal dir que aquella escola havia fomentat la desculturalització idiomàtica i mediambiental —idioma i entorn,

no ho oblidem, són un ecosistema— dels jóvens, de pràcticament tota una generació.
La innovadora i arreladora opció curricular que arribà
als centres educatius d’EGB per l’aplicació de la LUEV obria
la porta a una idea d’escola nacionalment i territorialment
pròpia: l’Escola Valenciana, amb E i V majúscules. No en tenim
cap dubte.
Aquesta il·lusionant manera d’entendre l’ensenyament arrelat al medi ben prompte va tenir els seus detractors
en els nous tecnòcrates de la postmodernitat educativa de
la reforma inspirada en la Llei Orgànica General del Sistema
Educatiu (LOGSE).
Un grapat de significatius pedagogs de despatx administratiu o universitari decretaren que la globalització era
incompatible educativament amb conéixer, nomenar, estimar
i defensar l’entorn. Inexplicablement, malgrat el seu seductor discurs constructivista, no entengueren el potencial comprensiu i significatiu que tenia aquell enfocament basat en la
localitat, la comarca i el país, i promogueren uns models més
abstractes que, apel·lant a no se sap bé quins principis de globalitat, feren desaparéixer dels currículums el valor educatiu
dels entorns immediats.
Aquests pedagogs veneren el socioconstructivisme
amb solucions conductistes i recentralizadores mitjançant
píndoles de consignes que, fins i tot, perjudicaren alguns
dels principis educatius més potencialment innovadors de la
LOGSE.
Quina pena. Ni el mateixos que feren la LOGSE l’acabaren d’entendre, ebris d’una verborrea psicopedagògica que
inexplicablement combatia el bo i el millor de la innovació
pedagògica dels anys 70 i 80. En el nostre cas, per exemple, la
valencianització —més potent, més feble, segons els casos—
de l’escola.
Després van vindre les mil i una contrareformes. Van
vindre administracions educatives que participaven en l’Estat
i al nostre país del projecte de contraplanificació lingüística,
i en el mateix paquet, és clar, entrava la neutralització de
les innovacions educatives que contribuïen a construir l’Escola Valenciana. La bona veritat, malauradament, va ser que
l’estudi del medi propi en les escoles i instituts va caure en
l’oblit curricular, malgrat que s’inventaren l’assignatura Cul[ 53 ]
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tura Valenciana, una acció propagandística per a folkloritzar
estúpidament, una miqueta més, la nostra societat. I el coneixement mínimament bàsic de la toponímia de l’entorn es va
arraconar curricularment. I això no va ser accidental.
Comptat i debatut, com a professores d’Ensenyament Secundari de l’assignatura de Valencià: Llengua i Literatura i com a professor del Màster Universitari per al Professorat de Secundària de València: Llengua i Literatura, entenem
que cal incorporar la nostra toponímia a altres assignatures
—Ciències Socials. Geografia i Història, Ciències Naturals...—
com a contingut transversal indiscutible.
Per això, en aquesta comunicació oferirem propostes i experiències per transformar la toponímia i els gentilicis en uns continguts significatius en el procés d’aprenentatge del nostre idioma. Unes propostes i activitats
que defugen de plantejaments erudits i que exploren les
possibilitats lingüístiques funcionals, vivencials i lúdiques
per fer dels coneixements, els procediments i les actituds
desenvolupades continguts idiomàtics integrats en el medi
i plens de sentit cívic.
Prenem com a punt de partida la proposta de Janer
Manila recollida al seu magnífic llibre Cultura popular i ecologia del llenguatge (1982):

En realitat parlem, com diu el professor Janer, d’una
bella tradició pedagògica que malda per fer descobrir als infants i el jóvens el gust per l’entorn mitjançant l’excursionisme, l’activitat a l’aire lliure, els itineraris... Açò ajuda a explicar
que haja sigut en un racó del currículum de Secundària, el
d’educació física, on hem trobat una breu però significativa
referència a la toponímia.
En definitiva:
Es tracta ara d’incorporar el llenguatge —el vell
llenguatge— al coneixement d’aquesta realitat.
Perquè és sempre un llenguatge que codifica una
saviesa antiga, un coneixement bastit a força de
l’observació i de l’anàlisi del propi espai al llarg de
molts segles.2

Nosaltres, però, afegiríem que no només codifica una
saviesa antiga, sinó uns sabers que en el joc nominatiu, estable o canviant, ens parlen de la dinàmica històrica —micro o
macro— del territori i de la gent que l’ha poblat i el pobla en
l’actualitat.
Quan perdem el nom de les coses —grans o menudes— o dels llocs —la gran o petita geografia— empobrim
la nostra relació amb la realitat. Janer Manila explica que en
altre temps no hi havia «arbres» perquè la gent

L’experiència de l’home sobre la seva realitat hauria

coneixia cada arbre (alzines, ametlers, oliveres, car-

de trobar un lloc a l’escola. Es tracta de retrobar el

rasques, garrofers, xops...); [...] no hi havia «ocells»,

procés de nominació que ha seguit la col·lectivitat

perquè hi havia pinçans, i oronetes, i falziots, i tren-

lligat al coneixement de la natura. Llengua i entorn

capinyons, i caderneres.3

s’interrelacionen, perquè l’home s’ha agradat de

...I teuladins, i verderols, i perpisses, i tórtores... De la
mateixa manera que no hi havia ni muntanyes, ni rius, ni fonts
perquè hi havia el Sit, Camara, Cabrera, la Safra, Tarafa, Puça,
l’Almadrava, Santa Bàrbera...
Aquesta hipèrbole, negadora dels genèrics de l’autor
de Cultura popular i ecologia del llenguatge, és la prova fefaent de la relació intensa home-espai humanitzada pel llenguatge. Els humans ens convertim en humans —ens hominitzem en un espai civilitzador concret— per la nostra capacitat
batejadora a través del llenguatge.

parlar del seu espai, ha sentit la necessitat de conèixer l’espai, de nomenar-lo, àdhuc de precisar-lo
a través del llenguatge.1

Negligir aquesta perspectiva educativa és oblidar el
paper del currículum escolar en la línia que proposava la pedagoga Marta Mata el 2005:
El «currículum»? Els sabers bàsics per a la humanitat, comunicació, cultura, ciència, salut, ciutadania
i creativitat són l’aliment de la fam de formació
humana de la infància, des del primer moment.

2. G. Janer Manila (1982): p. 123.
3. G. Janer Manila (1982): pp. 17 i 18.

1. G. Janer Manila (1982): p. 122.
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Per això, quan usem —usem per a ensenyar— o ensenyem la llengua, l’ensenyament i la investigació dels nostres
noms de lloc fan el nostre sistema educatiu més humanista,
en el sentit etimològic del terme. Sentit tan menyspreat darrerament en l’àmbit de la formació.
Com a ensenyants de llengua, i d’una llengua minoritzada sotmesa a tota mena d’atacs en aquest territori de
frontera, reivindiquem el coneixement escolar dels noms de
lloc perquè creiem fermament, no pot ser d’altra manera, en
una visió ecològica integral i integradora, que perpetue de
manera sostenible els ecosistemes naturals però també els
ecosistemes culturals: un currículum extret de la vida que
s’autoafirma en les paraules pròpies i singulars.
Les operacions de desarrelament que patim cada vegada amb més intensitat s’esforcen

Com a objectius de contingut, ens proposem:
– Treballar la toponímia local en la nostra assignatura. La toponímia local és un contingut que ha de formar part
del bagatge lingüístic de l’alumnat.
– Familiaritzar l’alumnat amb el medi en el qual viu
i desenvolupar, en la mesura del possible, l’estima i l’arrelament al medi local. No s’estima el que no es coneix, per això,
posant nom als diferents elements que constitueixen el seu
entorn proper, estarem afavorint la integració i l’estima de
l’alumnat en el seu medi i pel seu medi.
Com a objectius metodològics pretenem:
– Despertar en l’alumnat la necessitat d’investigar
per aprendre. No perdent de vista la importància de l’aprenentatge significatiu i més encara quan els continguts són
d’arrelament al medi i afavoridors de la identitat cultural.

per confondre la gent i tendeixen a ocultar les dades que configuren la identitat nacional dels ho-

4. Inici del projecte
Es fa necessari saber els coneixements previs de l’alumnat, i aquesta necessitat comporta dos nous objectius: esbrinar
el grau de coneixement de la toponímia de la zona per part de
l’alumnat i investigar les causes d’aquest grau de coneixement.
Per esbrinar els coneixements previs que l’alumnat té
de toponímia elaborem una enquesta amb quinze ítems que
contenen des de la definició de topònim fins a la identificació
i reconeixement de topònims de barris, partides, espais naturals ( horts, platges, zones humides...), gentilicis.
Fet el buidatge de les enquestes realitzades per
l’alumnat, corroborem que hi ha per la seua part un desconeixement molt gran de la toponímia de la localitat. Però el desconeixement no sols és toponímic, sinó també del terreny, de
la ciutat, de les rodalies, de les diferents zones geogràfiques.
I són tots aquests continguts els que ens proposem treballar.
Assabentat l’alumnat dels resultats obtinguts amb
les enquestes, arriba la primera proposta: cadascun ha de portar a classe quatre topònims locals.
En la posada en comú d’aquesta recerca individual
de topònims, anàvem escrivint-los a la pissarra mentre els
classificàvem en unes categories concretes, és a dir, en partides, barris, paratges, platges i horts. D’aquesta classificació,
les partides incitaren la seua curiositat. És per aquest motiu

mes i dones sobre els quals exerceix la seva pressió.4

L’operació és evident: deixar-nos sense memòria en
un espai innominat —o nominat arbitràriament, sense criteri
i, fins i tot, amb intenció d’agressió ideològica—, tot expulsant-nos de la història i anul·lant la nostra consciència transformadora, com explica el professor Janer.
En definitiva, volem que les classes de Valencià: Llengua i Literatura, però també les de les altres matèries i àrees, de manera transversal (en el cas de la geografia, de manera central), contribuesquen a la maduració del llenguatge
mitjançant una explícita relació afectiva amb la realitat, tot
descobrint el propi entorn en els seus noms ancestrals, amb
la certesa que aquests espais nomenats ens vénen d’altres
hòmens i dones que donaren i donen sentit a la nostra col·
lectivitat i la projecten cap al futur sense trencar els lligams
materials, espirituals i tel·lúrics que ens hi uneixen.
3. Objectius de la proposta
Ens plantegem dos tipus d’objectius, els uns de caràcter metodològic i els altres de continguts.
4. G. Janer Manila (1982): p. 37.
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Quadre 1. 1a pregunta: «Un topònim és...». Resposta correcta: «El nom d’un lloc». Havien de triar la resposta
correcta d’entre quatre conceptes.
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de triar la resposta correcta d’entre quatre comarques.
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Quadre 3. 5a pregunta: «En quina zona o barri
d’Elx es troba l’IES Victoria Kent?». Resposta correcta: «Sant
Antoni». Havien de triar la resposta correcta d’entre quatre
barris d’Elx.
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S’han elaborat en classe auques de les palmeres singulars. Aquestes auques han suposat un complet treball de
grup que ha fet necessari que l’alumnat es posés d’acord en
triar les palmeres sobre les quals anaven a treballar, fer el dibuix corresponent i redactar les estrofes adients a cadascuna
de les palmeres triades.
Hem vist com s’organitzava un hort, els diferents
conreus, faenes i oficis que sorgien al voltant de les palmeres
i la reconversió actual de molts d’aquests horts en jardins i
espais d’esplai al servei de la comunitat.
Teníem programades tres eixides amb intenció de
visualitzar el camp, la platja i els horts del nucli urbà. Finalment sols ha pogut realitzar-se la visita als horts més propers
a l’institut.

i perquè Elx té nombroses partides que vam començar per
presentar les partides rurals.
A Elx hi ha 33 partides, però nosaltres n’hem treballat
27, per motius logístics (disposàvem d’un mapa en què n’apareixien 27). Atés que el municipi té aquesta distribució rural,
hem considerat rellevant aquest aspecte toponímic. Algunes
d’aquestes partides estan integrades dins del nucli urbà, per
la qual cosa, l’alumnat, en principi, les coneix, però no sempre
com a partides, sinó com a barris.
L’activitat sobre les partides ha estat seqüencialitzada de la manera següent:
– Presentació de diapositives per a conèixer el
nom i la ubicació de cada partida d’Elx.
– Mapa mut de les partides que han d’emplenar
amb allò que recorden de la presentació.
– Posada en comú, de les partides localitzades,
sobre el mapa mut projectat i la confirmació
que entre totes i tots les recorden.
– Repartiment de les partides entre l’alumnat per
tal que cerquen informació (gentilici, nombre
d’habitants, ubicació, festes...).
– Posada en comú en classe i valoració per part de
totes i de tots.

5. Conclusions
Si considerem que una llengua és una manera de
pensar, de comunicar, d’estimar..., de viure, hem de concloure,
per tant, que és necessari que el seu aprenentatge estiga contextualitzat. Malauradament per a gran part del nostre alumnat, el valencià és una assignatura més a superar atés que
al carrer, per circumstàncies polítiques i socials, no la veuen
com a llengua habitual. Com a docents volem constatar que
la toponímia és un recurs didàctic que afavoreix la contextualització de la llengua per al seu aprenentatge i facilita el
coneixement i l’arrelament al medi de l’alumnat.
Treballar la toponímia ha suposat gaudir d’un alumnat motivat, desitjós d’aprendre, de descobrir el seu entorn, i
d’un contingut curricular a l’abast de totes i de tots perquè els
era significatiu i vivencial.
Reivindiquem, per tant, la presència als currículums
oficials de la toponímia i dels gentilicis (locals, comarcals i
nacionals) com a continguts transversals de diverses àrees i
assignatures.
La toponímia és necessària per a conservar el patrimoni cultural i lingüístic en la memòria i per a situar l’alumnat en el seu espai físic i lingüístic.

De les partides passem als barris. Per a treballar-los
comptem novament amb un PowerPoint i un mapa.
En aquesta ocasió sols s’han situat en el seu barri i
han pogut observar on està la major concentració d’horts de
palmeres. S’han fet eco del que és el Palmerar, Patrimoni de
la Humanitat.
I del palmerar a les palmeres singulars, la seua localització, la ubicació dels diferents horts on creixen.
Les palmeres singulars han permés obrir un nou
camp d’investigació i de treball.
En grup, per parelles, individualment, s’han acostat a
l’oficina de turisme a demanar informacions, fullets...
Per deixar constància de la seua visita a l’oficina de
turisme un grup ha elaborat un PowerPoint que després ha
presentat en classe.
Les visites a turisme han motivat el desig de fer una
sortida per a visitar horts i palmeres.
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Antroponímia romànica
dels musulmans de l’Ebre: Miravet
Ventura Castellvell
[Societat d’Onomàstica]

Després de la conquesta cristiana del segle xii de
les terres que configuren l’actual Ribera d’Ebre, de la posterior expulsió de molts dels musulmans que l’habitaven i de
l’arribada de la llengua catalana dels repobladors i dels nous
senyors feudals, i en menys intensitat de l’aragonès i l’occità, es redueix la presència, fins llavors dominant, de l’àrab. A
partir d’aquell moment passen a conviure dues llengües en un
mateix territori. El contacte per l’ocupació de l’espai per més
d’una llengua havia d’alterar forçosament l’ús lingüístic de les
dues comunitats, la musulmana i la cristiana, i conseqüentment se’n veuria afectat, no immediatament, l’ús del nom
propi personal dels musulmans.
Aquest text és una primera aproximació als resultats
d’aquest contacte en l’antroponímia romànica dels musulmans de Miravet, lloc de la Ribera d’Ebre de població musulmana fins a la seva conversió al cristianisme a principis del
segle xvi. Per al seu coneixement s’ha partit de relacions nominals en documents dels segles xiv i xv (monedatges, fogatges, juraments, maridatges o rendes). El resultat és un treball
bàsicament documental que amb les dades utilitzades s’ha
elaborat un text amb supòsits allunyats del discurs científic,
centrat en els noms propis romànics dels musulmans i amb
mínims comentaris per a l’antroponímia àrab. La desconeixença de l’àrab fa que s’actuï amb lògica cautela amb la majoria dels seus noms propis.

El musulmans de la Ribera d’Ebre
Dels setze nuclis de població de la comarca de la
Ribera d’Ebre deu tenien població musulmana en el període
estudiat. A Riba-roja, Benissanet, Vilanova (terme de Tivissa) i
Miravet (menys els últims anys) ho eren tots. A Vinebre i Ascó
eren majoria, i a Flix, Garcia, Móra i Tivissa predominaven els
cristians. Els sis nuclis que només tenien població cristiana eren
la Palma, la Torre de l’Espanyol, Ginestar, Rasquera, Darmós i la
Serra d’Almos. Els dos últims, poc poblats en aquells segles,
formen part del municipi de Tivissa. Tampoc en tenien els llocs
ara deshabitats de Berrús, Aixalella, Gorrapte, i Salvaterra.
Pocs cristians coneixien l’àrab en els segles xiv i xv,
i més alta era la desconeixença com més gran era la vila. Al
mateix temps era destacat el nivell d’aculturació dels musulmans catalans, fins i tot en els pobles petits com els de
la Ribera d’Ebre. En aquests dos segles molts musulmans de
les ribes del Segre, de l’Ebre o de terres del Regne d’Aragó,
havien oblidat la seva llengua o en tenien un coneixement
escàs. Després de la conquesta cristiana i amb el pas dels
anys coneixien cada vegada més la llengua dels repobladors
i dels seus descendents. L’absència de documentació privada
en àrab impedeix saber el grau d’ús de l’àrab escrit. La que hi
havia s’ha perdut o volgudament la van destruir en el passat.
Molts dels documents privats que es feien entre sarraïns els
escrivia un notari cristià en català i si s’escrivia en àrab l’alfaquí sovint feia d’escrivà.
La llengua àrab escrita es mantenia unida a la religió
i s’usava en alguns actes civils. N’és un exemple un document
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Llocs de població musulmana

Monedatge 1329. Caps de casa
Musulmans

Fogatge de 1496. Caps de casa

Cristians

Musulmans

Cristians

Riba-roja

31

-

Flix

31

74

Ascó

102

73

130

30

Vinebre

32

18

21

17

Garcia

39

90

Móra

51

114

Tivissa

28

99

Vilanova (Tivissa)

17

-

Benissanet

96

-

47

-

Miravet

201

-

87

3

- La relació de pobladors de Miravet que presten
homenatge l’any 1391, publicada per Pascual
Ortega (2006).
- Les rendes del castellà d’Amposta de l’any 1416,
publicades per Pascual Ortega (1996). Text en
aragonès i amb un índex antroponímic.
- El maridatge de l’any 1492 amb motiu del casament de la infanta Isabel, publicat per Ventura
Castellvell, Felip Fucho i Joan-Ramon Vinaixa
(1994).
- El fogatge de l’any 1496 conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i la transcripció
publicada per Josep Iglésies (1991).
- El fogatge de Catalunya datat el 1497, còpia del
fogatge de 1496, que es conserva a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó i la transcripció publicada per
Josep Iglésies (1991).
- El fogatge de Catalunya de 1553 i la transcripció
publicada per Josep Iglésies (1979).
- Altres documents d’arxiu de la mateixa època i contingut de Benissanet, Tivissa, Móra i Benifallet, poblacions veïnes de Miravet amb població mora.

escrit en romanç el 1381 a Barbastre (Aragó) on es reconeix
com a senyor i es jura fidelitat i vassallatge a Manuel d’Entença. Ho fan en àrab per Mahoma i alcen el braços cap a
orient (Conte 2013). Se sap que els notaris cristians anotaven
la fórmula del jurament en àrab en documents en què participen els moros. Eren fórmules tradicionals prou conegudes
pels musulmans que no pressuposaven el coneixement o l’ús
habitual de la llengua àrab. A Benifallet (Baix Ebre), terme veí
de Miravet, molts dels sarraïns que declaren en el capbreu de
1373 justifiquen la tinença d’algunes de les finques amb una
«carta morischa» o «carta sarraynescha», i en el monedatge
de 1492 els jurats dels moros de Miravet van fer «jurament
morisch». Vol dir que els musulmans d’aquests llocs sabien i
utilitzaven l’àrab habitualment? Es probable que molts ja no,
sobretot a finals del xv. Majoritàriament tenien el català com
a llengua d’ús habitual en la vida quotidiana i n’hi havia que
tenien un bon coneixement de la llengua escrita romànica.
Fonts consultades
Per a la mostra d’antroponímia romànica dels musulmans de Miravet s’han consultat les relacions de veïns caps
de casa que es troben als documents següents:
- Els monedatges dels anys 1329 i 1350 que es conserven a l’Arxiu de la Corona d’Aragó i les transcripcions publicades per Pascual Ortega (1997).

En aquest treball els noms propis es copien tal com
apareixen als documents i a la bibliografia citada més amunt,
van escrits en lletra cursiva, sense accentuació i amb totes les
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seves variants gràfiques. Els sobrenoms, amb funció de cognom, van acompanyats del prenom àrab i la indicació de l’any
entre parèntesis. Els que presenten una lectura dubtosa s’emmarquen entre claudàtors.
La consulta s’ha fet confrontant els documents originals amb les transcripcions publicades i a la vegada s’han
acarat tots els noms idèntics de diferents dates, documents
i publicacions. Això ha permès detectar noms idèntics amb
grafies diferents. La consulta del fogatge de 1553 ha permès
trobar els noms dels habitants de Miravet que es van mantenir després de la conversió al cristianisme. Entre els d’origen
català continuen els cognoms Argelaga, Bernadella, Ferrer,
Fortuny, Granyana o Llop, i els d’origen àrab van desaparèixer
gairebé tots i van quedar els que formalment s’identificaven
menys amb el seu passat religiós, amb alguna excepció (Fomado o Papazeyt).

El nom tradicional i complet dels musulmans no era
com els dels cristians. El podien formar diversos elements que
no sempre tenien el mateix ordre ni necessàriament s’utilitzaven tots. El constituïen el prenom o nom individual (ism), un
nom compost (kunya) format per un prefix que acompanyava
un nom propi que indicava paternitat (abu = pare de) o maternitat (umm = mare de) i en alguna ocasió podia utilitzar-se com
a nom individual, una altra nom compost (nàssab) format per la
partícula (ibn = fill de) més el prenom del pare que indicava filiació, un gentilici que assenyalava l’origen geogràfic o ètnic (nisba) i es formava afegint la terminació -i al nom, i un sobrenom
referit a una característica, ofici o càrrec de l’individu (laqab).
Es tracta d’una estructura molt més complexa que la
dels noms romànics. Els escrivans la simplificaven i la reduïen
a dos noms, com en els cristians, l’individual o prenom i un
segon element, un sobrenom que feia de cognom i que podia tenir el seu origen en qualsevol dels constituents del nom
tradicional musulmà. Aquesta és la forma més utilitzada a la
documentació consultada.
Alguns noms extrets del capbreu de l’any 1373 de Benifallet (Baix Ebre), terme veí de Miravet, i uns altres de diferents
anys dels segles xiv i xv de Miravet, són exemples de la varietat
d’estructures que es pot trobar a la documentació medieval:
- Estructura tradicional indicant la paternitat. De
Benifallet, Mahomet ben Mahomet Binçame i
Ali Bembraffim Avenivenis (1373), i de Miravet,
Mafomet fill d’en Abdela Abenforena (1329) i
Abdalla fill de Jafer Abexendet —o Abixender—
(1350). També és de Benifallet Azmet Alcollo fill
d’en Carrascho (1373), nom que té una estructura aproximada a la tradicional àrab però amb
noms romànics.
- Dos noms, imitant els noms catalans, és el més
habituals com ja s’ha dit. De Benifallet, Lopo
Malpich i Jucef Alqutenti (1373), i de Miravet,
Mahomat Almenar (1350) i Faraig Aboabet
(1391). Amb un sufix romànic Foma Fomadiquo
(1492), també de Miravet.
- Un sol nom musulmà. De Benifallet, Alfazeni i
Haciona (1373), i de Miravet, Maymo (1350) i
Abdelaziz (1492).

Els noms dels musulmans
A l’època mudèjar les relacions de noms personals
dels moros catalans apareixen habitualment a la documentació oficial amb les formes pròpies d’una llengua romànica
(català o aragonès) o en llatí. Amb el pas dels anys els textos
escrits incorporen a continuació del nom tradicional àrab un
sobrenom romanç amb contingut definidor i singularitzador
que té el seu origen en una activitat laboral (Barber, Cantareler), un topònim (Granyana, Cerdenya) o un renom (Bufalfoch,
Pelat) que fan la mateixa funció que el cognom cristià. No sabem quins d’aquests sobrenoms són traducció de l’àrab, quins
ja tenien un ús col·loquial en català entre el musulmans, dins
i fora del context familiar, o si, un cop estès, és utilitzat pels
membres de comunitats musulmanes properes. És una conseqüència del procés d’assimilació que els ha portat a utilitzar
cada vegada més la llengua i les formes romàniques. Procés
que potser va seguir un procés més ràpid del que pensem. El
nom romànic de l’alamí de Miravet l’any 1276, [Mahet?] Carbonell (Ortega 1995) exemplifica una primerenca substitució
antroponímica. Quan aquests noms romànics tenen èxit dins
la comunitat musulmana passen a identificar el seu portador,
no només en els textos administratius de l’època, sinó també
col·loquialment. Això no entra en contradicció amb l’ús que
fan en l’àmbit privat i religiós del nom familiar àrab.
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- Un sol nom romànic. De Benifallet, Barbut i Xiquo
(1373), i de Miravet, Pastoret i Romerola (1350).

-

Antroponímia dels musulmans de Miravet
Els prenoms dels musulmans de Miravet són els de
tradició àrab: Abdalla o Abdela; Abrafim o Abrahem en el segle xiv i Brahem, Brafem o Brahim en el segle xv; Adomalich o
Adomelich; Ali, un dels més usuals; Azmet o Açmet; Ayet; Çaet,
Çahit, o altres variants; Faratx, Faraig o Farag; Jafar o Jafer; Mahomat o Mahometo, el nom més freqüent, amb les variants
Foma, Fomat o Fomada; Muça; Muferitx o Moferitx; Homar o
Omar, i altres. També són de tradició àrab els tres noms femenins que apareixen a les relacions consultades: Çalema, Mariem i, amb sufix romànic, Fomadeta.
Dels prop de dos-cents noms dels musulmans de Miravet que funcionen com a cognoms dos terceres parts són
d’origen àrab (Abduçalem, Abenali o Benali, Abenjucef, Abufarera o Aboharera, Açaba...) i una tercera part són sobrenoms
d’origen romànic, que es poden agrupar en:
a) Adjectius
- Brahem Bello (1496). Bello, variant de bell.
- Faratx Cabot (1329), Mahomat Cabot, Ali Cabot Salbo, acompanyat d’un tercer nom (1350),
Abdalla i Faraig Cabot (1391). Cabot és un ‘cap
gros’ i un cognom encara viu.
- Ali Dolçet (1492). Dolcet, diminutiu de dolç.
- Ali Fresquet (1329), Azmet, Mahomat, Juce, Cahet i Ali Fresquet (1350). Fresquet, diminutiu de
fresc; llinatge actual també escrit Frasquet.
- Mahomat i Çaet Maureso (1350), Abdelluç i
Mahometo Maureso (1391), Brahem Moreso
(1416), Foma i Ali Moreso, Foma Moreso jove
(1492), la viuda de Moreso, Foma, Ali, Acmet
i Brahem Moresso (1496). També en plural, los
Moresos (1416) i, com a nom individual, Çaayt
lo Maureso (1391). Maureso, Moreso o Moresso,
del llatí maurus, amb el significat de maure o
moro, originari de Mauritània.
- Çait Maurin i feminitzat a Mariem Maurina
(1329). Maurin o Maurina, de maure.

Abdalla Morut (1350), Mahometo Murrut
(1391). Morrut o Murrut, derivat de morro.
Ali i Çaet Pelat (1350). Pelat, ‘sense cabell’.
Ali i Foma Pintado (1496). Pintado, del verb pintar.
Lo fill de Farag Roget (1329). Roget, derivat de roig.
Abdalla Rubio (1492). Rubio, ‘de color ros’.

b) Activitats
- Azmet Barber, la viuda Barbera (1496).
- Pemscoli, mala escriptura per Brescoli (1416).
Brescolí s’ha mantingut viu com a nom de família. Potser ve de bresca, pa de cera.
- Mafomet fyl de Abdela Cantareler, Abrafim Cantareler (1329). Cantareller per cantirer, terrisser,
gerrer...
- Abdela Cavalero (1329), Cavaller.
- Juçef Cornador (1329). Cornador, ‘que fa sonar
el corn’.
- Juce Abenferre (1350); Ali i Abrahem Fierro
(1391), Ali Ferro (1416), Ali Fero (1492), Azmet
Fero (1496). Ferre forma arcaica de ferro. Descendent d’algú que treballava el ferro o que es
deia Ferro.
- [...] Ferer (1329), Lop lo Ferrer (1350), Juci, Foma,
Azmet i Ali Ferer (1492), Foma Ferer, Doracmen
(reducció i deformació d’Abdurraman?) Ferrer,
Juci Ferrer, Ali Ferrer (1496), Juci Guacayduc o
Castestayuc (escrit d’una manera o altra segons
el document) àlies Ferrer (1496). Ferrer, que treballa el ferro.
- Aya Ferera (1329), Azmet Fereres (1496). Ferrera,
feminització de ferrer.
- Jucef Fuster (1329).
- Aziz Moliner (1350).
- Lo hereu de Pastoret (1350).
- Faratx Portaler (1329), lo hereo de Abrafim de la
Porta, Çaet Partaler (1350) per Portaler, ‘encarregat del portal’.
- Foma lo Saboner (1496), ‘que fa o ven sabó’.
- Açmet Çabater (1329) i [Mexixo] o [Meyiyo]
Çapater (1350).
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-

Farag Aciz lo Vinuegal (1350). Vinyòvol o vinyògol, ‘guardià de la vinya.

-

-

c) Antropònims
Tenen el seu origen en un antropònim romànic. Alguns són hispanismes de l’àrab, com Fortuny o Llop.
- Axar i Juçef Bernadella (1391), Abdeluç o Abdaluç i Axa o Axar Bernadella (1416), Ali, Foma,
Juça i Braem Bernadella (1492); Ali, Jusa i Brahem Bernadella (1496). Derivat de Bernat.
- [...]t Bertran (1329), Çahet Beltran (1350), Abrahim i Mahometo Bertran (1391).
- Abrahim Ponçet (1391), Caet i Acey Poncet
(1492), Cahet, Acen i Brafem Poncet (1496). Diminutiu de Ponç.
- Ali Sanxolo o Xanxolo (1329). Derivat de Sanxo.
- Mahomat Fortun (1350), Abrahim Fortuny
(1390), Foma, Juci i Azmet Fortuny maior (1492),
Azmet Fortuny i la viuda de Fortuny (1496).
- Mariem Fortunya (1350), feminització de Fortuny.
- Lop lo Ferrer (1391 i 1416), Ayet Llop, la viuda
de Llop, Abdelluc, Braem i Foma Llop (1492),
en el 1496 apareixen els mateixos noms però
escrit Lop.
- Abrahim Bernadella Lopello (1391) porta tres
noms. El tercer, Lopello, que deu funcionar com
a àlies, és un derivat de Llop, del llatí lupus, nom
personal ja utilitzat entre els romans.
- També deuen derivar de Llop els noms que apareixen segmentats a la documentació, com si
la primera part es tractés d’un article: Ça[...] la
Pacho (1329), Muça lo Pato (1492), Muça i Ferig
lo Pato, i la viuda de lo Pato (1496), que aglutinats formen Lopato o Llopato.

-

Gahie Marell (1350) i Jahie Almarell (1391). Marell, igual que les variants mareny o bareny, és
un ‘terreny pantanós’.
Adomalich Alchipoll (1492), Adomelich Alchipoll
(1496). El segon component del nom, xipoll, pot
ser una variant de xopoll, derivat de xop, referit
a llocs de ribera enfangats o estanyats, amb vegetació de riu.
Mahometo del Corral (1391).
Mahomat de la Pegnia (1350). Segurament habitava o treballava finques de la partida encara coneguda per Pegna, a la riba esquerra del diu Ebre.

e) Llocs de fora del terme de Miravet
Alguns són llocs propers, de la mateixa comarca. Altres estan situats a les ribes del Segre, on hi havia l’altre important nucli de residència musulmana a Catalunya, i també
n’hi ha de l’Ebre aragonès. L’escassa presència de noms d’origen toponímic entre els musulmans contrasta amb l’elevada
xifra que hi ha entre els cognoms dels cristians. En aquest
aparten s’inclou, al costat dels noms d’origen llatí, els topònims preromans que ja existien quan l’arribada dels àrabs.
- [Afiel] Açco (1329), Ali d’Azcon o Dazco (1350).
Ascó (Ribera d’Ebre), població amb una destacada comunitat musulmana.
- Els fills d’en Graynana, Ali Granyana, Juce Granyena (1329), Mahomat, Ali i Abrafim Granyana,
Juce Granyena (1350), Ali, Juce, Jucef i Mahometo Granyana (1391), Acen i Ali Granyana (1416),
Juci i Foma Granyana, alamí (1492 i 1496). És
probable que l’hagin portat moros provinents
de Grenyana, també escrit Granyana i Granyena
a les relacions nominals miravetanes. Es tracta d’una important partida de terra de l’horta
de Lleida segurament treballada per mudèjars
a l’època medieval. Més improbable és que el
nom tingui l’origen en els pobles de Granyena
de Segarra o Granyena de les Garrigues, per no
ser llocs de musulmans.
- Ali Valaguer (1350). Balaguer, ciutat a tocar
del Segre.

d) Llocs del terme de Miravet
- Azmet Abellera (1492). Abellera, ‘lloc on hi ha o
hi acostumen a anar les abelles’.
- Mafomet Alcastell (1329). Relacionat amb el castell, segurament el de Miravet.
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-

-

Abdalla de Casp (1329). Casp, important població aragonesa de l’Ebre.
Moferitx Açaragoça i Ali Saragoça (1329). Saragossa, ciutat, capital d’Aragó.
Mafomet Polpiç (1329), Abdalla fill de Ali Pulpiz
(1350). Polpís, al Baix Maestrat, en el Regne de
València.
Çaet Cerdenya (1350). Sardenya, gran illa del
Mediterrani, que a partir del 1324 va passar a
formar part de la Corona d’Aragó. Potser Çaet
Cerdenya hi va estar, i d’aquí el nom.

i) Noms àrabs amb diminutiu romànic
- Juce Maymon (1350), Ali Maymonet (1391), de
Maymon, nom personal àrab.
- Alfaquet (1350), diminutiu d’alfac, amb el significat d’escòrrec o xaragall.
j) Altres
En aquests apartat s’inclouen els sobrenoms aplicats
als musulmans de Miravet que no es poden agrupar en cap
dels apartats anteriors. Tenen aparença de noms d’origen romànic i són de difícil agrupació per les dificultats de lectura
en alguns casos o perquè tenen un significat desconegut o
dubtós.
- Juci Armefeyt (1496).
- Mafumet el Buro o Elbura (1329), Jafar Burro, lo
hereo de Farag lo Burro (1350).
- Abrahem [Culbach] (1391).
- Mahomat Guardasus (1350).
- Mafomet Marpich (1329).
- Juçef Nonino (1329).
- Acen Pares (1496).
- Mafomet Pedruç (1329), lo hereo de Çahet Pebruz (1350).
- Abdalla Tafurro (1350).

f) Gentilicis
També indiquen un probable origen geogràfic, sobretot de llocs de la Corona d’Aragó.
- La viuda de Çaraguci (1492), la viuda de Azmet
Çaragoci (1496), de Saragossa.
- Los fills de Azment Alvalanci (1350), de la ciutat
de València o del Regne de València.
- F[ar]ol Xebertano, Abdela Exevertano (1329) i
Fomat Xeverti, alamí (1416), de Xivert, Baix Maestrat, població mudèjar. Hem de destacar l’ús
de dos sufixos diferents.
- Mafumet Algranati (1329), del Regne de Granada.
- Fomada Alfrang (1416), amb el sentit de cristià
o franc.

Conclusions
Els musulmans de Miravet dels segles xiv i xv s’identifiquen amb el nom en llengua i estructura romànica que
consta a les relacions nominals de caràcter fiscal, les utilitzades en aquest treball. Però també s’identifiquen amb el nom
que poden tenir d’ús intern, familiar o de la comunitat, nom
que manté les estructures tradicionals del nom propi àrab.
Els prenoms dels musulmans és sempre, i sense cap excepció,
de tradició àrab. En canvi el segon nom pot ser el tradicional
àrab o el que té el seu origen en sobrenoms catalans i àrabs,
o traduïts de l’àrab, i fan la funció de cognom. La presència
d’una tercera part de noms d’origen romànic, d’ús col·loquial
o traduïts, certifiquen la pèrdua de prestigi i d’ús de la llengua
àrab en benefici del català, llengua dominant en un territori de
contacte lingüístic.

g) Malnoms
- Moferitx Bufalfoch (1329).
- Mahometo el Motxo (1350), probablement amb
el sentit de manxol, mutilat.
h) Noms d’origen botànic
- Los fills de Figuera (1350), Ali Figuera (1391).
- Romerola (1350), nom únic, potser un malnom,
derivat de romer.
- Ferig Argilaga (1350), Ali i Juce Argilaga (1391),
Azmet, Braem i Caet Argilagua (1492), Azmet i
Brahem Argilagua (1496). Nom d’origen preromà d’una planta espinosa adaptada per l’àrab
hispà i pel català.
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gún Pocklington (2008), la transcripción que ofrece Aḍ-Ḍabbī
es la más próxima al original, mientras que la de Al-‘Udrī debe
corresponder a una versión transmitida oralmente debido a
sus imprecisiones y paráfrasis. Para él, las siete ciudades cuyo
territorio quedó protegido por lo acordado debieron ser: Orihuela, Elche, Alicante, Mula, Begastri (Cehegín), Lorca e Iyi(h).
Él sitúa esta última ciudad en los alrededores de Algezares,
cerca de Murcia. La versión del Pacto de Aḍ-Ḍabbī (siglo xii)
es la siguiente:

Mucho se ha escrito sobre la etimología del nombre
de Villena y se le han atribuido los orígenes más pintorescos en la bibliografía al respecto. J. M. Soler hace una relación
exhaustiva de ellos en La relación de Villena de 1575 (Soler
1969: 72-79). Sin embargo, la primera vez que aparece documentado es en una de las versiones del Pacto de Teodomiro,
concretamente en la más moderna de ellas, la de Al-Himyarī
(siglo xiv).
La desintegración política del reino visigodo facilitó
la invasión árabe de la Península Ibérica y su rápida conquista,
entre el 711 y el 715, por un pequeño ejército mandado por
el gobernador de la Mauritania, Abd-al-Azīz ibn Mūsā ibn Nusayr. Ello fue posible gracias a los pactos de capitulación a los
que fue llegando con cada uno de los gobernadores visigodos
(duques o condes), como el Pacto de Teodomiro del año 713,
que es el único que se conoce. De esta forma, Teodomiro se
convirtió en tributario del Emir de Córdoba manteniendo su
dominio político (conocido como la Qūrat o Cora de Tudmīr,
la provincia de Teodomiro) a cambio de pagar unos impuestos que, naturalmente, recaudaba de sus súbditos (un dinar,
cuatro medidas de trigo, cuatro de cebada, cuatro cántaros
de arrope, cuatro de vinagre, dos de miel y dos de aceite por
cada uno de ellos).
El pacto comprendía siete ciudades, que no coinciden en las tres versiones posteriores del pacto que se conocen, la de Al-‘Udrī (siglo xi), la de Aḍ-Ḍabbī (siglo xii) y la de
Al-Himyarī (siglo xiv), de las que la de Aḍ-Ḍabbī es aceptada
por los medievalistas como la más próxima a la original. Se-

En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escritura otorgada por Abd al-Aziz ben Musa
ben Nusayr a Theodomiro ben Gobdux. Que éste
se aviene o se somete a capitular, aceptando el
patronato y clientela de Alá y la clientela de su
profeta (con quien Alá sea fausto y propicio) con
la condición de que no se impondrá dominio sobre
él ni sobre ninguno de los suyos; que no podrá ser
cogido ni despojado de su señorío; que ellos no
podrán ser muertos, ni cautivados, ni apartados
unos de otros, ni de sus hijos ni de sus mujeres, ni
violentados en su religión, ni quemadas sus iglesias: que no será despojado de su señorío mientras
sea fiel y sincero, y cumpla lo que hemos estipulado con él: que su capitulación se extiende a siete
ciudades, que son: Orihuela, Baléntula, Alicante,
Mula, Bigastro, Elda y Lorca; que no dará asilo a
desertores ni a enemigos; que no intimidará a los
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que vivan bajo nuestra protección, ni ocultará no-

les separará de sus hijos ni de sus mujeres. No se

ticias que sepa de enemigos. Que él y los suyos

afrentará a su religión, ni se quemarán sus iglesias

pagarán cada año un dinar, y cuatro medidas de

y no se despojará de lo que tiene en objetos de

trigo, y cuatro de cebada, y cuatro cántaros de

culto. [Todo esto] si es fiel y cumple las condi-

arrope, y cuatro de vinagre, y dos de miel, y dos

ciones que le ponemos: que entren en el pacto

de aceite; pero los siervos pagarán sólo la mitad.

las siete ciudades de Orihuela, Valentula, Alicante,

Dado en el mes de rachab del año 94 de la Hégira

Novelda, Villena, Lorca y Elda; que no dé asilo a

(abril del año 713). [Martín 1975: 159]

nuestros fugitivos, ni haga daño a nuestros protegidos, ni esconda noticias del enemigo; que pa-

Las siete ciudades citadas por Aḍ-Ḍabbī son, por lo
tanto, LAQANT (Alicante), LURQA (Lorca), BLNTLA (Balantula
= Valencia), MWLA (Mula), IYYA (Tolmo de Minateda, Hellín,
Albacete; más probable que Elda), BQSRA (Begastri/Bigastro,
Cabezo Roenas, Cehegín, Murcia) y AWRIYULA (Orihuela), en
las que sólo se escriben las consonantes y las vocales largas,
como es costumbre en árabe (Soler 2006: 34).
La versión del Pacto de Al-Himyarī (siglo xiv), que es
más moderna que la de Aḍ-Ḍabbī (siglo xii) y que la de Al‘Udrī (siglo xi), es la siguiente:

guen él y sus compañeros, por persona: un dinar;
cuatro almudes de cebada; cuatro medidas de
mosto; cuatro medidas de vinagre; dos medidas
de miel; dos medidas de aceite; los esclavos pagarán sólo la mitad de esto. Escrito en el mes de
Raŷab del año 94 de la Hégira [abril del año 713].
[Rubiera 1985: 45]

A estas tres versiones tradicionales del pacto, hay
que añadir una cuarta versión, la de Al-Garnātī, citando a AlQartağānī, publicada por Alfonso Carmona (1993). La versión
del Pacto de Al-Garnātī (siglo xiv) es la siguiente:

En nombre de Dios clemente y misericordioso. Escrito de Abd al-Azīz ibn Mūsā ibn Nusayr a
Tudmir ibn Gandaris, por el que obtiene: el pacto

Escritura que otorga ‘Abd al-‘Azīz b. Mūsā ibn

de paz, con la garantía y protección de Dios y la

Nusayr a Tudmīr (Teodomiro) b. ‘Abdūs [en el que

de su Profeta —¡Dios le bendiga y salve!— y que

reconoce] que éste se ha rendido mediante capitu-

no cambiará su situación ni la de sus compañe-

lación y se acoge al Pacto instituido por Dios y a

ros; no serán muertos, ni hechos prisioneros; ni se

la protección de Su Profeta, que Él bendiga y salve,
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Al-‘Udrī (siglo xi)

Aḍ-Ḍabbī (siglo xii)

Al-Himyarī (siglo xiv)

Al-Garnātī (siglo xiv)

Nombre actual

Laqant
Lūrqa
Auriyula
Iyya
Blntla
Mūla
Ilš

Laqant
Lūrqa
Auriyuela
Iyya
Blntla
Mūla
Bqsra

Laqant
Lurqa
Auriyula
Illa
Blntla
Nwla
Billāna

[Laqant]
Lūrqa
Uryūla
[Yy·h]
B.ntīla
Mūla
Bnīra/Bnayra

Alicante
Lorca
Orihuela
Hellín, Elda
Valencia
Mula
Elche, Bigastro, Villena

Las siete ciudades de la Qūrat de Tudmīr en las cuatro versiones del Pacto de Teodomiro (abril del año 713)

(Elche) en Al-‘Udrī, Bqsra (Begastri/Bigastro, Cabezo Roenas,
Cehegín, Murcia) en Aḍ-Ḍabbī, Bnīra/Bnayra (¿?) y Billāna (Villena) en Al-Himyarī.
Villena (Billāna) aparece sólo en la versión de AlHimyarī, que es la que aceptan como la más antigua M.ª Jesús Rubiera (1985) y Ahmed Tahiri (2016). Sin embargo, esta
versión es la más moderna y la más alejada del original, y
Sonia Gutiérrez (1996) considera por ello que el copista, debido a la ilegibilidad de la ciudad que figuraba originalmente
(Mūla = Mula), la sustituyó por la palabra fulāna (= ‘alguna’),
de donde se interpretó el falso topónimo Balāna o Billāna.
Precisamente, Al-‘Udrī también sustituyó Mūla por Elche (Ilš).
Precisamente, Al-‘Udrī también sustituyó MWLA por Elche
(Ilš). La problemática de Billāna la resume Sonia Gutiérrez
(1996: 255):

que le garantizan que no cambiará su status o posición ni el de ninguno de los suyos ni se le privará
de su dominio, y que no serán matados, ni reducidos a esclavitud, ni separados de sus hijos o de
sus mujeres, ni forzados a abandonar su religión,
ni se les quemarán sus iglesias. [No será despojado de su dominio mientras] sea leal y respete
las condiciones que le hemos impuesto. Él capitula en nombre de siete ciudades, que son Uryūla
(Orihuela), B.ntīla (Laqant), Mūla [Mula o Mola],
Bnīra/Bnayra, Iy·h y Lurqa (Lorca). No deberá dar

cobijo a nadie que huya de nosotros, ni a ningún
adversario nuestro; no atacará a nadie que tenga
nuestro amān o salvaguarda; no nos ocultará ninguna noticia acerca del enemigo, que llegare a su
conocimiento. Quedan obligados, él y los suyos,

Los manuscritos orientales de al-Himyarī con-

a entregar cada año un dinar, cuatro almudes de

tienen algunas lagunas en la transcripción de cier-

trigo, cuatro de cebada, cuatro medidas de mosto,

tos topónimos que, al no ser entendidos, se sus-

cuatro de vinagre, dos medidas de miel y dos de

tituyeron por la expresión fulāna, posteriormente

aceite; los siervos deberán pagar la mitad de las

ultracorregida en la versión magrebí (Levi-Proven-

cantidades antedichas. Fueron testigos del docu-

çal, 1938, 62-63), dando lugar a falsos topónimos,

mento: [...]. Fue redactado en el mes de rağab del

como Balāna o Billāna (Pocklington, 1978, 179).

año 94 de la Hégira. [Carmona 1993: 17]

Además, en el caso de querer admitir este supuesto topónimo que no figura en los manuscritos

De las siete ciudades citadas, cinco coinciden en las
cuatro versiones del pacto, teniendo en cuenta que en árabe
sólo se escriben las consonantes y las vocales largas: Laqant
(Alicante), Lurqa (Lorca), Auriyula/Auriyuela/Uryūla (Orihuela), Iyya/Illa (Tolmo de Minateda, Hellín, Albacete; o Elda) y
Blntla/B.ntīla (¿?). La sexta es Mūla (Mula) en Al-‘Udrī y AḍḌabbī, y Nwilla (Novelda) en Al-Himyarī; y la séptima es Ilš

empleados por Ihsān ‘Abbās en su edición de alHimyarī, A. Carmona (1991b: 15-16) ha señala-

do que su ortografía (Billāna) no se corresponde
con la que adopta el nombre de Villena en árabe
a partir del siglo

xi

(Bilyāna), lo que dificulta aún

más la asimilación. Estas argumentaciones obligan
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pues a desterrar el topónimo Balāna de la discu-

M.ª Jesús Rubiera (1985), en cambio, consideró que
la versión del Pacto de Teodomiro más parecida a la original
era la de Al-Himyarī porque, a pesar de ser la más moderna
de las tres (del siglo xv), habría copiado el texto del original o
de alguna fuente literaria más antigua, por lo cual aceptaba la
existencia del topónimo Billāna (que hay que identificar con
Villena, evidentemente) en la versión original del pacto.

sión, centrando ésta en la problemática ubicación
de Balantala.

Las dos ciudades de identificación dudosa son IYYA
y BLNTLA. La primera, IYYA, se ha identificado con Ello (Elda)
(Rubiera 1985), pero Pocklington, y después S. Gutiérrez, la
sitúan en el yacimiento del Tolmo de Minateda (Hellín, Albacete) y sería el origen del topónimo Hellín (Gutiérrez 1996:
233-235), a pesar de que Hellín se cita en las fuentes árabes
como Fayān (Rubiera 1985). En ese supuesto, la IYYA (o Iyyih)
del Pacto de Tudmir sería distinta de la Ello/Elo de la Vía Augusta y de la sede episcopal elotana, ya que mientras esta
última estaba en la Vía Augusta, el Tolmo de Minateda estaba
en otra vía distinta, como era la Vía Saltigi - Carthago Nova
(Chinchilla - Cartagena). Dado que ILLA era la forma normal
de escribir Ello en árabe, ya que el alfabeto árabe sólo tiene
tres vocales (a, i, u) y carece de e y de o (la a de ILLA se debe
a que las ciudades en árabe son femeninas y terminan en el
sufijo -at, cuya t se pierde al castellanizarse), y dado que Ello
> Ella (escrito ILLA en árabe) ha dado el actual topónimo Elda,
es más correcta la identificación de Ello y de ILLA con Elda.
Si Iyyuh se identifica con el Tolmo de Minateda, se trataría de
dos ciudades y dos topónimos distintos.
En palabras de Sonia Gutiérrez (1996: 254), «la ciudad de Balantala o B.l.nt.la fue identificada con Valencia (Simonet 1983) o Villena en Alicante (Gaspar Remiro 1905); E.
Llobregat (1973: 40-41) se inclinó por una hipotética asimilación con Villena, si bien reconociendo la inexistencia de restos
materiales de una ciudad romana tardía o visigoda en tal emplazamiento». El problema para E. Llobregat (1973) era la lejanía de Valencia con respecto a las demás ciudades del pacto
y el hecho de que en este no se nombren otras ciudades importantes como Dénia, Xàtiva o Alzira. Esta identificación de
Blntla con Villena fue aceptada por J. M. Soler (1977: 2006),
aunque Ahmed Tahiri (2016: 49-50) dice que «nos parece incorrecto buscar semejanzas entre Billāna y Balentila confundiendo dos topónimos distintos (Soler García: 34-35; García
Antón a: 35, b: 370) y sembrando un inaceptable desconcierto
entre los estudiosos». En efecto, presenta problemas importantes, lo mismo que la existencia de Billāna como una de las
ciudades del pacto (Domene 1986).

Esta nueva lectura implica: a) que el texto no
refleja la palatalización romance de la -ll- latina
como muestra la lectura de Illa y Billāna (Villena),
escritas con -l- geminada árabe, es decir con sonido de dos eles, no con sonido de elle, representado en árabe por -y- geminada o con -ly- en otros
textos. Este dato nos lleva a pensar que Al-Himyarī
una fuente literaria [sic] muy antigua, en la que
no se había producido la palatalización, frente a
las utilizadas por Al-Udrī y Aḍ-Ḍabbī, seguramente el documento primitivo, transcripción árabe de
un texto latino. Por ello, a pesar de ser Al-Himyarī
el autor más moderno de los tres que recogen el
documento, presenta la versión más antigua del
mismo, por razones de crítica interna. b) El autor,
aunque estuvo en el reino de Granada, no pudo
conocer las ciudades del pacto de Tudmir personalmente, ya que en su época se encontraban en
tierras cristianas, frente a Al-Udrī y Aḍ-Ḍabbī que
pudieron actualizar el documento según sus conocimientos personales de las ciudades en cuestión.
c) La lectura NWLA del editor I. ‘Abbās en lugar
de MWLA, permite leer perfectamente Nuwilla, es
decir Novelda (Novella en lecturas medievales) y
aventurar que la Mwla de Al-Udrī y Aḍ-Ḍabbī no es
la Mula de Murcia, sino la Mola de Novelda, ya que
en árabe clásico no existe el fonema -o-, ni la grafía
que lo represente. [Rubiera 1985: 32-33].

Esto es lo que acepta también Ahmed Tahiri (2016:
49), ya que «la versión de Al-Himyarī (m. 1494/900 h.) nos
parece la que mejor concuerda con el original, aunque más
tardía en ser redactada (Tahiri, e: 67-73)». A esta conclusión
llega de forma indirecta, ya que «hemos averiguado, entre
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otros casos, cómo este geógrafo ceutí reproducía fragmentos
fehacientes, sacados de fuentes más antiguas» (Tahiri 2016:
49-50). También identifica sin mayores problemas Balentula
o Balentila con Valencia, Mūla con el Cerro de la Almagra, en
Mula, y Ello, Iyih o Iyuh, con el Tolmo de Minateda, en Hellín,
siendo estos dos últimos el origen de los topónimos actuales
de Mula y Hellín (Tahiri 2016: 50). «No nos convencen los
análisis que optaron por excluir Valencia y sus dependencias
del Señorío de Orihuela (Saavedra: 129; García Antón, b: 40).
Tampoco es razonable suponer una presunta coherencia geográfica considerando que la Valencia visigoda se encontraba
muy lejos del territorio del Pacto, que sigue hasta hoy día sin
ser adecuadamente delimitado» (Tahiri 2016: 49-50).
Alfonso Carmona (1991), sin embargo, rebate con
argumentos sólidos la existencia de Villena en el pacto. Él explica que «la palabra Billāna no aparece en ninguno de los dos
manuscritos empleados por Iḥsān ‘Abbās, en caso de querer
admitirla —basándonos en la lectura de Lévi-Provençal—,
debemos recordar que dicho topónimo no coincide con la
ortografía con la que el nombre de Villena aparece escrito en
árabe a partir, al menos, del siglo xi: Bilyāna. El primero de
estos nombres debe leerse [...] con doble l, no con la ll del
nombre actual». Este nombre debe de tener su origen en un
hecho muy curioso:

dad y sí en la edición de Lévi-Provençal, la añadió
entre corchetes. Apoyándose en estas correcciones
del editor árabe, Mª J. Rubiera ve en el texto citado
los topónimos: Nuwilla (Novelda), Billāna (Villena)
e Illa (Elda). [Carmona 1991]

La expresión árabe wa-Fulāna wa-Fulāna, literalmente, significa ‘y alguno y alguno’, ya que wa es la conjunción
copulativa y y fulāna significa ‘alguno’, repitiéndolo dos veces
porque se refiere a las dos ciudades que el editor no entendió
bien.
Queda claro, por lo tanto, que el topónimo Billāna de
la versión de Al-Himyarī no se refiere a Villena, sino que es una
mala lectura de la palabra árabe fulāna, que significa literalmente ‘alguno’, y que el único topónimo árabe que realmente
se refiere a Villena es Bilyāna. Esta identificación errónea de
Billāna con Villena presenta además problemas fonéticos que
contradicen seriamente la hipótesis de Rubiera, ya que la ll
árabe no se palatalizó en /ʎ/ (elle), sino que se mantuvo en
otros topónimos cercanos, como Illa (> Elda), Nuwilla (> Novelda) o Ǧumalla (> Jumilla):
La defensa de esta hipótesis, sin duda sugerente, pero basada en una problemática lectura de
los manuscritos en cuestión, deberá tener en cuenta, además, que la referida geminación de la l

Sabido es que del texto de la capitulación de

se mantuvo en época árabe en topónimos de la

Orihuela en el 713 conocemos varias versiones. En

zona que estudiamos, como Ǧumalla (Jumilla), y,

los manuscritos de una de ellas, la transmitida por

si admitimos la lectura Illa y Nuwilla en el texto de

Al-Himyarī, Lévi-Provençal leyó, entre las ciudades

Al-Himyarī y su transformación en Elda y Novelda,

firmantes del pacto, Mūla, Balāna y Allo. Cuando

tenemos ahí otros dos casos de no palatalización

Iḥsān ‘Abbās hizo, a partir de otros manuscritos, la

de l geminada. Quizá el único rasgo de la palabra

edición de ese mismo texto, leyó, en lugar de Mūla,

Billāna que podría explicar una hipotética evolu-

N.w.l.h que puede interpretarse como Nuwilla o

ción diferente con respecto a los otros tres topóni-

Nuwalla. En cuanto a Balāna, mantuvo esa lectura,

mos, sea la posición de la geminada con respecto

pero haciendo constar en nota que los dos manus-

a la sílaba tónica, ya que el contexto vocálico, en

critos sobre los que se basó escriben: wa-Fulāna

estos cuatro casos, si aceptamos la vocalización

wa-Fulāna, lo que sin duda indica que el autor no

expuesta, no nos ayuda a aclarar la cuestión. [...]

entendió el nombre de dos ciudades en la fuen-

Además, admitir que la forma antigua de Bilyāna

te que copiaba y las suplió con esa expresión, que

es Billāna debe invalidar, a mi juicio, la etimología

quiere decir un nombre propio que se ignora o no

a partir de Velius, propuesta por la citada investi-

viene al caso. Por lo que respecta a Alluh o Allo,

gadora (pág. 25 de la obra citada). [Carmona 1991]

dado que en sus manuscritos no aparecía esa ciu[ 71 ]
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Tampoco se puede aceptar la identificación de BLNTLA con Villena porque no tiene nada que ver fonéticamente
con ésta, excepto en alguna consonante, y sí que se identifica
mayoritariamente con Valencia como un diminutivo de Valentia (con el sufijo -ula), análogo a Tulaitula (= Toletum =
Toledo). Sonia Gutiérrez (1996: 255) resume muy bien esta
conclusión en la obra citada, diciendo que «como he señalado recientemente (Gutiérrez Lloret 1993a: 24), la reducción
del topónimo Balantala con Villena es insostenible desde un
punto de vista arqueológico, puesto que la ciudad no cuenta
con un sólo vestigio de la época del Pacto» (Gutiérrez Lloret 1996: 255). En efecto, aunque existen dos yacimientos
de época visigoda (Plaza de Santa María y La Tejera), ambos
corresponderían en todo caso a dos pequeños asentamientos
humanos, no a dos ciudades, ya que no se han encontrado
estructuras de habitación, por lo que no podían aparecer de
ninguna manera en el pacto, teniendo en cuenta que una ciudad como Cartagena no lo hace. Pero esto es válido también
para el topónimo Billāna, por supuesto. La ciudad de Villena
no existía en la época del pacto, porque no se han encontrado
vestigios arqueológicos de esta época y, por lo tanto, ningún
topónimo de los citados en el pacto puede corresponder a
ella.
La no inclusión de Billāna (Villena) por Al-‘Udrī en la
lista de los aqālīm (plural de iqlīm o distrito) en que se dividió
la Cora de Tudmir en el siglo xi (Tahiri 2016: 60), confirmaría
su no existencia en la época del pacto y su no inclusión en él.
Sin embargo, Ahmed Tahiri (2016: 60) ha tenido que postular
un cambio de nombre del supuesto iqlīm de Billāna (Villena)
por el de Elše o Ilš (Elche) debido a la sustitución de su supuesta antigua capital Billāna (Villena) por Elše o Ilš (Elche).
Sin embargo, es Elche el topónimo más antiguo y la ciudad
más antigua, ya que existía en época ibérica y fue una importante ciudad romana (Iulia Illici Augusta, Illici o Heliké, que
corresponde al poblado de La Alcudia de Elche), mientras que
Villena no aparece documentada hasta el siglo xii. La contradicción de esta interpretación es evidente. Alfonso Carmona
(1991), aun admitiendo su existencia hipotética en el momento del pacto, también abunda en el mismo argumento,
ya que «dado el silencio que guardan con respecto a ella las
fuentes árabes de los primeros siglos, debió de ir cayendo en

un estado de estancamiento y atraso. C. Doménech (2016:
26) también la rebate siguiendo los argumentos de S. Gutiérrez principalmente:
Aunque M. J. Rubiera (1985) y F. Franco (1995)
más tarde propusieron situar las ciudades del pacto
en el Valle del Vinalopó, a lo largo del recorrido de
la Vía Augusta, las evidencias materiales aportadas
por las intervenciones arqueológicas no permiten
mantener dicha propuesta más allá de la identificación de Ilš con la colonia Iulia Ilici Augusta, actual yacimiento de L’Alcudia de Elche, nombrada en
una única versión, la de Al-‘Udrī. La identificación
de B.l.nt.la continúa siendo una incógnita, pero parece claro que no puede ser Villena, dado que la
información arqueológica sitúa el origen de esta
población varias centurias más tarde. Tampoco parece posible que pueda tratarse de Valencia por los
importantes problemas históricos que plantea dicha atribución (Gutiérrez 2013: 254, y 2014: 274).
También ha sido descartada la adscripción de Mula
con La Mola de Novelda, interpretación sugerida
por M. J. Rubiera (1985b: 33) a partir de la lectura de este topónimo como N.w.la en la edición
del manuscrito de Al-Himyarī realizada por Ihsān
‘Abbās. La lectura de N.w.la como Novelda llevó a

esta autora a plantear esta identificación a pesar
de que Novelda fue un lugar separado de La Mola
de Novelda en el siglo

viii

y la contundencia del

registro material de ese momento recuperado en
el Cerro de La Almagra de Mula (Murcia), parece
claro que la balanza se inclina por la adscripción
murciana. [Doménech 2016: 26]

En efecto, ni Billāna ni Bilyāna aparecen en los textos
más antiguos que describen su misma comarca geográfica,
como son los itinerarios de Murcia a Valencia descritos por
Al-‘Udrī y Al-Idrisī:
Cuando hacia mediados de ese siglo [el

xi],

el geógrafo almeriense al-‘Udrī describe la ruta de
Murcia a Valencia (siguiendo, al menos en parte,
la antigua Via Augusta), no menciona Villena y sí
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una etapa (57 km); a Alcira, una etapa (22 km); a Valencia, una
etapa (37 km)» (Soler 1981-1989: 37).
Por lo tanto, existen sólo dos posibles topónimos
árabes de Villena en época andalusí (como es sabido, no se
escriben las vocales breves y, por ello, puede tratarse de cualquiera de las tres vocales existentes en el alifato: la a, la i o
la u):

el cercano enclave de Biar: «De la ciudad de Murcia a la de Orihuela hay una etapa; hasta el pueblo
(qarya) de Aspe hay una etapa; hasta Biar (Biyār),
una etapa; hasta la ciudad de Játiva, hay una etapa; hasta la ciudad de Valencia, una etapa». Tampoco aparece Villena, sino Biar, un siglo más tarde,
en el itinerario que nos proporciona al-Idrisī: «[de
Murcia] a Orihuela hay doce millas; a la ciudad de

 = ﺒﻼﺬﺔBalānat/Billānat
 = ﺒﻠﻳﺎﺬﺔBilyānat

Elche, 18 millas; al ḥiṣn de Crevillente, 18 millas; a
Biar, 35 millas; a Játiva, 35 millas; a la ciudad de Va-

Sin embargo, uno de ellos (que se puede leer como
Balānat o como Billānat) es seguramente una interpretación
errónea del manuscrito árabe y en realidad se trata de la palabra árabe Fulānat:

lencia, 36 millas». En otro pasaje de la misma obra,
encontramos, más detallado, el mismo itinerario:
«De Petrel hay que dirigirse al ḥiṣn de Biar (Biyar),
y luego al ḥiṣn de Onteniente (Untinyān), hasta el
cual hay 36 millas. De allí a la ciudad de Játiva hay

 = ﺒﻼﺬﺔBalānat/Billānat
 = ﻔﻼﺬﺔFulānat

30 millas». [Carmona 1991]

Villena, entonces, no podía ser una ciudad, y ni siquiera una pequeña aldea (al-qariya > alquería) situada en
el actual barrio del Rabal (nombra a Aspe como una qarya,
pero no a Villena). Sin embargo, muy pronto creció y aumentó su importancia. En el siglo ix, en pleno califato omeya, se
construyó el castillo de Salvatierra sobre los restos del antiguo oppidum íbero como un elemento del sistema defensivo
que comunicaba visualmente todos los castillos del valle del
Vinalopó entre sí y con el Ḥiṣn Laqant o castillo de Alicante.
Además, dominaba visualmente la calzada árabe que iba de
Alicante a Valencia y pasaba por lo que ahora es el camino de
Játiva, a varios kilómetros de Villena, por lo que no se cita en
los itinerarios de Al-‘Udrī y Al-Idrīsī, mientras que sí que citan Biyār (Biar). M.ª Jesús Rubiera (1985: 49-53) postuló una
frontera fortificada en el valle del Vinalopó en relación con la
calzada pero, como afirma Sonia Gutiérrez (1996: 292), «la
propia ubicación de las ciudades del Pacto en esta línea es
más que dudosa y, en cualquier caso, la mayoría de los enclaves supuestamente habitados no tienen ninguna evidencia
de tal ocupación». Villena estaba muy cerca del itinerario de
Murcia a Valencia, que pasaba por el actual «camino de Játiva», cercano a la ciudad: «De la ciudad de Murcia a la ciudad
de Orihuela, una etapa (25 km); a la alquería de Aspe, una
etapa (40 km); a Biar, una etapa (44 km); a la ciudad de Játiva,

Por lo tanto, sólo existe realmente un topónimo árabe de Villena, que siempre se escribe de la misma forma y sólo
se debe leer también de la misma manera:
 = ﺒﻠﻳﺎﺬﺔBilyānat
Tras la desintegración del Califato de Córdoba en el
1031, Villena perteneció al reino taifa de Mursiya (Murcia) y
jugó un papel importante durante la invasión de los almorávides en el 1089 ya que fue en Villena donde el rey Alfonso VI
de Castilla citó al Cid para que le esperara con el fin de ayudarle a defender el sitio de Aledo y, al esperarlo en Ontinyent
y pasar el rey por Hellín, no pudo alcanzarlo ni estar junto a
él en Aledo, lo que tardó mucho tiempo en perdonarle. Esto
se narra en la Historia Roderici, escrita en el siglo xii, en la
que aparece Villena como Belliana, Beliana, Bellana, Belliena y
Beliena. Aparece como Belliana (en ablativo) y Bellianam (en
acusativo) en el siguiente fragmento de la Historia Roderici, y
como Belliana (en ablativo) en el texto del tercer juramento
del Cid (cit. Soler 1981-1989: 40):
Rodericum autem campidoctus statim surrexit de Richenna et peruenit ad Satiuam. Ibi quidem inuenit eum nuntius regis Aldefonsi, qui dixit
ei regem ein Toleto esse cum maximo exercitu
et cum infinita multitudine militum et peditum.
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Quo audito, Rodericus ascendit in locum qui di-

su tierra con motivo de los sangrientos conflictos

citur Ortimana; ibidem permansit donec presciret

(fitna) que estallaron en época de la caída del régi-

aduentum regis. Rex namque antea ei per nuntios

men de los latūmníes [=almorávides]. [cit. Carmo-

mandauerat, ut expectaret illum in Belliana, per

na 1991]

locum quippe illum se transiturum omnino dixit.

Según Alfonso Carmona (1991), «la última mención
de Villena en un texto árabe medieval es quizá este pasaje de
Ibn Sa‘īd al-Magribī (m. hacia 1284)»:

Interea ne exercitus eius fame deficeret, regem expectando erat ibi. De illo autem loco misit Rodericus exploratores suos ad Bellianam et ad partes

La ciudad de Villena ofrece un bello aspecto.

de Cinxella, cum itaque cognoscere possent regis

Dispone de agua abundante y tiene huertos. Se en-

aduentum, sine mora statim ei nunciassent.

cuentra al norte de Murcia. De ella es Abū-l-Hasan

En el siglo xii la cita también por primera vez el árabe
Al-Hiğārī (muerto en 1155), escrita Bilyāna, como lugar de
nacimiento del poeta Abū-l-Hasan Rāšid ibn Sulaymān, que
es el primer hijo ilustre de Villena. Este villenense andalusí fue
célebre por haber servido en la corte del rey murciano Abū
‘Abd ar-Rahmān ibn Tāhir, que se había independizado del
rey de Valencia tras la muerte de su padre en 1063 y fue un
literato renombrado que se rodeó de otros escritores entre los
que se encontraba el villenense citado. El testimonio de AlHiğārī lo recoge Ibn Sa‘īd Al-Magribī (siglo xiii) en Al-Mugrib fī
hulā al-Magrib (ed. Š. Dayf, El Cairo, 1955: i, 272), quien dice
que el poeta Abū-l-Hasan Rāšid ibn Sulaymān, del siglo xi, era
originario de Bilyāna (Villena):

Rāšid ben Sulaymān. [Carmona 1991]

También en el siglo xii, cita Villena el escritor valenciano Ibn Iyyād (1111-1179) como la «[capital] de uno de los
distritos de Murcia» (min a‘māl Mursiya), lo que confirma su
pertenencia al reino taifa de Murcia y su importancia en él.
Tan importante era en el reino de Murcia que es a
mediados del siglo xii cuando se construye el Castillo de la
Atalaya para protegerla de la invasión almohade, que comenzó en el 1145 y no culminó la conquista del reino de Valencia
hasta 1172. Precisamente «acampó en el castillo de Bilyāna»
el califa almohade Yūsuf I (1163-1184) el domingo 13 de
agosto del 1172 a su regreso de la batalla de Huete: «El domingo, día 13, se acampó en el castillo de Villena [Balyana en
el texto árabe]». [Soler 1981-1989: 40]

Era natural de Bilyāna (Villena), donde poseía unos bienes que había recibido en herencia.
Vivió en la capital, Murcia, donde alcanzó un alto

 = وﻨﺯﻝ ﺒﺤﺻﻦ ﺒﻠﻳﺎﺬﺔwa nazala bi- ḥiṣn Bilyānat

rango. Escribió para quien gobernaba entonces en

‘y se hospedó en el castillo de Villena’

ella, que era Abū ‘Abd ar-Rahmān ibn Tāhir. [cit.

Según Rafael Azuar (1996), sin embargo, Abū Yūsuf

Carmona 1991].

Ya’qūb Al-Mansūr, tercer califa almohade (1184-1199), cons-

truyó el castillo de la Atalaya. La medina árabe de Villena tenía
dos cementerios a la salida de la ciudad junto a los caminos
que partían de ella. Uno estaba en La Losilla (encontrado en
1956 con 24 enterramientos) y otro en la puerta de Almansa
(Soler 1981-1989: 44).
Por lo tanto, el topónimo árabe Villena aparece en las
siguientes fuentes andalusíes y en la Historia Roderici:

La siguiente cita está tomada de la Takmila de Ibn
Al-Abbār (Carmona 1991), quien la cita en su obra Al-Mugrib
fī hulā al-Magrib (ed. Š. Dayf, El Cairo, 1955: I, 272) ya como
ciudad (mādinat Bilyāna) o, más exactamente, como capital
de uno de los distritos de Murcia (min a’māl Mursiya):
Abū abadallāh Muḥammad ben Aḥmad [...], de

Jaén. [...] Ibn ‘Iyyād, que transmitió tradiciones que
aprendió de él, dice: «Lo conocí en Bilyāna (Villena), [cabeza de uno de los distritos de Murcia (min
a‘māl Mursiya)]; creo que había tenido que salir de
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Historia Roderici (siglo xii):

Belliana

Al-Hiğārī (siglo xi):

Bilyānat ()ﺒﻠﻳﺎﺬﺔ

Ibn Al-Abbār” (siglo xii):

Bilyānat ()ﺒﻠﻳﺎﺬﺔ
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Ibn Sa‘īd al-Magribī (siglo xiii):
Yūsuf I (siglo xii):

El grupo latino ly, en efecto, evolucionó en castellano
a /∞/ o /ž/ y después a /x/ (escrito j en ambos casos), pero
en las demás lenguas románicas evolucionó a [ʎ] (escrita ll
en la mayoría de ellas). En castellano, en efecto, los grupos
consonánticos latinos [-lj-], cl, lg, c’l, t’l y g’l evolucionaron a
/∞/ o /ž/ y después a /x/ (escrito j en ambos casos), (mulierem
> mujer; oculu > oclu > ojo; apicula > apicla > abeja), pero no
a /ʎ/ (escrito ll), como ocurrió en aragonés (mulierem > muller
> mullé = ‘mujer’; oculu > oclu > uello = ‘ojo’; apiucla > apicla
> abella = ‘abeja’; por ejemplo) y en catalán (oculu > oclu
> ull = ‘ojo’, etc.). Sin embargo, cuando el grupo románico
c’l iba precedido de una consonante, esa evolución no se
produjo. En aragonés, en cambio, los grupos consonánticos
latinos [-lj-], cl, lg, c’l, t’l y g’l evolucionaron a /ʎ/ (escrito ll)
(mulierem > muller > mullé = ‘mujer’; oculu > oclu > uello =
‘ojo’; apiucla > apicla > abella = ‘abeja’; por ejemplo), igual
que en catalán (oculu > oclu > ull = ‘ojo’, etc.), pero no a /∞/
o /ž/ y después a /x/ (escrito j en ambos casos), como ocurrió
en castellano (mulierem > mujer; oculu > oclu > ojo; apicula
> apicla > abeja). Sin embargo, cuando el grupo románico c’l
iba precedido de una consonante, esa evolución no se produjo
(circulus > cerclo; masculus > masclo = ‘macho’). En catalán,
el grupo [lj] también evolucionó a [ʎ] (escrita ll) (filiu > fill =
‘hijo’, consiliu > consell = ‘consejo’, palea > *palia > palla =
‘paja’). De esta manera, los grupos consonánticos secundarios
latinos [-lj-], c’l, t’l y g’l evolucionaron a /ʎ/ (escrito ll) en
catalán (mulierem > muller = ‘mujer’; oculu > oclu > ull =
‘ojo’, apiucla > apicla > abella = ‘abeja’, etc.), como ocurrió en
aragonés (mulierem > muller > mullé = ‘mujer’; oculu > oclu >
uello = ‘ojo’; apiucla > apicla > abella = ‘abeja’; por ejemplo),
pero no a /∞/ o /ž/ y después a /x/ (escrito j en ambos casos),
como ocurrió en castellano (mulierem > mujer; oculu > oclu
> ojo; apiucla > apicla > abeja). Y lo mismo ocurrió en las
lenguas románicas peninsulares occidentales. En asturleonés,
en efecto, los grupos consonánticos latinos [-lj-], cl, lg, c’l, t’l
y g’l evolucionaron a /ʎ/ (escrito ll) en asturleonés central y
occidental, igual que en catalán (mulierem > muller > mullé
= ‘mujer’; agulla = ‘aguja’; apiucla > apicla > abella = ‘abeja’;
oculu > oclu > ull = ‘ojo’, etc.), y después a /j/ (escrito y),
(mulierem > muller > muyer = ‘mujer’; agulla > aguya = ‘aguja’;
apicula > apicla > abella > abeya = ‘abeja’; auricula > auricla

Bilyānat ()ﺒﻠﻳﺎﺬﺔ
Bilyānat ()ﺒﻠﻳﺎﺬﺔ

Las grafías árabes  = ﺒﻼﺬﺔBillānat y  = ﺒﻠﻳﺎﺬﺔBilyānat
tenían que corresponder con toda seguridad a las
castellanas Belliana, Bellana o, lo más seguro, Bellena de
la Historia Roderici porque en árabe clásico carece de la
vocal e, al contar con tan sólo tres vocales (a, i, u), de
manera que la o se representa gráficamente por la u y la e
por la i. El topónimo Bellana pudo evolucionar a Bellena y
después a Billena/Villena en virtud del imala árabe, aunque
seguramente se decía originalmente Bellena o Billena y
se escribía Billāna, con ā (igual que Valencia se escribía
Balānsiya, Denia se escribía Dāniya, etc. porque en árabe
andalusí la e tónica abierta se escribía ā). Bellena podría
haber evolucionado a Billena por cierre de la e átona en i,
según las leyes fonéticas del aragonés, pasando a escribirse
Villena tras la conquista cristiana por falsa etimología con
la palabra villa (Domene 1986). Belliana procedería, según
Menéndez Pidal (1952: 115, 116, 147), del cognomen
latino Bellius, que pudo ser el propietario de una de las
villae romanas encontradas en Villena.
Sin embargo, esta etimología presenta algunos problemas, tanto de índole histórica como lingüística. En el ámbito de la historia, no se puede asegurar la existencia de un
núcleo de población en la comarca de Villena hasta época
árabe, ante la ausencia de restos arqueológicos indicativos
(Doménech 2016). En el ámbito de la lingüística, el topónimo
latino *Belliena o *Velliena habría dado *Vejena, no Villena,
porque el grupo fonético [lj] (escrito ly) ha evolucionado en
castellano a [x] (escrito j), como en folia > hoja por ejemplo,
aunque en catalán y aragonés sí que podría haber evolucionado a Villena (folia > fulla = ‘hoja’) por el cambio fonético
[lj] > [ʎ] (escrito ly > ll). Sin embargo, «si la palabra Villena
procede del antropónimo Bellius, la conservación de la -ll- no
se debe a la influencia catalano-aragonesa. La palabra existía en el reino árabe de Murcia. Además, Villena fue repoblada mayormente por castellanos. Si la evolución fonética del
topónimo Sax ha sido atribuida al habla mozárabe, es posible
que el mantenimiento de la -ll- de Villena también sea otro
mozarabismo» (Torreblanca 1976: 119).
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palabra permanecen siempre como en latín, excepto ĭ y ŭ,
que cambian respectivamente a /e/ y /o/. Por consiguiente, la
vocal /e/ de la primera sílaba de las palabras latinas nunca ha
evolucionado a /i/, sino que ha permanecido igual, es decir,
como /e/. Esto implica que el topónimo Villena no ha podido
proceder de *Belliena ni de *Velliena. En catalán y en aragonés,
sí que sería posible, pero el topónimo Bilyāna con /i/ existía
ya antes de la Reconquista y, por lo tanto, no puede deberse a
esta influencia. Así pues, sólo podría haberlo hecho si hubiera
evolucionado en mozárabe.
En efecto, las diez vocales átonas del latín clásico
evolucionaron en una época más temprana y solamente originaron cinco vocales cerradas en sílaba inicial, y tres, en sílaba final, por lo que esa evolución se produjo más pronto y, por
ello, de una manera ligeramente diferente según la posición
que ocuparan dentro de una misma palabra. Así, en la sílaba
inicial, las vocales breves /e/ y /o/ también se hicieron cerradas, /e/ y /o/ respectivamente (y no abiertas, /ε/ y /]/, como
las acentuadas), originando un sistema vocálico de sólo cinco
vocales cerradas (i, e, a, o, u). Las antiguas vocales latinas se
abrieron, aunque con varias restricciones, ya que las vocales
largas (/i:/, /e:/, /a:/, /o:/, /u:/) se mantuvieron cerradas, al igual
que las breves (/i/, /e/, /a/, /o/, /u/) que estaban influidas por
la presencia de yod, es decir, de otra vocal cerrada semivocal
o semiconsonante (/j/, /w/) en la sílaba siguiente. La yod, por
lo tanto, impidió la abertura de la vocal de la sílaba precedente. Igualmente, algunos grupos consonánticos originaron una
yod y también impidieron la abertura de la vocal de la sílaba
precedente. Las vocales átonas, o bien desaparecieron, o unificaron la duración, y después el grado de abertura, originando
así un sistema vocálico átono con sólo cinco vocales (/i/, /e/,
/a/, /o/, /u/), al perder las vocales abiertas no acentuadas. Por
lo tanto, la /e/ abierta se hizo cerrada y la /e/ cerrada, cuando
no desapareció por síncopa, se mantuvo como /e/ y no evolucionó a /i/, por lo que el topónimo Villena, que ya en época
árabe tenía una /i/ en la primera sílaba (Bilyāna), no se puede
explicar a partir del supuesto topónimo latino Belliena.
Muy importante en latín vulgar fue la presencia de
una /j/ semiconsonante, ya que influyó en las vocales acentuadas de las sílabas anteriores. Es el fenómeno conocido
como yod. La /ĕ/ delante de vocal se cierra en /j/ (i semi-

> orella > ureya = ‘oreja’; navalla > navaya = ‘navaja’) igual
que en gallego, pero no a /∞/ o /ž/ y después a /x/ (escrito j en
ambos casos), como ocurrió en castellano (mulierem > mujer;
oculu > oclu > ojo; apicula > apicla > abeja). Sin embargo,
en el habla de los vaqueiros del asturiano occidental y sur
del central, evolucionó a un sonido africado palatal parecido
a /ŷ/ o /ĉ/ (urecha = ‘oreja’, viechu = ‘viejo’, fichu = ‘hijo’,
fuecha > ‘hoja’). Cuando la y resultante de la evolución de
esos grupos románicos iba precedida de las vocales /e/ o /i/,
desapareció la y en asturleonés central y occidental (filium >
fillo > fiyo > fío; miyo > mío = ‘mijo’; tegǔla > tella > teya
> tea = ‘teja’; ovicǔla > ovella > uveya > uvea = ‘oveja’). En
gallego-portugués, el grupo [lj] evolucionó a [ʎ] (escrita ll)
(filiu > filho = ‘hijo’, consiliu > concello = ‘consejo’, palea >
*palia > palla = ‘paja’, aliu > alho = ‘ajo’), igual que en catalán
(filiu > fill = ‘hijo’, consiliu > consell = ‘consejo’, palea > *palia
> palla = ‘paja’, aliu > all = ‘ajo’). Los grupos consonánticos
secundarios latinos [-lj-], c’l, t’l y g’l también evolucionaron
a /ʎ/ (escrito ll) (mulierem > mulher = ‘mujer’; oculu > oclu >
olho = ‘ojo’, apiucla > apicla > abelha = ‘abeja’, etc.), igual que
en catalán (mulierem > muller = ‘mujer’; oculu > oclu > ull =
‘ojo’, apiucla > apicla > abella = ‘abeja’, etc.) y en aragonés
(mulierem > muller > mullé = ‘mujer’; oculu > oclu > uello =
‘ojo’; apiucla > apicla > abella = ‘abeja’; por ejemplo), pero no
a /∞/ o /ž/ y después a /x/ (escrito j en ambos casos), como
ocurrió en castellano (mulierem > mujer; aliu > ajo; oculu >
oclu > ojo; apiucla > apicla > abeja).
La l geminada latina sí que se palatalizó en [ʎ] (escrita ll) en castellano, catalán y occitano, pero no en gallegoportugués ni en italiano, aunque este cambio fonético estuvo
menos extendido que el [lj] > [ʎ] (escrito ly > ll) y, por lo tanto,
tuvo que ser más moderno.
Como la lengua de los conquistadores y de los repobladores de Villena era el castellano, el antiguo topónimo
latino Belliena, por lo tanto, habría tenido que evolucionar a
*Vejena, y no a Villena como realmente lo hizo.
Sin embargo, la etimología del topónimo Villena a
partir del topónimo latino *Belliena o *Velliena presenta otro
problema fonético, ya que hubiera evolucionado a *Vellena,
o todo lo más *Vejena, pero nunca a Villena ni a *Vijena, ya
que, por ley fonética, las vocales de la sílaba inicial de una
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- La /ɔ/ abierta, procedente de ǒ del latín vulgar,
seguida de yod, se cerró en /o/ y, por lo tanto,
no diptongó en [we] (fǒlia > hoja).
- La /I/ abierta, procedente de ǐ del latín vulgar, seguida de yod, se cerró en /i/ y, por lo tanto, no
se abrió en /e/ (vǐtreu > vidrio).
- La /ʊ/ abierta, procedente de ǔ del latín vulgar,
seguida de yod, se cerró en /u/ y, por lo tanto,
no se abrió en /o/ (lǔcta > lucha).

consonante) muy pronto, y actúa como yod, modificando las
vocales y las consonantes que la preceden según las leyes fonéticas (commeatu > comiat = ‘despedida’, etc.). La sinéresis
hizo que la nueva /i/ se uniera a la vocal siguiente formando
una sola sílaba y, más tarde, hizo que la /j/ semiconsonante
o yod palatalizara la consonante anterior, concretamente a
/n/, /l/, /t/, /k/, /d/ y /g/, es decir, a los grupos consonánticos [nj], [lj], [tj], [kj], [dj] y [gj] (vinĕa > vinia > [viɲa] = ‘viña’,
mulĭĕre > muʎer = ‘mujer’, filĭu > fiʎu = ‘hijo’). Más tarde, en
castellano, la /ʎ/ se convirtió en /ʤ/, en /ʒ/ en el siglo xv y en
/x/ ya en el siglo xvi (mulĭĕre > [muʎer] > [muʤer] > [muʒer]
> [muxer], filĭu > [fiʎu] > [fiʤo] > [fiʒo] > [fixo]). También la
/w/ semiconsonante pudo influir en las vocales de las sílabas
anteriores. Es el fenómeno conocido como wau. La influencia
/j/ y /w/ semiconsonantes en las vocales acentuadas de las
sílabas anteriores es el fenómeno conocido como metafonía,
que se puede definir como la «alteración del timbre de una
vocal tónica por influencia de la final» (Vázquez y Mendes
1971: 245).
Sin embargo, la yod no afectó a la /e/ cerrada átona
que no estaba seguida por otra vocal en hiato, y por consiguiente, no pudo afectar al topónimo latino *Belliena o *Velliena
en ninguna de las lenguas románicas (ni en castellano, ni en
catalán, ni en aragonés). En castellano, la influencia de la yod
se produjo de la siguiente manera:
· La presencia de la yod en la sílaba siguiente (es
decir, de una /i/ semivocal o semiconsonante) ha
influido en la evolución fonética de las vocales,
puesto que la yod cerró la vocal anterior (a > e, ε
> e, ɔ > o, I > i, ʊ > u) ya en época muy antigua,
y por ello no se pudo producir la diptongación de
ambas vocales, de la siguiente manera:
- La /a/ seguida de yod se cerró en /e/ (basiu >
*baisu > beso). También se cerró en /e/ la /a/
del sufijo latino -ariu(m), como en las demás
lenguas románicas, evolucionando en catalán al
sufijo -er (primario > *primairu primero).
- La /ε/ abierta, procedente de ĕ del latín vulgar,
seguida de yod se cerró en /e/ y, por lo tanto, no
diptongó en [ je] (tĕneo > tengo).

Toda /e/ en hiato situada después de la sílaba acentuada se cerró en /j/ semiconsonante ya en latín vulgar, y
actuó entonces como yod. También actuaron como yod las
consonantes palatales surgidas en latín vulgar, que desarrollaron una /i/ y el resultado del grupo latino CT, que también
la desarrolló (CT > xt > it > t∫).
En catalán, la influencia de la yod y de waw se produjo de la siguiente manera:
· La presencia de la yod en la sílaba siguiente ha influido en la evolución fonética de las vocales, puesto que la yod cerró la vocal anterior ya en época
muy antigua, y lo hizo de la siguiente manera:
- La /a/ seguida de yod se cerró en /e/ cuando la
yod procedía de la evolución fonética de los grupos de consonantes ct, x, ry, sy, py o de síncopa.
También se cerró en /e/ la /a/ del sufijo latino
-ariu(m), como en las demás lenguas románicas,
evolucionando en catalán al sufijo -er.
- La /ε/ abierta, procedente de ĕ del latín clásico,
seguida de yod se cerró en /i/, pasando posiblemente por la diptongación en [ je].
- La /ɔ/ abierta, procedente de ǒ del latín clásico,
seguida de yod, se cerró en /u/, originándose el
diptongo [ui], posiblemente al diptongar la /ɔ/
en [wei] o en [woi] y luego reducirse el diptongo
a [ui].
· La /ε/ abierta del latín vulgar, procedente de ĕ del
latín clásico, se ha cerrado en /i/ por influencia de
otra /i/ en la sílaba siguiente (por ejemplo, en la
2ª pers. sing. del imperativo, vĕni > vine, mientras
en castellano, vĕnī > ven; e igualmente, *cerĕria >
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cirera en catalán, mientras en castellano, cerĕsia
> cereza).
La /i/ cerrada del latín vulgar, procedente de ī
breve del latín clásico, se ha abierto en /e/ por
influencia de otra /i/ cerrada en la sílaba siguiente
(vīcīnu > veí).
La /o/ cerrada acentuada del latín vulgar, procedente de ŭ acentuada del latín clásico, se ha cerrado en /u/ cuando estaba en hiato, delante de ct,
de yod más palatal o de yod procedente de síncopa, (sŭa > *soa > sua, dŭas > *doas > dues, pŭgnu
> *pony > puny, lŭcta > *loita > lluita). También se
ha cerrado en /u/ delante de un grupo consonántico formado por una nasal, seguida de una palatal u otra nasal, y de una velar, se ha cerrado en
/u/ (pŭncta > *poncta > punta, ŭngŭla > *ongla >
ungla). La consonante /k/ del grupo ct evolucionó
a /i/ y actuó como si fuera una yod.
La /o/ cerrada átona del latín vulgar, procedente
de ō o de ŭ del latín clásico, se ha cerrado en /u/
cuando estaba delante de palatal, más concretamente delante del grupo [lj] (mŭliere > *moller >
muller, mōlliare > mullar). Las consonantes palatales actúan igual que la yod.
La /o/ cerrada del latín vulgar, delante de consonante más /e/, originó el diptongo [ou] y, después,
el diptongo [eu] (crŭce > crou > creu, vōce > vou
> veu). El diptongo [eu] se ha conservado como
tal en catalán noroccidental y valenciano, pero ha
evolucionado a [εu] en catalán central y a [əu] en
el balear.
La /ĕ/ delante de vocal se cierra en /j/ (i semiconsonante) muy pronto, y actúa como yod, modificando las vocales y las consonantes que la
preceden según las leyes fonéticas (commeatu >
comiat = ‘despedida’).
La /o/ cerrada acentuada del latín vulgar, procedente de ō o de ŭ del latín clásico, evolucionó a /ɔ/
abierta cuando existía una vocal /i/ en la sílaba
siguiente (histōria > historia).

· La /e/ cerrada acentuada del latín vulgar, procedente de ē, de ĭ o de œ del latín clásico, evolucionó a /ε/ abierta cuando existía una vocal /i/ o
/u/ en la sílaba siguiente (scientia > [si’εnsia] =
‘ciencia’), excepto en las palabras església, sépia,
sénia, séquia, [‘denia] y [ba’lensia] (esta última
se escribe con è a pesar de ello). También evolucionó a /ε/ abierta la /e/ cerrada acentuada del
latín vulgar delante de /rr/, de /l/ y de /r/ seguida
de consonante no labial ni velar, cuando forma
con la vocal /u/ el diptongo [εu] procedente de ĕ
seguida de -d, -c o -tǐ (pĕdem > pεde > peu) y en
palabras terminadas en los sufijos -ecte/-ecta o
-epte/-epta.
Además de todos estos problemas fonéticos del supuesto topónimo Belliena o Velliena, la raíz Bellius, o mejor
Vellius, sería un antropónimo de origen celta, en este caso
concreto celtíbero, y el protagonismo de su dueño en estas
latitudes no resulta fácil de explicar.
El antropónimo Bellius contiene la raíz celta *bhel- =
‘brillar’, que en sánscrito es bhala. Forma parte también de los
nombres de las divinidades celtas Bel-enos, Bel-inos y Bel-isama (= ‘el más brillante’) y de topónimos como el británico
Bel-erium y el hispánico Bel-isarium, citado por el Anónimo
Ravennate entre Astorga y Palencia. También ha formado
etnónimos como el nombre del pueblo celtíbero de los Belli.
Curiosamente, José María Soler (1972: 9) ya postuló este origen celta del topónimo Belliana/Belliena (Villena),
de manera que, según él, «en el siglo xii, concretamente en
1110, el nombre de Villena se documenta Bel-liana, Bel-liena
o Belena; Belenos, que quiere decir ‘el brillante’, ‘el resplandeciente’, es el nombre de una divinidad céltica muy conocida:
la raíz bel, de Bel-liana, entra en la formación de multitud
de palabras ibéricas; una de las tribus celtibéricas es la de los
bel-los, otra, la de los bel-gas, a la cual pertenece un pueblo
de aquí, de Valencia, que se llama Bélgida; un caudillo muy
conocido, pues figura en todos los manuales, es Andobeles o
Indíbilis».
Sin embargo, el antropónimo citado por Menéndez
Pidal tuvo que ser Vellius, con v, teniendo en cuenta la con-
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si bien la /e/ tónica abierta se escribía con ā en árabe andalusí, igual que Valencia se escribía Balānsiya, Denia se escribía
Dāniya, etc.
El topónimo árabe Billāna originó el apellido Al-Billení de algunos moriscos de Elche y Crevillente. «Por cierto,
uno de los síndicos y procuradores de la Aljama de moros
del Arrabal y Huerta de Elche se llamaba Hamet Al-Billení, es
decir, el de Villena, apelativo, sin duda, de su lugar de origen»
(Soler 1976: 101).
Existen varios topónimos más de origen árabe en la
comarca del Alto Vinalopó, como Biyār (Biar), que significa
‘fuentes’; y Almisrà o Almiçrà (con acento agudo como corresponde a la versión latina Almizranum/Almizrano) no procede
de  = ﺍﻟﻣﺻﺭﺍﻦAl-misrān = «los dos límites, las dos comarcas»,
como propuso Carmen Barceló, sino de  = ﺍﻟﻣﺯﺭﻋﺔAl-mazra‘at,
que significa ‘lugar donde se cultiva’ (del verbo árabe = ﺯﺭﻉ
zara‘a = ‘cultivar, plantar’) y, por extensión, ‘campo’, de donde
procede la denominación tradicional de el Camp o el Campet, sustituida en 1849 por la actual Campo de Mirra (Garrido
2004). La trascripción catalana con z (Almizra) o con ç (Almiçra), en vez de con s (Almisra), confirma esta procedencia, y
la vocal i se explica por la ‘imāla, que es propia de los dialectos
de Al-Ándalus y del Magreb y consiste en la tendencia a convertir a y ā en i e ī, respectivamente, o bien en e.
Otros topónimos, sin embargo, serían de origen latino, como Petrer (< petrarius) o Sax (saxum). También parece ser de origen latino el topónimo Cabdet > Caudete, que
procedería de *Cap d’aq (*Caput de aqua), variante vulgar de
*Caput Aquæ (Pocklington 2010: 140), aunque esta etimología
presenta dificultades fonéticas, ya que la velar oclusiva sorda
/k/ tendría que haberse transformado en la dental oclusiva
sorda /t/ y tendría que haber desaparecido la terminación
[-ua].
Tras la conquista cristiana, en el año 1240, el nombre de Villena se adaptó a la fonética y la ortografía del romance que hablaban los repobladores (Domene 1986). Lo
primero que hacían los nobles al recibir los nuevos señoríos,
era repoblarlos con gentes procedentes del norte de la Península, para cobrar así las rentas de sus nuevos vasallos.
Acuciados por las elevadas rentas que tenían que pagar a
sus señores feudales de Castilla la Vieja, el Alto Aragón y la

fusión entre b y v tan frecuente en los textos antiguos, ya
que este Vellius con v es el que realmente está documentado.
Ha formado también topónimos antiguos célticos muy conocidos, tanto hispánicos como galos, como Veleia en Iruña
(Álava), Vellica en Cantabria, Veluca, de los arévacos, Veliacus
y Velliacus, entre otros. Su origen está en la raíz celta *vel- =
‘beber’ (relacionado con el córnico gwell, el latín volo, vel, el
osco valaemom, el antiguo indio vara, varya). También podría
estar relacionada con la raíz uel- = ‘ver’ (galés gweled = ‘ver’,
irlandés fili = ‘vidente, adivino, poeta’) o con la raíz *uel- =
‘cabello, lana’ (galés gwlan = ‘lana’, irlandés folt = ‘cabello’).
Por todo ello, parece más razonable la etimología
propuesta por Corominas (1994: ii, 403) quien, con la autoridad que le caracteriza, lo pone en relación con los topónimos
Millena (Alicante) y Meliana (Valencia), que derivan de la voz
árabe  = ﻣﻠﻳﺎﺬﺔMalyānat = ‘buen genio, carácter suave’.
Las variantes castellanas Belliana, Belliena, Bellana,
Bellena de la Historia Roderici serían entonces variantes intermedias del proceso de evolución fonética que, partiendo de
 = ﻣﻠﻳﺎﺬﺔMalyānat acabó dando Villena, por una parte, y Millena, por otra.
La /i/ del topónimo Villena se explica muy bien en
este caso por el imala árabe, que es un fenómeno fonético
propio del árabe andalusí en virtud del cual la /a/ evolucionó
a /e/ y después a /i/ (por ejemplo, bab > beb > bib = ‘puerta’;
cf. Bib-ar-Rambla, en Granada). Así, por una parte tendríamos
la evolución fonética Malyāna > Meliana > Millena, con /m/; y
por otra, Malyāna > Meliana > Belliana > Belliena > Bellena >
Billena > Villena, con /b/, a la que habría que añadir la variante
Bellana < Belliana.
Malyāna > Meliana > Millena.
Malyāna > Meliana > Belliana > Belliena > Bellena >

Billena > Villena; Bellana < Belliana.
 = ﺒﻼﺬﺔBillānat = Bellana, Bellena y Billena.
 = ﺒﻠﻳﺎﺬﺔBilyānat = Belliana y Belliena.
Las variantes Bellana, Bellena y Billena se tenían
que escribir en árabe  = ﺔﺬﻼﺒBillānat, y las variantes Belliana
y Belliena se tenían que escribir  = ﺔﺬﺎﻳﻠﺒBilyānat, debido a la
inexistencia en árabe de las vocales /e/ y /o/, que eran representadas en la escritura por las vocales i y u, respectivamente,
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Cataluña Vieja (els usatges), los repobladores eran atraídos
a los nuevos territorios conquistados por unas condiciones
económicas muy favorables, consistentes en la exención de
la mayoría de los impuestos, dadas por los nobles en sus
nuevos señoríos y por el rey en las nuevas ciudades de realengo, y reflejadas en los fueros otorgados por el rey a las
ciudades conquistadas y en las cartas puebla otorgadas por
los señores feudales en los nuevos señoríos. Así, el infante
don Manuel (13-11-1276) le otorgó al concejo y pobladores
de Villena el Fuero que su hermano Alfonso X le había dado
al concejo de Lorca, conocido como el Fuero de Lorca, que
era muy ventajoso para sus vasallos con el fin de atraerlos
a Villena. El Fuero de Lorca fue confirmado sucesivamente
por todos los reyes y los titulares del señorío, conforme iban
accediendo a él. El señor de Caudete Juan García de Lisón, no
obstante, les otorgó a sus vasallos (06-03-1305) una carta
puebla, que se conserva en el Archivo Municipal de Villena
porque se hizo en Villena.
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Toponímia xurra dins l’obra etimològica
de Joan Coromines
José Enrique Gargallo Gil

1. L’etiqueta de xurro i l’abast de la mostra
L’abast de l’aplicació de l’etiqueta de xurro és variable segons diverses fonts lexicogràfiques consultades. Tal
com he assenyalat en anteriors ocasions (Gargallo 2002:
179-180; 2010: 250-251), divergeixen relativament al respecte diccionaris acadèmics com el DRAE (s. v. churro2, rra)
i el DIEC (s. v. xurro2, -a), als quals afegiré ara el més recent
DNV (s. v. xurro2 -a):
3. adj. Val. Dicho de los aragoneses y de los
habitantes de la parte montañosa del reino de
Valencia: Que hablan castellano con rasgos aragoneses. [DRAE]

2. adj. [col·loq.] Propi de la zona interior de la
Comunitat Valenciana de parla castellana.
3. m. i f. [col·loq.] Habitant d’esta zona.
4. m. i f. [col·loq.] Persona tossuda. [DNV]
El DRAE, que localitza la tercera accepció de l’entrada a València, l’aplica als aragonesos i als veïns valencians
de la part muntanyenca del territori, que comparteixen una
varietat castellana amb trets aragonesos. Les diverses (sub)
accepcions del DIEC oscil·len entre l’element humà aragonès,
en particular del Baix Aragó,1 la gent valenciana dels Serrans
i la de la major part de les comarques valencianes de llengua
espanyola, que, en canvi, queden restringides a les comarques
occidentals del País pel que fa a la corresponent varietat d’espanyol. El DNV es refereix a la zona interior valenciana amb
la seua parla i el seu hàbitat humà. I aquesta aplicació més
restringida del DNV concorda amb la informació enciclopèdica de xurro que Joseph Gulsoy va redactar per a la GEC, i de la
qual extrac el següent:

1 1 adj. i m. i f. [LC] Aragonès, especialment del
Baix Aragó i de la zona limítrofa dels Serrans
de parla espanyola. Els xurros han baixat a segar
l’arròs.
1 2 adj. i m. i f. [LC] Natural de la major part de les
comarques valencianes de llengua espanyola.
1 3 adj. [LC] Relatiu o pertanyent a aquestes comarques. Una ovella xurra.
2 1 m. [FL] [LC] Varietat de l’espanyol parlada a
les comarques occidentals del País Valencià.
2 2 adj. [LC] [FL] Relatiu o pertanyent al xurro.
3 m. i f. [LC] Persona tossuda. [DIEC]

Parlar de l’àrea de llengua castellana del País
Valencià, especialment de l’Alt Millars, l’Alt Palància, el Racó, els Serrans i la Foia de Bunyol. [...] Els
parlars d’Énguera i de tota la Canal de Navarrés,
en una zona més al S, també ofereixen trets semblants, i s’han d’incloure en el mateix grup. [GEC,

1. m. [col·loq.] LING. Parla de base aragonesa
de la zona interior de la Comunitat Valenciana,
que inclou molts vocables valencians.

s. v. xurro]
1. Cal entendre que en el sentit històric de les terres meridionals de l’Aragó.
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En canvi, el seu mestre Joan Coromines, sota l’entrada xurro del DECat, vincula aquesta designació tant als aragonesos com als valencians de llengua castellana, tot pouant
d’Escrig i del Diccionari Aguiló:

Resulta curiosa la distinció de Coromines entre un ús
menyspreatiu de xurro, quan s’adreça als aragonesos, i no pejoratiu sinó de denominació ben objectiva, quan anomena els
valencians de llengua castellana. En qualsevol cas, tot i aquest
enquadrament d’allò xurro dins l’espai dialectal castellanoaragonès, entre la València interior i l’Aragó immediat, l’altra
gran obra de Coromines, l’Onomasticon Cataloniae (OnCat),
aplica la denominació de xurro no només a les comarques
septentrionals de parla castellanoaragonesa, com l’Alt Millars,
l’Alt Palància, els Serrans3 o la Foia de Bunyol. També, a la Canal de Navarrés i a d’altres llocs: per exemple, Aiora, Xarafuel,
Elda, Sax, Asp, Redován o Benferri.4 És aquesta aplicació més
generosa de xurro, estesa dins l’OnCat a la major part d’àrees
castellanoparlants del País Valencià (també a l’àrea meridional, on em consta que no s’utilitza popularment), la que decideixo assumir en la meua collita de toponímia, que prenc bàsicament de l’OnCat, sense desatendre dades més ocasionals
dels diccionaris etimològics castellà (DCECH) i català (DECat).
Em prenc, a més, la llicència d’incorporar a la mostra el cas excepcional d’Olocau del Rei, l’únic poble de parla
castellanoaragonesa de la comarca dels Ports, en el límit amb
la província de Terol. Es tracta d’un enclavament lingüisticoadministratiu del qual Coromines dóna prou notícies a la seua
obra a partir de l’enquesta de 1961. A l’entrada conjunta Olocau de Carraixet i Olocau del Rei, l’etimòleg manifesta la seua
sorpresa en descobrir l’aragonesitat d’aquest poble, sobre la
qual no l’havien posat en antecedents:

Čúrro, -rra: churro o el ganado riberiego y

también su lana, de inferior calidad a la del merino;
se aplica por desprecio, además, a los aragoneses y
a los habitadores de algunos pueblos de esta provincia comarcanos a Aragón; como también por
alusión a las personas de carácter tozudo o testarudo.2 [Escrig, s. v. jurr-]
Aragonès de la Xurreria, o sigui de les comarques aragoneses veïnes del Regne de València.
[DAg: ix, 616b45-53]

I continua així, en relació amb els valors i els usos de
xurro:
En realitat és un poc exagerat dir «por desprecio»: sí que té aquest caràcter quan es refereix
a la gent d’Aragó, però parlant dels valencians de
llengua castellana, ha vingut, almenys en el nostre
segle, a usar-se com a denominació ben objectiva
d’aquella gent i aquests llocs: ho he sentit usar a
persones que no els tenen sinó simpatia, i oït algun
cop, fins i tot, a nadius d’aqueixa zona.
De les dues vies fèrries que sortint de València
remunten la vall del Palància, una és «la de Ojos

Així ho vaig comprovar en la meva enq. de

Negros» i l’altra s’anomena popularment «La

1961 [...], quan m’anava endinsant dins del terme

čúrra», ja a Puçol, i és la via de passatgers que a

d’Olocau, que no sols en llengua sinó també en

través de Sogorb segueix cap a Calatayud. Ja el

hàbits agrícoles, els trets ecològics i les habitan-

1935 m’anotava que ho aplicaven també com a

ces, tot anava apareixent aragonès. Ningú no me

designació objectiva del castellà local, fins el ben

n’havia previngut, en preparar-me per visitar allò, a

parlat: «I aquells pobles lluny? —És a Cantave-

València, on tothom ho ignorava tant com Nebot i

lla i a l’Anglesola, que parlen čúrro» Ares del M.

Sarthou. [vi, 32a41-b2]

(‘Cantavieja’, ‘Iglesuela del Cid’); mirant des de
Vistabella: «allà ja són muntanyes dels čúrros». [ix,

3. Que la gent de la comarca anomena la Serranía, com ho faré jo en aquest
text, en castellà i en cursiva, per respecte a la designació autòctona.

616b54-617a12]

4. En canvi, es mira amb altres ulls alguns dels annexos territorials del segle xix,
com la «vila (no valenciana) de Requena a la Manxa, que l’Estat ha incorporat
arbitràriament a la prov. de València (amb la vana dèria de castellanitzar-la)»
(vi, 350a41-45).

2. La tossudesa de xurro perviu en la darrera accepció que recullen tant el
DIEC con el DNV.
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Que la visita a aquest terme municipal fou fructífera ho testimonien les diverses notícies sobre toponímia de la
zona que es troben a l’OnCat:

anomenaren així «en llur parlar xurro», i que l’etimòleg interpreta amb el significat de ‘la petita aguilosa’, «car essent
cingles, ja penya se sobreentén» (vi, 193a11-17). Així ho palesa també la descripció sobre la Sierra del Caballón: «pertany
sobretot al te. de Dosaguas, fins a la r. de Tous i quasi al trifini
amb el nostre Catadau [...] amb el punt culminant en el vèrtex
827, el que duu el nom mossàrab de Colaita (te. Dosaguas)»
(iii, 345b11-30).
És notòria igualment l’agudesa observadora de les
relacions amb els pobles d’interior i la seua gent, com els
d’Aiora, que «vénen a vendre colomina: a Càrcer pron. el nom
aióla, a Sumacàrcer aióra» (ii, 43b22-38); o la dels gentilicis:
bicorinos (a Bicorp), bicorins al veí Sumacàrcer (iii, 9b14-15);
bolbaitinos a Sumacàrcer, els de Bolbaite, «pron. bolbáit en
valencià (Castelló de la Ribera)» (iii, 51b6-9).
Tot i així, no sempre l’encerta, ja que atribueix Anna i
Quesa (de la Canal de Navarrés) als Serrans, i Xiva (de la Foia
de Bunyol), també als Serrans; situa Soneja (de l’Alt Palància)
a la zona xurra del Millars; contextualitza de manera imprecisa, a propòsit d’Ademuz, el Racó d’Ademús.7 D’altra banda,
en diversos passatges del DCECH i del DECat Coromines situa
erròniament Titaguas (Serranía de Xelva) a la vall de Sogorb, a
la província de Castelló, tal com vaig assenyalar dins Gargallo
(2007: 48-50).

La Itas de Chimenea, que recullo a Olocau del
Rei (comarca de Morella, però ja parla aragonès)
derivat de l’arag. ant. itar = cast. echar

jectare. [iv,

454b22-25]
Montes de las Cimas, a Olocau del Rei. [vii,
135a16-17]
la Cañada de Benatanduz, prov. Terol, que
a Olocau del Rei pronunc. k. de billatandut. [viii,
37a46-48].

A més, a propòsit d’un element molt característic
d’aquest territori, designat amb el mot rocha, escriu al DCECH:
«‘ladera de un cerro más o menos pendiente y aun escarpada,
pero no acantilado’ es muy vivo con gran arraigo toponímico
en Olocau» (DCECH, ii, 449b41-57). I a l’entrada roca del DECat (nota 7): «travesso la Rotxa del Pinar en el vessant N. de la
Penya de Maimó (Olocau)» (DECat, vii, 365b32-35).
I bé, la mostra que ofereixo sobre toponímia de les
àrees castellanoparlants del País Valencià dins l’obra de Joan
Coromines, distribuïda i comentada en els següents apartats,
es complementa amb un recull (apartat 8), a manera d’apèndix, que ofereix una selecció de passatges extrets de l’OnCat
i, en menor mesura, del DCECH i el DECat.5

3. Col·laboradors i informants
Els col·laboradors de l’OnCat redacten moltes entrades de l’obra, en particular les d’etimologia més transparent:
de manera abundant, Joseph Gulsoy (identificat amb les inicials J. G.). Així, sobre Buñol, Navajas i Viver. A propòsit dels dos
primers, Coromines rectifica o matisa, en notes entre claudàtors, la interpretació etimològica de Gulsoy: Bunyol, no de
balneolu, sinó de vineola; Navajas (llat. veg. lavaclu amb contaminació de nava; com en castellà lavajo → navajo): «Gulsoy
(en el DECat, v, 889) prengué això (que jo donava com un cas
de superposició o contaminació), com si fos nava l’ètim veritable» (v, 447b38-41).8

2. El coneixement del territori
A l’OnCat, s’hi fa palès el coneixement detallat del
territori en diversos llocs veïns a la frontera lingüística, que
Coromines segurament va examinar a peu en incursions des
de l’àrea lingüística valenciana. Llocs com la Golosill[a]6 que
anota com a diminutiu toponímic de (Penya)golosa —al vessant occidental d’aquest massís—, que els de Villahermosa
5. S’especifica la procedència dels passatges amb la indicació de volum,
pàgina, columna i línies. Quan la font és l’OnCat, no es menciona aquesta
referència abreujada. Sí, en canvi, en el cas del DECat i del DCECH. D’altra
banda, reprodueixo de manera aproximativa alguns signes del peculiar
sistema de transcripció corominià, i no tinc més remei que prescindir d’alguns
diacrítics.

7. Vegeu els passatges corresponents dins el punt 8.1, consagrat a noms de
lloc amb entitat municipal.

6. Manca la -a segurament per errata tipogràfica.

8. Vegeu per a més detalls els passatges corresponents dins el punt 8.1.
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És igualment notòria la feina redactora de Joan Ferrer
i Costa, que s’ocupa, entre altres topònims, de Xella, com a
parònim de Cella (vegeu el punt 8.1). I cal assenyalar també
la contribució de Philip Rasico, que escriu sobre Cofrentes «i
la seva vall corresponent (< confluentes), els quals es troben
precisament en la confluència dels rius Xúquer i Cabriel» (iii,
423b35-39); el presenta com a parònim de Conflent sota l’entrada d’aquest topònim de la Catalunya del Nord.
D’altra banda, a part del testimoni d’informants
anònims que Coromines va enquestar in situ, se serveix dels
d’informants del seu entorn filològic, com el mateix Joseph
Gulsoy: per exemple, a propòsit de La Peña o Piedra Saganta:
«En Gulsoy, en una enq. local, comprova el nom, i precisa el
lloc, com “La Piedra Saganta”, te. Espadilla [...] cim de 722 alt.
(entre l’Espadà i Penyagolosa)» (vii, 75b3-12). També, de J. G.
M. [inicials que identifiquen Josep Giner i Marco], com mostren els dos exemples següents:

Nota 1: Veg. les bones impressions que en
dóna en el llibre A peu per l’Alt Maestrat, pp. 84-86.
[II, 196b18-19]

D’aquest topònim, jo mateix (Gargallo 1991: 6) en
vaig testimoniar diverses variants entre els pobles veïns de
parla valenciana: Anglesola / Engresola a Vistabella; L’Anglesola a Benafigos, Angresola a Xodos, L’Anglesola / Anglesola a
Atzeneta, L’Anglesola / Engresola a Llucena.
4. Les fonts de l’ONCAT
A l’OnCat, no hi ha una bibliografia de referència. Se
cita directament dins el text i amb força abreviatures. Vegeu
l’exemple de Viver, redactat per Gulsoy: «dit avui Vivel; Natividad Nebot en el seu llibre, Top. del Alto Mijares i del Alto
Palancia (Castelló de la Pl., 1991, 257), ens informa dels exs.
antics de 1380 i 1381, Bivel i Viver, afegint que actualment
es diu Viver de las Aguas “porque tiene abundantes manantiales”» (viii, 86b1-7). Es tracta de Nebot (1991).
De tant en tant, i d’acord amb el modus operandi de
Coromines, la menció bibliogràfica s’ofereix de manera molt
críptica: «Font i Mas La Chirivilla ja en domini xurro, te. Zucaina; i Fuente de Chirivilla (Monzó Nogués. Hijarense [sic, per
Mijarense], ACCV, xii, 1951, p. 242)» (viii, 133a25-29). Es tracta d’«El Mijares y el mijarense», Anales del Centro de Cultura
Valenciana.
Cal dir que, si mai s’arriba a realitzar una nova versió
de l’OnCat (tal volta una edició electrònica?), seria de gran
utilitat disposar de la corresponent bibliografia de referència.

Alboráč havia oït J. G. M., 1935, a Alzira i a Va-

lència mateix. [ii, 90b52-53]
Alcúdia de Veo; «J. G. M. va anotar Alcúdia [...]
oït a tres segadors de l’Alcora, que d’altra banda
deien béo amb bilabial» [ii, 109b23-37]

Cal assenyalar, a més, la corroboració sobre les versions valencianes l’angresóla / l’ankrezóla (per al poble terolenc limítrof de la Iglesuela del Cid) per part de Josep Maria
Espinàs, bon amic de Coromines,9 arran del recorregut de l’escriptor per l’Alt Maestrat que va donar lloc al llibre A peu per
l’Alt Maestrat (La Campana, 1991):

5. La relació amb parònims etimològics del
domini català, del castellà i, particularment,
de l’àmbit xurro
Com és lògic dins una obra consagrada a la toponímia del domini català, la menció de parònims xurros es dóna
majoritàriament com a complement informatiu als topònims
de l’espai lingüístic català. Vegem-ne alguns exemples: Asp
[Aspe], com Aspa (les Garrigues); Cofrentes (< confluentes), en
la confluència dels rius Xúquer i Cabriel / Conflent; La Chirivilla (Zucaina) / Xirivella (< silvella); Novaliches: novales ‘artigues’ > nobalíč, amb trasllació d’accent, com Fontitx < fontes;

el nom Anglesola que els valencians han donat tradicionalment al poble Iglesuela del Cid, en
el baix Aragó [...]; oït l’angresóla a Cinctorres [...],
l’ankrezóla Ares del M. (1935); que en tots els pobles de l’Alt Maestrat encara ho diuen així m’ho
confirma JEspinàs després del pelegrinatge que acaba de fer-hi poble per poble (1990).1 [ii, 196b5-14]
9. A qui va entrevistar amb ocasió del norantè aniversari de l’etimòleg (21 de
març de 1995), com queda recollit en un testimoni visual i sonor impagable,
emès al programa Stromboli de Televisió de Catalunya: https://www.youtube.
com/watch?v=FMEkzZDHhM8.
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després Novaliche i pluralitzat de nou en Novaliches (pedania
de Xèrica).10
Però també s’ofereixen parònims xurros relacionats
amb altres topònims de l’àmbit castellà peninsular: Ayódar
i Jódar (lloc, aquest, de la província de Jaén), potser d’origen
preromà (cf. 8.1); Chiva [Xiva] (vegeu la interpretació etimològica corresponent dins 6.3) i El Chive (de la província d’Almeria), sobre el qual escriu Coromines:

- El Castiel que recull el DCECH (s. v. castillo; i,
917a15-16), amb la notació de «nombre de
lugar mozárabe», cal relacionar-lo amb el topònim híbrid romanicoàrab Castielfabib (del Racó
d’Ademús), el primer element del qual, Castiel,
és curiosament la forma popular autòctona al
Racó, i presenta el mateix tractament fonètic
que Tramacastiel, poble terolenc contigu (Gargallo 2004: 24).
- La menció tangencial de Caudiel (< capitěllum),
també dins el DCECH (iii, 275b29-35), a propòsit
del tractament fonètic de guisante i de variants
com l’aragonesa bisalto (< pĭsum sapĭdum), ha de
fer referència a la localitat de l’Alt Palància.
- Gaibiel, nom de població de l’Alt Palància, el confronta Coromines, dins el DCECH (iii, 134b5053), amb un «mossàrab Gayubel (que en castellà seria *Gayubillo)»; derivat de gayuba,
Arctostaphyllos uva-ursi.

El Chive[:] un poblet de 60 hab. a la prov. d’Almeria, agre. al mun. de Lubrín, entre aquest poble
i Serena (agre. a Bédar, on nasqué la meva dona, i
a ella li sentia «és alčíbe» doncs amb l’art. aràbic
aglutinat i la pron. -ä per a, pròpia del parlar morisc. [OnCat, viii, 135a43-47]11

I també dins l’àmbit xurro s’estableixen correspondències entre parònims i fins i tot homònims: el duplicat
Azuébar / Chóvar; la relació etimològica entre Zucaina i Sacañet; Chelva (< sĭlva), de la Serranía, amb dos homònims a
l’Alcúdia de Veo (La Chelva) i Montán (Chelva). Chiva i el compost Torrechiva.12

Seria diferent l’explicació per al nom del riu Cabriel,
afluent del Xúquer: «de -olum, per simplificació de la forma
cast. Cabriuel», que l’OnCat (iv, 175a42-44) vincula al cas
d’Utiel, ultracorrecció a partir d’un anterior outeir, procedent
d’altarium. Aquesta forma intermèdia outeir, segurament concebuda per Coromines com a mossàrab, encara que no ho explicita, recorda el tipus evolutiu propi del gallegoportuguès
outeiro, que correspon al castellà otero.
I un altre seria, també, el cas del «nom de poble xurro
(mossàrab) Xarafuel (val. Xarafull)» (viii, 101b33-40), que Coromines retrotrau al nom de planta caerefolium (cat. cerfull), i
que em suggereix el paral·lel foneticohistòric entre els resultats català (fulla) i altoaragonès (fuella) a partir del llatí fŏlia.
D’altra banda, no trobo esment d’Arañuel (l’Alt Millars), que sí que recull Zamora Vicente (19672: 22, 31), i que
sembla requerir una base etimològica araneŏlu.

6. Alguns aspectes fonètics i etimològics
No essent el meu propòsit d’analitzar el conjunt
d’etimologies dels topònims de la mostra, em limitaré a destacar-ne alguns aspectes fonètics i etimològics que em semblen de particular interès.
6.1. Els resultats -iel i -uel
Ben representats en la toponímia de l’àmbit castellà
peninsular,13 es donen en diversos topònims tractats per Coromines. En alguns casos, hereten els sufixos diminutius llatins -ěllu i -ŏlu, corresponents als castellans -illo/-uelo:
10. Vegeu els detalls en els passatges corresponents a Asp [Aspe] i Cofrentes
del punt 8.1 sobre la Chirivilla i Novaliches, i també el punt 8.2.
11. Sobre les traces del parlar de Bárbara de Haro, La dona de record immarcescible, en l’obra de Coromines, vegeu Gargallo (2013).

6.2. Topònims acabats en -t
Se’n troben uns quants a les comarques de l’Alt
Millars, l’Alt Palància i la Serranía. Difereixen de la norma sil·
làbica del castellà, refractari a aquest final consonàntic, i en

12. Per als detalls remeto als passatges relatius a Azuébar, Chóvar; Zucaina,
Sacañet, Chelva, Chiva i Torrechiva, dins el punt 8.1.
13. Sota el capítol de Mozárabe, Zamora Vicente (19672: 32-33) en recull una
abundosa mostra.

[ 87 ]

José Enrique Gargallo Gil

canvi presenten una tipologia sil·làbica significativament afí a
la del català. Sobre aquesta mena de topònims a l’àrea xurra,
vegeu Gargallo (1989: 493-494).
- Matet, nom d’un poble de l’Alt Palància, sembla
derivat de mata amb el sufix col·lectiu -ētum (v,
232a30-32). La solució -et (<ētum) és característica d’aquesta mena de fitotopònims col·
lectius en català: Lillet, Massanet, Canet, Poblet
(Bastardas 1994: 61-146). En canvi, en àrees
pròximes del castellà peninsular es donen topònims homòlegs amb -ete (Cañete i Landete,
de la província de Conca; Oliete, de la de Terol),
que pressuposen l’addició d’una -e paragògica
a partir d’una fase anterior -et (Zamora Vicente
19672: 31).
- El Sot (< saltu) del topònim Sot de Chera [Xera]
mostra una evolució a la catalana, que resulta
estranya en altres varietats de l’orient peninsular, tot i que Coromines s’interroga sobre una
possible mediació de l’aragonès o el mossàrab
(per a aquest remet, però, a la documentació de
šaut: iii, 147b7-12; s. v. Burjassot). En qualsevol
cas, no trobo referències ni a Sot de Chera (de la
Serranía) ni a Sot de Ferrer (de l’Alt Palància) a
l’entrada SOT, del volum vii (1997), signada per
Joan Ferrer.
- A la vora del Millars tenim Vallat (< vallatu, ‘tancat’), que Coromines confronta amb la ribéra de
ballát, nom alternatiu per a la vall del riu Estaon
(Vall de Cardós) [vegeu 8.1]. I uns quilòmetres
riu amunt, Cirat (de l’àrab sirāt ‘via’: vii, 137a17),
que se sent als autòctons pronunciat sense la -t,
Cirá, en el que sembla un acostament als hàbits
articulatoris del castellà (cf. vermut > vermú).
- Sacañet, que l’OnCat (viii, 140a55-b10) relaciona
etimològicament amb Zucaina, és a l’interior de
l’Alt Palància, al límit de la província de Castelló
amb la de València. No gaire lluny queda Oset
(Osset), pedania d’Andilla, llogarret de la Serranía (de la província de València) sobre el qual
no trobo notícia dins l’obra de Coromines, que

es refereix, en canvi, a un «NL Osset de dues
comarques valencianes», un prop de Morella
i l’altre a Lutxent, i aventura un possible ètim
ossetum ‘lloc on s’han trobat ossades’ (un antic
fossar?) [vi, 99b28-37].
6.3. Palatalització de c- davant -e
És un tret tradicionalment atribuït al mossàrab (Zamora Vicente 19672: 39). Caracteritza topònims com Chella
[Xella] < cella, de la Canal de Navarrés, i Chiva [Xiva], de la
Foia de Bunyol. Segons Coromines, aquest vindria de cēpa
‘ceba’, tot i les aparents dificultats pel que fa a l’evolució de la
vocal tònica i de la consonant intervocàlica; a més, argumenta la relació del topònim amb el terme dialectològic apitxat:
La forma apitxat suposa, però, que la forma
originària del nom de la vila fos *Chipa, canviat en
čiba pels moriscos de llengua aràbiga, perquè el so

de p és estrany a l’àrab [...] Aquest Chipa era la forma revestida pel ll. cēpa ‘ceba’ [...] enlloc no constitueix [la ceba] una producció tan predominant
com entorn de la vila dels Serrans. [viii, 134b13135a31]14

N’havia parlat prèviament a l’entrada apitxat del
diccionari etimològic català: *Chipa → *atxipat > apitxat,
«ajudant-hi alhora la influència pseudo-etimològica del cat.
pitjar» (DECat, s. v.; i, 346b32-33).
6.4. Aspectes etimològics diversos
És significatiu el paral·lelisme entre Villamalefa/Vilamalefa i Villahermosa, fruit de la convivència entre l’àrab i
el romanç, com reflecteixen diversos passatges de l’OnCat:
«Vilamalefa (Beni Malīha ‘fills de la formosa’)» (i, 295); dissimilació a partir de Vinamalefa < Ibn al-Malīha (ii, 431a4045). D’ací ve, per una homonimització formal, el component
villa-, reinterpretat com si fos d’origen llatí, que comparteixen
els actuals topònims de Villahermosa i Castillo de Villamalefa.
Sobre el segon component, manllevo novament les paraules de Coromines: «Nom antic de Villahermosa, -fermosa [...]
14. La dita vila dels Serrans, Xiva, pertany en realitat a la Foia de Bunyol
(vegeu 2).
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Castillo de Villamalefa [...]. De l’àr. Ibin al-Malīha el ‘fill de la
formosa’ [...]. Posteriorment se substituí el mot aràbic per la
seva trad. castellana hermosa» (viii, 38a10-23).
Sogorb (Segorbe), població cabdal de l’Alt Palància,
es menciona en diversos passatges (vegeu 8.1) en relació amb
l’etimologia Segobriga, tot i la dificultat fonètica en la corresponent evolució. Gómez Casañ (1985) descarta aquesta
etimologia, tot basant-se en la documentació notarial dels
segles xiii al xvi.
Una altra etimologia problemàtica és la que Coromines anota per a Chulilla [Xulilla], diminutiu de xulla (viii,
147a8-10). No es veu fàcilment quina podria ser la motivació
semàntica basada en xulla. En canvi, sembla més convincent
la proposta alternativa de Nieto Ballester (en premsa): un derivat del tipus lexical azud/azul → Azulilla, un ‘assut’ femení i
diminutiu, del qual s’hauria segregat la vocal inicial per fonètica sintàctica; i cal tenir en compte, a més, una lleu variació
consonàntica [ɵ] > [ʧ]: (A)Chulilla.

nacional» en un dels passatges referits a la mirada des de
Càrcer sobre la Canal de Navarrés (vegeu infra).
Resulta ben significatiu el retrat de la mirada que projecten sobre l’esmentada comarca els pobles veïns valencianoparlants: la identificació de la gent de la Canal amb l’etiqueta
«un castellà» i la curiosa interpretació de l’informant de Càrcer; el testimoni d’altres informants que diuen dels veïns de la
Canal que «parlen com poden» i la justificació de Coromines,
que hi veu una «mostra indirecta de l’orgull del poble valencià
per l’ús i domini de la llengua nostra». Fins i tot, el menyspreu
ben palès en la caricaturització transfronterera sobre la gent de
Tous: «els touéros són salvatges, són negres i bastos, i porten
una barba com uns roders»; un menyspreu que contrasta amb
la consideració de Coromines sobre xurro com a denominació
ben objectiva «parlant dels valencians de llengua castellana»,
que deia haver «sentit usar a persones que no els tenen sinó
simpatia» (vegeu el passatge reproduït a l’apartat 1).
Sobre la mirada a l’altre, més enllà de la frontera lingüística, vegeu Gargallo (en premsa). Sobre la mirada transfronterera reflectida per Coromines i la nosalteritat lingüística compartida amb els valencians, mereix la pena reproduir aquests
passatges extrets de l’OnCat, més un darrer del DECat:

7. La nosalteritat corominiana, la mirada
a l’altre
Em concedeixo la llicència de la creació lèxica nosalteritat per referir-me al recurs de Coromines, dins l’OnCat, a
formulacions com «la nostra llengua», «la llengua nostra»,
«llengua nostra», com a marca diferencial respecte de la zona
xurra més immediata a la frontera lingüística. Aquesta nosalteritat corominiana em fa pensar en el concepte i el títol del
conegut llibre de Joan Fuster (1962), Nosaltres, els valencians,
i més concretament en el passatge que enceta el capítol dedicat a La dualitat insoluble:

una important serra valenciana [la sierra del
Caballón], pròxima al límit de la nostra llengua,
però endinsada en la zona xurra. [iii, 345b12-14]
Serra d’Espadà, la gran serralada que separa,
en l’alta Pna. Cast., els pobles de llengua nostra,
dels xurros o cast. de la vall de Sogorb i alt Palància.
[iv, 116a44-49]

De fet, quan els valencians —els de llen-

[Navarrés] Pron. navarrés en els pobles de llen-

gua catalana— parlem del País Valencià, solem

gua nostra (Castelló de la Rib., Càrcer, etc. [...]) i

oblidar-nos dels «altres» valencians: les nostres

«kanal de id.» [...]; és interessant per a la conscièn-

generalitzacions no els tenen en compte. [Fuster

cia nacional l’observació que em feren a Càrcer:

1962: 95]

«a tots els de la Canal de Navarrés els diem ‘un
castellà’» [...] que l’inf. tractava d’explicar perquè

Coromines sí que té en compte els altres valencians,
de llengua castellana, però destaca amb les mencions a la
«llengua nostra», o a la «nostra llengua», el seu sentiment
de pàtria lingüística compartida amb aquesta part valenciana
del domini lingüístic. Fins i tot arriba a parlar de «consciència

depenien del castell de Chinchilla (prov. Albacete);
i altres digueren despectivament que els de la Canal «parlen com poden»: amb mostra indirecta de
l’orgull del poble valencià per l’ús i domini de la
llengua nostra. [v, 450b16-30]
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- Alcublas (amb entrada pròpia). «Poble xurro de la
comarca val. dels Serrans, dependent del Vilar de l’Arquebisbe» (ii, 108a34-36). El relaciona amb alquibla (DECat, s. v.):
‘punt de l’horitzó, o lloc de la mesquita, cap al qual els musulmans han de girar els ulls per pregar’; de l’àr. quibla ‘el Sud’.
Ofereix en la nota 1 de l’OnCat una llista d’altres noms de lloc
valencians procedents d’al-qíbla ‘el migdia’: Horta de l’Alquible al S. del poble de Nàquera; sengles pedanies L’Alquible a
Alfarb i Beniarjó; l’Alkébla a Monòver.
- Alcúdia de Veo. Sota l’entrada ALCÚDIA. «Només
podrem donar nota breu de les nombroses localitats d’aquest
nom. Provinent de l’àr. kúdia ‘turó’» (ii, 108b59-a1). En relació
amb Alcúdia de Veo, recull un testimoni de Josep Giner i Marco: «J. G. M. va anotar Alcúdia [...] oït a tres segadors de l’Alcora, que d’altra banda deien béo amb bilabial» (ii, 109b23-37).
- Almonacid. Sota l’entrada ADALID del DCECH. «La
disimilación de la segunda l en d se halla igualmente en el
nombre de lugar Almonacid < Almonacil monasterium (BDC,
xxiv, 71)» (i, 50b25-27). Es tracta d’un component toponímic
ben representat a la península Ibèrica. Forma part dels noms
de lloc xurros Algimia de Almonacid i Vall de Almonacid (de
l’Alt Palància).
- Andilla. Sota l’entrada ANTELLA: «poble xurro al N.
del Vilar de l’Arquebisbe, trifini amb la comarca de Sogorb i
Aragó [...]. Aquí tindríem, doncs, la mateixa base dim. antella,
si bé amb -d- arabitzant (<-t-)» (ii, 206a35-47).
- Anna (amb entrada pròpia). El presenta com a «poble val. dels Serrans [sic]» (ii, 199b18), si bé pertany a la Canal
de Navarrés (vegeu 2). Argumenta diana (dona o deessa de
les aigües) com a base etimològica, explicada anteriorment al
DECat (iv, 876b40-43) i el DCECH (s. v. xana). «Que després,
però, hi hagué influència dels noms de persona bíblics Anna
i J(o)annes, -na (potser fomentada per l’estructura triconsonàntica de l’àrab) ens ho mostra la pron. pop. local áɳna, que
comprovo a Castelló Rib., Sumacàrcer, Càrcer i Estubeny» (ii,
199b18-26). Defensa la mateixa etimologia sota FONTJANINA (iv, 248a25-37) i LA JANA (iv, 463a28-30).
- Argelita (l’Alt Millars). Sota l’entrada LES ARGELES
(d’un arabisme *alğera, provinent de l’àr, ğîr ‘calç’). «Podria
venir també d’aquest arabisme Argeles, l’important poble
xurro d’Argelita prop de Vilafermosa» (ii, 236b19-21).

Tous: poble xurro, valencià, prop del Xúquer,
el primer de llengua castellana, aigües amunt de
Sumacàrcer i Càrcer, dels quals el separa un congost del riu; i no menys la desconfiança i poc apreci
amb què els miren els valencians limítrofs de llengua nostra: l’anomenen tóus a Antella, Castelló d. l.
Ribera [...] i Sumacàrcer [...]; on em confiaven: «els
touéros són salvatges, són negres i bastos, i porten
una barba com uns roders». [vii, 331b40-48]
[Tous] país de gent pastora i vells hàbits rústecs (ja ben poc valencians, i llenguatge netament
castellà quasi manxec, però amatents a l’escola de
valenciania). [DECat, viii, 674a8-11]

8. Recull de passatges corominians
i localització dins la seua obra
Aquest apartat, a manera d’apèndix, distribueix en
subapartats diverses relacions de passatges de l’obra de Coromines, extrets bàsicament de l’OnCat i, molt ocasionalment,
del DECat i el DCECH, amb breus indicacions per part meua.
8.1. Noms de lloc amb entitat municipal
- Ademuz. Sota l’entrada DAIMÚS, DEMÚS, ADEMÚS.
«Fora del domini de la llengua hi ha la vila d’Ademuz, amb una
petita rodalia enclavada en territori aragonès, però pertanyent
des d’antic al Regne de València on tenim el mateix nom amb
l’article aràbic ad- aglutinat» (iv, 8a35-39). La petita rodalia
en qüestió és el Racó d’Ademús. Més que trobar-se enclavat
en territori aragonès, queda rodejat per les províncies de Terol
i de Conca. La varietat de castellà que s’hi parla estableix un
contínuum entre el castellanoaragonès de les comarques valencianes de l’interior, el de Terol i la varietat castellana de la
Serranía de Conca (Gargallo 2004).
- Alborache (Alboraig). Sota l’entrada ALBORAYA.
«ETIM. al-buráiğa, diminutiu de l’àr. burğ ‘torre’ [...] D’un masculí buráig de l’àrab, ve Alboraig poble xurro, de l’arxiprestat
de Xiva [...]1 avui reemplaçada en cast. per Alborache» (ii,
90a37-45). La nota 1 recull la informació de Josep Giner i
Marco: «Alborác havia oït J. G. M., 1935, a Alzira i a València
mateix» (ii, 90b52-53).
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- Asp [Aspe]. Sota l’entrada ASPA. «ETIM. Certament
pre-romà i sens dubte de la família ibero-basca. Ens podem
deixar guiar pels homònims. En particular Asp, l’antiga vila val.
xurra, veïna de Monòver i Novelda; que ja figura en la forma
Aspis a l’Itinerari d’Antoni (en cast. Aspe)» (ii, 263a55-58).
- Ayódar (l’Alt Millars). Dins la subentrada JÓDAR,
prov. de Jaén. Coromines especula amb un origen preromà de
«Yódar, que sembla la forma antiga de Ayódar», i el relaciona
amb «el duplicat mossàrab xurro Chóvar/Azuébar < çóbar [...],
tots dos vora el Millars, i tot el grup de NLL andalusos com
Canjáyar, Ugíjar, Joairátar, etc.» (viii, 141b31-39).
- Ayora (amb entrada pròpia: AIORA). Es refereix a «la
vall valenciana d’Ayora, de la zona xurra a l’O. d’Énguera, i de
la seva vila capital» (ii, 43b14-16); topònim relacionat amb el
nom d’un pinar, font i barranquet de L’Ayora (pron. aióra) en
el terme de Sorita. «La gent d’Ayora és ben coneguda fins als
pobles valencians de la Ribera Alta, perquè hi vénen a vendre
colomina: a Càrcer pron. el nom aióla, a Sumacàrcer aióra» (ii,
43b22-38).
- Azuébar (l’Alt Palància), possible duplicat de Chóvar, de la mateixa comarca (viii, 141b31-39, 144a37-49). Cf.
Chovar.
- Bejís (l’Alt Palància). Sota l’entrada ALBAGÉS, L’. Parònim d’aquest, per al qual s’apunta un nom de persona germànic com a possible origen. Llegim a la nota 1: «s’ha eliminat Al- per deglutinació [...] altres casos paral·lels [...] el nom
del poble b.-arag. Bejís, entre Xérica i Alpuente» (ii, 66a54-58).
- Benafer (l’Alt Palància). Sota l’entrada FERRI: BENIFERRI, BINIFERRI i BENIFERRÍ. «Pot resultar de Ben-al-Férri ‘fill
del fugitiu o...’, amb síncope (com arag. Benabar = Benavarri),
i dissimilació -arfer > -afer» (iv, 210a37-44).
- Benferri. Sota l’entrada VINFERRI. «Benferri xurro,
poble del p. jud. Oriola» (viii, 71a55-56). Arabisme.
- Bicorp (amb entrada pròpia). «Poble de llengua
xurra, prop d’Énguera. Pro. bikorp, 1962, Castelló de la Rib.;
bikórt; bikór en els pobles xurros veïns; Gentilici. Bicorinos, allí,
Bicorins a Sumacàrcer». Proposa com a ètim un cèltic «bedocuru- (o bedo-curuo) ‘vall corb, fossat corbat’, per la situació
del poble dins una península formada pel riu Mengual, que
envolta les cases quasi en forma completa, ja prop del riu Escalona, afluent del Xúquer». Al·ludeix a la percepció sobre la

parla bicorina des del veí Sumacàrcer (cf. l’apartat 7): «S’hi
parla popularment “castellà o lo que poden” com em deien
a Sumacàrcer». Dono la referència (iii, 9b12-44) de l’entrada
sencera.
- Bolbaite. Sota l’entrada BOL- (Sèrie de NLL del Migjorn, tots els quals, més o menys segurament, vénen de l’àrab
[A]bú + al- [article] + X). «Bolbaite, poble xurro, p. jud. Énguera, pron. bolbáit en valencià (Castelló de la Ribera xxxi, 123.15;
Sumacàrcer xxxi, 144.11), gentilici bolbaitinos (a Sumacàrcer,
144.11)» (iii, 51b6-9). Proposa com a ètim ‘Abu l baitār, d’on
el cast. albéitar.
- Bunyol [Buñol]. Sota l’entrada MACASTRE i el riu
MAGRE. Redacta Joseph Gulsoy: «la vila pendria el seu nom
d’aquest afluent del Magro, -e. El nom del poble de Bunyol,
molt probablement reflecteix el d’aquest mateix riu, puix que
és nom fluvial, ve de balneolum ‘bany’ Bunyol -ola. També s’ha
cregut que Bunyol és nom fluvial, com admeté Mz. Pidal suposant que venia del ll. balneolum dim. de balneum.6 J.G» (v,
118a52-b1). Però és rectificat per Joan Coromines a la nota 6:
«[En realitat, però, en el vol. i, p. 76-77, s’ha provat que la teoria
de Mz.Pi. era errònia i que tant Bunyol com el mall. Bunyola
vénen segurament de vineola. J.C.]» (v, 119a21-24). En canvi,
la primera de les interpretacions etimològiques és la que havia
donat el DCECH (s. v. baño): «en España se hallan excepcionalmente testimonios de la antigua supervivencia del clásico balneum en los nombres de lugar Boñar, Boñuelos, Albuniel, Buñol,
mall. Bunyola, M. P., Oríg., 116-7, 121-2, 201» (i, 491b3-15).
Sobre la debatuda etimologia de Bunyol, vegeu Beltrán (2014).
- Callosa de Segura. Sota l’entrada CALLOSA [Callosa
d’en Sarrià], per a la qual apunta un possible origen mossàrab.
«No hi ha altre indici assegurat que la repetició del nom en el
de Callosa de Segura, ja fora del nostre domini lingüístic, 5 k.
a l’E. d’Oriola» (iii, 196b30-32).
- Castiel [Castielfabib]: «Castiel es nombre de lugar
mozárabe» (DCECH, i, 917a15-16). Vegeu el punt 3.1.
- Castillo de Villamalefa: vegeu Vilamalefa dins aquest
mateix punt, i l’anterior punt 6.4.
- Caudiel < capitellum (DCECH, iii, 275b29-35). Vegeu
el punt 6.1.
- Chella [Xella]. Sota l’entrada CELLA, sant Joan la —.
Redactat per Joan Ferrer i Costa: «ETIM. Del llatí cella ‘cam-
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bra petita; santuari; graner, magatzem’ (cf. DECat, ii, 660b47;
661g14). Els parònims que hem documentat deuen provenir
de la forma mossàrab čella. J. F. C.» (iii, 348a7-10). Trobem una
explicació similar sota XELLA, on s’anomena el «Barranc de
čela» (viii, 121b54-122a9). Vegeu, a més, el punt 6.2.
- Chelva. Sota l’entrada XIRIVELLA (del diminutiu
llatí silvella). Del primitiu sĭlva procedeix Chelva [Xelva]: «vila
important, en domini castellà comarca de Serrans». Presenta
homònims dins l’àmbit xurro: «N’hi ha almenys un homònim
semblant encara amb paper d’apel·latiu, vist l’ús amb l’article:
La Chelva a la Serra d’Espadà, en el te. d’Alcúdia de Veo, o
sigui tot just dellà de la frontera lingüística, i un Chelva que
figura en un doc. de Montan, a. 1264 [...] no es veu clar si és el
mateix de l’Espadà (és a uns 15 o 20 k. de Montan), o si és un
tercer homònim. En tot cas tots dos llocs són massa lluny, i en
comarca ben diferent de la dels Serrans i tampoc no en seran
noms succedanis» (viii, 133b17-27).
- Chiva (sota l’entrada XIVA, que acull en primer lloc
l’homònima Xiva de Morella). «Vila valenciana de parlar xurro,
en els Serrans [...] ETIM. De la qual no se n’ha escrit res, o res
més que l’al·lusió que hi vaig fer en el DECat. i, 346, a propòsit del terme dialectològic “llenguatge apitxat”». Hi torna en
aquesta sucosa entrada (viii, 134b13-135a31), a la qual m’he
referit més amunt (6.2). D’altra banda, Xiva pertany a la comarca de la Foia de Bunyol (vegeu 2).
- Chóvar. Sota l’entrada XOVA. Identifica Xova amb
una de les partides d’Albaida i també amb topònims de la
comarca de Gandia. «Però sobretot al Nord, en la zona xurra
de l’Espadà, hi ha el poble anomenat avui Chóvar, en el treball
de Boronat i Reglà, sobre el cens de 1609 figura Chova, sense
la r entre els pobles d’aquesta zona xurra (Ayódar, Villamalur)» (viii, 144a13-18). El presenta com a duplicat d’Azuévar
[Azuébar], de la mateixa comarca de l’Alt Palància.
- Chulilla [Xulilla]. Sota l’entrada XULLA. «En diminutiu el nom del poble xurro de Xulilla (Chulilla) en els Serrans, a
la ratlla de l’alt Palància» (viii, 147a8-10). Em resulta més convincent l’etimologia proposada per Nieto Ballester (en premsa): azud/azul → Azulilla > (A)Chulilla (vegeu el punt 6.4).
- Cirat. Sota l’entrada SIRAT. «NL aràbic repetit en el
P. Val. 1) Cirat, poble d’un miler d’hab., prop de Caudiel» (vii,
136b54-55). De l’àrab sirāt ‘via’ (vii, 137a17). Vegeu el punt 6.1.

- Cofrentes. Sota l’entrada CONFLENT. Redacta Philip
Rasico: «Hi ha també, al sector aragonès de València, el poble
de Cofrentes i la seva vall corresponent (< confluentes), els
quals es troben precisament a la confluència dels rius Xúquer
i Cabriel» (iii, 423b35-39).
- Cortes de Arenoso i Cortes de Pallás. Sota l’entrada QUATRETONDA i QUATREMITJANA. «Els topònims formats
amb corte són en massa [...] Cortes de Arenoso i Cortes de
Pallás en les comarques xurres» (vi, 313a14-15).
- Domeño (de la comarca de la Serranía). Sota l’entrada
DUEÑO del DCECH: «el primitivo dominium apenas ha dejado descendencia romance (sólo el nombre propio Domeño en Navarra
y zona castellana de Valencia, cat. Domeny)» (ii, 531a11-14).
- Elda: «a l’extrem sud del País Valencià, una forma
originària Ayel·la, sembla haver donat el nom a la vila xurra
d’Elda i de les valencianes Nov-elda i Novetlè» (i, 19-20). Hi
torna sota l’entrada NOVELDA, amb ELDA i NOVETLÈ. Sobre
Elda, remeto a l’estudi de Brauli Montoya (en premsa): «Etla,
Noetla, Nompot i Vinalapó, quatre topònims valencians meridionals que s’han transformat modernament, en l’Onomasticon de Coromines», Congrés Joan Coromines i el País Valencià
(Vinaròs & Rossell, 25-27 de maig de 2017).
- Énguera. Sota l’entrada ANGUERA (riu afluent de
l’esquerra del Francolí). La diferent accentuació «sembla argument dissuasiu, de força difícilment refutable, contra una
idea de relacionar-ho amb Énguera; més que més si el nom
d’aquesta vila xurra vingués de ĭnguĭna ‘costats, engonals’ —la
hipòtesi més raonable» (ii, 198a45-51).
- Espadilla. Sota l’entrada ESPADA. «No crec, però,
que sigui un ver diminutiu, sinó la forma del “superlatiu islàmic” äspat’ äl-Lah ‘el gros, magnífic, espadat’ en què acaba
l’últim contrafort de la serra, ja damunt del riu Millars» (iv,
116b31-35).
- Gaibiel. Sota l’entrada GAYUBA («uva de oso, Arctostaphyllos uva-ursi») del DCECH: «el derivado mozárabe
Gayubel (que en castellano sería *Gayubillo) —así en el S.
xiii, Repartimiento de Valencia— ha dado hoy Gaibiel en el
partido de Segorbe» (iii, 134b50-53). Forma part de la sèrie de
topònims acabat en -iel de què tracto al punt 6.1.
- Godelleta. Sota l’entrada GODELLA. Desestima les
etimologies d’*aquatella (proposada per Montoliu) i del di-
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minutiu de Goda proposat per Gamillscheg i acceptat pel
DCVB: «Salta a la vista que és un diminutiu àr. ġudáyyira:
el diminutiu ġadîr, mot àrab de pertot i de sempre, que
PAlc defineix “estanque, remanso de río, venaje o raudal de
río”» (iv, 362b9-12). S’interroga més endavant si Godelleta serà diminutiu romànic de Godella, i respon: «Potser no
[...]. També pot ser que en Godelleta triomfés la forma de
plural aràbic, que és en -ät, com correspon ja a un femení:
al-ġudairät passava fàcilment a la godeilet, i d’ací godeileta»
(iv, 362b48-363a8).
- Jarafuel. Sota l’entrada XERIMPOLO, bassa de —. Es
tracta d’un topònim del terme d’Orís (Osona): «Potser alteració d’un moss. cerifóllo [...]: és nom de planta CAEREFOLIUM,
que ha donat el cat. cerfull, dial. sardaboll (DECat, vii, 675a38),
cast. perifollo (DECH, iii, 745a27ss.) i el nom del poble xurro
(mossàrab) Xarafuel (val. Xarafull)» (viii, 101b33-40). Sobre
Jarafuel, vegeu el punt 6.1.
- Ludiente. Sota l’entrada LULLÉN. Es refereix de manera tangencial al «poble xurro de Ludiente, avui 1300 hab.,
a l’Alt Millars, prop de Villahermosa [...]. Deu ser un dual aràbic, tal com Alcudién i Almunién (que hom ha castellanitzat
també en -iente) [...]. Al-cudiyain en dual, podria, doncs, donar
Ludién amb el significat ‘els boscos de llenya’ o ‘els dos fustams’» (v, 114b21-36).
- Macastre (la Foia de Bunyol). Sota l’entrada BISCARRI, a propòsit d’una possible relació amb Bigastro, municipi del partit judicial d’Oriola, escriu a la nota 5: «Com que
Macastre és prop d’un branc del riu Magre, penso que pot ser
Macr-aster» (iii, 26a55-60). Però s’ofereixen diverses hipòtesis
sota l’entrada MACASTRE i el riu MAGRE (v, 118a11-119a26).
- Matet: Sota l’entrada MATA: «deu ser deriv. de mata
‘avellaner o llentiscle’ [...], amb sufix col·le. -ētum» (v, 232a3032). Vegeu el que assenyalo al punt 6.2.
- Monforte [Monfort]: «NOMPOT és un nom important i ben antic, conservat sens dubte des de temps ibèrics,
nom d’una vila a l’oest d’Alacant, avui dita Monforte» (v,
471b45-47). Sobre Monforte [Monfort], com assenyalo més
amunt per a Elda, cal remetre a l’estudi de Brauli Montoya (en
premsa): «Etla, Noetla, Nompot i Vinalapó, quatre topònims
valencians meridionals que s’han transformat modernament,
en l’Onomasticon de Coromines».

- Montán i el diminutiu toponímic Montanejos (de
l’Alt Millars). Castellmontant i Castellmontalt, en la documentació antiga del primer. «En tot cas la -n- intervocàlica del
derivat Montanejos també confirma que l’ètimon terminava
en -n o -nn, però no en -nt; i que no era el d’un suposat castell
que munti o pugi» (v, 326a24-b6).
- Navajas (l’Alt Palància). Sota l’entrada NAVALL, NAVALLA i parònims: «ETIM. Tenim aquí una altra forma del mot
que hem estudiat a l’art. Lavaix provinent sens dubte, en última instància, del ll. cl. lavacrum ‘rentador’, ‘safareig’, ‘bassa
d’aigua’ [...], tornat lavaclu en llatí vulgar. [...] I així trobem en
les terres de llengua castellana, Navajas, poble xurro del p. jud.
Sogorb» (v, 447a24-27). I en la nota 3: «Gulsoy (en el DECat,
v, 889) prengué això (que jo donava com un cas de superposició o contaminació), com si fos nava l’ètim veritable» (v,
447b38-41). Cf. l’apartat 3.
- Navarrés i Canal de Navarrés. Com a parònim dins
l’entrada NAVARS. «NAVARRÉS, poble valencià xurro, 8 k. al N.
d’Énguera i 10 a l’O. d’Alberic, a l’eixida de la vall coneguda
per la «Canal de Navarrés», que provinent d’Anna, desemboca
al Xúquer per la dr., poc més amunt de la frontera lingüística.
Pron. navarrés en els pobles de llengua nostra» (v, 450b1630). A propòsit de la nosalteritat expressada per Coromines,
vegeu la continuació del passatge i els meus comentaris dins
l’apartat 7. Sobre l’etimologia de Navarrés: «A penes es pot
dubtar que vindria de canalis navarrensis i villa navarrensis, deixant tàcit el substantiu, com a llocs poblats per navarresos;
però com que en la vida quotidiana era més freqüent el nom
del poble Navarrés, després, en denominar la vall, s’ha refet
afegint-hi “de”: Canal de Navarrés» (v, 450b37-43).
- Orihuela [Oriola], capital de la comarca del Baix Segura. Sota l’entrada ORIOLA. «En la part castellana del P. Va.,
Oriola (cast. Orihuela), sembla venir d’aureola (o un derivat)»
(vi, 84b24-25).
- Pedralba. Sota l’entrada PEDRA, és un dels múltiples
compostos amb el substantiu pedra. D’etimologia transparent
(pedra + alba ‘blanca’), l’OnCat es limita a escriure’n: «municipi dels Serrans, a la zona de llengua castellana del País
Valencià, al límit amb el Camp de Llíria» (vi, 178b19-21).
- Quesa. Sota l’entrada CUBAISA i noms semblants.
A propòsit d’una Torre de Quesa que figura en dos passatges
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del Repartiment de Jaume I, i que interpreta pronunciada com
a kuéza: no tindria res a veure amb Quesa, «poble xurro dels
Serrans (el nom del qual ve probablement de casea ‘els formatges’)» (iii, 476a23-25). Cal dir que es tracta de la comarca de la
Canal de Navarrés; no dels Serrans o la Serranía (vegeu 2).
- Sacañet (l’Alt Palància). Sota la subentrada EL XOCAINET, que remuntaria al preromà tsucca ‘soca’, i que l’OnCat relaciona amb Zucaina (vegeu infra): «oït sakanyét a Casinos: on torno a tenir el pl. aràbic en -et» (viii, 140a55-b10).
- Sax [Saix]. S’esmenta en diversos passatges (ii,
265a7-12; vi, 455b14-17; viii, 139a34-47), el darrer dels quals
el relaciona amb Xixona: «Crec en efecte, que així com Saix ve
palesament del ll. saxum ‘penyal’, damunt aquest mot es crearia un derivat *saxo-onem, mitjançant la termº -o, -on, comuna a tants noms de poblacions hispàniques: Barcino, Tarraco».
- Sinarcas, «a la Manxa (prop d’Utiel), que sembla un
celtisme senárikas (cf. cast. serna, port. seara ‘camp singular’ <
sénara, veg. DECH, s. v.)» (vi, 454a36-45).
- Sogorb [Segorbe]. En diversos passatges pren com
a etimologia «Segobriga d’on el llunyà val. Sogorb, cast. Segorbe» (v, 318b27-30); «Cf. Sego-dunum > (Pobla de) Segú,
Segobriga > Sogorb, i cast. Segovia» (vii, 75b51-53); «[sota SEGART] Un cèltic seg-areto, que es podria certament construir a
base de l’arrel de sego-briga > Sogorb; però justament a tocar
de Saguntum, la gran ciutadella anticèltica, seria ben xocant»
(vii, 78b2-5). Cf. l’apartat 6.4.
- Soneja (l’Alt Palància). S’hi refereix doblement, i
amb les mateixes paraules, al primer volum de l’OnCat, a propòsit del Cap de Sanitja, antic nom del Cap de sa Cavalleria, i
de l’entrada SANITJA, Port de (i, 108-9, 250): «Sänhāğa, nom
d’una famosa cabila bereber. La ā convertida en i per imela.
Del mateix origen Senija, al costat de Benissa, marina d’Alacant. Soneja a la zona xurra del riu Millars [sic, per Palància]».
Trobem la mateixa ubicació errònia sota l’entrada SENIJA i els
seus homònims i parònims (cf. 2): «Afegim-hi encara Soneja,
poble de la zona xurra del riu Millars, on el timbre pregon del
s- emfàtic tenyí de velar la a aràbiga» (vii, 105a7-9).
- Sot de Chera [Sot de Xera] (comarca de la Serranía).
Sota l’entrada BURJASSOT: «és visible que en això [la forma
Sot] no hi ha res d’àrab sinó mossàrab (o aragonès?); certament el ll. saltus ‘boscúria’ romangué en mossàrab, però aquí,

com documenta Simonet (p. 587) apareix en la forma šaut»
(iii, 147b7-12). Vegeu el punt 6.2.
- Torrechiva (l’Alt Millars). Sota l’entrada XIVA. El segon component de Torrechiva coincideix amb el topònim Chiva, de la Foia de Bunyol (vegeu supra): «Qui sap si sota aqueixa superfície romànica, no s’oculta un nom àrab-mossàrab
turra .l-cíba ‘terme (o termenal) de la ceba’» (viii, 135a35-42).
- Tous (sota l’entrada TOU, TOUS): «En el fons no és
més que l’adj. tou, substantivat, amb el significat de ‘indret
fondo, clot buit’» (vii, 331a22-23). Remet al DECat, s. v. tou
(< tōfu). Vegeu, a més, el passatge relatiu a la consideració
sobre la gent de Tous per part dels pobles veïns (a l’apartat 7).
- Vallat (l’Alt Millars). Sota l’entrada ESTAON i noms
afins, a propòsit de ribéra de ballát, nom alternatiu per a la
vall del riu Estaon (Vall de Cardós), la nota 1 precisa per a
ballát: «Prové del ll. vallatus part. de vallare ‘tancar amb una
estacada’» (DECH, v, 735) [iv, 152a28-37]. Hi torna sota VALLAT, EL (vii, 404a43-48). Sobre topònims xurros acabats amb
-t, vegeu 3.1.
- Villahermosa i Castillo de Villamalefa (l’Alt Millars):
Em refereixo a aquests topònims de l’Alt Millars al punt 6.4.
Ofereixo aquí la transcripció dels passatges corresponents:
«Vilamalefa (Beni Malīha ‘fills de la formosa’)» (i, 295); «Vilamalefa [...] dissimilació de [...] Vinamalefa < Ibn al-Malîha»
(ii, 431a40-45). «Nom antic de Villahermosa, -fermosa [...]
Castillo de Villamalefa [...]. De l’àr. Ibin al-Malîha el ‘fill de la
formosa’ [...]. Posteriorment se substituí el mot aràbic per la
seva trad. castellana hermosa» (viii, 38a10-23).
- Villamalur [Vilamalur] (l’Alt Millars): «dissimilació
de Vina- > Ibin + un NP aràbic» (viii, 38a28-32). Cas comparable a l’anterior de Vilamalefa / Villamalefa.
- Villar del Arzobispo (sota l’entrada VILLA): «Villar
[...], en realidad sólo conocido como nombre de lugar o de
persona» (DCECH, v, 819b4-10).
- Villena. Sota la subentrada BILLENA [sic], parònim de Miliana (Ulldecona) i Meliana (8 km al N. del Túria):
«m’inclino a creure que vénen també del NP aràbic Meliāna».
«La grafia Villena, general avui dia per a la vila cast., està en
contradicció amb les antigues i amb la pronúncia dels pobles
valencians limítrofs; en els quals, precisament no hi ha hagut
mai confusió dels sons v i b. [...] Enric Valor, ben conscient de
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la pronúncia de Castalla i rodalia, m’escrivia “el Marquesat de
Billena” 20-IX-1973» (ii, 403b16-35).
- Viver (l’Alt Palància). Sota l’entrada VIVER, VIVERS:
«Són nombrosos els topònims amb aquests noms. Perpetuen el ll. vīvarium ‘indret destinat a tenir i criar animals, com
conills, i especialment peixos’, ‘aquari de peixos’ > viver» (viii,
85b55-86a2). Pel que fa al Viver de l’Alt Palància, remeto al
passatge ja citat (vegeu 3), que redacta Joseph Gulsoy.
- Yátova (la Foia de Bunyol). Sota l’entrada FONTAIADA o -TALLADA: «¿fontis hiatŭa ‘clivelles o cavernes de la
font’? [...] és, doncs, possible la hipòtesi hiatŭa (sembla que el
NL xurro Yátova tingui aquest ètim)» (iv, 251a18-26).
- Zucaina [Sucaina] (l’Alt Millars). L’OnCat el fa parònim de Sacañet, sota la subentrada EL XOCAINET, a partir
d’una base preromana tsucca ‘soca’ (vegeu supra). «Forma on
tenim el nom de planta en singular» (viii, 140a55-b10).

es comprèn molt bé l’adició d’una -d- per contaminació dels
Vallde-» (ii, 324b50-56).
- Benefites (Bicorp). Sota l’entrada BENAVITES (nom
mossàrab). «Certament Benavites és un nom mossàrab [...].
Salta a la vista que Benavites és pinna vĭtis ‘roca de la parra’»
(ii, 434b46-47). Entre altres parònims, «probablement, un caserío [sic] Benefites, xurro, agr. de Bicorp, on la intervenció de
l’àrab canviaria, no sols la P- en B- sinó també la v labiodental
(ben estranya a l’àrab) en f» (ii, 435a24-27).
- Berniches (sota l’entrada BERNILS). El vocalisme e-í
de Bernils (que alterna en català oriental amb Barnils) concorda amb un dels seus parònims «en forma mossàrab, en el
P. Val.: Berniches», partida de Villamalur; «oït per Gulsoy» (ii,
473a6-8). Cf. CTV i Nebot (1991: 94): Barranco de Berniches
(Villamalur).
- Calpes de Arenoso «és caseriu de 300 habitants, i sufragània de la Puebla de Arenoso» (iii, 202a9-11). Cf. Los Calpes
(Puebla de Arenoso) en el CTV. Val a dir que la gent de Los Calpes
prefereix prescindir del complement de Arenoso, que els associa
al nucli municipal de La Puebla. Dins Nebot (1991: 66), hi figura
erròniament Los Calpes com a «aldea de Cortes de Arenoso».
- Cárrica [Peñalba]. «En els Pirineus centrals hem trobat rastres d’un cèltic *karrika ‘rocater’ (DECat, vi, 932b21 ss.)
[...] prop de Sogorb, un poble Cárrica, també dit Peñalba» (iii,
291a32-33). Cf. Nebot (1991: 68): «Cárrica, antiguo nombre
de la aldea de Segorbe llamada hoy Peñalba; se halla, no obstante, en la actualidad, el Plano de Cárrica, partida de Segorbe». Dins el CTV: Llano de Cárrica (Segorbe).
- El Charcum: «extens paratge que és del te. de Tous a
la r. de Quesa i prop del trifini amb Navarrés [...]; potser es prolonga fins prop de Sumacàrcer, on tinc nota de pda. El čarkúm
[...]. De les meves enq. allà tinc nota d’una variant El Charcuno
(amb -ûn aràbic adaptat altrament) entre Tous i Énguera, i allí
prop una altra anomenada Los Charcos» (viii, 115b29-45). Cf.
CTV: El Charcum (Tous).
- «Font i Mas La Chirivilla ja en domini xurro, te. Zucaina; i Fuente de Chirivilla (Monzó Nogués. Hijarense [sic, por
Mijarense], ACCV, xii, 1951, p. 242)» (viii, 133a25-29). Cf. Nebot (1991: 201): La Chirivilla, «caserío y partida de Zucaina».
Són parònims del valencià Xirivella (< silvella), com s’indica
més amunt (vegeu 5).

8.2. Toponímia diversa (pedanies, partides, paratges, etc.)
- Las Albaredas, llogaret «que ja és de parla xurra, i
està entre els pobles de La Mata de Morella, el poble aragonès
de Cantavieja [ = -vella], i la canyada d’Ares» (ii, 158a38-41).
- Árguenes, partida del terme d’Algar de Palància;
«més xurro això que val., car continua pel te. d’Artesa de Sogorb» (ii, 239a46-51). Cf. Nebot (1991: 187): Arguinas, partida
de Segorbe; CTV: Árguinas, Llanos de Árguinas, Masía de Árguinas, Rambla de Árguinas (Segorbe).
- Artaix, «a Villar del Arzobispo [...], probablement del
plural mossàr. artai(r)s» (ii, 257b11-16).
- Barrachina, nom de lloc representat «en domini
aragonès i xurro» (i, 201); pel que fa al xurro, l’identifica més
concretament com a partida d’Alcúdia de Veo (ii, 355b40-43).
Cf. Nebot (1991: 359): Barrachina, partida de Barracas.
- Belderan, partida de Fanzara. Sota l’entrada BALERAN, Pic de ~, aquest topònim de la carena pirinenca i de
probable nissaga bascoide presenta una variant Balderan, que
suggereix a Coromines un ressò —entenc que massa lluny
de la primitiva àrea bascoide— en aquest nom de lloc fanzarí: «Orientats pels llocs, i per la terminació -an, cap a la
toponímia bascoide, és atractiu suposar -bela-aran ‘vall dels
corbs’ (amb metàtesi de e-a). No ens en desvia el fet de retrobar Belderan com a pda. del poble xurro de Fanzara [...], car
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- kaņā’l mendoléro apareix com a rèplica al topònim
de Llíria Almendrolero, que correspon al nom de l’ametller en
varietats xurres com la de la Puebla de Arenoso, amb el sufix
-ero característic de les designacions d’arbres (Gargallo 1982:
60-61). Aquest kaņā’l mendoléro és un topònim estrictament
fronterer, situat entre Casinos, Llíria (valencianoparlants) i el
Villar del Arzobispo: «en el trifini [de Casinos] amb Llíria i Villar Arz. Sembla que vénen d’un alméndola = cast, almendra.
Amb sufix col·le. -ar: Mendolar llog. immediat al N. de Losa del
Obispo» (ii, 158a59-b3). Cf. CTV: Solana del Almendolar (Algimia de Almonacid, Vall de Almonacid); Nebot (1991: 206): El
Almendrolar, partida de Azuébar y de Sot de Ferrer.
- Landénia (Gestalgar). Sota l’entrada ANDANÍ (poblet de la Noguera). «N. Primitiu GzSerrano (en un opuscle
«Onda i Quartonda», p. 43) dóna notícia d’una pda. Landénia,
te. de Xestalgar, que en els “amillaramientos” figura com Andenia: l’afegeixo ací perquè també deu venir d’aqueix gentilici
aràbic, en el seu fem. al-hämdänîya» (ii, 188b16-24).
- Novaliches (sota l’entrada FONTITX): «poble xurro
en terra seca artigada, prop de Viver (Cavanilles i, 91); prové
de novales ‘artigues’ > nobalíč, després Novaliche i pluralitzat
de nou en Novaliches» (iv, 255a18-21). Hi torna sota NOALS
(v, 465b17-22) i NOVELITX (v, 479b36-46); i a propòsit de
formes mossàrabs accentuades en -ítx (vii, 447b55-448a2).
- Redován (sota l’entrada BENIARDÀ): «poble 4 k. NE.
d’Oriola, ve del riduān “gratiosus” [...] avui Reduān a Algèria»
(ii, 443a56-58). Vegeu també sota RÒTOVA: «Més versemblant seria adjuntar-hi Rodovà [...] a Algèria Reduān [...] també
Redován, el poble xurro, 8 k. al NE. d’Oriola» (vi, 435b44-56).
- Torcas. Sota l’entrada TURBALLOS, i a propòsit del
castellà dialectal torca ‘gran clot avencós’, identifica, entre altres caseríos de l’àmbit hispànic peninsular, un de Caudiel (vii,
365b34-41). Cf. Nebot (1991: 109): «Torcas, caserío de Puebla
de Arenoso, partida de Alcudia de Veo, Segorbe, Soneja y Jérica».
- Vanacloig: «llogaret agregat a Chulilla (vora el Villar), ja en domini lingüístic xurro però amb grafia catalana
(mapa del partit judicial, en la G.G.R.V. [Geografía General del
Reino de Valencia], p. 926b): és evidentment un compost, sens
dubte heretat de temps prejaumins» (vii, 444a13-39).
- Zamorca [Çamorca/Somorca]. Després d’elucubrar
per a Famorca sobre diverses possibilitats etimològiques ba-

sades en l’àrab, assenyala: «Çamorca/Somorca, veïnat del terme xurro [de] Dosaigües, pot tenir una explicació paral·lela;
pot ser súq múrqi ‘mercat aigualós’ o ‘de les aigües salobres’»
(iv, 177b20-24). I a la nota 4: «És en te. de Dosaigües, a 1 k. de
la r. de Torís [...] i els nomencl. escriuen Zamorca, però a Torís i
a Montroi em pronunciaren somórka» (iv, 177b59-178a2). Cf.
CTV: Camino de la Zamorca (Dos Aguas).
8.3. Orònims i altres referents del territori
- La Chana, «en la comarca xurra, turó del te. de Viver (GGRV, CPna., p. 1001)» (iv, 463a25-27). La font és, de
nou, la Geografía General del Reino de Valencia. Sota l’entrada
LA JANA, seria un dels nombrosos topònims «on ha quedat
congelat aquest nom arcaic de la fada, provinent del ll. diana
‘divinitat campestre dels boscos i les aigües’» (iv, 462b53-55).
- Golosill[a]: «En el vessant Oest del Penyagolosa hi ha uns cingles que els de Villahermosa m’anomenaren
Golosill[a]15 en llur parlar xurro: diminutiu toponímic del (PENYA)GOLOSA [...] ‘la petita aguilosa’ (car essent cingles, ja
penya se sobreentén)» (vi, 193a11-17). Cf. CTV: La Golosilla
(Villahermosa del Río).
- La Peña o Piedra Saganta, «a l’Alt Millars, anotat
junt amb la variant Seganta, pel P. Monzó Nogués, en el seu
treball El Mijarense (An. Ce. Cult. Val. xii, 1951, p. 248); En Gulsoy, en una enq. local, comprova el nom, i precisa el lloc, com
“La Piedra Saganta”» (vii, 75b3-12). L’obra citada és «El Mijares y el mijarense», Anales del Centro de Cultura Valenciana.
- Sierra del Caballón, sobre la qual mostra un detallat
coneixement del territori (cf. l’apartat 2): «pertany sobretot
al te. de Dosaguas, fins a la r. de Tous i quasi al trifini amb el
nostre Catadau: amb el vèrtex geodèsic Caballón, en te. Tous,
765 alt., però la serra continua amb aquest nom uns 4 k. al
NO. amb el punt culminant en el vèrtex 827, el que duu el
nom mossàrab de Colaita (te. Dosaguas), i un desnivell ben
pendent d’uns 300 m. per espai d’uns 900 a banda i banda»
(iii, 345b11-30). Cf. CTV: sierra del Caballón (Dos Aguas, Tous).
D’altra banda, per a Colaita proposa l’ètim collecta ‘recapta,
recollida’ (iii, 404a55-58).

15. Com he indicat més amunt (ap. 2, nota 6), manca la -a segurament per
errata de transcripció.
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- Serra d’Espadà: «la gran serralada que separa, en
l’alta Pna. Cast., els pobles de llengua nostra, dels xurros o
cast. de la vall de Sogorb i alt Palància (1401-1800 alt.): oït
espadá a Aín [...], a Eslida, Beo, etc.; 1961: espadán cap a Fanzara i Sogorb, castellano-parlants» (iv, 116a44-49). Sobre la
formulació «de llengua nostra», vegeu l’apartat 7.
- Sierra de Espuña, a la qual responen dues referències
homònimes, a l’àmbit xurro i a Múrcia: «una a l’O. de Penyagolosa, entre aquesta i la de Montalgrao (te. Pina), p. j. Viver
(GGRV, 530, 26, 31, 548), i l’altra a Múrcia» (iv, 141a7-10).
Remet de nou a la Geografía General del Reino de Valencia.
- Sierra de Pina o de Montalgrao: «Montán (2), el xurro i Montanejo[s] són en les graonades successives de la gran
Sierra de Pina o de Montalgrao (1401 alt., la més alta al sud
del Penyagolosa)» (v, 328a29-32). A la seva falda es troba la
localitat de Pina de Montalgrao.
- Monte Serratilla, parònim de Serratella: «prop de
Peñaescabia, tirant cap a la Serra d’Espadà (Cavanilles i, 123)»
(vii, 124a1-3). Cf. Nebot (1991: 176): «La Serratilla, partida de
Torás, Pavías, Pina de Montalgrao y Begís».
- Peña Turco i Laguna del Turche (sota l’entrada TORQUERA): «Sembla que aquest últim radical [torca] no fou del
tot estrany a les zones mossàrabs del Sudest d’Espanya: Peña
Turco, te. Chella (GGC, Val. ii, 356), i la Laguna del Turche, circular, en el te. de Bunyol (ib. 314)» (vii, 310a9-12). Remet, a més,
al DCECH (s. v. torca), on trobem indicacions més detallades:
«El vocablo parece tener viejo arraigo, al menos toponímico,
entre los Serranos de Valencia. Hay por allí algún nombre terminado en -torcas, y probablemente constituyen instructivas
variantes mozárabes del mismo vocablo, el nombre de la Peña
del Turco de forma redondeada y erizada de cuevecitas, en el
término de Chella (V. foto y descripción en Sarthou, Geogr.
Gral. Prov. de Valencia ii, 356-7) y la Laguna del Turche, de
forma circular, en Buñol (ibid. 314)» (DCECH, v, 553b10-20).

- Millars, fluviònim procedent del col·lectiu miliares
‘camps de mill’ (v, 273a47-48); «riu MILLARS [...] en cast.
Mijares, almenys en el parlar actual dels pobles xurros» (v,
273b2-5).
- Sarache (brazal de —). Sota l’entrada SARAÍS (llogaret de la vall de Boí), tracta el parònim mallorquí Saraix i
postula un ètim «cerasĕos ‘cirerers’, admetent metàtesi de la
palatal de Čarais > Saráiš; nom i evolució que es repetirien en
el “brazal de Sarache”» (vii, 49b46-50).
- El Segura «riu que neix a Fuente Segura (Jaén) i que
després de travessar la comarca del Baix Segura desaigua a la
mar, prop de Guardamar, a l’extrem S. dels Països Catalans»
(vii, 87b8-11).
- Vinalopó: «El riu que, provinent de Bocairent, i
descrivint-hi una corba, i amb altres corbes per Villena, Elda,
Monòver, etc., desemboca davall d’Elx» (viii, 73b3-5). Com el
Millars, discorre pels dos àmbits lingüístics del País Valencià,
però la seua etimologia no resulta tan transparent: «Originàriament no seria [...] nom fluvial, sinó el d’un indret poblat o
conreat o edificat: és sempre el cas dels noms en Vin-; i com
aquests ha de ser format, en tot o en part, per l’àrab. I farem
bé de deixar-nos guiar per la forma -lapó amb a puix que és la
pròpia del paratge d’origen i la mantinguda per les dades més
antigues» (viii, 73b40-46). Vinalapó, com Etla [Elda], Noetla
[Novelda] i Nompot [Monfort], són topònims modernament
transformats dels quals s’ocupa en l’estudi abans citat (8.1)
Brauli Montoya (en premsa).
8. 5. Comarques
- La Foia de Bunyol. Sota l’entrada FOIA ‘clotada’. Sobre aquest mot escriu: «peculiar del P. Val i les Terres de l’Ebre
que s’aplica a clotades, i fins i tot a camps fèrtils, amb escassa
concavitat, on les aigües es poden ajuntar poc o molt, amb
caràcter passatger en temps de pluges; o especialment aptes
per al regatge natural» [amb remissió al DECat, s. v. bòfia, i al
DCECH, s. v. hoya] (iv, 237a40-4). I en particular sobre el nom
de la comarca: «La Foia de Bunyol, comarca del País Valencià,
de llengua castellana, al sud-oest de l’Horta de València» (iv,
237a59-60).
- Els Serrans: «en primer lloc, nom de la gran comarca
valenciana de llengua cast., a ponent de l’Horta, que comprèn

8.4. Hidrònims
- Borrunes, «nombre de un manantial de Buñol (zona
castellana de Valencia, Sarthou, Geogr. Gral., II, 314)» (DCECH,
iv, 681a36-43).
- Cabriel, «[...] de -olum, per simplificació de la forma
cast. Cabriuel» (iv, 175a42-44). Cf. l’apartat 6.1.
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interessos del filòleg per l’àmbit lingüístic català i per l’hispànic peninsular. A través de la frontera lingüística entre el valencià i el castellà contigu, la mirada i la paraula de Coromines
es projecten cap als noms de lloc, la terra i la gent des d’un
sentiment de pertinença a la llengua compartida de Salses a
Guardamar, des de la nosalteritat corominiana (vegeu 7).

la zona d’aigües que van al Túria [...]. El nom els ve d’ocupar
la zona muntanyosa a l’esq. del riu. A la ciutat de València, ha
donat nom al Portal dels Serrans, Pont dels Serrans, carrer dels
Serrans» (vii, 122b7-17). Aquest nom reflecteix una mirada
sobre la comarca des del Cap i Casal valencià, des de la perspectiva de l’àrea valencianoparlant, des de l’àmbit lingüístic
del català. En canvi, la designació popular de la comarca in situ
no és Los Serranos, sinó La Serranía.
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9. A tall de conclusió
Atesa la desbordant capacitat de relacionar llengües
i espais lingüístics que Joan Coromines va demostrar al llarg
de la seua vida i obra, no resulta estrany que des de l’estudi
de la toponímia catalana el seu Onomasticon preste una notable atenció als noms de lloc veïns del territori valencià de
parla castellana. L’aplicació generosa de l’etiqueta de xurro
dins l’OnCat a diversos topònims d’aquesta part del país, no
només a l’àrea dialectal castellanoaragonesa, sinó també a
espais com el del castellà meridional de tipus murcià (vegeu
1), m’ha portat a inserir dins el títol la referència de toponímia
xurra (en cursiva, i en sintonia amb l’ús corominià), en lloc
d’una de més precisa però també més prolixa com ara «toponímia de les terres valencianes de parla castellana». Etiquetes
a part, diria que es tracta d’un aspecte fins ara inexplorat dins
l’obra de l’etimòleg.
També es troben notícies sobre aquesta toponímia
xurra, si bé en menor mesura, dins les altres dues grans obres
de Coromines, el DECat i el DCECH, i són freqüents en aquesta
matèria les remissions als dos diccionaris etimològics des de
l’OnCat.
El coneixement directe del territori, especialment de
llocs veïns a la frontera lingüística que Coromines va poder
visitar, es complementa amb notícies de col·laboradors, com
Gulsoy o Giner, així com a partir de fonts llibresques (no sempre fàcils d’identificar, sense una bibliografia de referència).
La menor familiaritat de l’autor amb alguns llocs d’interior
explica errors d’ubicació, com la de Soneja a la zona xurra del
Millars, quan pertany a l’Alt Palància (vegeu 2).
En qualsevol cas, la representació d’aquesta toponímia del País Valencià de parla castellana dins l’obra de Coromines resulta ben valuosa com a espai d’intersecció entre els
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— (2010): «Una mirada romànica als parlars xurros», Emili Casanova
(ed.), Els altres parlars valencians. I Jornada de Parlars Valencians
de Base Castellano-aragonesa, Denes, València, pp. 247-268.
— (2013): «La dona de record immarcescible. Ecos almerienses en
la obra etimológica de Joan Coromines», Anuari de Filologia.
Estudis de Lingüística, 5, pp. 1-31.
— (en premsa): «Si te’n vas a batre als xurros... La mirada al otro
más allá de la frontera lingüística», III Jornada sobre els parlars
valencians de base castellano-aragonesa, de base valencianoaragonesa i de base castellano-murciana (Villar del Arzobispo,
4-5 de novembre de 2016).
GEC = Gran Encicoplèdia Catalana. Consultable en línia: http://www.
enciclopedia.cat/obra/Enciclopedia/Gran-enciclopedia-catalana.
Gómez Casañ, Rosa (1985): «El topònim Segorbe a la llum de la documentació notarial dels segles xiii al xvi», Xè Col·loqui general de
la Societat d’Onomàstica / 1er d’onomàstica valenciana, Valencia, 29 i 30 de març de 1985, Universitat de València - Generalitat Valenciana, València, pp. 428-433.
Montoya, Brauli (en premsa): «Etla, Noetla, Nompot i Vinalapó, quatre topònims valencians meridionals que s’han transformat
modernament, en l’Onomasticon de Coromines», congrés Joan
Coromines i el País Valencià (Vinaròs & Rossell, 25-27 de maig
de 2017).
Nebot Calpe, Natividad (1991): Toponimia del Alto Mijares y del Alto
Palancia, Diputació de Castelló, Castelló.
Nieto Ballester, Emilio (en premsa): «Les relacions toponímiques
(lingüístiques) entre la Manxa (Albacete, etc.) i la zona dels
Serrans», III Jornada sobre els parlars valencians de base castellano-aragonesa, de base valenciano-aragonesa i de base
castellano-murciana (Villar del Arzobispo, 4-5 de novembre de
2016).
OnCat = Joan Coromines et alii (1989-1997): Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de
llengua catalana, Curial Edicions Catalanes-Caixa d’Estalvis i de
Pensions «La Caixa», Barcelona (8 volums).
Zamora Vicente, Alonso (19672): Dialectología española, Gredos,
Madrid.
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Onomàstica valenciana a Elda. Antroponímia i toponímia
des d’una perspectiva diacrònica i sincrònica
Antonio Gisbert Pérez
[Centre d’Estudis Locals del Vinalopó, Elda]

INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest treball és oferir una aproximació
a la història de l’onomàstica valenciana d’origen català principalment, però també aragonés en certa mesura, en una població, Elda, a hores d’ara castellanoparlant.
La pervivència durant segles de la nomenclatura autòctona corre el risc de desaparèixer, especialment en la toponímia, com a conseqüència del creiximent urbanístic que s’hi
ha superposat i la moda nefasta de crear polígons numerats
en l’àmbit rural.
El nostre punt de partida és la constatació que Elda
va ser valencianoparlant fins a principis del segle xviii i que,
encara que el valencià va desaparèixer com a llengua natural
d’ús dels elders, ha perviscut no sols en la parla popular actual
(que ja hem estudiat en altres llocs), sinó també en l’onomàstica com una mena d’empremta fossilitzada que ens ha
arribat fins avui.
Farem un recorregut diacrònic tant per l’antroponímia (noms, cognoms, malnoms), com per la toponímia (urbana i rural). Ens fixarem en determinats moments sincrònics,
especialment en la situació actual, quan el perill de desaparició és més greu i la necessitat de la seua preservació més
peremptòria com a part important del patrimoni històric i
cultural, encara que immaterial, del municipi. Complementàriament tindrem en compte l’estrat toponímic àrab previ i la
superposició castellana posterior.

METODOLOGIA
Pel que respecta a l’antroponímia, hem pogut replegar un conjunt de noms, cognoms i, fins i tot, malnoms gràcies
a treballs anteriors que han estudiat fonts primàries, com la
carta de poblament de 1611, llibres de batejos i matrimonis
de l’arxiu parroquial de l’església de Santa Anna, i documents
de l’arxiu municipal, entre d’altres. Cal destacar la tasca realitzada per Brauli Montoya Abat, Emilio Gisbert Pérez, Miguel
Ángel Guill, Glicerio Sánchez Recio i Juan Rodríguez Campillo,
per esmentar-ne alguns.
Quant a la toponímia, el nostre punt de partida sincrònic ha sigut el Libro de aguas, de 1859, manuscrit que pertany a la Comunidad de Regantes de Elda, donat a conèixer
per Emilio Gisbert mitjançant un interessant treball (Revista
Fiestas Mayores, 2008), en què ens vam adonar que hi apareixien un bon nombre de topònims, especialment d’origen
valencià, pràcticament desconeguts fins en aquell moment, al
costat d’altres de ben constatats.
La nostra tasca ha consistit en buscar les primeres
referències documentals d’aquests topònims i també les últimes en cas que actualment hagen desaparegut del mapa del
terme municipal de l’Ajuntament d’Elda. També hem investigat la presencia de topònims similars o iguals en la resta del
territori valencià, així com les primeres mostres escrites de
certes paraules en documents i textos en la nostra llengua, tot
gràcies a unes eines valuoses que l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua posa a l’abast del públic en la seua pàgina web: el
Corpus toponímic valencià i el Corpus Informatitzat del Valen-
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cià, respectivament. Hem utilitzat també diversos diccionaris
per a buscar les accepcions precises dels vocables.
Per a un millor maneig d’aquest treball, hi afegim ara
una llista de les sigles emprades de les fonts principals:
- AVL: Acadèmia Valenciana de la Llengua
- CIVAL: Corpus Informatitzat del Valencià de lAVL
- CTV: Corpus toponímic valencià de l’AVL
- DNV: Diccionari normatiu valencià de l’AVL
- DCVB: Diccionari català valencià balear d’ Alcover
i Moll
- DRAE: Diccionario de la lengua española de la Reial
Acadèmia Espanyola
- LA: Libro de aguas del riego de la huerta de la villa
de Elda, de 1859
- MTE: mapa del terme municipal, any 2000, Ajuntament d’Elda

acomodat a les característiques fonètiques o morfològiques
d’aquesta llengua. Cal dir també que en algun cas el malnom
seria de persones que, tot i viure a Elda (especialment ja al
segle xx), haurien nascut en pobles de parla valenciana de la
nostra comarca i haurien mantingut el malnom propi, que seria adoptat pels elders.
Com a nota curiosa, alguns noms elders en el segle xx
utilitzen com a malnom el corresponent nom valencià, com
és el cas d’algun Pedro conegut per el Tio Pere o en altres
casos Perete, per exemple. També n’hi ha casos en què el nom
rep el sufix apreciatiu -ico sobre la versió valenciana i no sobre la castellana del nom propi: Salud > Salutica (de Salut),
Bárbara > Barberica (de Bàrbera)... A més, està molt arrelat
l’ús de l’hipocorístic Chimo (Ximo) per a referir-se als Joaquín.
Llista de l’impost del morabatí de 1396 (extreta
del llibre d’Enric Guinot 1999)
Castelló de Bellver o Bellvís, Bernat Claver, Jaume Escrivà, Manuel Escrivà, Navarro (Johan, Pere i Bernat), Beneyto
Roiç, Anthon Rixart, Pere Vicent.
Llista dels pobladors cristians de 1478
Francesch Crespo, Nicholau Larí, Jaume Monçó, Johan Trullols, Berthomeu Pomares, Jaume Roig, Johan Roig,
Sanç (Ramon, Jaumot i Johant), Manuel Escrivà (major), Manuel Escrivà (menor).
Cognoms entre 1583 i 1611
Abat, Artés, Bernabeu, Candel, Castell, Esteve, Falcó,
Gil, Grau, Llobregat, Molla o Mollà, Rives, Sent Andreu, Sent
Joan.
Cognoms entre 1611 i 1615
Amador, Amat, Aracil, Arqués, Artés, Bellot, Bernabeu,
Brotons, Candel, Castell, Escrivà, Esteve, Falcó, Farines, Ferri,
Francés, Gil, Gramatge, Gras, Grau, Joan, Jover, Llobregat, Molla
o Mollà, Navarro (Antoni, Joan i Pere), Payà, Pastor (Guillem),
Pomares, Reig, Rives, Santandreu, Sent Andreu, Sent Joan,
Sempere, Seva, Seves, Torregrosa, Servera (Joan de), Sirvent.
Cognoms del llibre de batejos 1610 i 1616 (només
s’hi inclouen els que no han aparegut encara)
Bañuls, Domènech, Laplana, Terol i Vicent.
Cognoms del llibre de matrimonis 1605-1638
(només els nous)

Per a la ubicació dels topònims, especialment els corresponents a l’antiga horta d’Elda, ens hem servit del treball
d’Emilio Gisbert (1980), un mapa de 1939 fet per a un projecte de millora del reg on apareixen les principals séquies de
la dita horta, la qual cosa va facilitar la ubicació dels diferents
topònims. El nucli urbà que mostra aquest mapa és més petit
que el que correspondria a l’any 1939, perquè està basat en
un altre de les darreries del segle xix.
ANTROPONÍMIA
Presentem un llistat de noms i, especialment, de
cognoms, replegats des del segle xiv fins al segle xx, a més
d’un altre de malnoms del segle xvii que arriba, també, al
segle xx.
La característica principal dels cognoms és que són
clarament valencians, és a dir, principalment d’origen català,
però també aragonés i navarrés, orígens amb plena presència
a l’antic regne de València des de l’Edat Mitjana. Per això hem
considerat la seua valencianitat sense cap dubte (un exemple
ben clar és el cognom Navarro).
Pel que fa als malnoms, hem triat aquells que presenten una forma clarament valenciana (origen català o també
aragonés), fins i tot aquells que mostren un origen valencià,
però han sofert alguna mena de castellanització que els ha
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Aravit, Belda, Berenguer, Blanes, Colomer, Correges,
Jonquera, Martí, Mingot, Mira, Miralles, Pellicer, Sabater, Sala,
Savall, Sellés, Serdà, Valls i Vila.
Cognoms nous apareguts entre l’any 1638 i l’any
1884 (llista de votants de 1884)
Amorós, Asensi, Bernat, Bevià, Botella, Busquier, Cantó, Casañes, Carratalà, Cerdà, Corbí, Fillol, Garrigues, Guill, Guillem, Guillén, Gralla, Ivorra, Llorens, Lloret, Macià, Micó, Olcina,
Orgilés, Porta, Ripoll, Sarrió, Tordera, Verdú i Vilaplana.
Malnoms documentats als segles xvii-xviii
Francés García, lo Infant (1632); Joseph Gonsales, el
Roig (1650); Francés García, lo Infant (1685); Thomás Bernabé, lo Franch (1692); Francisco Soriano (de Yecla), lo Soldat
(1700); Vicente Payà, Sarpalló (1707, document en castellà).
Malnoms documentats als segles xviii-xx (els reproduïm tal com els hem recollit, conservant la grafia castellana)
Bacora, Barreta, Besón, Cachirulo, Caliche, Calíu, Camal, Cantaret, Capota (el Tío Pere Capota), Capotons, Carasas,
Conill, Charamita, Chimo, Chiqueta, Chiqueto, Chuano, Fava,
Faveta, Figa, Figo, Fuchinas, Juaneta, Lladre, Lloseta, Menescal,
Micalet, Mincha, Mosén, Nano, Negre, Noi, Notenteres, Palaya, Pandorga, Pandorgo, Pantorrao, Pella, Perdigote, Perete,
Perola, Peroles, Perote, Pichonet, Pintoret, Pollastre, Polseguera, Potetes, Puncha, Punchón, Royal, Royet, Rules, Sargantana,
Segalla, Sema, Señoret, Sisco, Socarrá, Solaje, Tapenera, Toni,
Tonica, Tonico, Torrate, Tramusero, Trapella, Trapellica, Yaya.

Detall del plànol de la zona principal de l’actual ciutat d’Elda.
A la part de dalt, restes de l’antic castell palau comtal i nucli històric.
[Font: Google Maps]

TOPONÍMIA URBANA
Com que la toponímia urbana actual d’Elda està tota
castellanitzada, la nostra perspectiva sincrònica serà la toponímia de l’antiga vila foral al segle xvii, replegada gràcies a la
consulta de diferents documents i en gran part localitzada per
les dades obtingudes d’aquests. Podrem observar que alguns
carrers han canviat el nom des d’aleshores, en d’altres el nom
ha perdurat malgrat el pas dels segles, tot i que castellanitzat,
i en altres casos els carrers han desaparegut a causa de l’enderrocament de les cases que els conformaven. Per a fer-ho
més gràfic, hem incorporat el plànol que es va confeccionar
(l’autor d’aquest article va participar-hi amb algun company
més) per al tríptic que es repartí durant la celebració de l’XI

Plànol proposta de l’antiga vila foral al segle xvii amb els seus
principals elements urbans
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Jornada d’Onomàstica de lAVL i III Congrés de la Societat
d’Onomàstica celebrats a Elda i Petrer els dies 7 i 8 d’abril
de 2017.
La base per a dissenyar el plànol anterior ha sigut un
altre de la ciutat d’Elda de l’any 1916, quan encara no s’havia
produït la transformació urbanística del centre històric i romania fossilitzada la morfologia urbana hereva, en bona part,
de l’Edat Mitjana i Moderna. El plànol antic s’ha superposat
sobre l’actual, que apareix difuminat.
Entre els principals elements representats podem
veure-hi l’antic castell palau dels comtes d’Elda, l’antiga i desapareguda església de Santa Anna, l’antiga Sala del Consell i
Llonja de planta valenciana, enderrocada durant els anys 40
del segle passat per a fer l’actual edifici consistorial i, marcades amb creuetes, les antigues i també desaparegudes ermites de Sant Antoni i de l’Hospital.

Placeta de Sant Antoni o replaceta de la Porta de
Tramuntana. Estava davant de la desapareguda ermita de
Sant Antoni, al principi extramurs, i no configurada completament, sinó que més aïna seria una mena de petit eixample;
per això es deia també replaceta. Coneguda avui per placeta
de San Antón.
Placeta de les Parres. Aquesta antiga placeta sempre ha mantingut el seu nom original, tot i que està situada
en el carrer de San Agustín, els elders de soca-rel encara l’anomenen placeta de las Parras.
Placeta de Chifa. També seria coneguda per placeta
d’Aguado. Era un xicotet eixample entre el carrer del Matador
i el de Sant Antoni. El nom Chifa (grafia antiga de Xifa o Jifa)
vindria de la paraula àrab jifa, amb el significat de ‘carronya,
deixalles de la carn’ (Torregrosa García 2001), hipòtesi que
té sentit si ens adonem que la petita placeta estava dins del
carrer del Matador (matador és una variant valenciana d’escorxador, ‘lloc destinat a matar el bestiar’. El vocable aràbic
jifa ha donat en castellà la paraula jifa (pronunciada amb el so
fricatiu velar sord /x/), però en català no ens consta cap mot
amb una forma pareguda, per això pensem que a Elda aquesta
paraula passaria directament de l’àrab al valencià i, en tot cas,
a un castellà anterior a l’aparició d’aquest fonema.
Placeta de Santandreu. Probablement faria referència, per la seua forma aglutinada, a algun elder que portaria
aquest cognom, més que al sant en concret. De fet, a l’apartat «Antroponímia» hem vist aquest cognom. A més a més,
en documents del segle xvii es parla d’un Santadreu que era
forner, i al carrer de Santa Ana (nom posterior) hi havia un antic forn. La placeta s’anomenà després de Santa Ana, situada
al carrer homònim, a hores d’ara desapareguda per l’enderrocament de totes les cases que conformaven aquell carrer
a partir dels anys 60 del segle passat, durant l’operació de
remodelació del carrer Colón. El carrer actual ha preservat el
nom de Santa Ana, però presenta una imatge diferent, més
ampla i regular.
Placeta de l’Hospital. Situada davant de l’antic hospital de pobres que manaren fer els comtes d’Elda al segle xvi.
Fou coneguda des de principis del segle xx com a placeta de
las Monjas, perquè s’havia edificat un col·legi de carmelites
sobre el lloc on estava l’hospital. Encara que no presenta la

Portes i portals
Porta de Tramuntana (també de Sant Antoni). Situada, com el seu nom indica, al nord de la vila en direcció
del camí que conduïa a Saix per la «caiguda al riu de Sant
Antoni» (Rodríguez Campillo 1999).
Portal de l’Àngel o dels Horts. Entrada a la vila des
de ponent, camí de Monòver.
Portal de l’Hostal. Localitzat al migjorn. Des d’ací
s’accedia al camí Reial en direcció cap a Alacant.
Portal del Vall. Originalment situat al llevant; entrada des del camí Reial i, també, camí de Petrer. Podria estar al
principi del carrer de Sant Roc o darrere de l’església de Santa
Anna, des d’on posteriorment s’edificaria el barri nou i la porta del Sol durant el segle xviii.
Places i placetes
Plaça de Baix. Plaça principal de la vila, on hi havia la
Sala del Consell. Coneguda popularment fins no fa molts anys
com a plaza de Abajo (les persones de més edat encara l’anomenen així). El nom oficial actual és plaza de la Constitución,
i, popularment, plaza del Ayuntamiento.
Plaça de Dalt. Coneguda popularment com a plaza
de Arriba, encara que el nom oficial és plaza del Sagrado Corazón de Jesús.
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mateixa morfologia, s’ha conservat una mena de placeta en
el petit eixample deixat quan s’enderrocaren els edificis antics
i es construïren els nous.

tal homònim. A partir del segle xviii, ja en època de predomini
castellà, s’anomenà del Mesón, i, des de principis del segle xx,
de Antonio Maura, nom que conserva.
Carrer Nou. Al segle xvii va rebre aquest nom perquè
es tractava d’un nou carrer que llavors estava formant-se. Posteriorment castellanitzat en calle Nueva, va mantindre aquest
nom popularment, malgrat els canvis oficials, i va recuperar-lo
oficialment durant els anys 80 del segle passat. Estava dividit
entre el carrer Nou de Baix i de Dalt, denominació que perdurà castellanitzada (calle Nueva de Abajo y de Arriba) fins al
segle xx i que molts elders d’edat encara recorden.
Carrer de Sant Antoni (Sent Antoni). Carrer per on
s’accedia a la vila des del portal homònim. Encara que el nom
oficial actual és calle de la Independencia, popularment es coneix amb el nom de San Antón, castellanització (potser per
influència aragonesa) de l’antic nom valencià.
Carreró de Sant Joan (Sent Joan). Antic carreró
sense eixida que perdurà amb el nom castellanitzat de callejón de San Juan fins al segle xx. Després de la remodelació
urbanística d’aquella zona, s’eixamplà i es va connectar amb
el carrer Colón. Actualment rep el nom de calle de San Juan
Bautista.
Carrer de Sant Roc (Sent o Sen Roch). Carrer que
ha mantingut el seu nom original, tot i que castellanitzat, fins
avui, calle San Roque, a pesar de diversos canvis oficials en
determinades èpoques històriques.
Carrer del Vall. Nom històric i ben antic de l’actual
carrer Ortega y Gasset. El nom vall es va mantindre fins i tot
a principis del segle xx, puix que en el plànol de 1916 apareix com a calle de Vall (encara que sense article). Tenim dos
topònims amb aquesta paraula, el carrer del Vall esmentat i
lo Vall pròpiament dit (en la seua forma antiga). Vall, com a
vocable masculí (en femení té un altre significat), segons el
DNV, és una «excavació profunda feta longitudinalment al
voltant d’una fortificació per a dificultar el pas de l’enemic
des de fora al mur’, en la seua primera accepció, i en la segona
i en un sentit més ample, parla d’una ‘excavació o rasa». En
castellà foso.
Com que l’antiga vila d’Elda sembla que no estava emmurallada, sinó murada, és a dir, protegida pels murs
posteriors de les cases, dubtem que l’esmentat vall tinguera

Carrers
Carrer de Cantó. Tot i que ha sigut eixamplat,
aquest carrer encara existeix amb el nom de Francisco Laliga.
Formava part de l’eix vial des del portal de Tramuntana fins al
portal de l’Hostal.
Carrer del Castell o Empedrat. Antic carrer estret
que pujava en costera des de la vila fins al castell; d’aquí el seu
nom, que no ha variat mai en canviar de llengua, puix que ha
arribat als nostres dies, traduït, com a calle del Castillo. Tota
la façana esquerra ha desaparegut per l’enderrocament de les
antigues edificacions que la conformaven. De la part dreta, de
cases en queden poques, llevat d’alguns bocins encara en peu.
Carrer de la Comare de Parir. Un altre carrer que
es mantingué fins al segle xx amb el mateix nom, tot i que
castellanitzat (de la Comadre). A hores d’ara ha desaparegut
completament perquè totes les cases que el conformaven van
ser enderrocades. Tenia forma de L.
Carrer del Forn de Sant Antoni (Sent Antoni, en
grafia valenciana antiga). Actualment, encara que transformat, forma part dels carrers Andrés Amado i Espoz y Mina.
Carrer del Fossar de l’Església. Antic carrer al costat del cementeri dels nous batejats, és a dir, els moriscos, ja
que els cristians vells eren soterrats dins de l’antiga església
de Santa Anna. Actualment hi ha el carrer San Francisco, on es
troba el Palau de Justícia. De fet, quan es van realitzar obres
en la zona, aparegueren nombrosos esquelets. També està documentat un altre fossar anomenat de Diego Daroca, situat
extramurs, al sud de la vila.
Carrer dels Gils. Ha arribat fins als nostres dies en
la seua forma castellanitzada, los Giles. És obvi que feia referència al fet que estava habitat per veïns amb el cognom Gil.
Localitzat a la dreta de l’església de Santa Anna.
Carrer de l’Hospital (de l’Ospital). És el carrer on
estava l’antic hospital, esmentat més amunt. Es correspon a
la part oest de l’actual carrer de San Roque.
Carrer de l’Hostal. Com el seu nom indica, era el
carrer on estava l’antic i desaparegut hostal de la vila i el por[ 105 ]
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TOPONÍMIA RURAL
Passem ara a la part més extensa i completa del nostre treball, la toponímia rural. Està dividida en tres apartats:
topònims d’origen àrab, topònims en valencià i topònims coincidents valencià-castellà o amb relació mútua. Hi afegim
per a començar una foto satel·litària del terme d’Elda on podem observar en viu el paisatge que reproduirem en mapes.
Cal assenyalar la notable presència, a la part de l’esquerra, de
la serra de Las Barrancás a manera de gegantina espina dorsal.
A la seua dreta, en la part superior, la serra o muntanya de Camara. Al centre percebem el mont Bolón, i a la part inferior, un
poc a la dreta, la serra de Bateig. Entre aquesta i el nucli urbà,
hi ha la part més important de l’antiga horta d’Elda, on localitzarem molts dels topònims. A hores d’ara és una zona de
xalets i segones residències on només queden petites parcel·
les dedicades al conreu, els últims vestigis de la que va ser un
dia una horta ben fèrtil.

Ortofotografia del terme d’Elda [Font: Institut Cartogràfic Valencià]

caràcter defensiu, i més aïna es tractaria d’algun fossat amb
altres característiques. La clau ens la dóna García i Osuna en
el seu treball sobre toponímia del reg de l’horta (2015) quan
ens diu: «el vall genèric de caràcter urbà —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 reg». Com a mostra, tenim alguns topònims amb aquest
sentit: antiga céquia del Vall, a Russafa; el Vall, a Tormos; el
Vallet, a Puçol i a Oriola, Albalat, Benimaclet; escorrentia del
Vallet, etc.
Així, doncs, tenim l’explicació del nostre vall: una rasa
o fossat utilitzat per a drenar les aigües sobrants o l’excessiva humitat d’un terreny. La ubicació d’aquell vall, prop de la
Teneria, és a dir, per la zona on estava el jardí i els bancals del
comte i en direcció cap al carrer homònim, és ben eloqüent.
Com que aquest carrer corre longitudinalment a la part est de
la vila, que mira a Petrer i forma pendent, quan plou, aquesta
costera esdevé una autèntica rambla i potser aquest vall tenia
també la funció de desviar i drenar les aigües d’aquestes avingudes i protegir d’inundacions l’antiga vila. El carrer, evidentment, es va conformar en la zona per on discorria aquest vall.
Per últim presentem una sèrie de carrers i places que,
tot i que documentades al segle xvii, no han pogut ser localitzades fins ara: carrer d’Aragonés, carrer d’Enmig, carrer de
Martí de Vera, carreró de Tubiano, placeta de la Font de Baix i
placeta de Gralla.

Topònims dorigen àrab
Per a començar hem inclòs ací un bon grapat de topònims d’origen àrab pel seu interés històric, atès que mostren d’una manera ben palesa que aquesta llengua era la
parlada abans de la conquista cristiana. Molts d’aquests topònims han arribat fins als nostres dies, tot i que en més d’un
cas han sofert la influència del valencià i del castellà, i són
testimonis vius del procés de canvi lingüístic.
1. Las Agualejas (Algolejes). De l’àrab al-Walaja. La
forma actual eldera deriva d’aquest arabisme, lexicalitzat en
valencià com a algoleja, «terra d’al·luvió situada a la vora d’un
riu, inundable, que es pot aprofitar per al conreu» (DNV). En la
seua forma de plural és algoleges (DNV). La tenim documentada a Elda almenys des del segle xvi amb diferents grafies,
però suposem que representarien el mateix fonema valencià
que ha perdurat fins avui, és a dir, l’africat palatal sonor: Alcoleges, Algolejes, Algoleches, i amb alternança [l]/[R] en posició
implosiva: Algolejes/Argoleches. També trobem Aigualejes,
amb [j]. Al llarg del segle xviii, ja compareixen Algualejas o Algualexas (on la j o la x devien representar l’actual so castellà
fricatiu velar sord [x]) i és durant aquest segle quan es castellanitza amb el plural en -as. En 1918 encara apareix en algun
document amb [l], Algualejas, però en el LA ja apareix escrita
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la forma actual Agualejas. La toponímia és ben eloqüent, puix
que es tracta de terres de conreu a la vora del riu Vinalopó.
Algoleja és un topònim ben present en terres valencianes,
en llocs com Albalat, Alcúdia de Crespins, Algemesí, Calp, la
Nucia, Sumarcàrcer... o, fins i tot, el poble veí de Petrer. Les
primeres referències documentades d’aquesta paraula són del
segle xv, del Llibre de la Cort del Justícia de Sueca: «les canyes
de la dita algoleja, la qual afronta» (CIVAL). Actualment, és un
topònim ben viu a Elda.
2. El Albocar. Probablement de l’àrab al-Bukar, traduït com a ‘ramat, vaques’, que ha donat la paraula castellana albacara i la catalana albacar, «part d’un recinte fortificat
medieval destinat generalment al bestiar» (DNV). Apareix documentat al segle xviii, però això no vol dir que no siga més
antic. Estava per l’actual barri de San Francisco. A hores d’ara
ha desaparegut com a referència escrita del mapa del terme.
3. La Alfaguara. Topònim d’origen àrab, però lexicalitzat en castellà. Segons el DRAE prové de l’àrab hispànic
alfawára i aquest de l’àrab clàssic fawwàrah, és a dir, surtidor, amb el significat de «manantial copioso que surge con
violencia». Documentat a Elda almenys des del segle xvii
(Açut de la Alfaguara), sense que haja variat fonèticament des
d’aleshores, només amb petites variants gràfiques segons els
documents concrets (Alfahuara, Alfauara) que no afecten la
pronúncia. Resulta un topònim peculiar, perquè és un castellanisme clar, ja vigent quan el valencià era llengua natural a
Elda. Segons alguns autors, l’àrab alfawwára dóna en castellà
alfaguara i en català favara, això mostraria que els primers
cristians arribats a Elda eren castellans que acomodarien la
paraula àrab a la seua llengua, que, posteriorment, passaria
als catalanoparlants directament del castellà i no de l’àrab
almenys si la teoria és correcta—. En el CTV no consta cap
topònim amb aquest nom, a part d’Elda. Tradicionalment
sempre ha sigut una zona amb abundant aigua i banys a la
vora del riu Vinalopó, a la dreta del pont de l’estació. El topònim ha perdurat fins ara en la memòria oral, tot i que ja no hi
apareix en el mapa del terme.
4. La Almafrá. De l’àrab al-Màfrac, ‘bifurcació o encreuament de camins’. Antic lloc d’Elda documentat des del
segle xvi (Almaffra). Incloïa la major part de terres situades a
ambdues bandes de l’actual avinguda del Mediterráneo, on

ocupava terres del terme d’Elda i de Petrer. Ha perdurat fins
als nostres dies i dóna nom a un barri actual. D’aquesta zona
encara ixen camins cap a Elda, Novelda, Petrer i Monòver. A
més de Petrer, existeix el topònim l’Almafrà a Benidorm (CTV).
5. La Jaud (la Xaut). Per a algun autor, de l’àrab alaud, ‘abundància d’aigües’ (Bernabé Pons 1999), i per a altres,
de al-Jawad, ‘cavall corredor’ (Poveda Navarro 1994). El cas
és que és una antiga zona dhorta amb naiximents d’aigua,
documentada des del segle xvi com a la Xaut. Durant els segles xvii i xviii apareix amb diferents grafies: el Axau, el Axaud,
la Xaut. Es pronunciaria al principi amb fonema fricatiu prepalatal sord, com en valencià i castellà antic (pronúncia que
es manté al poble veí —i valencianoparlant— de Monòver:
la Xaut) i després amb el velar sord actual [x]. Gràficament
encara sescriu amb x l’any 1796. En 1859 (LA) trobem la Jau,
escrit sense cap consonant final per raó de l’afebliment i elisió
de les consonants implosives en castellà. Un braç de la séquia
de Baix arribava fins a aquestes terres per a regar-les convenientment. A les darreries del segle xix era la partida rural més
habitada, amb 84 veïns, i, a més, va tindre un alcalde pedani
fins al primer terç del segle xx perquè era la zona de l’horta
més llunyana del nucli urbà. Aquesta partida ha conservat el
seu nom fins ara i, a més a més, ha donat nom a un barri nou,
tot i que aquest no es troba en La Jaud pròpiament dita. Hem
trobat dos topònims semblants en zona de predomini castellà: el corral de Ajaud, a Xulilla, i el Ajaud, a Asp (CTV).
6. El Melic (Milich). És un topònim ben antic, documentat al segle xvii com a Milich, amb pronúncia del dígraf
final amb el so [k], com era propi del català antic. Des del
nostre punt de vista no té res a veure amb el mot valencià
melic. Encara que s’ha proposat l’etimologia el-Malik, ‘l’àngel
de la mort’ (Poveda Navarro 1994) hi ha una notable família
de moriscos elders amb el cognom Milich, i un document de
les darreries del segle xvi menciona les terres de Joan Milich
de Alazmar (Guill Ortega 2014), que, per les dades, seria el
nostre Melic, situat al cor de l’horta d’Elda. L’evolució de [i] a
[e] no presenta cap dificultat fonètica. Encara s’ha mantingut
—i apareix referenciat en el MTE—, transformat en una zona
de xalets.
7. La Ruaya. Apareix escrit d’aquesta manera en l’any
1859 (LA), però està també documentat des del segle xvii amb
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Zona de la Alfaguara, primer terç del segle xx, amb l’assut conegut
amb el nom de la Rafa (‘elevació d’aigües’ en àrab), l’antiga bassa i les
edificacions annexes, algunes ben antigues.
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Muntanya o serra de Camara

la grafia j, Ruaja. Segons hem pogut esbrinar, la seua etimologia àrab significa ‘pasturatge’. Desaparegut del MTE.
8. La Sismat. Topònim probablement relacionat amb
l’àrab simat amb el significat de ‘la senda’, segons Membrado
Tena (2013), o també ‘carrer, barri’ (Pocklington 2016). Documentat des de ben antic (segle xvii). Per raons fonètiques, a
vegades apareix sense [t] final o amb [R] en lloc de [s] implosiva (Sismà, Sirmat, Sirmà). Era una horta fèrtil, situada al costat esquerre del riu Vinalopó i al nord del nucli urbà. A hores
d’ara és un topònim ben viu, no debades aquí es localitzen els
camps de futbol i la pista d’atletisme homònimes. A part de
la població valenciana de Simat de la Valldigna, hem trobat
també el topònim menor de camí Vell de la Barraca a Simat
(Alzira, Carcaixent) (CTV).
9. La Tafalera. Topònim que segons Torregrosa García (2001) deriva de l’àrab tafal, ‘argila, fang sec’, més el sufix
-era, explicació que resulta plausible si observem les carac-

terístiques físiques dels pujols on s’assenta el barri homònim
actual. Documentalment només l’hem trobat al segle xix, però
això no vol dir que no siga més antic. En el LA era una partida rural amb algunes tafulles d’horta. Es tracta d’un topònim
exclusivament elder.
Topònims peculiars
Amb aquest títol hem triat tres topònims que, en
principi, no teníem clar si eren d’origen àrab o berber, o d’un
altre, ja que així estaven referenciats en el mapa corresponent. Fonts posteriors ens han permés saber-ne més i afegir-hi
noves dades.
10. Camara. Nom d’una muntanya situada al nordoest del terme municipal, ben conegut a Elda i fins i tot un
baròmetre per a endevinar si plourà o no a la vall d’Elda, perquè les tempestes i pluges hi entren per aquell lloc. Per això,
quan el seu cim està cobert de núvols negres, a Elda es diu:
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«Cuando Camara se enoja, Elda se moja», sentència semblant
a la de la comarca de la Marina amb una altra muntanya emblemàtica: «Si Puig Campana porta capell, pica espart i fes
cordell». No sabem molt de l’antiguitat d’aquest orònim. Les
primeres referències documentals són del segle xx, però, com
en altres casos, no és una prova definitiva. Per altra banda, no
resulta un topònim transparent perquè és paroxíton i per tant,
en principi, no es correspon al castellà cámara. Per moltes indagacions que hem fet, no hem trobat cap referència a un
topònim igual, llevat del cas d’alguns de semblants, com, per
exemple, mola d’en Camaràs a Morella, tossal d’en Camarà a
Tàrbena, en zones de predomini valencià; i en zona de predomini castellà, cerros de Cámara a Xarafull i lomas de Cámara
a Teresa de Cofrents. L’orònim Camara és genuí d’aquí (Saix,
Salines i Elda). Quant a la seua etimologia, no hem trobat
pistes que ens permeten aclarir el seu origen. Potser estiguem
davant d’un nom preromà que fa referència a muntanyes amb
l’arrel kam/kan (com els topònims esmentats més amunt)? Un
cas de conservació d’un mossarabisme o romanandalusí? Un
arabisme no molt conegut? Un topònim d’origen berber, puix
que hem trobat una població anomenada Aït Kamara en la
regió marroquina del Rif, prop d’Alhucemes? No en farem més
elucubracions i deixarem en mans dels especialistes la resolució l’enigma.
11. La Disa. Nom d’una partida de l’horta d’Elda ubicada al marge esquerre del riu Vinalopó, entre Las Agualejas i
La Jaud. Documentada des del segle xvii amb diferents grafies
(Disa, Diça, Dissa), ha arribat fins als nostres dies i està inclosa
en el MTE. Al principi pensàvem que es podria tractar d’un topònim d’origen àrab, però, com que no estàvem molt segurs,
la vam incloure dins dels topònims peculiars. La consulta de
nova bibliografia (Pocklington 2016) ens ha permés confirmar-ho: disa significa ‘jonc’ en àrab.
12. El Tarafís. Curiós topònim que apareix en el LA,
encara que ja està documentat des del segle xviii. A vegades,
s’ha transcrit erròniament Jarafir o Farafís. Estaria situat per
l’actual estadi de futbol Pepico Amat, però sembla haver-se
perdut, perquè no està inclòs en el MTE i potser ningú ja
no el recorda. La seua estructura fònica ens remet a l’àrab
tarafa (‘tamarit’), però acompanyat d’un possible sufix -ís;
per això l’hem considerat peculiar. El topònim Tarafa està

present en altres poblacions valencianes com Alcalalí, Xaló,
Xelva, Asp... (CTV).
Topònims en valencià
Els següents topònims presenten una forma genuïnament valenciana, llevat d’algun cas particular on hi ha hagut
alguna xicoteta adaptació a les normes fonètiques i gràfiques del castellà a causa del canvi de llengua operat. Hem
mantingut la grafia original trobada en els documents, siguen
aquests en valencià o castellà.
1. Bateig. Orònim ben documentat a Elda des del
segle xvi (serra de Bateig). No sols designa la serra que separa
el terme d’Elda del de Novelda, sinó que també dóna nom a la
rambla que discorre pel seu vessant nord. En documents dels
segles xix i xx també apareix escrit amb la forma castellanitzada Batech, amb el dígraf ch que en castellà representa el mateix fonema que el dígraf -ig en català. Tot i que aparentment
sembla un topònim transparent en valencià, cal preguntar-se
quina relació té la paraula bateig amb una serra o rambla.
Potser siga un ús metafòric o referència a algun fet. Hi ha
qui proposa una derivació de làrab bataih amb el significat
de ‘llera d’un torrent, tàlveg’ (Torregrosa García 2001), però
sense explicar l’evolució fonètica d’aquest arabisme valencianitzat. L’única cosa clara és que des del segle xvi és una forma
clarament valenciana.
2. La Cañada del Miñón (i la Costera del Miñón, 6).
Aquí tenim dos topònims compostos dels quals estudiarem
les tres paraules que hi apareixen. Pel que respecta a la paraula catalana canyada, cal dir que es tracta d’un castellanisme
segons el DCVB (cañada), ja que la forma antiga catalana és
assagador, «camí per on transita el bestiar o vall poc marcada» (DNV). Hem trobat en el CIVAL dos referències a canyada,
l’una és de l’any 1347, del Diplomatori de la Unió del Regne
de València, d’autor anònim: «Gil, procuradors dels lugars de
Sos; d’en Martín Ferrer, procurador dels bons hòmens de Cantavella e dels lugars de la batlia de aquella, n’és a saber, de Mirambell, de la Cuba, de la Canyada e de la Gleshuela», i l’altra
en un text de 1688, El llibre de la família dels Roig, de Francesc
Roig i Dou: «Los sobredits jornals de terra secà en una canyada, també terme de Godella, partida antigament dita del Assegador». La primera fa referència a un topònim major, ja que
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es tracta de la població que actualment s’anomena Cañada
de Benatanduz al Baix Aragó (Terol). La segona parla clarament
d’un topònim menor amb el sentit que nosaltres busquem i,
a més a més, és bastant eloqüent, perquè comenta que antigament era una partida coneguda pel nom del Assegador, és a
dir, l’antiga paraula catalana per a referir-se a una canyada. El
CTV ens ha permés constatar que ambdues formes estan ben
presents per tot arreu del País Valencià en diferents combinacions, ara, cal observar que Assagador només es troba en zones de predomini valencià i Canyada/Cañada està més estesa
perquè es troba en les dos zones lingüístiques. Potser canyada
s’incorporà a la llengua per influència dels aragonesos. Quant
a Costera, segons el DCVB en la seua primera accepció és
«costa; pendent d’una muntanya o d’un terreny en general»,
i «pendent d’un terreny» també en el DNV. El DRAE també
recull aquesta accepció, però d’una manera subalterna. És una
paraula valenciana documentada almenys des del segle xv.
Com a topònim està molt estés per tot l’àmbit de predomini
lingüístic valencià, però, a més d’Elda, l’hem trobat també a
Montfort, en zona d’actual predomini castellà, però on, com
en el cas d’Elda, s’ha parlat valencià: camino de la Casa de la
Costera i costera del Cap. Pel que fa a Miñón, segons el DRAE,
prové del català minyó, ‘muchacho’, (per tant seria una castellanització del minyó català amb la -n castellana d’aquestes
terminacions) i diu que era «un soldado de tropa ligera que
estaba destinado a la persecución de ladrones y contrabandistas, o a la custodia de bosques reales». De la consulta del
DCVB hem tret les dades següents: minyó vol dir noi, pàrvul, o
adolescent; segons les comarques, es dóna a aquesta paraula
una extensió d’edat més o menys gran, encara actualment ha
desaparegut del llenguatge habitual, substituït per sinònims
com noi, xic, xiquet, al·lot; també era el nom dels membres
d’una tropa que hi havia a València, dedicada a la persecució
de malfactors i a guardar els boscos reials. El nostre miñón no
sabem si faria referència a un xic, a un soldat o a un malnom
d’una persona concreta. Miñón com a topònim es troba més
en zones de predomini castellà, com, a part d’Elda, Cortes de
Pallars, Tous, Teresa de Cofrents i Andilla. Com a curiositat, en
terres de predomini valencià només hem trobat el camí de la
Minyoneta a Algemesí (CTV). La cañada del Miñón es troba
en el MTE, però no l’hem vista en documents antics fins ara.

Muntanya o serra de Bateig des del vessant nord

Quant a la costera o costerica del Miñón (com també era coneguda), està documentada des del segle xix (en el LA i en la
menció que fa Lamberto Amat en el seu manuscrit de 1873,
però fent ús d’un castellà estàndard, cuestecita del Miñón). La
cañada del Miñón es localitza entre la muntanya de Camara i
el contrafort nord de Las Barrancás, prop del terme de Salines.
La costera del Miñón ha desaparegut, però era una pujada que
hi havia des del llit del riu Vinalopó fins a un punt determinat
de l’actual carrer Virgen del Remedio.
3. El Carraset. Curiós topònim format pel vocable
carràs més el sufix apreciatiu -et. Segons el DCVB, un carràs és
un «penjoll de raïms [o] brot que conté alguns fruits reunits
(especialment avellanes, olives, ametles)». En castellà, racimo,
colgajo (DCVB). Només el tenim documentat en el LA, tot i
que sembla ben antic. Estava situat al cor de l’horta d’Elda.
Avui ha desaparegut.
4. La casa de Mosén Gabriel. Hem triat aquest topònim per la pervivència fins al segle xix del mot català mossén,
una de les seues accepcions (DNV) és «tractament que es
dóna als sacerdots», i etimològicament és una «reducció de
mossènyer» (DCVB). En la llista de propietaris del LA apareixen dos preveres amb terres per aquella zona, Gabriel Amat i
Gabriel Juan; qualsevol dels dos podria ser aquest mossén Gabriel. Va ser coneguda posteriorment com a casa del Curica i a
hores d’ara com casa del Cura, encara que la casa original fou
enderrocada no fa molts anys. Mossén està ben present en la
toponímia valenciana i l’hem trobat formant part de diferents
sintagmes: casa de..., barranc de..., mas de..., etc. (CTV).
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sols com a topònim, sinó com una petita zona d’horta que
ha sobreviscut.
8. El Negret. Un altre topònim català amb el sufix
-et, ara afegit al mot negre. La seua situació dins de l’horta
d’Elda i prop d’altres llocs amb toponímia valenciana ens indicaria un nom antic, encara que la primera referència l’hem
trobada al segle xix. Va donar nom a un col·legi i ha perdurat
fins ara, encara que en els darrers anys el desenvolupament de
l’avinguda de Ronda ha envaït gran part de la seua extensió
original. No sabem si faria referència a un malnom o a una
particularitat del terreny.
9. El Olivar Grosal. Localitzat un poc més al sud del
Negret. El nom és molt explícit: un bancal plantat d’oliveres
de la varietat grossal (en castellà gordal), «una oliva grossa i
moradenca bona per a fer-ne oli o per a menjar» (DNV). Només documentat en el LA. Desaparegut també del MTE.
10. La Sirera. Un altre topònim hortícola trobat en
el LA. Estava prop de la Chornaeta i del Carraset. Sembla
que és transparent i que es refereix al fruit del cirerer, la
cirera, però escrit amb s per efecte del sesseig elder. També
desaparegut.
11. La Torreta. Topònim format amb el substantiu
torre i el sufix apreciatiu -eta. Està documentat almenys des
del segle xvi (serra de la Torreta), però sembla més antic; no
debades es refereix a una petita serra que separa la vall d’Elda
de la plana que arriba a Saix, coronada amb les restes d’una
torre medieval, construïda a les darreries del segle xiv amb
funcions de vigilància i duana entre el Regne de València i les
terres de la Corona de Castella. Aquesta serra era coneguda
aleshores com a serra del Portixol o Força d’Elda, i la nova fita
del paisatge d’aquesta serra, és a dir, la torreta, va donar nom
al lloc, suposem que des de ben prompte. Ha perdurat plenament fins avui i és molt representativa entre els orònims elders. Com a topònim està ben present per tot el País Valencià,
majoritàriament en zones de predomini valencià, però també
castellà, tant en la seua forma simple de la Torreta, com en
diferents combinacions sintagmàtiques.
12. La Servera. Topònim que, per les dades documentals, no ha pogut ser localitzat i, actualment, ha desaparegut de la toponímia eldera. Registrat des del segle xvii,
però escrit amb s-, la qual pensem que és la grafia original.

La Torreta, parcialment reconstruïda, situada sobre la serra homònima

5. La Chornaeta. Forma gràficament i fonèticament
castellanitzada del català jornada, amb caiguda de la -d- intervocàlica, jornà, com és normal en valencià oral, i el sufix
-eta. Jornada és la «feina que es fa en un dia; durada del treball que es fa en un dia» (DCVB). Evidentment, feia referència a una zona de conreu que es treballava en una jornada. A
més de l’any 1859 (LA), també es documenta el 1927. Per les
dades del LA, estaria localitzada per l’actual encreuament de
l’avinguda de Ronda i del carrer Doctor Fleming. Actualment
és un topònim desaparegut. És curiós que el so africat palatal
sonor valencià s’ensordeix al mode del valencià apitxat (chornaeta), a pesar que el valencià comarcal tradicional, que seria
el que es parlaria a Elda, no posseeix aquesta característica.
Més aviat, hauríem esperat jornadica, amb una velar sorda inicial [x]. D’altra banda, el manteniment de la palatal africada
valenciana, encara que ensordida, seria senyal de l’antiguitat
del topònim i del seu naiximent en època de predomini valencià, segurament abans que en castellà es consolidara el so
velar fricatiu sord (segles xvi-xvii). No hem trobat cap topònim
com aquest en el CTV.
6. La Costera del Miñón. Topònim que acabem de
tractar en aquest apartat (vegeu el punt 2).
7. La Horteta. Del català horta més el sufix -eta. Com
el seu nom indica, era una horta de reduïdes dimensions situada entre el riu Vinalopó, la rambla de Puça i la séquia de
Dalt. Documentada des del segle xvii, ha arribat fins ara no
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Segurament per raó del sesseig elder i per analogia, l’any 1859
(LA) hi apareix amb c-. Des del nostre punt de vista, no té res a
veure amb el cognom ni amb el topònim Cervera (de Cervaria,
lloc de cérvols’), sinó que es tractaria més aïna de servera
(sorbus domestica), en castellà serbal, un «arbre caducifoli, el
fruit del qual és la serva, que té forma de petita poma de color
terrós o verdós i que es pot menjar quan ha sobremadurat»
(DNV). Hem trobat el mateix topònim a Barx, la Font de la
Figuera i Moixent, i també formant part de diversos sintagmes
a altres poblacions.

Quatretondeta, i en singular a Llutxent i Castell de Castells, en
zona de predomini valencià, mentres que en la zona castellana està present a Almedíxer, l’Alcúdia de Veo i Énguera (CTV).
2. La Bóveda. La paraula bòveda apareix en textos en
valencià des del segle xvi (Coses evengudes en la ciutat y regne
de València, de Pere Joan Porcar, 1585: «dita església, y rodava
la bòveda de la església y entrava»). El DCVB la recull, però fa
constar que es tracta d’un castellanisme que en català es diu
volta (de construcció), «obra de fàbrica de forma còncava que
cobreix un espai situat entre dos murs o entre alguns pilars».
El DNV no la inclou. Aquest topònim l’hem vist documentat
a Elda des del segle xix; ara bé, pot ser més antic. Es tractava
d’una gran volta que formava part de la séquia principal de
Baix i es localitzava sota l’actual avinguda de Novo Hamburgo. A principis de la dècada dels setanta del segle passat s’afonà per causa dels edificis que havien construït al seu costat.
3. Las Cañadas. Documentat des del segle xvii en valencià amb la grafia les Caniades. Sobre la paraula canyada i el
seu ús en valencià ja hem fet una ressenya en el topònim la
cañada del Miñón. És un topònim encara ben viu a Elda, tant
en els nomenclàtors oficials com popularment.
4. La Carrasca. Carrasca és sinònim d’alzina, tant en
valencià com en castellà («encina, generalmente pequeña,
o mata de ella», DRAE). En català ja consta en documents
del segle xiv (DCVB) i, de fet, apareix a Elda en el segle xvii.
Forma part de la toponímia valenciana d’ambdues zones
lingüístiques en diferents combinacions i derivats (Carrasqueta, Carrascal, Carrascalet, Carrascalejo...). Per les referències del LA, estaria en una zona compresa entre l’actual
restaurant Peter Rives i els límits de la finca Lacy. Actualment ha desaparegut.
5. El Carril. Conegut també com a camino del Carril.
Carril és una paraula catalana i castellana. En el nostre cas
té el significat com diu el DCVB de ‘carretera’, o «camino capaz tan solo para el paso de un carro» (DRAE). Curiosament,
el DNV no recull aquesta accepció a pesar que el mot carril
està documentat en valencià des del segle xv (Història de la
cultura valenciana, ii, anònim de 1428: «provehit e ordenat
que lo carril que ve de Castella a», CIVAL). Com a topònim,
s’escampa per tot el territori valencià (Carril, Carrils, Carrilet,
camí del Carril, camino del Carril, Carrilades, carril de...). Tot i

Topònims coincidents valencià-castellà o amb relació mútua
En aquest bloc mostrem una llista de topònims que
es corresponen a paraules que són iguals tant en valencià com
en castellà. Per altra banda, alguns són castellanismes o aragonesismes incorporats al valencià des de fa segles, i en altres
casos es tracta de formes antigues valencianes ja documentades, però castellanitzades o traduïdes posteriorment.
1. Las Barrancás (Barrancadas). Segons el DNV,
barrancada és «barranc extens i profund» i també «avinguda
d’un barranc», molt semblant a la definició de DCVB que, a
més, diu que en castellà és barranquera. El DRAE recull el vocable amb el significat de barranco, despeñadero. La definició
catalana és més completa que la castellana, per això pensem
que aquest topònim elder és d’origen valencià. També forma
part del lèxic aragonés. A Elda amb aquest orònim s’anomena una xicoteta serra que s’estén de nord-est a sud-oest, a
ponent del terme municipal. El cim d’aquesta serra fa frontera entre Elda i Salines. La seua configuració orogràfica és
peculiar i el seu vessant està format per una sèrie de barrancs
molt marcats, produïts per escorrenties. La pronúncia és amb
elisió de la -d- intervocàlica, tant en valencià com en castellà.
Barrancá, per tant, fa el plural barrancás en castellà i barrancaes en valencià (naturalment, escrit barrancades). Una part
de la serra entra dins del terme de Monòver i ací s’anomena
serra de la Solana, encara que també consta com les Barrancades. Barrancada es documenta en valencià des del segle xvii
en el Dietari de Joaquim Aierdi de 1661: «y vent que en la
barrancada no podia jugar la nostra cavalleria» (CIVAL). A Elda
ens apareix almenys des del segle xix. Com a topònim, encara
que no molt prolífic, l’hem trobat en plural, les Barrancades, a
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que el topònim encara es recorda avui a Elda, el popular camí
desaparegué fa uns anys per la transformació urbanística.
6. Los Corrales / Escorrales. La paraula corral també és pròpia d’ambdues llengües i amb el mateix significat,
almenys en la seua primera accepció: «En las casas o en el
campo, sitio cerrado y descubierto que sirve habitualmente
para guardar animales» (DRAE) i «construcció sense coberta,
sovint adossada a la casa i destinada al bestiar» (DNV). Com
el seu nom indica, era una zona de corrals documentada des
del segle xvi (corrals de Bollón) i situada al vessant nord de la
muntanya de Bolón, per damunt de la rambla avui anomenada de la Melva, però també coneguda com a rambla de los
Corrales o antigament dels Corrals. Al segle xvi també s’anomenava rambla del Cabasuart i estava prop del límit de l’horta
d’Elda, on no podia entrar a pasturar el ramat. Com a curiositat, cal dir que algunes persones d’edat provecta d’Elda encara anomenen aquesta partida com a Los Escorrales, forma sospitosa de contenir aglutinat l’article plural del valencià parlat
a Elda (es < els), més el substantiu, ja en castellà, corrales,
tal com passa amb certes paraules (estisores, estenalles, etc.).
Així doncs, el valencià es corrals hauria esdevingut escorrales
i després Los Escorrales en el seu procés de castellanització.
Potser el mot corral i les seues derivacions són de les més prolífiques que hem trobat fins ara en el CTV, ja que formen part
d’innombrables topònims per tot el territori valencià.
7. El Derramador. Topònim encara viu, documentat
almenys des del segle xviii, i que fa referència a un barranc o
rambla que naix per Las Barrancás i desemboca al riu Vinalopó.
Segons el DNV, derramador és un «sequiol que servix
per a arreplegar aigua d’una séquia més gran, especialment
quan s’embossa». Per tant, derramador és un substantiu deverbal procedent del verb derramar, «escampar o donar eixida
(a allò que està comprimit, especialment un líquid)» (DNV). El
DCVB diu que aquest verb és probablement un castellanisme.
La documentació més antiga en valencià on hem trobat derramador és de l’any 1868 (Vocabulario valenciano-castellano,
de Josep Maria Cabrera) i, quant al verb derramar, en un text
d’Isabel de Villena de 1497 (Vita Christi: «en feredat bestial
que en derramar sanch e tot lo seu» (CIVAL). Per extensió,
derramador, a més de referir-se a un sequiol, també s’utilitza per a anomenar barrancs o rambles (com a Elda), tant en

zones de predomini valencià com castellà: barranc del Derramador a Benidorm i Biar, i rambla del Derramador a Aiora,
Xacarella i Oriola. I simplement com a Derramador, o formant
part de diversos sintagmes, es troba en ambdues zones de
predomini lingüístic (Agost, Alfafar, Benidorm, Biar, Crevillent,
el Pinós, Guadassuar, Monòver i Onil en la del valencià; i Albatera, Aiora, Camporrobles, Xacarella, Oriola, Requena, Sinarques, Toixa i Utiel en la del castellà) (CTV).
8. El Mal Rodal. Aquest topònim està documentat en
el LA, on apareix fitant amb Lumbos, rambla del Cid i camino
del Carril. Com el seu nom indica, es tractaria d’una xicoteta extensió de terreny no molt adequada per al conreu. Les
dos primeres accepcions del DNV per a rodal són ben clares
quant al significat: «1. Tros d’un terreny o d’un espai que per
alguna circumstància particular es distingix del circundant.
2. Conjunt de plantes que poblen un terreny i el diferencien
del circundant». També és una paraula castellana, puix que
el DRAE la recull amb els mateixos significats. La referència
més antiga d’aquest vocable en valencià és de 1763, del llibre
de Josep Esplugues, Memòries d’un capellà del segle xviii: «y
volgué nostre Senyor que pegara en un rodal de dos pams,
que estava» (CIVAL). Com a topònim, i a banda d’Elda, només ens ha aparegut a Elx (CTV) i acompanyat de sintagmes
de pertinença: el rodal del Cura, ...del Murcià, ...dels Agustins,
...dels Blasco, ...dels Botella, ...dels Germans, etc. Actualment el
topònim elder el Mal Rodal ha desaparegut.
9. El Margen. Topònim que apareix al segle xvii en
valencià sota el nom de partida del Marge o rambla del Marge.
Es tractava, segons el LA, d’una petita partida entre la rambla
dels Corrals i el riu Vinalopó. També en documents del segle
xvii tenim la partida de l’Armaig, que potser siga una variant
de marge. El topònim en valencià i castellà és ben eloqüent,
puix que es tractava de la vora, el límit d’una extensió de terra
cap al riu. Ja no consta en el MTE. La paraula marge consta
en documents en valencià des del segle xiii (CIVAL) i forma
part de diferents topònims valencians, però en castellà només
l’hem trobada a Elda (CTV).
10. La Morera. Topònim trobat només en el LA, però
que sembla més antic. Estava llavors prop del nucli urbà i,
actualment, ha estat absorbit per la ciutat. Evidentment faria referència a la presencia d’un arbre de la família de les
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moràcies, que suposem de bona envergadura. És una paraula
tant valenciana com castellana i es troba com a topònim en
diferents combinacions per terres valencianes d’ambdós predominis lingüístics.
11. La Palmera. Un altre topònim que porta el nom
d’un arbre i que també coincideix en valencià i castellà. Trobat
només en el LA, però suposem que és més antic. Era prop de
les Algoleges / Las Agualejas, i a hores d’ara ja no consta en el
MTE. El mot palmera està ben present com a topònim per tot
arreu del territori valencià d’ambdues llengües, especialment
formant part de diferents combinacions sintagmàtiques.
12. El Partidor de González. En les accepcions 5 i 6
del DNV del mot partidor és una «obra hidràulica que per
mitjà de comportes separa l’aigua d’un canal en dos o més
corrents», i també és el «lloc on es fa esta separació de l’aigua». El DCVB parla de «dispositiu per a separar l’aigua d’un
canal en dos corrents», però referint-se a l’Horta de València.
Per altra banda les accepcions del DRAE van en la mateixa
línia. Aquest topònim apareix en el LA i, segons el mapa de
1939, aquest partidor dividia les aigües de la acequia de Arriba (antiga séquia de Dalt) i la acequia de González. Només
és recordat per persones de molta edat relacionades amb
l’agricultura i el reg de l’horta. La primera referència escrita
en valencià és ben antiga, ja que data de l’anònim Llibre de la
Cort de Justícia d’Alcoi, de 1263: «les céquies entrò al primer
partidor, e concel promet-los de donar» (CIVAL). Tenim el mot
partidor com a topònim d’alguns pobles valencians (Banyeres
de Mariola, els Poblets, l’Alcúdia de Crespins, l’Ènova, la Vila
Joiosa i Orxeta) i en les combinacions el partidor del Mig, a
Almassora; el partidor de Canyamars, a Canals, i el partidor
de la Séquia de les Setenes, a l’Alcúdia de Crespins. En la seua
forma plural, partidors, també està documentat. En zona de
predomini castellà tenim el Partidor, a Xèrica (CTV).
13. Los Sequeros. Paratge situat a l’eixida de l’antiga
vila en direcció cap a Alacant, on actualment es troba l’avinguda de Chapí i carrers adjacents en sentit est. Documentat
almenys des de 1735, arriba fins a 1918. Podem deduir, encara que només l’hem vist referenciat en la seua forma castellanitzada, que en època de predomini valencià seria conegut
com els Sequers, tal com es coneix una partida al Pinós, en la
mateixa comarca. De sequero, l’accepció 3 del DRAE diu que

és un «paraje destinado a secar algo», encara que la forma
més genuïna és secadero. El DNV ens diu que un sequer és un
«lloc on, sobre canyissos, es posa fruita a secar, especialment
figues i panses», així com el «canyís sobre el qual es posa
fruita o altres productes a secar». Elda, durant l’Edat Moderna, tenia una gran producció de pansa, a la qual es dedicaven
els moriscos, majoritaris a la vila fins a la seua expulsió l’any
1609. Sequer està documentat en valencià des del segle xiv
«en Johan, situat en lo Sequer, terme de la dita vila», Història de la cultura valenciana, 1, anònim de 1380 (CIVAL), i
tant en la seua forma valenciana, sequer, com en la castellana,
sequero, en singular i plural, forma part de la toponímia de
diverses poblacions valencianes: Alfauir, Algímia d’Almonesir,
Alzira, Benaixeve, Benicull de Xúquer, Bugarra, Llaurí, Pedralba,
el Pinós, Riola, Rugat, el Verger (CTV).
14. La Tenería. Aquesta partida ja apareix documentada al segle xvii (partida de la Teneria, camí de la Teneria) en
època de predomini valencià, tot i que és un clar castellanisme, perquè en valencià és blanqueria. El DRAE diu que prové
del francés tannerie, equivalent a curtidoría en castellà, «sitio
o taller donde se curten y trabajan las pieles». El DCVB recull
el mot, però fa la següent puntualització: «que alguns diccionaris valencians porten com a equivalent al cast. tenería, no
és paraula existent en la nostra llengua».
Aquest topònim ha perdurat fins ara gràcies a un
carrer que porta el nom de Tenería, ubicat sobre l’antic paratge extramurs i a hores d’ara urbanitzat. Lògicament, faria
referència a una blanqueria en aquella zona on s’adobaven i
treballaven les pells.
Topònims peculiars
15. Bolón. Hem designat aquest nom com a peculiar
per les seues característiques. En principi sembla un topònim
transparent, encara que podria tenir un origen més fosc que,
de moment, se’ns escapa, i per això la proposta més plausible
és que prové de la paraula bolo, ‘pedra redona’, segons la primera accepció del DNV i del DCVB, per bé que aquest últim
la dóna com a estrictament valenciana. A aquesta base lèxica,
caldria afegir el sufix augmentatiu -ón (del castellà). Bolo és
també una paraula castellana encara que no amb l’accepció
valenciana assenyalada (DRAE). Tanmateix, amb el sentit de
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‘pedra redona, sobretot si és gran, el castellà oral d’algunes
zones sí que la utilitza, especialment a Aragó i zones d’influència. Bolón és una muntanya molt emblemàtica d’Elda, localitzada molt prop del nucli urbà. Està documentada des del
segle xvi en topònims com serra de Bollon o corrals de Bollon, amb la grafia ll, que, d’acord amb la pronúncia actual,
correspondria al so lateral geminat (grafiat l·l) i no al palatal
[£]. Al segle xvii ja apareix com a Bolon en textos en català.
La muntanya té una forma arredonida, sobretot al seu cim,
per això pensem que seria un augmentatiu de bolo; malgrat
que el sufix -ón no és català, podria tractar-se d’un arcaisme
o variant diatòpica d’origen medieval, no debades el cronista
Ramón Muntaner escrivia al segle xiv algunes paraules acabades en vocal afegint-hi la /-n/ subjacent: Aragon, man, raon,
lleon, etc. També podria ser un tret aragonés i no català incorporat al valencià elder des de ben prompte. Encara que s’ha
proposat com a explicació de Bolón una metàtesi de lobón
(Bernabé Pons 1999), no creiem que aquesta etimologia siga
molt plausible. El vocable bolo està documentat en el llibre
Coloqui de la mora de polvillo, un anònim de 1800, «caigué en
terra com un bolo» (CIVAL). La paraula bolo i els seus derivats
o assimilats forma part de diferents topònims valencians de
les dos zones lingüístiques: alt de la Bola (Monòver), alto de
la Bola (Elda i Salinas), alteró de Bolo (Quatretondeta), camí
del Bolo (Elx), cañada del Bolo (Teresa de Cofrents), cerro de
los Bolos (Andilla), loma de los Bolos (Xelva), peñas del Bolo
(Figueres, Alt Palància), Bolós (el Toro).
16. Los Lumbos. Topònim que ha sobreviscut fins als
nostres dies. Es documenta des del segle xvii (rambla de Lumbos). Aquesta rambla també va ser coneguda posteriorment
com de Bateig o del Cid. És clara la seua antiguitat, i tot i que
podem dubtar del seu significat, sembla, per la conservació
del grup consonàntic -mb-, una derivació de la paraula llatina lumbus; aleshores seria un mossarabisme, romanandalusí
o llatinisme (segons diferents autors i interpretacions) que
s’hauria mantingut durant l’època musulmana, similar al topònim major Llombai o el menor Palumbar, d’Elx, per exemple. A la nostra vall tindríem un altre llatinisme, com és el cas
de Caprala, nom d’un paratge de Petrer i d’una rambla que
desemboca al riu Vinalopó, dins del terme d’Elda, amb conservació de l’oclusiva bilabial sorda [p]: Caprala < capra.

Vista del Bolón des del vessant nord. S’aprecia clarament la
seua forma arredonida.

Afegim per a finalitzar una llista de topònims, extrets
principalment del LA, però també d’altres fonts. En el cas dels
més antics, hem posat entre parèntesis la datació de la seua
primera documentació. Alguns s’han conservat fins avui, però
altres han desaparegut:
El Azafranar, el Arco Sempere, bajo de San Blas,
bancal de Puchol, bancal de San Vicente, el Campet
(s.

xvii)

/ el Campico (s.

xviii),

el Camp (s.

xvii)

/ el

Campo (s. xviii), el Campo Santo, la Canalica (s. xvii),
canyada de Joan Majorot (s. xvi), la cañada de la Beata, la cañada del Conejo, casa del Colodrillo, casa del
Doctor Rico, casa de Don Carlos, casa de los Dolores,
casa de San Miguel, casa Sempere, cèquia de Baix
(s.

xvii)

/ acequia de Abajo, cèquia de Dalt (s.

/ acequia de Arriba, cèquia dels Molins (s.

xvii)

xvii),

cè-

quia de Vidal (xvii), el Chorrillo, el Común, el común
de Abajo, la cruz del Panadero, la cruz de la Trinidad,
los Cubos, cuevas del Tuso, Dos Ponts (s.
Dos Puentes (s.

xviii),

xvii)

las Eras / les Heres (s.

/ los

xvii),

la

fábrica de Linares, la huerta Nueva, el Jardí (s. xvii) /
el Jardín, la Manquilla, el Marín, el Monestir (s. xvi) /
el Monastil (s. XVIII), els Olms (s.

xvii)

/ los Olmos,

el Oyo, la parada de la Pintada (acequia de la Pintá),
los Postigos, los postigos de Abajo, el pozo de Antonio Juan, el río de San Antonio (caída al río por San
Antón), San Blas, la Teulera (s. xvi) / la Tejera (s. xviii).
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CONCLUSIÓ
Després d’haver exposat tota una mostra d’antropònims i, sobretot, de topònims històrics d’Elda, pensem que ha
quedat ben palés que el valencià fou llengua d’ús natural a
Elda des de l’Edat Mitjana fins a l’Edat Moderna. La toponímia, no cal posar l’accent sobre això, és la prova clara de la
presència d’una llengua en un determinat territori, i del fet
que els seus habitants la utilitzen per a donar noms al món
que els envolta.
De l’antic iber que es parlà a la vall d’Elda ben poc
ens ha restat, potser l’arrel fossilitzada del topònim principal, il / ili, amb el sentit de població que a l’adveniment de
la conquista serà El·la o Etla i després Elda (compareu Ilice >
Elx) i no sabem si també Camara té aquest origen. De l’època
mossàrab o romandalusí poden ser Lumbos i Caprala, com ja
hem vist. D’època arabòfona tenim un bon grapat de noms
que han pogut sobreviure en bona mesura fins avui. Per a acabar, com a conseqüència de la conquista cristiana i posterior
incorporació de pobladors que parlaven llengües romances,
els quals finalment serien els habitants majoritaris després de
l’expulsió dels moriscos l’any 1609, el valencià i el castellà
de base aragonesa serien les llengües en contacte que, a més
d’incorporar-hi els arabismes, crearien tot el conjunt toponímic principal d’Elda.
Encara que el valencià fou bandejat pel castellà com
a llengua d’ús durant el segle xviii, la seua empremta ha quedat ben visible, i la toponímia només és una part, al costat de
la antroponímia i la parla popular.
La preservació de la toponímia històrica i la recuperació d’aquella ja perduda és una tasca necessària que hem
de realitzar si volem ser fidels a la nostra història i al nostre
patrimoni cultural.
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Qüestions fonètiques en la revisió
i actualització de la toponímia tradicional de Saix1
María de los Ángeles Herrero Herrero

El present article té el seu origen en el procés de revisió, actualització i ampliació del recull de topònims tradicionals de Saix, poble històricament castellanoparlant de la
comarca de l’Alt Vinalopó. La nostra aportació servirà de petita mostra per a descriure mitjançant els topònims alguns dels
trets fonètics que podem percebre en la parla quotidiana de
la població saixenca.1
La localitat de Saix té un terme de 63,5 km² i, segons les dades del padró de l’any 2016, compta amb un total
de 9.700 habitants.2 Cal assenyalar que, a causa de tota una
sèrie de fluctuacions geogràfiques, lingüístiques, històriques i
culturals, la parla de Saix es troba dins de la varietat castellanomurciana, amb clares influències del català i de l’aragonés,
sobretot en el lèxic (Chico – Herrero 2005: 514). D’aquesta
manera, seguint l’estudi de Torreblanca Espinosa (1976, 91)
sobre la parla de Villena i la seua comarca (a la qual pertany
Saix), aquesta parla és el resultat de l’aportació lingüística
dels repobladors provinents del nord i de l’est, això és: castellans, aragonesos, catalans i valencians, a més de les poques
deixalles àrabs i mossàrabs.3 Per tant, Saix s’emmarca dins

de la zona de predomini lingüístic castellà.4 A més a més, és
necessari incidir en el fet, fonamental per altra banda, que
es caracteritza per ser territori de frontera lingüística al llarg
de diversos segles, atés que se situa en la línia que separa la
zona de parla castellana de la de parla valenciana.5 D’aquesta
manera, limita amb municipis de parla valenciana com són: al
nord-est Biar, Onil i Castalla, i al sud Petrer i Monòver (Chico
– Herrero 2005: 504).
Pel que fa al paisatge del seu terme, seguint l’anàlisi
de Vicente Vázquez Hernández (2009: 17), es pot dividir en
tres zones, tot i que desiguals en grandària i característiques:
en primer lugar, las montañas que circundan
sus límites municipales por el Este: Puntal y Cantalar, pertenecientes a la Sierra de la Argueña, Norte:
Peñarrubia, Oeste: Cabreras, y por Sur [...] Camara.
En segundo lugar, el Valle [...]. Siguiendo el cauce
del Río, al Sur del casco urbano, [...] donde se ha localizado tradicionalmente la huerta. Al NO [...] un
terreno sin cultivar [...] así como un extenso pinar
(El Plano) [...]. Dentro del gran valle fluvial donde se
sitúa la cuenca de Sax [...] el campo, el secano [...].

1. Agraïm als catedràtics de la Universitat d’Alacant Brauli Montoya
Abat, Francisco Chico Rico i Anabel Navarro Carrasco les seues pertinents
indicacions en l’elaboració d’aquest article.

4. Vegeu l’article 36 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre de 1983 d’Ús i
Ensenyament del Valencià (LUEV): http://www.dogv.gva.es/datos/1983/12/01/
pdf/1983_802514.pdf.

2. Remetem al web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE): http://www.
ine.es/.

5. Per a conéixer la història de Saix, vegeu, entre altres aportacions, Herrero
Ochoa (1964), Gil Peláez (coord.) (2005) i el web de l’Ajuntament de Saix:
http://www.sax.es/conoce-sax/historia.

3. Vegeu Torreblanca (1976: 192-193) i Chico – Herrero (2005: 514-516) per
a un llistat més detallat del lèxic present en la parla quotidiana de Saix.
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mitjana de 75 anys).6 A més, hem d’afegir-hi la contribució
d’experts en geografia de la localitat.7 Les primeres enquestes
realitzades evidencien la necessitat de precisió en la localització geogràfica d’una sèrie d’indrets del camp de l’orografia,
partides i paratges i poblament, així com la seua convenient
correcció ortogràfica respecte al ja existent Corpus toponímic
valencià. Però, sobretot, la incorporació d’altres llocs que, a
més de ser detallats pels informants i els experts en el territori saixenc, apareixen en mapes cartogràfics antics —com
el de 1898—8 i en alguns llistats toponímics com ara el de
Toponimia mayor y menor de la provincia de Alicante. Listado
por municipios (1983) de Juan Luis Román del Cerro i Mikel de
Epalza, el de Gabino Ponce Herrero «Los nombres de lugar en
Sax» (1992) i el de la Historia de las casas rurales de Sax. De
las casas de labor a las segundas residencias (2001) de Vicente
Vázquez Hernández, entre d’altres.
Els topònims que cal afegir al corpus són gairebé
desconeguts per les generacions de menor edat. Aquest fet
demostra de forma més que evident que hui dia és molt més
clara la pèrdua freqüent de mots de caràcter dialectal. Aquesta preocupació no és nova, doncs, ja ha estat tractada en altres ocasions des que Máximo Torreblanca Espinosa (1976:
194) destacà la pèrdua de valencianismes o aragonesismes a
Saix. Per aquesta raó, la insistència en la compilació de termes
dialectals propis de la població (això és, diferents dels que
marca el castellà estàndard) ha donat distintes aportacions
des de l’estudi del mateix Torreblanca Espinosa (1976: 200311)9 fins a la publicada l’any 2015 amb el títol Diccionario

La tercera zona sería la huerta tradicional, junto al
cauce del Río Vinalopó.

Al seu torn, el paisatge agrari, com apunta Gabino
Ponce Herrero (cf. Vázquez 2009: 17), té una doble distinció:
el paisatge d’horta i el de camp. I en aquests dos sectors cal
tindre en compte l’evolució de l’agricultura i la urbanització
dins del medi rural saixenc, ja que actualment hi ha quasi dos
mil residències secundàries en el seu terme municipal a l’estil
de ciutat jardí com assenyala Vázquez (2009: 19), realment
un paisatge molt allunyat del de principis del segle passat.
Cal remarcar que l’agricultura ha estat un sector de vital importància a Saix. Malgrat que ara és un poble més industrial
que agrícola, aquesta era la seua principal riquesa econòmica
fins a la segona meitat del segle xix amb els conreus del raïm,
l’oliva i els cereals de secà, i l’horta amb el cultiu d’hortalisses,
llegums i fruites (Vázquez 2009: 18), així com l’arribada i l’extensió del regadiu a grans zones del que era el camp de secà
(Giménez – Iranzo – Vázquez 2005: 114).
Certament no han estat poques les aproximacions i
els estudis sobre el territori geogràfic de Saix, però potser no
en són tantes des d’un punt de vista filològic. Pensem que
la causa principal pot radicar en el fet que es tracta d’una
població de parla castellana al llarg de la seua història. Siga
quina siga la raó, aquesta ha donat com a resultat l’escàs interés fins avui dia per ser objecte d’estudi de manera més
profusa des d’aquesta perspectiva. En aquest sentit, la nostra
contribució es concep amb un objectiu filològic i es basarà,
fonamentalment, en els resultats obtinguts de les enquestes

6. El nostre agraïment als informants enquestats per la seua inestimable
col·laboració: J. Calpena, E Chico, J. Chico, G. Jover, J. Linares, P. Martínez, J.
Valero i R. Valero. I a Pedro Martínez, Asunción Herrero, Pascual Herrero i Jose
A. Sáez el seu ajut.

toponímiques realitzades al terme municipal de Saix a un
grup d’informants de la població per al projecte Nomenclàtor
Toponímic Valencià (a càrrec de l’Acadèmia Valenciana de la

7. Agraïm al Dr. Vicente Vázquez Hernández, cronista de la Villa de Sax, les
seues indicacions, comentaris i aclariments, com també a Alicia Giménez
Gómez, professora i directora de l’IES Pascual Carrrión de Saix, i a Gabino
Ponce Herrero, catedràtic de Geografia Humana de la Universitat d’Alacant.

Llengua i de l’Institut Cartogràfic Valencià). La nostra perspectiva incidirà, doncs, en eixos resultats extrets directament de
les entrevistes als parlants i no tant en els del buidatge del

8. Font: Institut Geogràfic Nacional. Llegenda: «Instituto Geográfico y
Estadístico. Trabajos topográficos, Sax, 5 de enero de 1898».

diferent material cartogràfic consultat (cartografia antiga, ca-

9. Fora del que seria la compilació de vocabulari fester, de noms de lloc, de
treballs artesans, etc., hi ha diferents glossaris més o menys extensos sobre el
lèxic quotidià de Saix en publicacions locals o comarcals. Vegeu, per exemple,
Herrero (2001), Chico – Herrero (2005) i la penya El Préstamo (2007), entre
altres.

dastre, documentació de l’arxiu municipal, etc.).
La informació toponímica sobre la població de Saix
ens l’han proporcionada un total de vuit informants (amb una
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sajeño. El léxico del habla de Sax (Chico – Herrero, coords.,
2015) a iniciativa del Grupo Patrimonio de Sax.10
És palés que el focus d’aquesta pèrdua gradual de
vocables dialectals cal posar-lo especialment en el factor del
pes de l’escolarització i dels mitjans de comunicació, així com
d’internet i de les xarxes socials. Malauradament, la toponímia no és una excepció en aquesta problemàtica. El canvi de
les modes i de les formes de vida susciten i provoquen la pèrdua dels costums i de les tradicions que a espentes i redolons
intenten transmetre les generacions de més edat. En el cas
de Saix, aquesta qüestió ja va ser estudiada fa uns pocs anys
per la professora Alicia Giménez Gómez amb la ponència «La
toponimia: un valor a rescatar», dins de la segona part del
Ciclo Frontera y Territorio en el Vinalopó VI: «Puesta en valor
del patrimonio tangible e intangible de Sax para el desarrollo
local (los edificios religiosos y el habla)» dedicat a «El patrimonio inmaterial: El habla de Sax y Villena. Descripción, transmisión y preservación» (2014).11 Així doncs, convé recordar
que és alarmant i preocupant la dificultat en el manteniment
de la designació tradicional dels indrets més populars anys
enrere a Saix. És irremeiable, per tant, l’evolució, el canvi o la
deformació dels noms de lloc, com podem percebre en el cas
d’un dels ponts de la localitat conegut indistintament com el
Puente Peluca, Puente Maciá o actualment també anomenat
el Puente de las Cuatro Rosas o el Puente de la Cruz Roja.
En les enquestes realitzades als informants es fa
evident la seguretat o la fluïdesa amb què precisen i saben
localitzar amb més detall i fiabilitat alguns topònims com
ara els de les cases rurals o les finques. Per contra, els indrets
que presenten un major problema a l’hora de confirmar-los,
localitzar-los o concretar-los són els dels camins. Sovint, els
informants en fan servir una denominació més familiar que
la comuna o l’oficial, llevat dels casos dels camins que tenen una major entitat i importància, tant pel que fa a la seua
llargària com per la seua testimoniada historicitat, com són

els casos, per posar-ne alguns exemples, del Camino de los
Valencianos,12 del Camino de Yecla13 o del Camino de la Peña
Rubia,14 que no donen lloc a cap confusió a l’hora d’explicitar
la seua delimitació. Al contrari, la resta de camins, de menys
distància i llargària, són designats segons la coneixença del
terreny per cada parlant, això és, si en té una propietat a prop
o és més o menys habitual el seu pas per la zona en qüestió.
D’una dificultat semblant als camins resulta la confirmació i
la concreció dels pujols i dels tossals, si bé podem exceptuar
alguns casos —ben pocs, d’altra banda— que són comunament coneguts fins i tot per les generacions més joves de la
població a causa de la seua proximitat al nucli urbà o perquè
s’han mantingut com a zones habituals de pas o de passeig
(arran de costums tradicionals), com poden ser la Lomica del
Sombrero, El Cuco15 o la Cabeza Pelá(da).
Independentment de les dificultats amb què ens podem trobar a l’hora de confirmar, corregir i completar amb
garanties el llistat de tots els topònims saixencs per al Corpus toponímic valencià, les entrevistes resulten especialment
interessants des d’un altre punt de vista filològic. Com ja hem
apuntat adés, Saix, com a localitat històricament castellanoparlant i pertanyent a la comarca de l’Alt Vinalopó, en què Villena és la capital i té per tant una major entitat, no ha gaudit
en moltes ocasions de ser objecte d’estudi com a una varietat
dialectal pròpia, tot i que està necessàriament arrelada i és indestriable de la de Villena. Per eixa raó, són d’especial impor-

12. Segons la descripció de Ponce Herrero (1992, s/n): «Antiguo camino
que unía el Valle de Biar con el de Elda-Petrer, ambos del antiguo Reino de
Valencia, atravesando el término municipal de Sax, enclave del Reino de
Castilla. Con un trazado rectilíneo de rumbo norte-sur, el camino entra en
tierras sajeñas por El Puerto y sale por El Portazgo, topónimos alusivos a la
existencia en esos momentos de controles aduaneros».
13. Seguint Ponce Herrero (1992, s/n): «Continuación de la antigua C/ Yecla
que partía desde la actual Gran Vía hacia el Vilage y, finalmente, por el Plano
hacia Yecla, desde donde se dirigía hacia Chinchilla y Madrid. Se trata de un
itinerario de Madrid a Alicante, con notable importancia hasta el s. xviii».
14. Pel que fa al nom Peña Rubia, Ponce Herrero (1992, s/n) assenyala:
«adjetivo de color que indica las irisaciones características de la peña» (cf. A.
Galmes de Fuentes, Toponimia de Alicante. La Oronimia, Alacant, Universitat
d’Alacant, 1990).

10. El diccionari inclou unes 1600 entrades amb el vocabulari quotidià
dialectal de Saix (exceptuant-ne els termes festers, noms propis, malnoms
o topònims). Es pot consultar en la seua versió digital en el Repositori
Institucional de la Universitat d’Alacant (RUA): http://rua.ua.es/dspace/
handle/10045/53345.

15. Com explica Ponce Herrero (1992, s/n): «Con este nombre se conoce
en la provincia y en la de Albacete a una pequeña construcción circular de
piedra sin labrar, sentada en seco, con bóveda cónica, que servía de refugio
momentáneo a jornaleros y pastores. Su imagen es semejante a la que
presenta esta pequeña loma en la Colonia de Santa Eulalia».

11. Celebrat del 19 de setembre al 14 de novembre de 2014 a l’Aula
Universitària de Saix de la Universitat d’Alacant, coord. Gabino Ponce Herrero.
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tància i d’interés els estudis filològics focalitzats exclusivament
en el seu territori. Aquesta vegada, les enquestes toponímiques
ens han permés fer una aproximació —més que no pas una
sistematització— de les característiques fonètiques habituals
extretes de les converses realitzades amb els informants. Ens
referim, més concretament, als casos de variabilitat en la parla
quotidiana de Saix d’alguns topònims, que presenten una sèrie
de fenòmens fonètics que ens serveixen per a il·lustrar el parlar
de Saix. Tanmateix, aquests fenòmens no impedeixen la identificació clara del topònim en qüestió, però, a l’hora de fixar-lo,
hauríem de restituir-ne una sèrie de grafies (AVL, 2015: 62).
En primer lloc, hi ha paratges com el Pra(d)o,16 la
Pará(da),17 la Cañá(da) (d)el Maestro, la Cañá(da) (de) San Pablo, la Cañá(da) (de) la Plata, la Cañá(da) (de) la Balsica, o el cas
de l’edificació la Casa Colorá o del paratge el Planta(d)íco18 en
què es produeix, de forma general, el fenomen de l’elisió de la
-d- intervocàlica, topònims que, per altra banda, seran de nova
incorporació al Corpus toponímic valencià. Cal fer una menció
especial del cas de l’elisió de la -d- en un topònim que correspon al camp de l’orografia com és el de la Cabeza Pelà(da),
el qual també presenta un fenomen morfològic, atés que es
tracta d’un nom amb variació de gènere, i és que al corpus està
recollit com a Cabezo Pelado, però és conegut popularment i
de forma indiscutible en la seua versió femenina; potser la deformació en el canvi de gènere es produeix per acomodació
a la familiaritat al nom cabeza com a part del cos i no al de
cabezo com a terme orogràfic. No obstant això, el fenomen de
la caiguda de la -d- intervocàlica és freqüent en la parla de Saix
i s’explica segons Chico – Herrero (2005: 508),

participio —y sobre todo en el marco de la primera declinación—, este fonema tiende a perderse
en muchos hablantes sajeños, como se aprecia en
los siguientes ejemplos: [aBláo] «hablado», [aBlá]
«hablada», [kansáo] «cansado», [kansá] «cansada», [korío] «corrido» y [biBío] «vivido». Solamente los hablantes de nivel cultural alto conservan la
consonante en la segunda y tercera declinaciones,
mientras que en la primera la norma es la pérdida en el masculino y la vacilación en el femenino;
[Torreblanca Espinosa 1976: 129-131]

Així, com indica Torreblanca Espinosa (1976: 130131), «la pérdida es más frecuente en las palabras terminadas
en -ado y -ada: prao, azá, maná».
En segon lloc, el cas de la casa Tranquedi, així coneguda pel cognom de l’antic propietari del segle xviii, el gentilhome italià en Pedro Tancredi,19 en què, com podem observar,
es produeix metàtesi o canvi de consonant (r). És absolutament majoritària l’articulació del cognom amb el canvi de la
consonant vibrant en la primera síl·laba. Per una altra banda,
en el topònim El Portazgo20 es produeix un cas de rotacisme
o canvi de consonant, donat que és designat sovint pels parlants de major edat com a El Portargo, a causa de la dificultat
en l’articulació que presenta la grafia z en aquest context [θ],
tot seguint la seua denominació oficial.
En tercer lloc, destaquem el cas de Las Piñuelas, en
què observem una alternança en la vocal àtona respecte al
seu nom oficial Las Peñuelas, tal com la trobem documentada
per Vázquez Hernández (2001: 169) dins del «Nomenclátor.
Año 1861» com a «nombre de las viviendas [...] a la Villa de
Sax». En aquest topònim és pràcticament majoritària la seua
articulació amb -i-, un fenomen que s’explica, pensem, per la
desviació en la relació etimològica, perquè popularment les i
els parlants sembla que no l’associen a la paraula peña (d’on
molt probablement deriva Peñuelas), sinó que ho fan a un mot

Cuando se manifiesta como consonante intervocálica -d-, especialmente en la forma verbal del
16. Segons Ponce (1992, s/n): «El Prado: Erial susceptible de pastoreo según
el habla antigua de Sax. El paraje al que designa es en efecto un baldío de
secano entre el Plano y la Colonia de Santa Eulalia».
17. Igualment, Ponce (1992, s/n): «identifica una torna o pequeña presa para
derivar por gravedad las aguas de un curso utilizadas para regar. En Sax, el
paraje se halla precisamente sobre el curso del Vinalopó, en el lugar donde
nace la antigua red de acequias».

19. Per a conéixer amb detall la història de las casas Tranquedi remetem a
l’estudi de Vázquez Hernández (2001, 78-80).

18. És important apuntar ací la freqüència i vitalitat de l’ús del sufix
diminutiu -ico a la parla de Saix, que «desempeña la función de simple
diminutivo [...] pero a menudo encierra valores afectivos de diversa índole
[...] que lo hacen muy utilizado y bastante complejo en detalle» (Chico –
Herrero 2005: 510-511).

20. Ponce Herrero (1992, s/n) indica: «El topónimo se halla donde el Camino
de los Valencianos y el Camino Real, o de Madrid, convergen justo en el límite
entre Sax y Petrer, o lo que es lo mismo, entre los antiguos Reinos de Castilla
y Valencia, y hacen referencia a ese control aduanero».
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dialectal murcià, present també en la parla de Saix (sobretot
en les generacions de major edat), com és el de piñuelo. El
mot piñuelo, tal com el defineix el DRAE en la seua segona accepció, és «grano o simiente de la uva y de algunos otros frutos». Convé recordar ací la importància del conreu del raïm a
la localitat. Amb independència d’aquesta associació, creiem
que per als parlants és més còmoda l’articulació del topònim
en -i- en una context comunicatiu informal i relaxat.
Un doble fenomen fonètic és el que es pot percebre
en el cas de la casa alberg La Cofradía. Per un costat, es produeix metàtesi en el resultat de la seua articulació [kofadría] i,
per un altre, equivalència acústica [kofraría], i fins i tot epèntesi de la n en el resultat de [konfraría]. No hi ha unanimitat
en la seua pronunciació, i fins i tot s’alterna la pronúncia en
un mateix parlant tot depenent del context comunicatiu en
què es trobe o del context fonètic en què l’articulen.
Un cas molt comú en la parla actual de la varietat
castellanomurciana de Saix i Villena és el del ieisme, en què
no diferencien fonològicament entre la consonant lateral palatal /£/ i la fricativa palatal sonora /j/, com ho percebem en
els paratges El Tollo21 (o El Toyo)22 i La Hoya.23 Aquest darrer
cas és particularment curiós perquè arribem a comprovar la
seua escriptura com a La Olla, associada per etimologia popular al terme casolà olla pel desconeixement de la grafia
correcta del topònim.
Finalment ens dedicarem a un cas que esdevé especialment interessant i mereix una major atenció: el paratge El
Bolax. Aquest és un terme molt atractiu d’estudi en la parla de
Saix a causa de les variants articulatòries que hem percebut
en els diferents parlants de la localitat. El nom Bolax es troba
enregistrat en documentació antiga.24 Hem de fer notar que
el nom administratiu, Bolax, té la mateixa terminació gràfica
que la del nom del municipi en la seua denominació castellana

Sax.25 Creiem que aquest fet facilitaria que manifestàs uns fenòmens fonètics semblants en la seua articulació i, en un principi, hauria de presentar el mateix conflicte fonètic que el del
nom del poble en castellà. En aquest sentit, cal precisar que el
topònim Sax conserva la grafia x típica de l’antic sistema consonàntic castellà —corresponent al so [x]— però, es realitza
fonèticament com a [s] o [ks], tot depenent de si s’articula en
un context comunicatiu relaxat o no. Actualment és complicat
sentir en la comunitat saixenca la pronunciació que era habitual en les generacions de major edat, [sáx], perquè ara és general
i unànimement avinguda com a [sás] o [sáks]. És, sens dubte,
una errada per oblit històric i d’actualització gràfica i fonètica com ja van explicar Chico – Herrero (2005: 510). De fet, el
terme s’ha resistit al canvi gràfic, com altres topònims que no
arribarien a veure substituïda la x per la j en el seu nom escrit
oficial (Cox, Guadix o México que es pronuncien amb [x]). Hem
perdut, en conseqüència, la consciència de la correspondència
existent entre la grafia x i el so [x]; la grafia s’articula com si
fos el fonema [ks], a què s’associa actualment en el sistema
consonàntic castellà: [s] i [ks].26 Així, la pronúncia [sás] o [sáks]
caldria substituir-la per la realització fonètica [sáx] i d’aquesta manera seguiria la mateixa estructura lèxica del gentilici en
castellà sajeño/sajeña, és a dir, [saxéño]/[saxéña].
Tot i que en un principi podria presentar el mateix
fenomen que el del topònim castellà Sax, en aquest cas hem
advertit quatre articulacions diferents en els informants: [bolá],
[bolák], [boláx] i [bolár]. Amb quasi total seguretat, la seua
pronúncia correcta, igual que la del poble [sáx], hauria de ser
[boláx]. No obstant això, la primera articulació que apuntem
—[bolá]— ha estat la més habitual i la que més se sol sentir
en la comunitat saixenca. Per altra banda, el fet de pronunciar
el nom sense so consonàntic o l’emmudiment de consonant
final no és gens estrany en la parla de Saix; ans al contrari, és
un fenomen habitual causat per la relaxació en la pronúncia i la
seua articulació resulta en la desaparició del so /x/, com ocorre
en el cas de [reló], reloj (Chico – Herrero 2005: 508).

21. En Ponce Herrero (1992, s/n): «Hoyo o escondite de ramaje donde se
ocultan los cazadores. En Sax es el nombre de una partida rural».
22. En Vázquez Hernández (2001: 181) llegim El Tollo en els apèndixs
«Nomenclátor de 1940» i «Nomenclátor de 1950».
23. Topònim que llegim en Vázquez Hernández (2001: 156) dins de l’apèndix
«Casas de campo en Sax en 1808».

25. La paraula Sax és un mossarabisme procedent del llatí Săxum (-i), que
significa ‘roca o penya’. El resultat de Săxum en el marc de la llengua catalana
ha estat el de Saix, però també el de Seix, que dóna nom, almenys, a un
municipi de Lleida (Chico – Herrero 2005: 509).

24. Com apunta el cronista de Saix, fins i tot es troba documentat en uns
comptes de la vila de l’any 1555.

26. Vegeu Chico – Herrero (2005: 510) per a una explicació més detallada
del fenomen.
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Si aprofundim en l’etimologia d’El Bolax, pensem
que és un terme que prové de l’aragonés boalaje, com indica Vázquez Hernández (1996), que precisa que «la Pocica de
Bolaj [és un] topónimo que se deriva del término —boalaje— dehesa boyal donde pastan los ganados de los vecinos».
De fet, tenim totalment documentada l’existència a Saix de
les deveses de bestiar boví. Així mateix en el DRAE podem
llegir boalaje com a substantiu en desús: Dehesa boyal, això
és, de bou, pertanyent o relatiu al bestiar boví, que s’aplica
comunament a les deveses o prats comunals on el veïnat d’un
poble solta el seu ramat, encara que no siga boví. També hem
localitzat el terme El Bolaje com un camí rural i una partida
en territori de Terol (Solsona Benages 2001: 52-53) i d’altres
indrets en territori aragonés. En l’estudi de Solsona Benages
(2001) s’apunten altres possibles explicacions etimològiques
del terme: pot provenir de bolaga, el nom comú d’una planta d’un metre d’alçària (Daphne gnidium: matapoll o baladre
bord, en català) o del català bovalatge i els seus paral·lels
passatge, peatge i pontatge referits a l’obligació de pagar un
impost per passar per un camí, un pont, etc. A pesar de les
diverses possibilitats etimològiques apuntades, creiem que
amb més probabilitat prové de boalaje per la documentació
existent sobre el terme referit a les deveses de bestiar.
Per contra, no hem advertit la pronúncia de [boláks]
o [bolás] seguint la mateixa regla fonètica que la del terme
de Sax. Potser un bon percentatge de parlants no ha visualitzat el nom oficial del paratge —tot i que en la consulta
de diferent documentació apareix escrit de diverses formes
(Bolac, Bolaj, a més de l’oficial Bolax)— i, per tant, la seua
pronúncia no ha estat gairebé suggestionada per la seua ortografia. Un parlant que no l’ha vist escrit com a Bolax, mai
no l’articularia com actualment sentim el nom en castellà de
la població, [sáks] o [sás]. En tot cas, l’etimologia popular ha
donat una desviació molt interessant en l’associació del nom:
alguns parlants relacionen el nom del terme Bolax al fet que
a l’indret fa molt de vent; per tant, pensen en el verb volar.
En eixe cas, alguns optarien per escriure’l com a Volá. Ara bé,
quan l’han vist escrit en les escriptures de propietat com a
Bolag o Bolac, aquest fet els ha condicionat la seua pronúncia,
i no acaben d’atrevir-se a articular una consonant clara final,
per això la tendència és a pronunciar-lo com [bolá].

En definitiva, aquesta breu aproximació als noms de
lloc a Saix no deixa de ser una mostra evident de com un
projecte basat en enquestes toponímiques resulta especialment enriquidor filològicament parlant. Alhora, és necessari
no perdre una de les majors joies del nostre patrimoni immaterial com és la parla dialectal tant de la zona de predomini
valenciana com la castellana.
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L’«Informe Fabián y Fuero» en la toponímia de la Marina Alta
Joan Ivars Cervera

1. L’«Informe fabián y fuero»,1
una font important d’informació del territori
L’any 1790 el murcià José Moñino, comte de Floridablanca, aleshores ministre encarregat de la Secretaria del
Despatx d’Estat, planificà fer un cens dels territoris d’Espanya,
des del punt de vista de les divisions eclesiàstiques, que completaria el que havia fet l’any 1787, organitzat des del punt
de vista de l’organització bàsica de l’Estat, les intendències.
No s’arribà a fer informes sobre tot el territori de
l’antic Regne de València, com potser era el projecte. Les diòcesis eren la divisió administrativa eclesiàstica adequada per
a aconseguir tota la informació amb la qual es pretenia donar
una visió de l’Espanya eclesiàstica del moment. Com veurem,
la informació recopilada anà més enllà del que es pretenia, i
per això, afortunadament, disposem de moltes dades de les
nostres terres que no tenim en altres fonts coetànies. Recordem que per a aquestos anys de finals del segle xviii tenim les
notícies de A. J. Cavanilles i les relacions dels diferents rectors
de les parròquies que van ser publicades a principis del segle
xx per Vicent Castañeda y Alcover, a partir de les informacions
que va recollir i recopilar l’il·lustrat Tomàs López.

Fuero, en el qual li feia saber les seues intencions i el procediment que havia de seguir. El ministre li participa que «será
de agrado de S. M. que acompañe la España Eclesiástica con
las mismas circunstancias de división de Arzobispados y Obispados, sus Partidos, Vicarías, Arciprestazgos, Abadías, etc., copiando en cada una de estas divisiones por orden alfabético
los nombres de los pueblos y notando al margen de mano
izquierda con una sigla o letra inicial si es ciudad, villa lugar,
aldea o caseria, despoblado, coto redondo, casa rural, venta,
castillo, monasterio, hermita, etc.».
Ja en concret, per a la redacció de l’informe li encomana que segons la reial ordre, faça una «relación circunstanciada» dels pobles que la composen, tot advertint que aquesta
relació ha de venir manuscrita «con carácter bien formado i
sin abreviaturas para evitar dudas en la lección»; a més, adopta una norma ortogràfica que no supose cap tipus de dubte
en la seua pronunciació: «encargando Vª Ex a la persona que
lo formare procure acentuar los nombres de los pueblos para
saber su nomenclatura o verdadera pronunciación». Aquestes
normes, ben intencionades, no podien resoldre la fonètica diferent del castellà i valencià, insalvables en molts casos i, per
tant, sense solució satisfactòria com ara veurem.

2. Les directrius de l’informe
Pel que fa a la diòcesi de València, el comte de Floridablanca dirigí un escrit a l’arquebisbe Francisco Fabián y

3. El contingut de l’informe
El document ens presenta el recorregut que segueix la
persona encarrega de la seua redacció per les terres de l’arxidiòcesi i van apareixent, parròquia per parròquia, els topònims
majors de cada una d’elles, dins de les quals ja es relacionen els

1. Ministeri d’Afers Exteriors, Madrid, manuscrits 35 i 450. Hi ha una còpia
d’aquest informe a l’Arxiu Municipal de Xàtiva (llegat de José López Sellés) de
la qual ens hem servit per al present treball.
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diferents topònims menors: annexos, ermites, convents, oratoris, partides, cases i edificis d’interés, etc. I de cada una d’elles
aporta la informació del moment i en la majoria de casos dades
històriques de cada parròquia i els annexos.
Hi ha diverses maneres de presentar els topònims:
1. El topònim en versió o forma única (en la forma
genuïna valenciana o en la traducció o adaptació al castellà).
2. El topònim amb dos o tres variants formals.
3. El topònim original seguit d’una variant fonètica de com es pronunciaria per a un lector en
castellà.
4. El topònim amb les opcions anteriors seguit
d’una traducció al castellà.
Cal notar que la forma que pretén ser una aproximació
de la pronunciació a vegades està escrita al costat mateix del
topònim i per la mateixa mà que redactà l’informe; a més, en
altres casos, hi ha escrita aquesta mateixa variant, que ha anotat el redactor de l’informe i que pretén ser una aproximació
a la pronunciació, per una altra mà diferent i, en aquest cas,
aquestes variants apareixen davall del topònim, entre línies.

sentació gràfica; sempre venen accentuades de la mateixa manera i per a un lector en castellà no hi haurà mai diferència i les
pronunciarà sempre tancades. És cert que per a aquesta època
encara no hi havia cap norma respecte a l’accentuació gràfica de
les vocals obertes, com tenim hui, tant quan han d’anar accentuades gràficament com quan no. Aquí, però, tots els topònims
van accentuats i no s’hi veu cap distinció entre vocals obertes i
tancades, per exemple Orba, Gorgos, Dénia/Benimeli.
No entrem en el possible canvi d’obertura que hagen
pogut experimentar alguns topònims des del segle xviii als nostres dies. La comparança la fem basant-nos en la pronúncia dels
nostres dies i de la comarca, que, com sabem, no apitxa.
- Vacil·lació a/e en síl·laba àtona: Cayrola/Queirola,
Teulada/Taulada (en altres llocs del document
dóna la variant de Tablada).
- Vacil·lació a/o en síl·laba tònica: Ambra/Ombra.
4.2. Consonantisme
Una vegada més, el diferent sistema fonològic del
castellà i del català ens porta a unes grafies que no sempre
sabem si corresponen a la pronúncia real o a un intent d’aproximar-se a aquesta pronúncia, no sempre aconseguida.
En el cas del so alveolar fricatiu sonor [z] i sord [s],
les s sonora i sorda, no hi ha mai cap distinció; per al redactor
de l’informe i per al lector a qui va destinat, el ministre Floridablanca, que sempre serà en castellà, la s sempre serà sorda;
vegem per exemple Tosalets, del qual tan sols ens dóna una
versió en castellà Colladillos, però sense cap possible referència a la manera de pronunciar-la la gent del lloc corresponent.
En algunes situacions la confusió encara és mes gran. És el cas,
per exemple, de Parcent. Diu l’informe «Parroquia del lugar de
Parsent o Parcent», o siga, amb s o amb c. Què està volent-nos
dir ¿que es pronuncien de manera diferent o que la diferència
rau simplement en la grafia? Quant als topònims que venen
representats amb doble s, hi casos en què aquest so [z] és
el sonor, com és el cas del genèric maset, escrit «Masset de
Caire» (Benissa), seguit d’una traducció, Masillo, i una explicació del significat, alqueria pequeña. En altres casos, això no
obstant, la doble essa representa el so de la [s] sorda, com en
el topònim Bisserot, que hui té aquest mateix so. No sabem,
per altra part, si hi ha hagut canvis de sonoritat des del segle

4. Problemes en la transcripció dels topònims
L’arquebisbe li comenta al ministre amb data de 29
de juliol de 1791: «nombré a quatro sugetos de toda mi confianza para que, corriendo cada uno el partido que le tocó de
los quatro de que consta este Arzobispado, tomasen exactamente las noticias oportunas».
El problema que se’ns planteja és ¿coneixien aquestos
sujetos la llengua del País? I si coneixien la llengua ¿eren de la
zona de València i l’Horta, i per tant de parla apitxada? ¿La grafia
de certs topònims respon amb fidelitat a la forma tradicional escrita o la pronúncia real? Per exemple, en la Carroja / la Carrocha
(i en molts altres topònims com aquest amb la palatal sonora
fricativa / palatal sorda africada) ¿està realment mostrant-nos la
pronúncia genuïna davant de la castellanitzada?
4.1. Vocalisme. Vocals obertes / vocals tancades
La distinció entre vocals obertes i tancades va ser una
dificultat que el redactor no va poder resoldre de cap manera.
Tant les o i e obertes com les tancades tenen la mateixa repre[ 130 ]
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als nostres dies, encara que no ho creiem probable, ja que
no estem en una zona d’influència de l’apitxat.
Una qüestió diferent es planteja quan ens acostem al
sons palatals africat sonor [dZ], fricatiu sonor [Z], fricatiu sord
[S] o africat sord [tS]. Evidentment entre els dos sons sonors
no hi ha cap possibilitat de distinció; o s’escriuen en j o amb
el dígraf ch, i no sabem tampoc si aquestes grafies s’acosten
a la pronúncia genuïna valenciana (inclosa la possible forma
apitxada) o a la castellana. Vegem un simple cas: «partidas de
Negrals i dels Marjals Marchals o Almarjales que es tierra pantanosa». Tenim dos versions del mateix topònim en la versió
valenciana: la forma Marjals és la genuïna i Marchals és la que
pretén acostar-se a la pronúncia real per a un lector castellà,
no sabem si aquest acostament vol representar la fricativa
sonora (o africada), inexistent en castellà, i l’única manera de
fer-ho és mitjançant el dígraf ch, o és aquesta mateixa forma però apitxada. D’aquest mateix so tenim topònims en els
quals està en posició final de paraula, com Beniarbeig, Benidoleig o Puig (transcrit Beniarvech, Benidolech o Puch), en els
quals sempre dóna la versió amb ch final, tot entenent que
aquest és la pronúncia, és a dir, és un so africat sord.
Quant al so palatal fricatiu sord [S], ens trobem amb
un altre problema. Per aquesta època, la x ja no representava
en castellà aquest so fricatiu, que anà sent substituït a partir
del segle xvi pel so velar fricatiu [x], que a poc a poc anà sent
substituïda en l’escriptura per la j. Com que en valencià per
a aquesta època un dels valors fonètics de la x era la del so
fricatiu sord en inici de paraula, no tenim clar si els topònims
que comencen per la lletra x estan representant un so o l’altre. Per exemple Xávea (grafia única) ¿cal entendre que la llegirien a la valenciana o a la castellana?, sense entrar ara en el
canvi vocàlic ni en la consonant labial/labiodental, que és un
altre problema. Per a Xaló dóna aquesta mateixa grafia junt
amb Xalón, forma que cal entendre una versió en castellà on
la x- inicial sonaria diferent de la forma genuïna valenciana, és
a dir, com a fricativa velar sorda.
El problema de les bilabials/labiodentals. És contínua
la confusió escrita d’aquestes dos consonants, que, per altra
banda, és una qüestió que ve de lluny en la documentació
antiga, tant en castellà com en català. I tornem de nou a la
possible pronúncia apitxada del sujeto que arreplegaria els to-

pònims per la comarca, perquè a la Marina mai s’ha confós la
bilabial b amb la labiodental v, i això encara hui als nostres
dies. Així tenim topònims com Orva, grafia gens usual, Xávea
(grafia més corrent en èpoques antigues) o Beniarveig (o Beniarvech, en la forma que tracta d’explicar la pronúncia).
Topònims amb l inicial equivalent a ll. Encara que
ja estava desapareixent aquest ús, apareixen topònims amb
aquesta l inicial (amb valor de ll), com ara Liber, Lombay, Luca,
etc., alternant amb d’altres que sí que porten la doble l com la
Llosa de Camacho o les partides de Llenes i Lleus.

xviii

4.3. L’accentuació
Com ja hem dit anteriorment, tots els topònims del
document estan accentuats, seguint les instruccions. Hi ha
casos, però, en què alguns topònims deixen de portar accent,
com les variants escrites per la mà diferent de la del redactor,
moltes de les quals van inaccentuades, sobretot si es tracta
d’una traducció al castellà, llengua en la qual és segur que els
lectors a qui anava destinat l’informe coneixien. Com a cas
curiós, Dénia deixa de portar accent en l’encapçalament del
seu capítol i en les primeres pàgines; després ja apareix més
regularment amb accent.
En general, podem dir que l’accentuació que apareix
en els topònims es correspon amb la que coneixem als nostres dies; hi casos, això no obstant, en què no es correspon
amb l’actual. Així, el poblet actual de Pamis apareix com a
Pamís o Pamiés; l’actual partida i ermita de Benitzaina és en el
document Benitzainá; la muntanya d’Oltà és Ólta, i la partida
de Moràvit és Moravít.
També els topònims monosil·làbics apareixen accentuats: Póp, Váll, Pónts Sécs, Fleíx. En aquest cas l’accent cau
sobre la i del dígraf -ix: no sabem si amb això vol donar a
entendre que aquesta i es pronunciava.
5. La traducció i/o adaptació dels topònims al
castellà
5.1. Topònims amb versió única en castellà,
tot i tenir la forma genuïna en valencià

En alguns casos se’ns dóna un versió única en castellà, tot i ser la forma genuïna en valencià, com són els
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casos de lugar del Patrón o Alpatrón, quan la forma autèntica és Patró o Alpatró, Calpe en lloc de Calp, forma aquesta
última unívoca per a A. J. Cavanilles, de la mateixa època
que l’«Informe de Fabián y Fuero». També noms de partides
i accidents geogràfics com Suertes del Mar, Saladares, Campos, Palmares, cabo de la Nave, Mongón, etc. D’aquest últim
ens comenta: «por lo qual el Promontorio Ferrariense se llamó también Mons Agonum, Mons Agon i ahora Mongón».
Ens dóna, per tant, la versió al castellà, obviant la forma
genuïna Montgó.

heredad de Gavilà con invocación de san Francisco de Asís»
o «la capilla de la heredad de Polart con invocación de San
Joseph» (totes a Dénia), forma aquesta última del castellà
de l’època quan encara no s’havia transformat en l’escriptura com a San José. Ni rastre, per tant, d’advocacions tant
populars com Sant Jaume, Sant Joan, Sant Vicent o la Santíssima Sang; tampoc cap notícia sobre la Puríssima Xiqueta
de Benissa, tan popular en aquesta població.
7. Topònims únicament en la versió genuïna
valenciana
Cal distingir entre topònims que no tenen cap possibilitat de traducció al castellà i topònims genuïns valencians,
antics genèrics sense traducció al castellà.

5.2. Topònims en la versió valenciana
i la traducció i/o adaptació al castellà

Solen tractar-se de topònims menors de partides
o paratges dels diferents pobles, no sempre amb traducció
o adaptació encertada. Així tenim topònims com la partida
dels Ullals o de los Ojales (Dénia), Roquetes o Peñillas (Dénia), Castell del Castells o Castillo de Castillos, Tormos o Piedra
Redonda, Grumers o Olivos en Flor (Benissa); aquesta última
traducció és molt estranya i no respon a cap realitat. També
resulta rar el topònim Castillo de las Azavaras, que es tradueix
per Algibes para tener [...], quan sabem que l’atzavara és la
planta que hui també anomenem pitera, molt comuna a les
nostres terres.

7.1. Topònims que no tenen cap possibilitat de traducció al
castellà

Es tracta de topònims antics que el redactor de l’informe no va trobar cap manera de poder-los traduir al castellà. Topònims majors com Pégo, Dénia, Bénisa, Ondára (amb aquestes
grafies), etc., o noms de despoblats o partides com Benialí, Benistróp, Benicilím (actualment, Benissili), Forna, etc. De vegades
per a un mateix topònim dóna dos o tres versions escrites, i
això suposem que dependria de la font d’on les havia extretes
així Ambra o Ombra, Adzaneta o Azeneta, Cayrola o Queirola,
Benisait o Benicais, Benisuay, Benixuart o Benixoaip; no sabem
si aquestes versions són simples variants formals d’escriptura
o amaguen alguna variant fonètica.

6. Els hagiotopònims
En tractar-se d’un document de caràcter eclesiàstic
la informació que ens dóna sobre els topònims amb noms
de sants o relacionats amb la religió és molt abundant. I
com era d’esperar, tots, absolutament tots, els topònims
apareixen en castellà. L’ordre castellanitzadora de l’arquebisbe Mayoral, que a mitjan aquest segle xviii, havia arribat
a l’administració eclesiàstica de tot el Regne de València,
s’estava acomplint de totes totes. Els noms de les parròquies, ermites, oratoris, barrancs, partides, etc., que porten
algun nom de sant o relacionats amb la religió, estan sempre en castellà, com per exemple, Sn. Juan Bautista o San
Miguel Arcàngel (Benissivà), Asumpción de Maria Santíssima
(Dénia), etc. També les partides, els oratoris i les capelles
situades en finques privades apareixen sempre en castellà,
així en la «partida de san Antonio» (Pego), «la capilla de la

7.2. Topònims genuïns valencians, antics genèrics sense
traducció al castellà

Sembla un poc estrany que noms com el Verger, del
qual dóna també la seua pronunciació [Vercher] (tot i que
sense article, com actualment, perquè és un antic genèric) no
done la seua traducció al castellà, quan hauria sigut molt fàcil,
d’acord amb l’obsessió per castellanitzar-ho tot. Un altre cas
podria ser Alcalà de la Jovada, la segona part de la qual podria
ser yugada en castellà.
A banda d’aquestos dos exemples, no n’he trobat altres, d’aquestes característiques.
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Partida de la Cansalada o del Tocino (Xàbia)
Partida de la Vall o Valle (Xàbia)
Torre del Cam-Prim o Campo Delgado (Xàbia)
Partida dels Julians, Chulians o de los Julianes (Xàbia)
Partida del Pou del Riu o del Pozo del Río (Xàbia)
Lugar de Benitachell o Lugar Nuevo (el Poble Nou
de Benitatxell)
Despoblado de Canelles o Canillas (Pedreguer)
Lugar de Tormos Piedra Redonda
La casa y Molino de Riu Sec o Río Seco (Tormos)
Lugar de Senét o Zenéte
Lugar valle de Lahuár Roca-Alahuár o Róca Ala-guar
o Al-gar que es lo mismo que decir Cuevas escondides.
Castillo de las Azavaras o algibes para tener [...]
Lugar de Castell, Castells o Castillo de Castillos
Partida de les Foies u Hoyas (C. de Castells)
Monte el Castellet o el Castillejo (C. de Castells)
Lugar de Xalón o Xaló
La casa molino, vulgo del Molí Nou o Molino Nuevo
Partida de Canelles o Canillas (Benissa)
Partida de Grumers, Olivos en flor (Benissa)
La casa de campo con labranza de Sebastián SantaCreu, Cruz (Benissa)
La casa de campo con labranza vulgo el Masset alqueria pequeña o Masillo de Caire (Benissa)
La casa de campo, vulgo la Coma Rocha Loma colorada (Benissa)
La casa de campo con labranza, vulgo del Alchup o
Algibe de Morató (Calp)
La casa de campo con labranza, vulgo de An-Pedrola
o de dn Pedrola (Calp)
La casa de campo con labranza, vulgo del Pi o del
Pino (Calp)
Partida del Corralet o Corralillo (Calp)
Casas de Pla del Mar o Playa del Mar o Llano del Mar
(Teulada)
Castillo de Moraira, Moreria (Teulada)
Cap Negret o Cabo Negrillo

8. A tall de conclusió
1. L’«Informe Fabián y Fuero» és un document
molt important per a conèixer la situació de la
diòcesi de València a finals del segle xviii.
2. El document és una mostra clara de l’existència
d’interferències lingüístiques entre el valencià i
el castellà en la denominació dels topònims de
l’informe.
3. Cal assenyalar la voluntat del promotor de l’informe de reflectir la pronúncia real dels topònims, que no s’arriba a aconseguir pels diferents
sistemes fonològics de les dos llengües i la dificultat de poder representar les diferències fonètiques de cada llengua, perquè a l’època no hi
havia sistemes de transcripció fonètica.
4. En general, l’accentuació dels topònims sol reflectir la realitat de la llengua parlada, tot i haver-hi alguns pocs casos que no es corresponen
a l’accentuació dels nostres dies.
5. Tot i que la destinació final del document era
Madrid, la redacció de l’informe, de València estant, ens mostra l’avanç de la castellanització de
la llengua, que, després de la batalla d’Almansa,
té el seu moment àlgid en l’administració eclesiàstica valenciana amb les directrius marcades
per l’arquebisbe Mayoral, a mitjan segle xviii.
ANNEX
1. Topònims en la forma genuïna valenciana i la
seua traducció al castellà
Aldea de Benimarsóch o Benimazórque (Benirrama)
Partida de los Ullals o de los Ojales (Dénia)
Partida de les Roquetes o Peñillas (Dénia)
Partida dels Marjals, Marchals o Almarjales que es
tierra panatanosa (Dénia)
Partida dels Ponts Secs o Puentes Enjutos (Dénia)
Partida de les Madrigueres o Escondrijos (Dénia)
La casa con noria vulgo del Marjalet o Almarjal
(Dénia).
Partida de los Tossaléts o Colladillos (Dénia)
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2. Topònims amb una forma que es considera
traducció o adaptació al castellà, sense la
forma genuïna valenciana
Com ja hem comentat anteriorment, tots els hagiotopònims (que en són molts en el document) estan en castellà. No apareixeran, per tant, en aquesta relació, tot i que en
formen una part important.
Despoblado de Solana de Arriba (Ebo)
Despoblado de la Solana de Abajo (Benissivà)
Lugar de Patrón o Alpotrón
Mongón (Dénia/Xàbia)
Punta del Agua Dulce (Dénia)
Puntas Llánas (Dénia)
Cabo de la Nave (Dénia)
Partida de los Arrábles (suposem que deu tractar-se
d’un error d’escriptura, per Arrabales, tot i que
l’accent apareix en la segona a).
Partidas de las Suertes del Mar i Saladares (Dénia)
Partida de los Campos (Dénia)
La casa con noria vulgo la Torre quemada (Dénia)
Partida de los Palmares (Dénia)
Castillo de la Granadilla (Xàbia)
Lugar Nuevo (Benitatxell)
Casa molino vulgo de la Huerta (Ondara)
Casa molino vulgo del Medio (Sagra)
Casa molino vulgo del Pueblo (Xaló)
Calpe
Villajoyosa
Baños de la Reina
Calpe el Viejo
Despoblado de Collado (Calp)
Casa de campo la Casa Nueva (Teulada)
Bibliografia
Ivars Cervera, Joan (2007): La Marina Alta, segons l’informe Fabián y
Fuero, Ajuntament de Dénia i l’Institut d’Estudis Comarcals de
la Marina Alta.
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Perduración y ocaso de la toponimia medieval
de la antigua gobernación de Oriola
Francisco Marco Torres

En primer lugar quiero dar las gracias a la Academia Valenciana de la Lengua por haberme invitado a participar en esta nueva jornada de conferencias bajo el título
XI Jornada d’Onomàstica, celebrada conjuntamente con el
III Congrés de la Societat Onomàstica, en Elda-Petrer, cuyo
tema central gira en torno a la toponimia y a la antroponimia de la antigua Gobernación de Orihuela, donde se encontraban las tierras Ultra Xixona, comprendidas en la actualidad por las comarcas del Vinalopó (Alto, Medio y Bajo),
l’Alacantí y el Bajo Segura.
La ponencia que voy a presentar, cuyo título corresponde al de «Perduración y ocaso de la toponimia medieval de la antigua Gobernación de Orihuela», intenta enfocar
el tema desde dos puntos de vista, aunque en el fondo vaya
todo unido.
Por un lado, desde mi punto de vista, en la comarca
del Bajo Segura se han producido cinco hechos fundamentales que han marcado su historia. Estos cinco hechos corren en
paralelo tanto en la pérdida de la toponimia como en el ocaso
de la lengua catalana, así como también en la transformación
del paisaje.

También se pusieron en funcionamiento los riegos por boqueras en las ramblas del extenso campo, donde cabe destacar la
rambla de Abanilla en la margen izquierda, y la de Alcoriza y
Derramador en la margen derecha.
La comarca, durante este periodo, estuvo poblada
por numerosas alquerías, que de algún modo nos han legado
sus topónimos. De este período nos han llegado aproximadamente un centenar de topónimos árabes que perviven en la
actualidad.
2. La Guerra de los Dos Pedros
Conflicto acaecido en la segunda mitad del siglo xiv,
donde el rey castellano Pedro I el Cruel arrasó toda la comarca, quemando todas las cosechas y destruyendo todas las
alquerías de la huerta.
La consecuencia de esta guerra fue el abandono de
las alquerías de la huerta, que hasta aquel momento se encontraban muy pobladas, pasando estas a manos de un solo
propietario, como son los casos de Rafal, Benejúzar o Almisdrán (San Bartolomé), todas situadas en el centro de la huerta.
Como consecuencia de este conflicto, los habitantes
de estas alquerías abandonan el llano aluvial central y huyen
hacia los pueblos amurallados y fortificados de los alrededores. En la parte oriental, hacia Guardamar, Almoradí y Catral
y, en la parte occidental, hacia los alrededores de las sierras
de Callosa y Orihuela, fundamentalmente en estas dos poblaciones que llevan el nombre de su sierra y, además, se instalan
en Redován, La Granja, Cox y Albatera.

1. El asentamiento musulmán
Llevado a cabo durante el periodo andalusí, aproximadamente en torno al siglo viii. En este periodo andalusí se
pone en funcionamiento el actual sistema de regadío a través
de azudes, norias, acequias y azarbes, donde se ocupa todo el
llano aluvial hasta la isohipsa de los diez metros de altitud.
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3. Expulsión de los moriscos
Estos pobladores moriscos, además de hablar su lengua árabe, también se expresaban en catalán. Al ser expulsados, se despueblan lugares cuya población era totalmente
musulmana, como sucedió en Cox, La Granja, Albatera y la
Daya, así como la mitad del lugar de Redován. Ante el extrañamiento de los moriscos, la repoblación de estos lugares
es llevada a cabo por gente procedente del vecino reino de
Murcia y de la Mancha, como lo demuestra el patrón de regantes de 1611, donde se constatan estos hechos, repoblándose estos lugares íntegramente por población procedente de
estas zonas.
Ante esta situación, el uso del catalán solamente se
mantiene en Orihuela y Callosa, al otro lado de la comarca
en los lugares de Catral y Guardamar y en la Universidad de
Almoradí.
Es a partir de esta fecha cuando comienzan a aparecer los primeros documentos en castellano.

Almoradí y la Daya, lugares que ven crecer la población espectacularmente, quedándose los autóctonos en minoría y, en un
corto periodo de tiempo, pasa a imponerse en estos lugares el
castellano al valenciano. Debemos de reseñar que Almoradí,
a finales del siglo xvii, contaba con apenas unos 100 vecinos;
medio siglo después, hacia 1768, contaba con 533 vecinos,
habiendo visto multiplicada su población por cinco en este
corto período de tiempo.
A lo largo del siglo xviii, ante el fin del peligro berberisco, comienzan a poblarse las tierras de campo de la margen
derecha del río, el conocido como campo de Salinas, donde
comienzan a emerger las actuales poblaciones de Torrevieja,
San Miguel de Salinas y el Pilar de la Horadada. La ocupación
de estos espacios también se produce tanto con gente procedente principalmente de la vecina Murcia como de Andalucía
oriental.
Como podemos apreciar, a finales del dieciocho,
solamente quedan tres núcleos donde se mantiene el valenciano: Callosa, Orihuela y Guardamar del Segura. En Callosa y
Orihuela se mantiene de forma muy residual, pero a lo largo
de todo este siglo se irá imponiendo el castellano sobre el valenciano. Como dice el tío Pamies a principios del siglo xix: «en
Oriola sempre sa parlat en valencià». En la actualidad, el otro
núcleo, Guardamar del Segura en la comarca del Bajo Segura,
lugar junto a la pedanía oriolana de Barbarroja, aún mantiene
el habla valenciana.

4. Creación de las Pías Fundaciones
En cuarto lugar, nos encontramos con la desecación
de los antiguos almarjales y lagunas, para la creación de las
Pías Fundaciones, llevadas a cabo por el Cardenal Belluga a
lo largo de la primera mitad del siglo xviii. Es en este periodo
cuando aparecen las nuevas poblaciones de San Felipe Neri,
Nuestra Señora de los Dolores, San Fulgencio y San Francisco, esta última, por problemas de avenamiento no llego a
fraguarse. Esta obra supuso una importante transformación
tanto en el cambio de paisaje de la comarca como en la transformación del regadío, pues al bajar el nivel freático de las
aguas, las tierras próximas a estos lugares incrementaron su
rendimiento. Por tanto, podemos afirmar que, junto a la puesta en marcha del periodo andalusí, esta es la segunda mayor
transformación en el Bajo Segura.
Tanto la desecación de esta extensa área como la
posterior repoblación llevada a cabo, fueron realizadas íntegramente por población procedente de Murcia, lugar originario del fundador de estos lugares: el Cardenal Belluga.
Estos nuevos pobladores, cuando llegan a nuestra
comarca para desecar estas zonas lagunares y de almarjales,
se instalan en las poblaciones de los alrededores de Catral,

5. Los últimos cincuenta años
La última transformación que está afectando profundamente a nuestra comarca se ha producido en los últimos
cincuenta años, y es la que está acabando con un paisaje que
ha perdurado a lo largo de los siglos, incluyendo al mismo
tiempo la desaparición de su rica toponimia, que en algunos
casos había perdurado más de diez siglos (toponimia árabe)
y en otros casos más de ocho siglos, como la toponimia valenciana.
Los motivos de la transformación del paisaje, como
de la pérdida de la toponimia en los últimos cincuenta años
se deben fundamentalmente a los hechos de los que nos ocuparemos a continuación.
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Trasvase Tajo-Segura
Este trasvase trae consigo varias consecuencias totalmente nefastas para el paisaje agrario, como son:
1.º La desaparición de los tradicionales riegos por
boqueras en las antiguas tierras de campo:
El ejemplo más significativo lo encontramos en la
rambla de Abanilla, donde a partir de los años sesenta del siglo
anterior se modifica el cauce y desaparece el viejo riego por
boquera, que funcionaba intacto desde el periodo andalusí,
como viene testificado en el Llibre del Repartiment d’Oriola,
al mismo tiempo que entra en desuso, se van perdiendo infinidad de topónimos a lo largo de su recorrido. Lo mismo
sucede en las tierras de campo de la margen derecha del río,
destacando la rambla de Alcoriza o del Derramador, así como
las ramblas de la Sierra de Benejúzar.
2.º La roturación de las tierras de campo:
Esta, además de transformar el paisaje, trae consigo
la desaparición de un elevado número de haciendas, cañadas,
caminos, cabezos, lomas, parajes, sendas, etc.
3.º Las continuas extracciones para materiales de
la construcción:
Esto ha conducido a la desaparición de míticos cabezos del llano aluvial, como el Cabeçol, en Redován, Punta
Rosell, que posteriormente se llamó Mos del Bou, así como
del llamado Cabezo de Pallares, próximo al anterior, donde en
el siglo xiv tuvo lugar un enfrentamiento entre dos de los linajes más importantes de la comarca, los Mirons (Redován) y
los Rocafull (Albatera), y, por último, Cabezo del Molinillo (San
Isidro). Todos estos míticos cabezos son nombrados por Pedro
Bellot en sus Anales, i se documentan entre los siglos xiv y xv.
Lo mismo está sucediendo en las sierras de Orihuela
y Callosa, donde numerosas canteras están acabando con numerosos barrancos, cuevas, senderos y rincones con encanto.
4.º El litoral costero:
El proceso urbanizador iniciado a finales de los años
sesenta del siglo anterior ha transformado completamente
todo el litoral, además de destruir la mayor parte de su paisaje está acabando con numerosos topónimos, muchos de ellos
procedentes del período medieval. Pero lo más penoso es que
con la creación de estas nuevas urbanizaciones, además de
desaparecer la mayoría de topónimos, en un proceso depre-

dador y salvaje llevado a cabo en estos últimos años, también
ha acabado con numerosos parajes, haciendas, cañadas, cabezos, caminos, sendas, etc. Pero, tal vez, lo más lamentable
de todo este proceso es el nombre con que aparecen estas
nuevas urbanizaciones, que, en la mayoría de los casos, no
tiene nada que ver con la toponimia tradicional existente,
surgiendo, en su mayor parte, topónimos con tendencias anglosajonas.
5.º La huerta:
De todo este proceso de transformación tampoco
escapa la huerta, donde el sistema hídrico tradicional de la
comarca, obedece desde la época andalusí a un comportamiento complejo en el que las condiciones naturales y las
formas tradicionales de manejo del agua habían permitido el
desarrollo y formas de vida sostenible que han perdurado a
lo largo de los siglos. Este sistema se está viendo gravemente
alterado en los últimos años por la reducción de caudales hídricos, la implantación indiscriminada de goteos y sobre todo
por la entubación de acequias, arrobas, brazales y azarbes,
donde al mismo tiempo que se entierran estos conductos de
aguas, se hace lo propio con el topónimo que había perdurado
en muchos casos más de diez siglos.
Fuentes consultadas para conocer la
toponimia medieval de la huerta de Orihuela
1º. El Llibre del Repartiment d’Oriola
La primera fuente de que disponemos es el Llibre del
Repartiment d’Oriola, obra fundamental para entender la historia de la comarca. Podemos decir que es una especie de registro catastral, donde se van detallando todas las alquerías existentes, así como a las personas o nuevos repobladores a las que
se les entregan. Se puede comprobar cómo se mantuvo casi de
forma general toda la organización y estructura de la propiedad
del periodo andalusí. Este libro consta de seis particiones.
1.ª Partición. Llevada a cabo hacia 1266, donde se
reparten las tierras cercanas a la urbe de Orihuela, así como
la entrega de Algorfa a la Orden de Uclés. Anteriormente, en
1255, Callosa con su castillo y la aldea de Catral fueron entregadas también a la Orden de Santiago, con sede en Uclés. En
1258, Cox fue entregada al arráez de Crevillent.
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2.ª Partición. Llevada a cabo hacia julio de 1266. Se
puede considerar como la más importante de todas, pues se reparten todas las tierras de la huerta de Orihuela a través de cuadrillas, en cada una de estas cuadrillas viene escrito el nombre de
la alquería. Se reparten en primer lugar las alquerías de la margen
derecha del río y posteriormente las de la margen izquierda.
En cada cuadrilla, además del nombre de la alquería,
viene la cantidad de tierra que posee, expresada en tahúllas,
así como la cantidad de tierra que se le entrega a cada poblador con su nombre.
3.ª Partición. Llevada a cabo a finales de 1271. Consta principalmente de una nueva revisión de la anterior, entregando nuevamente los lugares que se encontraban vacíos.
4.ª Partición. Realizada a mediados de 1272. Viene a
ser otra nueva revisión de las dos anteriores, donde se continúan realizando nuevos ajustes, entregando tierras que se
habían quedado vacías, abandonadas o que no habían sido
todavía ocupadas.
5.ª Partición. Se realizó en el año 1276. Se repartieron las tierras situadas en el límite de las anteriores, tierras de
mala calidad, correspondientes a zonas de humedales, donde
destacan los saladares y los almarjales. Estas tierras se encontraban durante aquel período en las cercanías del cabezo de
San Isidro, Catral, Almoradí, Daya y Rojales y en la otra margen del río, a los pies de la sierra de Benejúzar, pero sobre todo
los almarjales y saladares situados entre Hurchillo y la frontera con Murcia, estos últimos desaparecidos recientemente.
6.ª Partición. Llevada a cabo tras la conquista de la
comarca por Jaime II, cuando la huerta de Orihuela formaba
ya parte de la Corona de Aragón. Esta partición fue llevada a
cabo entre los años 1304-1314. En ella, se reparten todas las
tierras del área del campo, tanto del campo de Salinas, como
del campo de La Murada. La parcela que se le dona a cada
nuevo colono en esta área de tierras de campo es de 200
tahúllas, parcelas mucho más grandes que las que se repartían en las tres primeras particiones, donde predominaban las
extensiones entre 20 y 30 tahúllas de tierra.
En total, he contabilizado alrededor de 170 topónimos en el Llibre del Repartiment d’Oriola. De estos, casi la
mitad, unos 80 topónimos aproximadamente, se conservan
en la actualidad.

De otros 50 topónimos, solo conocemos su ubicación, pero el topónimo ha ido cambiando a lo largo de la historia. Entre estos cambios, encontramos en primer lugar, los
introducidos por mosén Pedro Bellot a principio del siglo xvii,
realizados sobre el propio Llibre de Repartiment. Entre estos
destacamos la cuadrilla de Rafal de Alguacil, que en la actualidad corresponde con Rafal; Benibacar, donde encima aparece
el topónimo de Rambla; Benihalaf, que corresponde a Tell, i
Alhariga, con Guardalacapa. En Azaba aparece superpuesto
Cantallobs, este último castellanizado, conociéndose en la
actualidad con el nombre de Cantalobos, entre otros.
Además de los cambios introducidos por Pedro Bellot, posteriormente se han llevado a cabo otros cambios de
topónimos, entre los que destacan Almisdrán, que en la actualidad corresponde a San Bartolomé; puix dels Arbres, que en
la actualidad ha derivado en Pujálvarez; el barrach del Pi, conocido en la actualidad como la rambla de Fayona, o el cabezo de los Negros que es el actual cabezo de Ros o de Benferri.
2.º Archivo Municipal de Orihuela
La segunda fuente la encontramos en el Archivo Municipal de Orihuela (Contestador, n.º 9) gracias al profesor
Juan Antonio Barrio Barrio, que encontró lo que él llama el
séptimo repartimiento de Orihuela, llevado a cabo por el Consell de Orihuela a lo largo de 1329. Este repartimiento corresponde a las tierras de campo, que al mismo tiempo son tierras
fronterizas, localizadas entre el cabezo de Benferrí y el Agudo.
En este libro encontramos entre otros topónimos:
Cap Negres

Cabezo Negro

Benferrí

Benferrí

Cabeço del Alguazil

Alcait

Cabeço Gross

Cabezo Gordo

Penya Roigta

Tierras Coloradas

Rambla de Fabanella

Rambla de Abanilla

3.º La obra de D.ª María Teresa Ferrer i Mallol
La tercera fuente la tenemos gracias a la labor investigadora desarrollada por la tristemente fallecida D.ª María
Teresa Ferrer i Mallol, que, desde el Archivo de la Corana de
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Aragón, nos proporcionó numerosos topónimos del período
medieval, la gran mayoría pertenecientes al siglo xiv.
De su extensa obra escrita, he conseguido contabilizar e incorporar un total de 50 nuevos topónimos, que cita
dicha profesora.
De dicho número, 36 todavía se conservan en la actualidad. De otros tres sabemos dónde se encontraban y el
topónimo por el cual han sido substituidos. De los doce restantes desconocemos su ubicación. La mayoría de topónimos
que cita D.ª María Teresa se encuentran en pleno llano aluvial.

en estos momentos desconocemos su ubicación exacta. Y, del
resto, alrededor del centenar de los topónimos que aparecen
en su obra, son nuevos. Transcribo dos fragmentos de su obra
donde se mencionan topónimos medievales que se mantienen en la actualidad.
El primero de ellos trata sobre el amojonamiento llevado a cabo entre Orihuela y Murcia, a finales del siglo xiv:
El primer mojón se situó en la partida del Esparragueral. Continuando línea recta hasta el Portichuelo de En Tortera, aquí se haga un mojón, dejando la fuente para Orihuela. Y de allí a la Fuente

4.º La obra de Pedro Bellot.
La cuarta fuente la encontramos en los anales de Pedro Bellot, traducidos y comentados por Juan Torres Fontes.
Estos documentos son un conjunto de notas obtenidas de la
consulta de las actas del consejo oriolano en su intento de
plasmar la historia de la Gobernación de Orihuela hasta la
Guerra de las Germanías de 1520-1522.
Dicha obra contiene dos volúmenes. El primero centrado en la capital, Orihuela, y el segundo, en su extensa jurisdicción.
Cabe recordar que el manuscrito que nos ha llegado
a nosotros fue confeccionado a mediados del siglo xviii; hay
que añadir que este manuscrito ha llegado a la segunda mitad del siglo xix en muy pésimas condiciones, faltándole una
buena parte de las hojas del final de la obra, encontrándose
incompleto y carcomido, amenazando ruina. El archivero del
ayuntamiento de este periodo de mitad del siglo xix, el abogado don José Aguilar de Aguilar, completó el compendio de
este manuscrito, añadiendo las últimas páginas, de la 1243 a
la 1294, que habían desaparecido. Para la restauración y añadido de esta obra, la copió de otra que le prestaron en muy
buen estado de conservación. En la actualidad desconocemos
el paradero de este segundo manuscrito. Afortunadamente el
restaurado por don José de Aguilar, que ejerció de archivero
desde diciembre de 1846 hasta finales de 1853, se encuentra
en un magnífico estado de conservación en el Archivo Municipal de Orihuela.
Bellot menciona en su obra unos 140 topónimos.
De estos, unos 30 se refieren a lugares ya mencionados en
el Llibre del Repartiment d’Oriola. De otra veintena de ellos,

Amarga, otro mojón, quedando la fuente comuna.
De aquí a la balsa de la Penella, otro mojón, aquí
al Puix dels Arbres, y en línea recta al Alcor sobre
la Escalerola. De aquí hay legua y media más allá
de la Piedra Blanca (actualmente, Cuesta Blanca) y
el Vuelo del Ruc (actualmente, Collado de la Burra
Seca), y desde allí al Pozo de las Siete Higueras, y
de allí a la Seviola, quedando las fuentes comunes;
y de allí al Pinatar, quedando este último a la parte
de Murcia y el Ginebral a la de Orihuela. [Juan Torres Fontes, Anales de Orihuela, vol. ii, pp. 204]

Como podemos apreciar, de los catorce topónimos
que se mencionan en esta cita, doce se conservan en la actualidad. Mientras que solamente dos de ellos no se mantienen:
corresponden a «la balsa de la Penella» y a «el Ginebral».
Aunque con la descripción que nos hacen intuimos el lugar
exacto donde se encontraban.
El segundo fragmento es bastante significativo de la
conservación de topónimos medievales en la antigua Gobernación de Orihuela, lo encontramos en el capítulo del amojonamiento de Orihuela con Abanilla, llevado a cabo en 1470.
En este nos dice Pedro Bellot:
Del mojón viejo del Cabezo Gordo hasta unas
lomas donde estaba un colmenar arrancado por
vecinos de Orihuela, y de ahí al azud Viejo, que es
a una punta bajo el Alguajela, y de ahí al camino
de Orihuela se hallaran otros dos mojones, y de ahí
a los Paredones y por las lomas derecho al camino
de Albatera, hasta unos pinos en un cerrillo, y de
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altres qualsevol provisions del Consell d’Oriola, de Antoni Almunia. Este libro ha sido transcrito recientemente (2008) por
Antonio Más i Miralles. Almunia pretendió hacer un índice de
toda la documentación existente en el archivo de la sala, desde el año 1265, año de la conquista de Jaime I, hasta el año
1620, año en el que el notario dio por acabado el libro. Por
otro lado, y a diferencia de lo que realizó Bellot que fue redactar un compendio histórico, Almunia intentó compilar las
leyes y privilegios que había conseguido Orihuela a lo largo de
los siglos. Y, para ello, hizo un índice de toda la documentación existente en el Archivo de la Sala.
Al contrario que con la obra de Bellot, de Almunia
disponemos del original que se encuentra en el Archivo Municipal de Murcia. Está redactado íntegramente en catalán,
lengua que se utilizaba por aquel entonces en la capital de
la antigua Gobernación. Por tanto, todos los topónimos que
aparecen en esta obra, se citan en lengua valenciana.
Uno de los fragmentos más significativos de Antoni
Almunia, lo encontramos en las páginas 125-126 de la obra
trascrita por Toni Más, que nos dice:

ahí al Longo, que es mojón que no se puede deshacer, y de ahí a las Aljubayas, y de ahí adelante parte Abanilla con don Pedro Maza y con Aspe. [Juan
Torres Fontes, Anales de Orihuela, vol. ii, pp. 215]

Como podemos apreciar en este amojonamiento llevado a cabo entre ambos municipios, la línea divisoria es la
misma que en la actualidad, respetándose la práctica totalidad de los topónimos. Salimos del cabezo Gordo para llegar
al azud Viejo, desde aquí a la Alguajela (en la actualidad los
lugareños han deformado este topónimo llamándolo Albualeja). El único topónimo que ha desaparecido, o no lo hemos
localizado en la actualidad corresponde a Las Aljubayas, el
resto es idéntico al que figura en la actualidad, perdurando
más de cinco siglos de historia.
Otro fragmento del siglo xv, donde se mantienen en
la actualidad todos los topónimos, lo encontramos en esta
misma obra. Se refiere al amojonamiento llevado a cabo por
el Consell d’Oriola, para delimitar el término del Convento de
San Ginés en el año 1437.
Mandó el consejo amojonar el término de
San Ginés, que es desde el puerto del Lobo hasta la

Bovalars. Ytem a set de octubre de (1439), es

peña de los Cuervos, y desde el Portichuelo de los

féu crida que no erbejen en los bovalars lo ganado.

Romanos o Cañada de la Fosa, hasta dicha peña. Y

En qual crida es designà què són bovalars y com

que a pena de 120 sueldos y de pagar el daño al

han fet redonda per als bestiars y per on va la re-

doble, no entrase ganado en dicho término. [Juan

donda y per hon los bovalars. Està tot molt ben

Torres Fontes, Anales de Orihuela, vol. ii, pp. 334]

alargar especificat. És bovalars del estret de Francés Soler tro al pont de Sancho Navarro envés la

En este documento se conservan en la actualidad
todos los topónimos, comenzando por el propio, que, aunque no exista, todo el mundo conoce su antigua existencia,
pues fue uno de los más importantes de la zona. El «puerto
del Lobo» corresponde al actual Alto de las Escalericas, justo
al lado de este alto nace el barranco del Lobo, cuyo nombre
todavía perdura. La «peña de los Cuervos» se encuentra en el
mismo lugar, en uno de los cortados del río Nacimiento, antes
de llegar a su desembocadura. Y, por último, el «Portichuelo
de los Romanos» se sigue conservando.

ciutat, y de allí envés lo monta la mar romanga en
la partida d´Escorratell. Són bovalars del barranch
de la Figuera al Lozar a la verada, com va la vereda
devés la ciutat. Redonda és de la boca de la Pinella
a la escalerola de Pere Roís y al Alcor, y al cabeso
del Morteró y a la sima de les Safurdes y a la rambla del Pi y al estany de les Salines per la lloma de
Algorfa, lo camp de la Matança.

Como podemos apreciar, un número importante de
topónimos se mantienen en la actualidad, entre los que destacaría la partida de El Escorratell, Lozar, Escalerola, Cabezo
Mortero, Alcor, Sahúrdas, laguna de Las Salinas, loma de Algorfa y el campo de La Matanza. El resto de topónimos que

5.º La obra de Antoni Almunia
Otra fuente que encontramos es la obra realizada en
1613 bajo el título Llibre de tots los actes, letres, privilegis y
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aparecen en la cita, aunque han desaparecido, conocemos la
ubicación que tenían y el topónimo por el qual han sido sustituidos y se conocen hoy día, como el barranc del Pi, que en
la actualidad corresponde al barranco de Fayona.
En total, hemos contabilizado 224 topónimos en esta
obra. De estos, 35 los descartamos por haber sido mencionados en el Llibre del Repartiment d’Oriola. Otros 48 topónimos
pertenecen al área urbana, o se encuentran fuera de la actual
comarca del Bajo Segura.
En la actualidad, se mantienen del manuscrito unos
cien topónimos, la mayoría mencionados por Bellot en la versión castellana.
Antoni Almunia aporta como novedosos una veintena de topónimos, entre los que destacamos:
- Camí de Enmig
- Cañada Ermosa
- Lozar
- Mayayo, asarb de
- Cabezo Mortero
- Cala de les Mosques
- Font de Siscar
- Monaster del Remey en les Alcachofetes
- Torre Vella
- Sent Berthomeu, arroba de
De los cuarenta restantes que nos quedan, una veintena sabemos dónde se hallaban, aunque han sido substituidos por otros nombres, y otros veinte del total de los 224
localizados en la obra han desaparecido sin dejar rastro de su
ubicación.

El patrón de riego de 1536 se lleva a cabo para la limpieza del río, tras una riada ocurrida el año antes ocasionada
por no encontrarse el cauce del mismo limpio, como sí que
estaba en la vecina Murcia, que por dicho motivo no padeció
desbordamiento ni riada alguna.
El patrón de 1611 es un cabreve para paralizar una
contraparada que se estaba llevando a cabo en Murcia.
Concluimos diciendo que a la vista y análisis de las
fuentes expuestas, el rico patrimonio toponímico del Bajo Segura ha sufrido y está sufriendo un ataque en toda regla en
cuanto al deterioro del paisaje y de la red de riegos, sobre
todo. Es responsabilidad de todos nosotros y de las entidades
políticas de esta comarca, que llevemos a cabo una política
de respeto del paisaje y de aquellos elementos que nos proporcionan una identidad individual, evitando que la desmedida construcción borre para siempre la huella que nos dejaron
nuestros ancestrales e ilustres paisanos.

6.º Patrones de riego de 1536
Finalmente, otra fuente importante para extraer topónimos, la encontramos en los patrones de riego de 1536 del
Archivo Municipal de Orihuela (AMO. D. 1248) y 1611 (AMO.
D. 684). En ambos patrones se detalla minuciosamente todo
el sistema de riego de la huerta. Se hace un registro de cabreve de todos los propietarios con tierras. En primer lugar,
se nombra la acequia, a continuación la arroba o parada, y a
partir de aquí el nombre de todos los propietarios que tienen
tierras en ese acueducto, con el número de tahúllas que poseen y la cantidad de libras a pagar por tahúlla.
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Els noms de les barques de Santa Pola.
Inventari i classificació
Antoni Mas i Miralles
[Universitat d’Alacant / Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana]

Aquesta situació de bonança econòmica del sector
pesquer va canviar a partir de 1980. En aquells anys, la majoria
dels propietaris de les barques van creure que en augmentar
la potència dels seus motors aconseguirien més captures. Però
sembla que el plantejament econòmic era totalment errat, ja
que l’increment de cavalls en els motor va suposar un major
consum de carburant, tot just en el moment en què s’inicia la
crisi del petroli i el preu de gasoil va pujar de forma considerable.
De resultes de tot això, la majoria de les barques van deixar de
ser rendibles a causa de l’augment dels preus dels carburants.
Per això, actualment, les barques d’arrossegament no arriben a
la trentena, i el sector s’ha vist abocat a utilitzar embarcacions
més menudes, a reduir de forma notable el nombre de treballadors i a diversificar el tipus de captures. En les circumstàncies
actuals, doncs, el turisme, els serveis i la construcció han arraconat la pesca a un segon pla dins de l’economia local.
Aquest treball pretén fer, per una banda, un inventari dels noms de les barques que s’han construït o han estat
adscrites o han pescat al port de Santa Pola, la majoria de
les quals formaven part de la llista 3a, açò és, el llistat d’embarcacions dedicat a la pesca amb finalitats comercials. Eren
barques construïdes en les drassanes santapoleres de Blasco,
Vatasa o Campanares, i que, per tant, en la matrícula apareixia AT-2,1 que correspon al districte marítim de Santa Pola. I,

A mon pare,
el rentador i fundador
de la cooperativa Cardi.

I. Introducció
La pesca ha estat al llarg de la història de Santa Pola
el pilar fonamental de la seua economia, tot i que no ha estat l’exclusiva, ja que el comerç marítim, la sal, l’agricultura
i, actualment, sectors com els serveis i el turisme han completat el panorama de l’economia local. Però durant el segle
xx aquesta activitat va sobreeixir clarament per damunt de
totes les altres. És conegut per tots la importància de la flota
pesquera de Santa Pola, sobretot en la dècada dels anys 1960
i 1970, quan esdevingué la més nombrosa de tots els ports de
la Mediterrània peninsular i la segona, després de Vigo, de tot
l’Estat espanyol (Garcia 1990). Era l’època en què la tecnologia permetia desplaçar els vaixells al banc saharià i, més tard,
amb la construcció dels congeladors, arribar més al sud de
les illes Canàries o també creuar l’Atlàntic per anar a la costa
americana, sobretot a Boston, a pescar calamar. En aquells
anys, entre les barques que anaven als calamars, al mar Gran,
a Eivissa, a més de totes les que eixien a la badia, Santa Pola
comptava amb una flota de 161 embarcacions en 1973 i amb
un total de 1.724 persones treballant directament en aquest
sector (Garcia 1990). Per això, en determinades èpoques d’estiu o festes patronals, el moll santapoler esdevenia totalment
insuficient per a acollir totes les barques, fet que ocasionava
l’amuntegament en fileres de huit o més embarcacions.

1. En aquesta matrícula, AT significa Alacant i el 2 fa referència al número del
districte marítim de Santa Pola, ja que si comencem pel sud Torrevella seria
el número 1; Santa Pola, el 2; Alacant, el 3, etc.
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per una altra banda, proposarem una classificació dels noms
recollits a partir d’uns referents semàntics.
Aquest inventari ha estat possible gràcies al registre
de folis que guardava l’Arxiu de la Comandància de Marina de
Santa Pola, i també als quaderns que contenien una relació
alfabètica de tots aquests noms, junt amb el número del foli i
un apartat dedicat a observacions, on s’afegia les incidències
de la barca (baixa, canvi de matrícula, enfonsament, desballestament, etc.).2 Així mateix hem utilitzat les bases de dades
del cens de la flota espanyola que manté la pàgina web del
Ministeri d’Agricultura i Pesca. Alimentació i Medi Ambient.3
Finalment, també hem tingut la col·laboració d’alguns informants.4
Aquesta relació abraça la flota santapolera de gairebé tot el segle xx. Som conscients que, com tots els inventaris,
aquest també està incomplet perquè sabem que només les
matrícules del districte de Santa Pola superen en l’actualitat el número de 700 i nosaltres només en recollim uns 706,
entre barques santapoleres i d’altres llocs. Tot i això, també
hem de comentar que a vegades una mateixa barca podia
tenir més d’un nom, ja que en moltes ocasions el nou propietari, en matricular-la de nou, podia optar per canviar-li’l.5
Amb aquesta anàlisi onomàstica dels noms de les barques
podem esbrinar les preferències dels santapolers a l’hora de
posar nom a la barca, el nom de l’empresa i de l’embarcació
on passaven bona part del seu temps laboral i, en molts casos,
de la seua vida.

repetides. Els noms recollits els hem distribuït en quatre grans
grups:
1) Noms de referències religioses.
2) Topònims.
3) Antropònims.
4) Altres.
Dins de cada grup hem creat els subgrups i apartats
que hem considerat convenient. En cada apartat presentem
els ítems per ordre alfabètic.
1. Noms de referències religioses
La nostra cultura i tradició judeocristiana justifica l’elecció d’aquests noms referits a la religió cristiana. En
aquests cas són un total de 73 que hem dividit en els quatres
subgrups següents:
1.1. Cristologia
En aquests apartat situem els 7 noms relacionats
amb Jesucrist, i són els següents:
Cristo de Medinacelli, Cristo del Mar, Cristo del Puente, Natividad del Señor, Nazareno de Medinaceli, Nuestro Cristo de la Paz i Santo Cristo.
1.2. Marians
Noms relacionats amb les diferents advocacions de
la Mare de Déu. Entre aquests cal destacar els noms de major
advocació a Santa Pola com són el de la Virgen del Carmen,
patrona dels mariners, o la Virgen de Loreto, patrona del poble,
i Nuestra Sra. del Rosario, que trobem a l’ermita del Cap. El
llistat d’aquest subgrup compta amb 19 ocurrències:
La Pilarica, Nuestra Madre de Loreto, Nuestra Sra. de
las Tres Aves Marías, Nuestra Sra. del Carmen II, Nuestra Sra.
del Rosario, Nuestra Sra. del Sufragio, Nuestra Virgen de los
Dolores, Purísima Concepción, Purísima, Santa María, Virgen de
Belén, Virgen de la Buena Gracia, Virgen de Loreto, Virgen de los
Dolores, Virgen de los Remedios, Virgen del Carmen, Virgen del
Consuelo, Virgen del Rosario i Virgen del Socorro.

II. Classificació
Prèviament volem assenyalar que en aquest treball
incloem només una ocurrència de cada nom i bandegem les
2. Hem d’agrair a Francisco Blasco la seua amabilitat en proporcionar-nos
còpia d’aquest material.
3. Podeu consultar la pàgina en aquesta adreça: http://www.mapama.gob.es/
es/pesca/temas/flota-pesquera-espanola/censo.asp (última consulta realitzada el 22 de març de 2017).
4. En especial, volem agrair la col·laboració desinteressada de Gaspar Ambit
Casanova.

1.3. Hagiogràfics
En aquest subgrup recollim tots els nom referits a
personatges bíblics, arcàngels o cristians que han pujat als

5. Un cas paradigmàtic fou la barca Cuatro Hermanos, que després passà a
anomenar-se Camelia, un altre propietari li canvià el nom per Ambit Pomares,
i en un quart canvi es matriculà amb el nom de Paquito Manarel.
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Pola, Punta Algibe, Santa Pola, Villa Santa Pola i
Vinalopó.

altars i han esdevingut sants. Segurament la majoria fan referència al sant del nom de l’armador de la barca. Aquesta tendència per l’hagiografia fa que en alguna ocasió es convertesca en sant noms que no ho han estat mai, com per exemple
San Manuel, San Jaime José o San Bautista. Exposem el llistat
d’aquests tres subgrups amb els noms que fan 40 ocurrències:
- Bíblics: San Bartolomé, San Jaime, San Joaquín,
San José, San Juan, San Juan Bautista, San Pablo,
San Pedro, Santa Ana, Santísima Trinidad i Santo
Tomás.
- Arcàngels: El Ángel San Rafael i San Rafael.
- Cristians: San Antonio, San Blas, San Cayetano,
San Francisco, San Fermín, San Jerónimo, San Hilarión, San Ignacio, San Jorge, San Pascual, San
Ramón, San Rogelio, San Roque, San Vicente,
San Vicente Ferrer, Santa Ana, Santa Elena, Santa
Eulalia, Santa Marco, Santa Mónica, Santa Rosa,
Santa Teresa i Santa Teresa de Jesús.
- Altres: Profeta Elías, San Bautista, San Jaime José i
San Manuel.

2.2. Altres llocs
Alto de Sollube, Atlántida, Bahía de Palma, Balazote, Ciudad Callosa del Segura, Ciudad de
Murcia, Ciudad de Toledo, El Montgó, El Río
Segura, Fuente el Saz, Jarama, La Cortijera, La
Jara, La Moncloa, Lucentum, Monterrey, Playa de
Garrucha, Río Segura, Río Tirón, Sierra de Aitana,
Tierra de Fuego, Villa Alicante i Villa de Aspe.
3. Antropònims
Aquests és el grup que recull un major nombre
d’ítems. Hi enregistrem els noms referits a persones i que hem
subdividit en quatre subgrups. En primer lloc els ítems que
tenen com a nucli un nom, després els que tenen un cognom,
en tercer lloc, els que fan referència als malnoms i, finalment,
en un subgrup d’altres antropònims on hem inclòs els que no
hem pogut encabir en l’esmentada classificació.
3.1. Noms
En aquest subgrup, que recull un total de 292 noms,
hem fet els apartats següents:
a) Només nom. Hi apareix el nom de pila d’una persona, normalment sol ser el nom de l’empresari o el nom d’algun familiar pròxim a aquest. Aquest apartat, a més de ser
prou nombrós, conté també molts noms que es repeteixen.
El total d’ocurrències d’aquest apartat és de 119 i el llistat és
el següent:
Abisinio, Adelina, Adoración, Adrián, Aida, Alejo, Alfredo, Amadeo, Ambrosio, Amparo, Andrés,
Andrevet, Ángeles, Antonia, Antonio, Antoñita,
Asunción, Aurelia, Bárbara, Bartolo, Bautista,
Bernarda, Bienvenida, Caín, Camelia, Candelaria,
Caridad, Carlota, Carmen, Carmina, Chaumet,
Cipriana, Cipriano, Cirila, Clara, Concha, Diego,
Domingo, Dolores, Dorita, Elvira, Emigdio, Emilia, Encarnación, Engrasia, Enrique, Elena, Emi,
Emilia, Esperanza, Eulalia, Fina, Finita, Francisco, Frasquito, Gabriela, Ginés, Gloria, Gonzalo,

1.4. Altres referències religioses
En aquest quart subgrup incloem els diferents noms
que fan referència a temes o qualitats religiosos. En total en
són 7:
Bienvenida Sea, Esperanza, Fe y Esperanza, La
Providencia, La Sagrada Familia, Los Santos i
Mensajera de la Paz.
2. Topònims
En aquest grup incloem tots els que fan referència a
noms de llocs, la majoria dels quals són noms geogràfics propers i relacionats amb Santa Pola, Elx o Tabarca. Fan un total
de 39 i els hem dividit en dos grups.
2.1. Referits al Baix Vinalopó
Bahía Santa Pola, Cabo de Santa Pola, Ciudad de
Elche, Elig, GM Guardamar, G. Santa Pola, Ilice
Augusta, Isla de Tabarca, La Illeta, Playa del Pinet, Playa Lissa, Playa Santa Pola, Puerto de Santa
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Isabel, Jacinto, Jaime, Javier, Jelif, Jerónimo, Joaquín, José, Josefina, Juan, Llorenset, Lorenzo, Luisa, Magdalena, Manolico, Manolito, Manuel,
Manuela, Margarita, Maria, Mariana, Marieta,
Marina, Marinela, Marisa, Natalia, Natividad,
Nicolás, Paloma, Paquita, Pedro, Pepi, Pepica,
Pepita, Pepe, Pepito, Pompilia, Pura, Rafael, Rafaela, Raimundo, Ramón, Remedios, Rosa, Rosarín,
Rosario, Rosi, Sabrianet, Sarita, Teresa, Teresita,
Tomás, Toribio, Úrsula, Vicenta, Vicente, Vicentica, Vicentico, Victoria i Yéssica.

y Francisco, José y Josefina, José y María, José y
Rafaela, Josefina y Juan, Juan y Antonio, Juanito
y Paquito, Joaquín y Paquito, Luisa y José, Manolita y Francisco, Manuel y José, Manuel y María,
Manuel y Teresa, Mar y Asun, Martín y Paquito,
Miguel y Paquito, Nicolás y Antonia, Paco y Carmen, Pascual y Rubén, Pascual y Teresa, Pedro y
Jerónimo, Pedro y Loli, Pepita y Ramón, Pepita y
Vicente, Pepito y Teresa, Petra y Jaime, Rafael y
Concha, Rafael e Irene, Ramón y Dolores, Ramón
y Pepita, Rosario y María, Tomás y Carmen i Vicente y Paquito.

b) Composició de «nom propi + nom propi» d’una
mateixa persona, encara que no ho podem assegurar en tots
els casos. Aquests noms compostos a vegades apareixen en
dos o més paraules Ignacio José, María de los Ángeles, etc., i
en altres, només en una, Juanjo, grup que hem deixat per a un
altre apartat (veg. 3.4a). El total d’ocurrències són 33:
Ana Mari, Ana Rosa, Ángel Andrés, Carmen del
Mar, Herminia Teresa, Ignacio José, José María,
Juan Bautista, Juan de Díos, Juan José, Gertrudis
Antonia, Joaquín Santiago, Manuel Antonio, Mari
Carmen, Rita Mari, Mari Josefa, Mari Emma, Mari
Fina, Mari Nieves, Mari Ritín, Maria de Gracia,
María de la Fe, María de los Ángeles, María de los
Dolores, María Inmaculada, María Luisa, María
Teresa, María del Rosario, Paqui Asun, Pedro José,
Pedro Juan, Rita Carmen i Sunti Mari.

d) Composició de «nom propi + malnom». Una altra
possibilitat és acompanyar el nom amb el malnom. Els recollits en aquest cas fan 15 ocurrències:
Antonio Tambores, Margarita la Escolana, María
La Belema, María Pichona, María Tambores, Paco
Campanares, Paco el Mixto, Paquita la Pepeta,
Pascual Tambores, Pepe Caela, Pepe Morruta,
Tere la Mista, Toni Mariana, Vicentet el Marrero i
Vicente Tabarquino.
e) Composició de «nom propi + cognom». En aquest
apartat tenim els noms acompanyats d’un sol cognom. Així
hem enregistrat 61 ocurrències:
Ángel Andrés, Antonio Molina, Antoñita Martínez, Asunción Martínez, Bartolomé Martínez,
Belén Zaragoza, Blanco Soler, Carmen Amorós,
Carmen Sempere, Carmen Senent, Carmina Martínez, Carmen Amorós, Carmen Carter, Carmen
Montiel, Cayetano Ruso, Domingo Ruso, Elena Morato, Encarnita Verdú, Esteban González,
Francisco Manzanaro, Francisco Martínez, Jacinto Lloret, José Antón, José Molina, José Pérez,
José Tapia, Josefa Manzanaro, Josefina Juan, Julia
Ñeco, Julio Alejo, Joaquín Santiago, Irene Martínez, Lola Soriano, Manolo Marhuenda, Manuel
Amorós, Manuel Contreras, Manuel Martínez,
Manuel Senent, Manuel Salinas, Manuel Verdú,
Mari Bonmatí, María Rosa García, María Ruso,

c) Composició de «nom propi + y + nom propi». En
aquest cas és la unió de dos noms de persones diferents, en
alguns cas del mateix sexe (Pedro y Jerónimo) i en altres de
diferents (Ramón y Pepita). El llistat que recull els 51 noms és
el següent:
Adrián e Isidra, Adrián y Andrés, Andrés y Carmen, Antonio y Guillermina, Bautista y Ramona,
Begoña y Beatriz, Carmen y Esperanza, Carmen
y Paquita, Daniel y Verónica, David y Francisco,
Ginés y Manolo, Fermín y María, Francisco Andrea, Francisco y María, Jaime y Joaquín, Jaime y
Pascual, Jerónimo y Emilio, José y Carmen, José
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Marina Ródenas, Maruja Martínez, Matilde Fresquet, Mónica Ambit, Paco Bonmatí, Paco Nadal,
Paquito Manarel, Paquita de Molina, Paquito
Pérez, Pepe Sempere, Rosario Aldeguer, Teresa
Escolano, Tomás Buades, Tomás Antón, Trinidad
Pérez, Vicente Chacopino, Vicente Martínez i Vicente Perles.

mares, Molla Carbonell, Pastor García, Pianelo
Pérez, Sellés Martínez, Sempere Bonmatí i Soler
y Durà.
c) Altres vegades, el cognom o els dos cognoms van
precedits pel mot Hermanos (Germans en un cas):
Germans Castell, Hermanos Amorós, Hermanas
Cayuelas, Hermanos Baeza, Hermanos Baeza
Campello, Hermanos Bonmatí, Hermanos Campanares, Hermanos Candela, Hermanos Cerdá
Fernández, Hermanos Guerrero, Hermanos Guilló, Hermanos Luchoro, Hermanos Manzanaro,
Hermanos Molina, Hermanos Molina Orts, Hermanos Molina Sempere, Hermanos Pagés, Hermanos Ruso Antón, Hermanos Sansano, Hermanos Varela i Hermanos Verdú.
Tot i això, en altres casos el mot Hermanos va posposat al cognom:
Serrano Hermanos, Seis Hermanas.
Mentre que en altres la relació de parentiu és una
altra:
Hijo de Jamilet i Hijos de Luchoro.

f) Composició nom propi + cognom + cognom. Finalment, deixem un apartat per a la mateixa composició que
abans, però en aquest cas amb els dos cognoms. És l’exemple
d’aquestes 2 barques:
Carmen Cano Caudet i José Ayza Albiol.
g) Altres. Deixem aquest apartat per als casos que,
tot i tenir com a nucli un nom, no encaixaria bé en els apartats anteriors. Ens referim als 6 noms com:
María de Huelva, María de Manzanaro, Martí Mari
Mar, Niña Isabelita, Papa Alejo i Mari-Loli-Pilarín.
h) Per un altre costat, deixem com un altre conjunt
els noms de barques que van precedits de l’article, fet totalment normatiu i genuí en el valencià. Són aquests 5 ítems:
La Aurelia, La Gabriela, El Jaime, La María i Los
Pepes.

d) Per acabar, tenim també dos cognoms, però de
persones diferents:
Cayuelas y Fuentes i Ruso y Ambit.

3.2. Cognoms
En aquesta subdivisió recollim 57 noms que tenen
els cognoms com a nucli, tal com ocorren en els apartats següents:
a) Un cognom. Només hi apareix un únic cognom
com veiem en:
Baidalet, Belmonte, Bertomeu, Galiana, Gascón,
Henarejos, Mora, Reverte, Escolano i Téllez.

e) Dins d’aquest subgrup dels cognoms deixem
aquest dos noms:
Patró y Carmen i Vidals.
3.3. Malnoms
Pel que fa als malnoms, els 32 recollits els podem
distribuir en els apartats següents:
a) Malnoms de santapolers:
Bomba, Currilla, El Banquero, El Catorce, El Chacho, El Chusco, El Lero, El Rifeño, La Botifarrera, La
Chuta, La Francesa, La Garrucha, La Gavineta, La
Guapa, La Pelà, La Perica, La Pitusa, La Ranchera,
La Vitera, Los Chispas, Magú, Migón, Pallús, Taüra
i Yayo Campanares.

b) Dos cognoms. Els dos cognoms d’una mateixa
persona que podem trobar en els ítems següents:
Belen Zaragoza, Blasco Martín, Gómez Orozco,
González López, González Manarel, Guilló Pérez, López Chacopino, Martínez Sempere, Mateo
Boronat, Molina B., Molina López, Molina Palo[ 147 ]
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b) Malnoms no santapolers: Cardi.

Primos, Los Dos Hermanos, Los Dos Primos, Los
Tres Hermanos, Seis Hermanos, Siete Hermanos
i Tres Hermanos.

c) Malnoms de toreros. En algunes ocasions el constructor de les barques, que era un bon aficionat a la tauromàquia, triava el nom artístic d’alguns toreros. Així tenim:
Algabeño, Fabrilo, Guerrita, Manolete, Niño de la
Palma i Polvorilla.

c) Noms de personatges històrics:
Colón, Edmundo Dantés, El Conde de Santa Pola, El
Eterno D. Juan, Felipe II, Imperio Argentina i Principe
Felipe.

d) Afegim en aquest apartat, un llistat de barques
que, al marge del seu nom oficial, han estat batejades pels
mariners amb un malnom. Exposem a continuació aquest llistat amb el nom de les barques i entre parèntesi el malnom
amb què eren conegudes:
Adrián e Isidra (la Borratxa), Ángel Andrés (el
Tino), Antoñita Martínez (el Romanet), Bartolomé Martínez (el Cucalí), Cardi (el Sindicato),
Francisco Martínez (el Capea), González Manarel (la Rampera), Hermanos Baeza (la Cañonera),
Hermanos Molina (la Peregila), José María (la
Cegueta), José y Carmen (la Pelotxa), Josefina y
Juan (la Perica), Joven Josefina (la Xotxua), Joven
Matilde (la Falleta), Juan José (el Xusco), La Sagrada Familia (l’Almeja), Natividad del Señor (el
Lute), Pedro y Jerónimo (la Somera) i Ruso y Ambit (la Rissa).

4. Altres
En últim lloc, deixem els 94 noms de barques que o
bé no podem incloure en els punts anteriors, o bé desconeixem la raó semàntica de la seua creació. Tot i això, podem
proposar els apartats següents:
a) Noms amb clares referències a temes mariners:
Brisa, Barlovento, El Faro, Estela Nova, Estrella,
Estrella del Mar, Gaviota, Hidalgo de los Mares,
Jaloque, La Dicha del Mar, Lucero, Mediterráneo,
Marazul, Nuevos Horizonte, Paloma del Mar, Porvenir del Mar, Sirena i Sotavent.
b) Noms de tipus d’embarcacions i de motors:
Eslibanfina, Llocamare, Joven Margarita Volund,
Laval i Salvadora Laval.
c) Noms que fan referència a llocs o gentilicis, com:
Los Madriles, La Madrileña i La Burgalesa.

3.4. Altres antropònims
En aquesta última subdivisió, exposem els 31 recollits en els apartats següents:
a) Composició a partir de dos o més noms o cognoms, com:
Josan, Jovimafran, Jovian, Juanjo, Marbe, Maribel,
Maricar, Martorres, Migaba, Marufina i Teloan.

d) Noms de personatges de la mitologia:
Afrodita, Diana, Júpiter i Segunda Venus.
e) Noms curiosos per la seua originalitat:
Ahí-va, Ahí-ve, Con Nombre, Sin Nombre, Temerario, Terror, Uno i Yo-yo.

b) En aquest cas el nom es constituïa amb un numeral i la relació de parentiu, segurament era la relació dels
diferents propietaris de la barca. Encara que en la majoria de
casos no hi apareix cap nom ni cognom, hem convingut d’incloure’ls en aquest grup d’antropònims. Així tenim:
Cuatro Hermanos, Cinco Primos, Dos Amigos,
Dos Hermanas, Dos Hermanos, Dos Pepes, Dos

f) Noms d’auxiliars o d’altres embarcacions:
Auxiliar del Tio Nebot, Auxiliar Playa Pinet, Chalana Bienvenida,Valenciana Catalá i Valenciana
de Blasco.
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g) Noms de Flors:
Flor de Mayo, La Camelia, Nueva Flor, Rosa de
Abril i Rosa de Otoño.

Joven Manolo, Joven Manuel, Joven Manuela,
Joven María, Joven Matilde, Joven Paquita, Joven
Pepe, Joven Pepita, Joven Pepito, Joven Ramón,
Joven Rosario, Joven Salvadora, Joven Silvestre,
Joven Tomás, Joven Vicenta i Joven Vicente.

h) En aquests darrer apartat, situem els 47 noms que
no hem pogut classificar, alguns dels quals desconeixem el
significat. Hi veiem noms d’empreses, de peixos, de monuments, de possibles malnoms, etc.:
Asebusto, Astilleros Blasco, Aventurero, Bairás,
Bella, Cancionera, Clamis, Dama de Elx, El Carrascal, El Cucharon, Ensín, El Bonito, Furia, Giralda, Galimín, Isleño, La Aduaneta, La Blanca, La
Dorada, La India, La Marrana, La Paloma, La Palomita, La Primavera, Los Compadres, Llobatera,
La Mina, Madison, Magavina, Mascota, Montesol,
Murlero, Once de Enero, Niña de Fuego, Periquín,
Periquito, Pescadora, P.P., Póker, Rosqui, Royal,
Siselento, Tabarquí y Tolosa, Torre Vigía, Tosket,
Tripolitana i Yurre.

b) En altres 18 casos, s’utilitza l’adjectiu nou o
nova com:
Nueva Amistad, Nueva Marufina, Nueva Providencia, Nuevo Albor, Nuevo Bautista, Nuevo
Cucharón, Nuevo Elena, Nuevo José Molina,
Nuevo Loreto, Nuevo Nazareno, Nuevo Nicolás
y Antonia, Nuevo Paco el Misto, Nuevo Porvenir,
Nuevo Puerto de Santa Pola, Nuevo Rafael y Rosario, Nuevo Santa María, Nuevo Teloán i Nuevo
Tomás y Carmen.
c) Numeral:
- En el cas dels cardinals (29), es podia emprar tant
les formes aràbigues com les romanes, i també les lletres:
Adelina II, Antonia II, Encarnación Cañadas Tres,
Fe y Esperanza II, Giralda II, Guiomar II, Josefina II,
Joven Manuel II, La Viveta II, Luisa Ruso Dos, María Teresa II, Martorres Dos, Martorres Uno, Mayi
Tres, Mayi Tres, Migón Dos, Mistral II, Nuevo Albor
Uno, Rosario II, San Jorge II, San Jorge III, San José
III, San Pascual I, San Pedro I, Santa Ana II, Santa
Ana II, Skipi II, Úrsula II i Virgen del Carmen Nº 2.
- En els ordinals (5), precedint o posposat al nom,
tenim els exemples següents:
Copesca Primero, Hermanos Pérez Tercero, La
Segunda Providencia, Pianelo Primero i Santa
Marta Primer.

5. Recursos diacrítics
A partir de la premissa segons la qual no es podia
matricular en un mateix districte pesquer una embarcació
amb un nom ja utilitzat per una altra si prèviament la primera no s’havia desballestat, els propietaris van optar per
diversos recursos a fi de no caure en l’homonímia. Aquests
recursos consistien a anteposar l’adjectiu jove o nou amb
l’objectiu d’usar el mateix nom però sense caure en la repetició, o també acompanyar el nom amb un numeral,
d’aquesta darrera forma podien, fins i tot, repetir el nom
més d’una vegada.
a) En aquest apartat exposem els noms que van precedits de l’adjectiu joven, amb el sentit d’‘embarcació nova’.
En aquest cas, les ocurrències sumen 36:
Joven Antonio, Joven Asunción, Joven Bautista,
Joven Carlos, Joven Carmen, Joven César, Joven
Conchita, Joven Elena, Joven Elvira, Joven Emilia,
Joven Ernestina, Joven Gaspar, Joven Germán, Joven Gertrudiz (sic), Joven Isabel, Joven José, Joven
Josefina, Joven Juan, Joven Luisa, Joven Manolita,

III. Conclusions
Com ja hem pogut comprovar, hi ha una preferència
clarament majoritària pels antropònims (vegeu taula 1), els
quals suposen un 66,6%, mentre que en segon lloc tenim, a
una diferència remarcable, el grup dels altres, amb un 15,2%,
seguit pels referents religiosos, que fan un 11,8%, i, finalment,
els topònims amb un inapreciable 6,3%.
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Per un altre costat, si analitzem aquests antropònims
(vegeu taula 2), hi veiem també un percentatge preeminent
en els noms, que arriben al 81%, i ja, amb uns percentatges
ben reduïts, la resta de grups. El grup d’altres antropònims
puja al 7,4%, amb dues dècimes menys els cognoms i, per
tancar la sèrie, els malnoms amb el 4% només.
D’aquesta manera deixem ben patent la preferència
dels santapolers per posar a les embarcacions, que construïen
o compraven, noms de persones, i sobretot els que fan referència als noms de pila, amb les diferents combinacions descrites anteriorment. No hi ha dubte, doncs, de la voluntat de
portar el nom del propietari o d’algun membre de la família
(esposa, fill, etc.) i la satisfacció que donava enarborar aquests
noms en les seues embarcacions.

Taula 1. Percentatge dels noms
distribuïts en els quatre grups
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Taula 2. Percentatge dels antropònims
distribuïts en els quatre subgrups
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Els noms de les barques de Santa Pola. Inventari i classificació

INVENTARI
Abisinio
Adelina II
Adelina
Adoración
Adrián e Isidra
Adrián y Andrés
Adrián
Afrodita
Ahí-va
Ahí-ve
Aida
Alejo
Alfredo
Algabeño
Alto de Sollube
Amadeo
Ambrosio
Amparo
Ana Mari
Ana Rosa
Andrés y Carmen
Andrés
Andrevet
Ángel Andrés
Ángel Andrés
Ángeles
Antonia II
Antonia
Antonio Molina
Antonio Tambores
Antonio y Guillermina
Antonio
Antoñita Martínez
Antoñita
Asebusto
Astilleros Blasco
Asunción Martínez
Asunción
Atlántida

Carmen Montiel
Carmen Sempere
Carmen Senent
Carmen y Esperanza
Carmen y Paquita
Carmen
Carmina Martínez
Carmina
Cayetano Ruso
Cayuelas y Fuentes I
Chalana Bienvenida
Chaumet
Cinco Primos
Cipriana
Cipriano
Cirila
Ciudad Callosa del Segura
Ciudad de Elche
Ciudad de Murcia
Ciudad de Toledo
Clamis
Clara
Colón
Con Nombre
Concha
Copesca Primero
Cristo de Medinacelli
Cristo del Mar
Cristo del Puente
Cuatro Hermanos
Currilla
Dama de Elx
Daniel y Verónica
David y Francisco
Diana
Diego
Dolores
Domingo Ruso
Domingo
Dorita
Dos Amigos

Aurelia
Auxiliar del Tio Nebot
Auxiliar Playa Pinet
Aventurero
Bahía de Palma
Bahía Santa Pola
Baidalet
Bairás
Balazote
Bárbara
Barlovento
Bartolo
Bartolomé Martínez
Bautista y Ramona
Bautista
Begoña y Beatriz
Belen Zaragoza
Belén Zaragoza
Bella
Belmonte
Bernarda
Bertomeu
Bienvenida Sea
Bienvenida
Blanco Soler
Blasco Martín
Bomba
Brisa
Cabo de Santa Pola
Caín
Camelia
Cancionera
Candelaria
Cardi
Caridad
Carlota
Carmen Amorós
Carmen Amorós
Carmen Cano Caudet I
Carmen Carter
Carmen del Mar
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Dos Hermanas
Dos Hermanos
Dos Pepes
Dos Primos
Edmundo Dantés
El Ángel San Rafael
El Banquero
El Bonito
El Carrascal
El Catorce
El Chacho
El Chusco
El Conde de Santa Pola
El Cucharon
El Eterno D. Juan
El Faro
El Jaime
El Lero
El Montgó
El Rifeño
El Río Segura
Elena Morato
Elena
Elig
Elvira
Emi
Emigdio
Emilia
Emilia
Encarnación Cañadas Tres
Encarnación
Encarnita Verdú
Engrasia
Enrique
Ensín
Escolano
Eslibanfina
Esperanza
Esperanza
Esteban González
Estela Nova
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Estrella del Mar
Estrella
Eulalia
Fabrilo
Fe y Esperanza II
Fe y Esperanza
Felipe II
Fermín y María
Fina
Finita
Flor de Mayo
Francisco Andrea
Francisco Manzanaro
Francisco Martínez
Francisco y María
Francisco
Frasquito
Fuente el Saz
Furia
G. Santa Pola
Gabriela
Galiana
Galimín
Gascón
Gaviota
Germans Castell
Gertrudis Antonia
Ginés y Manolo
Ginés
Giralda II
Giralda
Gloria
GM Guardamar
Gómez Orozco
González López
González Manarel
Gonzalo
Guerrita
Guilló Pérez
Guiomar II
Henarejos

Jerónimo y Emilio
Jerónimo
Joaquín Santiago
Joaquín Santiago
Joaquín y Paquito
Joaquín
Josan
José Antón
José Ayza Albiol
José María
José Molina
José Pérez
José Tapia
José y Carmen
José y Francisco
José y Josefina
José y María
José y Rafaela
José
Josefa Manzanaro
Josefina II
Josefina Juan
Josefina y Juan
Josefina
Joven Antonio
Joven Asunción
Joven Bautista
Joven Carlos
Joven Carmen
Joven César
Joven Conchita
Joven Elena
Joven Elvira
Joven Emilia
Joven Ernestina
Joven Gaspar
Joven Germán
Joven Gertrudiz
Joven Isabel
Joven José
Joven Josefina

Hermanas Cayuelas
Hermanos Amorós
Hermanos Baeza Campello
Hermanos Baeza
Hermanos Bonmatí
Hermanos Campanares
Hermanos Candela
Hermanos Cerdá Fernández
Hermanos Guerrero
Hermanos Guilló
Hermanos Luchoro
Hermanos Manzanaro
Hermanos Molina Orts
Hermanos Molina Sempere
Hermanos Molina
Hermanos Pagés
Hermanos Pérez Tercero
Hermanos Ruso Antón
Hermanos Sansano
Hermanos Varela
Hermanos Verdú
Herminia Teresa
Hidalgo de los Mares
Hijo de Jamilet
Hijos de Luchoro
Ignacio José
Ilice Augusta
Imperio Argentina
Irene Martínez
Isabel
Isla de Tabarca
Isleño
Jacinto Lloret
Jacinto
Jaime y Joaquín
Jaime y Pascual
Jaime
Jaloque
Jarama
Javier
Jelif
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Joven Juan
Joven Luisa
Joven Manolita
Joven Manolo
Joven Manuel II
Joven Manuel
Joven Manuela
Joven Margarita Volund
Joven María
Joven Matilde
Joven Paquita
Joven Pepe
Joven Pepita
Joven Pepito
Joven Ramón
Joven Rosario
Joven Salvadora
Joven Silvestre
Joven Tomás
Joven Vicenta I
Joven Vicente
Jovian
Jovimafran
Juan Bautista
Juan de Díos
Juan José
Juan y Antonio
Juan
Juanito y Paquito
Juanjo
Julia Ñeco
Julio Alejo
Júpiter
La Aduaneta
La Aurelia
La Blanca
La Botifarrera
La Burgalesa
La Camelia
La Chuta
La Cortijera

Els noms de les barques de Santa Pola. Inventari i classificació

La Dicha del Mar
La Dorada
La Francesa
La Gabriela
La Garrucha
La Gavineta
La Guapa
La Illeta
La India
La Jara
La Madrileña I
La María
La Marrana
La Mina
La Moncloa
La Paloma
La Palomita
La Pelà
La Perica
La Pilarica
La Pitusa
La Primavera
La Providencia
La Ranchera
La Sagrada Familia
La Segunda Providencia
La Vitera
La Viveta II
Laval
Llobatera
Llocamare
Llorenset
Lola Soriano
López Chacopino
Lorenzo
Los Chispas
Los Compadres
Los Dos Hermanos
Los Dos Primos
Los Madriles
Los Pepes

María de Huelva
María de la Fe
María de los Ángeles
María de los Dolores
María de Manzanaro
María del Rosario
María Inmaculada
María La Belema
María Luisa
María Pichona
María Rosa García
María Ruso
María Tambores
María Teresa II
María Teresa
Maria
Mariana
Maribel
Maricar
Marieta
Mari-Loli-Pilarín
Marina Ródenas
Marina
Marinela
Marisa
Martí Mari Mar
Martín y Paquito
Martínez Sempere
Martorres Dos
Martorres Uno
Martorres
Marufina I
Maruja Martínez
Mascota
Mateo Boronat
Matilde Fresquet
Mayi Tres
Mayi Tres
Mediterráneo
Mensajera de la Paz
Migaba

Los Santos
Los Tres Hermanos
Lucentum
Lucero
Luisa Ruso Dos
Luisa y José
Luisa
Madison
Magavina
Magdalena
Magú
Manolete
Manolico
Manolita y Francisco
Manolito
Manolo Marhuenda
Manuel Amorós
Manuel Antonio
Manuel Contreras
Manuel Martínez
Manuel Salinas
Manuel Senent
Manuel Verdú
Manuel y José
Manuel y María
Manuel y Teresa
Manuel
Manuela
Mar y Asun
Marazul
Marbe
Margarita la Escolana
Margarita
Mari Bonmatí
Mari Carmen
Mari Emma
Mari Fina
Mari Josefa
Mari Nieves
Mari Ritín
Maria de Gracia
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Migón Dos
Migón
Miguel y Paquito
Mistral II
Molina B
Molina López
Molina Palomares
Molla Carbonell
Mónica Ambit
Monterrey
Montesol
Mora
Murlero
Natalia
Natividad del Señor
Natividad
Nazareno de Medinaceli
Nicolás y Antonia
Nicolás
Niña de Fuego
Niña Isabelita
Niño de la Palma I
Nuestra Madre de Loreto
Nuestra Sra. de las Tres Aves
Marías
Nuestra Sra. del Carmen II
Nuestra Sra. del Rosario
Nuestra Sra. del Sufragio
Nuestra Virgen de los Dolores
Nuestro Cristo de la Paz I
Nueva Amistad
Nueva Flor
Nueva Marufina
Nueva Providencia
Nuevo Albor Uno
Nuevo Albor
Nuevo Bautista
Nuevo Cucharón
Nuevo Elena
Nuevo José Molina
Nuevo Loreto
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Nuevo Nazareno
Nuevo Nicolás y Antonia
Nuevo Paco el Misto
Nuevo Porvenir
Nuevo Puerto de Santa Pola
Nuevo Rafael y Rosario
Nuevo Santa María
Nuevo Teloán
Nuevo Tomás y Carmen
Nuevos Horizonte
Once de Enero
P.P.
Paco Bonmatí
Paco Campanares
Paco el Mixto
Paco Nadal
Paco y Carmen
Pallús
Paloma del Mar
Paloma
Papa Alejo
Paqui Asun
Paquita de Molina
Paquita la Pepeta
Paquita
Paquito Manarel
Paquito Pérez
Pascual Tambores
Pascual y Rubén
Pascual y Teresa
Pastor García
Patró y Carmen
Pedro José
Pedro Juan
Pedro y Jerónimo
Pedro y Loli
Pedro
Pepe Caela
Pepe Morruta
Pepe Sempere
Pepe

Rita Mari
Rosa de Abril
Rosa de otoño
Rosa
Rosarín
Rosario Aldeguer
Rosario II
Rosario y María
Rosario
Rosi
Rosqui
Royal
Ruso y Ambit
Sabrianet
Salvadora Laval
San Antonio
San Bartolomé
San Bautista
San Blas
San Cayetano
San Fermín
San Francisco
San Hilarión
San Ignacio
San Jaime José
San Jaime
San Jerónimo
San Joaquín
San Jorge II
San Jorge III
San Jorge
San José III
San José
San Juan Bautista
San Juan
San Manuel
San Pablo
San Pascual I
San Pascual
San Pedro I
San Pedro

Pepi
Pepica
Pepita y Ramón
Pepita y Vicente
Pepita
Pepito y Teresa
Pepito
Periquín
Periquito
Pescadora
Petra y Jaime
Pianelo Pérez
Pianelo Primero
Playa de Garrucha
Playa del Pinet
Playa Lissa
Playa Santa Pola
Póker
Polvorilla
Pompilia
Porvenir del Mar
Principe Felipe
Profeta Elías
Puerto de Santa Pola
Punta Algibe
Pura
Purísima Concepción
Purísima
Rafael e Irene
Rafael y Concha
Rafael
Rafaela
Raimundo
Ramón y Dolores
Ramón y Pepita
Ramón
Remedios
Reverte
Río Segura
Río Tirón
Rita Carmen
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San Rafael
San Ramón
San Rogelio
San Roque
San Vicente Ferrer
San Vicente
Santa Ana II
Santa Ana II
Santa Ana
Santa Ana
Santa Elena
Santa Eulalia
Santa Marco
Santa María
Santa Marta Primer
Santa Mónica
Santa Pola
Santa Rosa
Santa Teresa de Jesús
Santa Teresa
Santísima Trinidad I
Santo Cristo
Santo Tomás
Sarita
Segunda Venus
Seis Hermanas
Seis Hermanos
Sellés Martínez
Sempere Bonmatí
Serrano Hermanos
Sierra de Aitana
Siete Hermanos I
Sin Nombre
Sirena I
Siselento
Skipi II
Soler y Durà
Sotavent
Sunti Mari
Tabarquí y Tolosa
Taüra I

Els noms de les barques de Santa Pola. Inventari i classificació

Téllez
Teloan
Temerario
Tere la Mista
Teresa Escolano
Teresa
Teresita
Terror
Tierra de Fuego
Tomás Antón
Tomás Buades
Tomás y Carmen I
Tomás
Toni Mariana
Toribio
Torre Vigía
Tosket
Tres Hermanos
Trinidad Pérez
Tripolitana I
Uno I
Úrsula II
Úrsula
Valenciana Catalá I
Valenciana de Blasco
Vicenta
Vicente Chacopino
Vicente Martínez I
Vicente Perles
Vicente Tabarquino
Vicente y Paquito
Vicente
Vicentet el Marrero I
Vicentica
Vicentico
Victoria I
Vidals
Villa Alicante
Villa de Aspe
Villa Santa Pola I
Vinalopó

Virgen de Belén
Virgen de la Buena Gracia
Virgen de Loreto
Virgen de los Dolores
Virgen de los Remedios
Virgen del Carmen Nº 2
Virgen del Carmen
Virgen del Consuelo
Virgen del Rosario
Virgen del Socorro
Yayo Campanares
Yéssica
Yo-yo
Yurre
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La toponímia dels pobles de la conca del Vinalopó
Joan Carles Membrado-Tena
[Departament de Geografia, Universitat de València]

1. Introducció
Els topònims dels municipis que integren les comarques del Vinalopó (Alt Vinalopó, Vinalopó Mitjà i Baix Vinalopó) descriuen una sèrie de paisatges naturals i culturals que
hui en dia han estat oblidats o desvirtuats per la urbanització d’aquestes àrees, que en el passat van ser de predomini
agrícola. L’estudi toponímic d’aquests noms de lloc ens ajuda
a recuperar virtualment aquells paisatges naturals i culturals
—hui desapareguts— que van propiciar la creació d’aquests
topònims. Un dels elements patrimonials millor preservats de
la conca del Vinalopó és la toponímia, les formes lingüístiques
arcaïtzants de les quals la converteixen en un excepcional
descriptor diacrònic del paisatge.
L’objectiu d’aquest article és la reconstrucció virtual,
mitjançant l’anàlisi toponímica, del paisatge de la conca del
Vinalopó a partir dels noms de lloc que actualment designen
els seus municipis. Amb aquesta reconstitució es pretén posar
en valor el paisatge natural i cultural històric d’aquest territori, amb la finalitat de donar a conèixer als habitants de la
conca del Vinalopó el valor patrimonial que amaguen els seus
topònims principals.

de Mirra i Beneixama), el Vinalopó Mitjà (Elda, Petrer, Novelda, Montfort, Asp, Monòver, la Romana i el Fondó de les Neus)
i el Baix Vinalopó (Elx i Santa Pola), a més d’un municipi de
l’Alcoià (Banyeres), una porció de la Vall d’Albaida (sud del terme de Bocairent i oest de Fontanars dels Alforins) i a Castellala Manxa el municipi de Caudete (històricament del Regne de
València), així com el sud del terme d’Almansa. Cal assenyalar
que les aigües de Crevillent (Baix Vinalopó) desguassen a la
llacuna del Fondo, on arriben també les aigües del Vinalopó a
través de l’Assarb de Civades; aquest canal possibilita una segona desembocadura artificial del mateix riu cap a l’est, creuant les salines de Santa Pola, i arribant al mar. Cal dir també
que els municipis del Pinós, l’Alguenya i el Fondó dels Frares
(Vinalopó Mitjà), així com el seu territori contigu de parla valenciana (el Carxe), no formen part de la conca del Vinalopó,
encara que els hem inclòs en aquest estudi —juntament amb
Crevillent— per proximitat geogràfica i cultural.
L’estudi de l’origen historicolingüístic i semàntic dels
noms de lloc de la conca del Vinalopó es restringeix exclusivament a les capçaleres municipals. S’analitzen 24 noms de
lloc de municipis i algunes altres poblacions que, sense formar
un municipi, són significatives, a més del mateix topònim Vinalopó. Es tracta de noms de lloc —d’origen lingüístic divers
(català, àrab, llatí o ibèric)— el significat original dels quals
sol descriure part d’un paisatge natural o cultural (humanitzat). L’estudi del conjunt d’aquests micropaisatges permet reconstruir virtualment el paisatge de la conca del Vinalopó en
èpoques pretèrites.

2. Cas d’estudi i metodologia
La conca del Vinalopó supera els 2.000 km2 (la major
conca fluvial del sud del País Valencià), si bé cal dir que part
d’aquesta presenta caràcter endorreic o semiendorreic. Engloba tres comarques industrials densament poblades com són
l’Alt Vinalopó (Villena, Sax, Salines, Biar, la Canyada, el Camp
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La conca fluvial del Vinalopó, la més extensa de tot
el migdia valencià, alberga prop de mig milió d’habitants. Des
del punt de vista històric ha estat una disputada zona de frontera i això es reflecteix en el seu bilingüisme: alguns municipis han estat històricament valencianoparlants, com ara Elx,
i altres castellanoparlants, com ara Villena, mentre algunes
zones eren habitades per moriscos de parla àrab. Després de
l’expulsió a principis del segle xvii de la comunitat musulmana es va produir una variada repoblació que va donar com a
resultat que dues poblacions tan pròximes com Elda i Petrer
(actualment conurbades) tingueren com a llengua el castellà
i el valencià, respectivament, o que Asp i Montfort formaren
una illa castellanoparlant en un territori valencianoparlant.
Pel que fa a l’origen historicolingüístic dels topònims
del Vinalopó, el període examinat en el present article comença a l’època ibèrica (amb topònims tan antics com ara Asp,
Elda o Elx); passa pel període tardoromà (com ara Villena o
Petrer); després pel musulmà (com ara Monòver, Biar o Beneixama); i traspassa la conquesta cristiana del segle xiii (com en
el cas de les Salines o el Pinós).

fossa del Vinalopó està flanquejada per contraforts muntanyosos de clara orientació bètica (de sud-oest a nord-est),
com ara les serres de Salines (1.239 m), de l’Ombria (847 m)
i del Reclot (1.053 m), que presenten vessants molt inclinats i
crestes agudes. El riu Vinalopó talla transversalment aquestes
alineacions aprofitant la fossa tectònica per la qual discorre.
Alguns d’aquests accidents orogràfics es manifesten
als topònims de poblacions destacades. El topònim Sax (Saix
per als pobles valencianoparlants veïns) deriva del llatí saxum,
‘penya’, ja que el seu castell es troba a la part alta d’un cingle
subbètic. El relativament proper topònim Xixona (del llatí saxona), que descriu també un castell encimbellat en un penyal,
tindria el mateix origen (Coromines 1989-1997: viii, p. 139).
Més complicat és esbrinar l’origen etimològic de
l’antiquíssim topònim Aspe (Asp, en valencià), mencionat en
les fonts clàssiques com a Iaspis (Ptolemeu) o Aspis (Itinerari
d’Antoní) (Herrero 1986: p. 14). El topònim sembla preromà,
probablement ibèric, i podria desentranyar-se si admetem
l’existència d’una certa afinitat —que no implica necessàriament relació filogenètica— entre el vocabulari d’aquesta
llengua i el del basc. Al voltant del Pirineu, en zona de parla
bascòfona actual o històrica, trobem topònims similars: Aspa
(Bearn); Aspi (s. xii Aispe i Azpe) i Azpa (Navarra); Axpe (Biscaia); Azpeitia (Guipúscoa); també Aspa (prop de Lleida). Es pot
interpretar com ‘sota la penya’ o ‘al peu de la penya’, sobre la
base del basc (h)aitz ‘penya’, mentre la partícula -pe seria la
posposició que indica ‘sota’, com ara a Azpeitia, on beitia (peitia en determinats contextos fonètics) significa ‘de baix’ (Herrero 1986: p. 14-16; Coromines 1989-1997: ii, p. 263; Mitxelena 1997: pp. 21 i 141). L’actual poble d’Asp es troba sobre una
zona que no és particularment abrupta; però, Asp el Vell —on
s’enclava el castell històric d’Asp (fortalesa almoràvit del primer terç del segle xii)— sí que se situa sobre una penya, sota
la qual va haver d’existir antigament una partida anomenada
Asp(e) que havia de donar nom, primer, al castell i, després del
trasllat d’aquest a la vall, a l’actual població homònima.
Monforte (castellanització del valencià Montfort,
‘muntanya forta’) sembla un orònim senzill, però en veritat és
enganyós. Per començar, Montfort no se situa sobre una muntanya forta i abrupta, sinó en un punt lleugerament elevat de
la vall, encara que estratègic per al control del trànsit que el

3. Resultats de l’anàlisi toponímica
Per descriure i analitzar el contingut semàntic dels
topònims que actualment designen nuclis urbans de l’àrea del
Vinalopó, hem agrupat els topònims en funció de si descriuen
un tret físic del paisatge (paisatge natural) o bé un d’humà
(paisatge cultural).
3.1. Paisatge natural
3.1.1. Orografia
Pel que fa a l’orografia, la conca del Vinalopó ocupa
en la major part una vall que ha funcionat com a corredor
mediterrani des de l’Antiguitat, tot i trobar-se a certa distància de la mar. Això es deu al fet que entre Dénia i Alacant
algunes de les serres subbètiques arriben fins a la mateixa
vora de la Mediterrània, fet que sempre ha dificultat el traçat
d’una ruta litoral i en canvi ha prioritzat el pas per la vall de
Montesa, la plana dels Alforins i la vall del Vinalopó. Aquesta
última, a més, permet connectar el corredor mediterrani amb
la Meseta castellana i amb l’Andalusia occidental. La vall o
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recorre. Cal dir que en la documentació medieval Montfort
apareix amb les formes Nompot i Nomport, que els conqueridors cristians catalanoparlants degueren adaptar a Montfort.
Coromines (1989-1997: v, p. 472) suggereix una complexa
teoria per explicar l’etimologia de Nompot, que entén com
un nom compost de la base bascoibèrica nun ‘cabra’ i pot ‘cim
pla’ (o siga, ‘cim pla de les cabres’). No és descartable, al nostre entendre, un origen llatí, partint de la forma Nomport, que
apareix, alternant amb Nompot, en diversos documents dels
primers segles forals (Masià de Ros 1994: p. 45) i en la mateixa crònica de Ramon Muntaner (ii, p. 512). Nomport podria
ser un nom compost de no (v) + port, on la v seria substituïda
per una m epentètica, i on nov podria referir-se a la veïna Novelda (Nova Elda) o simplement a novus ( ‘nou’), mentre que
port, de portus, ‘pas entre muntanyes’, es referiria al fet que allí
a Montfort es troba el pas (anomenat hui del Portitxol) que
separa la vall del Vinalopó del Camp d’Alacant (o l’Alacantí).
Un camp (de Mirra) és un territori pla, com és la comarca d’Alacant (el Camp d’Alacant) o com és el Camp de
Mirra, on l’alta vall del Vinalopó que ve de Banyeres és ampla
(fa 8 km d’amplària) i encara no s’ha bifurcat en dues branques: una al nord on hi ha la Canyada, de 3 km d’ample; i una
altra al sud on es troba Biar, de 4 km.
El topònim l’Alguenya (antigament Alhènia) prové de
l’àrab al-Hanya, ‘revolta d’una vall’ (Barceló 2010: p. 50), ja
que allà hi ha una petita vall subbètica que gira bruscament
cap al sud-est, paral·lela a la fossa del Vinalopó, i flanquejada
a l’est per les serres del Reclot i de l’Algaiat. L’Alguenya està a
València, però just en el límit amb Múrcia, i a l’altre costat de
la frontera hi ha un petit mas valencianoparlant —que forma
part del Carxe— anomenat Canyada de l’Alenya (oficialment
Canyada de la Llenya, terme de Favanella), on Alenya és una
variant més propera a la forma antiga Alhènia. En el sistema
de corredors i serres subbètiques del Vinalopó hi ha alguns
topònims que inclouen la paraula canyada, com ara el que
acabem de veure de Canyada de l’Alenya, però també el del
municipi de la Canyada (de Biar). Les canyades són relativament estretes, presenten forma còncava, i estan envoltades
de relleus en els seus flancs que propicien cert desnivell per
on circulen les aigües.

La vall del Vinalopó presenta una conca de difícil drenatge que es manifesta a través d’abundants llacunes i fondons. En aquestes zones el relleu no és convex, sinó còncau.
Els fondons són zones endorreiques on s’acumula l’aigua. Hi
ha diversos llocs així anomenats: els municipis del Fondó de
les Neus i del Fondó dels Frares; el poble del Fondó de Monòver; el parc natural del Fondo d’Elx-Crevillent; i diverses
partides denominades Fondó o Fondura. Amb pluges intenses
superiors a 100 litres aquestes zones deprimides s’inunden
amb làmines d’aigua que poden superar el metre (Olcina et
al. 2007: p. 23). De vegades, les zones presenten un endorreisme acusat que pot arribar a formar notables llacunes (Villena,
Salines), com veurem a continuació.
3.1.2. Hidrografia
Incloem en aquest apartat el topònim les Salines, que
designa un municipi en la conca endorreica del qual hi ha una
llacuna de la qual s’extreia sal fins a mitjan segle xx. El topònim Banyeres sembla descriure un paratge on és possible banyar-se, com de fet és el cas prop d’aquesta població, situada
al costat del naixement del Vinalopó, en llocs com ara la font
de la Coveta, el toll Blau o el molí de l’Ombria.
La semàntica del topònim d’origen àrab Biar, ‘els
pous’ (Coromines 1989-1997: ii, 86) és versemblant si tenim
en compte l’abundància d’aqüífers i fonts que hi ha dins el
terme de Biar. També Fontanars, ‘ullals’, és una zona rica en
aigües, part de les quals es dirigeixen cap al Vinalopó (figura 4). Caudete podria ser també una ‘cap d’aigües’ on naixen
alguns barrancs que aporten aigua a la llacuna de Villena, i
des d’aquesta van al riu Vinalopó a través de la sèquia del
Rei (Marco 1998: p. 173) (figura 4). Segons Coromines (19891997: iii, 163) aquest topònim prové de Caput Aquae, ‘naixement de l’aigua, font’, que va donar Qabdaq en àrab, Cabdet
en valencià i Caudete en castellà. Altres autors (Herrero et al.:
1981) defensen que l’origen del topònim Caudete és capitetum,
derivada de caput, ‘cap, turó o monticle’.
Pel que fa al topònim Vinalopó, es pot descompondre en quatre parts: Vin + al + op + on. Vin podria derivar de
l’àrab Ibn, ‘família, clan, lloc de’, i al seria l’article àrab. No
obstant això, no és descartable un origen llatí anterior, pinna,
‘penya’ (en referència al monticle on s’ubica l’actual castell
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del Vinalopó), adaptat fonèticament a l’àrab com a Bina (ja
que aquesta llengua no posseeix la p, i tendeix a pronunciar-la
sonoritzada com una b); sumant-li l’article àrab al, tindríem
Bin-al. En qualsevol dels dos casos els repobladors cristians
van haver de confondre bin amb vi, fet que va donar lloc a la
forma vin + al, tal com va passar amb el topònim Vinaròs (s.
xiii Binalaròs).
Pel que fa a la partícula op, i a les variants gràfiques
o fonètiques ob, up, ub, ab i ap (la forma Vinalopó alterna en
documents antics amb la forma Vinalapó), es tracta d’apel·
latius indoeuropeus per referir-se a un riu (Villar et al. 2011:
p. 683), que apareixen en topònims tan separats com ara
Danubius, Danubi, Ob o Obi (riu siberià), Corduba (Còrdova, al
costat del Guadalquivir), Úbeda (el primer emplaçament també estava al costat al mateix riu bètic), Onuba (Huelva, entre
els rius Tinto i Odiel) o Salduba (Salduie o Salduvia, actual Saragossa, al costat de l’Ebre). De fet, els hidrònims formats amb
la terminació llop o llup podrien no derivar de l’animal llop,
sinó de les formes indoeuropees op/up, com ara en el cas de
Benillup (al costat del barranc del Sofre, afluent del Serpis),
Benilloba (al costat del riu de Penàguila o Frainos, també afluent del Serpis), Benalup (al costat del riu Barbate), Guadalupe
(al costat del riu homònim), o fins i tot les formes Cantallops,
Cantalobos i Chanteloup (topònims freqüents a Europa occidental).
Una altra partícula hidronímica freqüent a la península Ibèrica és an, que apareix en topònims com ara Guadiana,
riu Anna (Plana de Castelló) o albufereta d’Anna (Canal de
Navarrés). Aquesta partícula vacil·la entre les vocals a/o, i podem trobar també la forma hidronímica on en topònims com
ara Onuba (Huelva) (Villar 2000: p. 174). Per tant, la forma
on (apocopada en o en el cas del Vinalopó seguint les regles
fonètiques habituals del català) podria tractar-se també d’un
apel·latiu indoeuropeu que significaria ‘riu’ i que apareix en
rius ibèrics com ara Ebrón, Jalón, Seguró o Xaló. Les formes hidronímiques an i on (i la variant un) poden trobar-se també en
noms de llocs tan remots entre si com ara les Illes Britàniques,
on hi ha diversos rius Avon (tant av com on significarien ‘riu’)
i la mar Negra, on desemboquen grans rius europeus com ara
el Danubi (Donau / Dunav / Dunai), Don (i el seu afluent Donets), Dniéper (ant. Danapris) o Dnièster (ant. Danastris), on les

formes on i an vénen precedides de d, i derivarien d’una forma
indoeuropea Danu que significa ‘el riu’ (Mallory – Mair: 2000:
p. 106). La forma hidronímica on/un, de vegades seguida de
d o de n, és present també en topònims com ara Onda (al
costat del Riu Sonella), Ondara (Riu Girona), Girona (Gerunda)
i el seu riu Onyar (llatí Undarius) o Garonne (Garunna). (Vinal)
op + on sembla funcionar com un topònim tautològic (‘el riu
riu’), de la mateixa manera que Avon o Onuba, si bé aquest
últim presenta els seus dos apel·latius en ordre invers (on +
ub) (Villar 2000: p. 331).
Els topònims tautològics no són gens infreqüents: Val
d’Aran (‘vall de la vall’), Pont de Suert (‘pont del pont’), pont
d’Alcántara (pont del pont), catedral de la Seu (‘catedral de la
catedral’) o riu Guadiana (‘riu del riu del riu’). Quan un poble
que parla una determinada llengua envaeix i ocupa un territori habitat per un altre poble que parla una llengua diferent,
adopta els seus topònims com a mers elements referencials,
sense contingut semàntic, i els afegeix el nom comú que en
la seua llengua significa ‘riu’, i així es formen els topònims
tautològics. Pot semblar paradoxal en el cas de Vinalopó que
els dos apel·latius per a riu siguen de naturalesa indoeuropea.
Això s’explica perquè el procés d’indoeuropeïtzació de la península Ibèrica s’ha de veure com una mica complex i dilatat
en el temps, de manera que seria possible que uns pobladors
indoeuropeus es trobaren amb topònims creats per altres
pobladors també indoeuropeus, però molt anteriors o sense
relació directa amb ells, i per tant aquests topònims no resultaren transparents per als nouvinguts (Villar 1995: p. 511).
3.1.3. Vegetació
En aquest grup cal esmentar el topònim el Pinós
(‘l’abundant en pins’). Aquest municipi es troba a la cara nord
de la serra del Reclot, que és la més abrupta i ombrívola i
propícia per a la vegetació arbòria, que degué ser en el passat
tan espessa com la del proper carrascal de les Salines, també
orientat al nord. Actualment aquesta cara nord de la serra del
Reclot ha estat en gran part destruïda a causa de l’explotació
de l’abundant marbre allà existent. El topònim La Encina (terme de Villena) seria un altre exemple de vegetació arbòria per
a designar un nucli urbà, conegut perquè és un nus ferroviari
de primer ordre.
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El topònim Carxe o Carche derivaria del llatí carex,
caricis, i hauria donat també la forma castellana carrizo. Tant
carrizo com Carxe es refereixen a una planta gramínia que
creix a prop de l’aigua. Ja hem comentat com la conca del
Vinalopó (i l’adjacent del riu Segura) està esquitxada de zones
humides semiendorreiques on creixeria aquest tipus de vegetació (cf. partida del Carrizal, Villena).

segurament en la font anterior, escriu també Edelle (Herrero
1986: p. 29). El lloc de Ello hauria estat a prop de l’actual Elda,
segurament en el jaciment iberoromà del Monastil, en un alt
al costat del Vinalopó. El lloc ad Ello esmentat en els itineraris
podria ser una posta de la via romana que comunicava la Via
Augusta amb Cartagena a través de la vall del Vinalopó, ja que
aquest topònim, en anar encapçalat per ad, indica l’existència
en aquell punt d’un camí secundari que conduiria a Ello (el
Monastil). Els primers escrits cristians després de la conquesta
medieval usen la grafia Etla o Ella (pronunciat El·la) que va
coexistir durant alguns segles amb la forma alternativa Elda,
fins que aquesta última es va imposar definitivament a partir
del segle xvi.
El topònim Novelda apareix citat per fonts àrabs com
Niwala (xii) i per fonts cristianes (segles xiii i xiv) com Noella
i Novella (pronunciats Noel·la i Novel·la). Conviu amb la forma Novelda fins que aquesta última s’imposa durant l’Edat
Moderna (Coromines 1989-1997: v, p. 476). Podria tractar-se
d’un assentament fundat per gent de la vall d’Elda. Mentre
que Ello (Elda) és, com hem dit, una fundació preromana,
Novelda és d’origen romà o tardoromà, el que podria explicar que el seu nom comence amb el morfema llatí nov- (de
novus) (Montoya 1982).
En el grup de l’hàbitat dispers, cada alqueria o mas
és descrit normalment mitjançant un antropònim: el nom del
propietari. No és aquest, però, el cas del topònim (Camp de)
Mirra, que prové de Mizra ‘granja, mas’ (antigament Almizra,
Almirra, cf. Almiserà) (Barceló 2010: p. 72), però sí de la resta
de topònims que estudiarem i que descriuen un hàbitat dispers. Dins d’aquest grup cal esmentar també ciutats hui notables com ara Villena o Crevillent. El 1100 apareix el topònim
Villena en la Historia Roderici sota les formes Belliana i Belliena. Les formes Balyana (xii) i Bilyāna (xiii) procedeixen de fonts
àrabs. En fonts cristianes del segle xii trobem Billena, en textos
en valencià (aquesta forma amb b perdura, alternant amb la
forma amb v, en aquesta llengua fins al segle xvii), mentre que
Villena comença a usar-se aviat en textos castellans, a causa
de la influència analògica de la paraula comuna vila (Herrero
1986: p. 49-50). Conquerida el 1263, Crevillent rebia la denominació de Crevillén o Crivillén (sense la -t final). L’element
fònic afegit t es deu a una ultracorrecció per influència analò-

3.2. Paisatge cultural
3.2.1. Hàbitat concentrat i dispers
Entre els topònims descriptors de l’hàbitat (espai
construït on viuen les persones) cal diferenciar els que designen un nucli de població concentrat d’aquells que es refereixen a un nucli dispers (mas, alqueria).
Dins del primer grup podem destacar, en l’àrea del
Vinalopó, ciutats com ara Elx, Elda i Novelda. Tant Elx (Ilici)
com Elda (Ello) derivarien de l’iber (i paleobasc) ili, ‘ciutat,
poble’. Les variants Ili i iri són guipuscoanes i navarreses (Iriberri, Irun, Iruñea) de la paraula que significa ‘poblat’, mentre
que uli i uri són formes biscaïnes i alabeses del mateix vocable
(Uribarri) (Llobregat 1991: p. 644; Pocklington 2010: p. 118).
La forma il(i) apareix, a més d’en Ilici (Elx), en altres topònims
ibèrics urbans de la Península com Iliturgi (Andújar), Iliberri
(Ilbira, Elvira, barri de Granada), Ilerda (Lleida) o Iluro (Mataró);
tant Ildum (potser Vilanova d’Alcolea, el Maestrat) com (ad)
Ello (Elda) poden ser interpretades com a variants d’il(i).
La Colonia Iulia Ilici Augusta es trobava en l’actual jaciment de l’Alcúdia, a uns quatre quilòmetres al sud de
l’actual ‘ciutat’ d’Elx, que es va originar en època musulmana.
Ilici és la suma de ili, ‘ciutat’ + -ci, que sonava -ki. Aquesta
terminació reapareix en altres topònims iberoromans com ara
Urci (Villaricos, Cuevas de la Almanzora), ‘lloc d’aigua, bassa’:
ur ‘aigua’ + ki (lloc); o Iliturgi (Andújar), ‘poblat del lloc de la
font’: ili (ciutat) + itur (font) + ki/gi (lloc) (Pocklington 2010:
p. 118).
Pel que fa a Elda, que va existir una ciutat romana
de nom Ello queda fora de dubte, com mostren alguns itineraris romans: Antoní esmenta la mansio ad Ello; l’Anònim de
Ravenna (s. viii) al·ludeix a Eloe, si bé en el llibre v escriu Edelle
(Arasa 2008-2009: p. 348), i la Geografia de Guido, inspirada
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gica d’adjectius i participis de present en -ent (Herrero 1986:
p. 46), propis del català. El mateix fenomen fònic es va produir
en Bocairén (Bocairent).
Tant Villena com Crevillent i Bocairent són antropònims que derivarien de propietaris d’una vil·la tardoromana o
fundus: la villa belliana, propietat de Bellius (Herrero 1986: p.
50), i els fundus *carvilianu i *voconianu pertanyents a sengles
propietaris *Carviliu (Herrero 1986: p. 46) i *Voconiu (Coromines 1989-1997: iii, pp. 40-41).
Amb l’arribada dels musulmans es va consolidar al
Regne de València un agrosistema de regadiu on va proliferar
la unitat d’explotació i d’habitació dispersa dita alqueria. Els
antropònims àrabs es corresponen normalment amb noms
d’alqueries, entre els quals abunden aquelles el topònim de
les quals comença per Ben-, derivat de ibn, ‘família, clan’, com
ara Beneixama, derivat de Xamah (Barceló 2010: p. 97).

a l’Illa Plana (Tabarca), i el nom medieval d’aquesta illa hauria
estat Sant Pau (Serrano 2015: p. 51) d’on derivaria el nom de
la veïna Santa Pola, a 8 km de l’Illa Plana. Román (2004) suggereix que, en realitat, l’origen del topònim Santa Pola serien
els palus o llacunes que caracteritzen la geografia física del seu
terme municipal. palus s’hauria confós amb Paulus, potser per
la influència d’aquella tradició del desembarcament de Sant
Pau, i hauria format Polus, que en la forma feminitzada —habitual per referir-se a les poblacions— hauria resultat en Pola.
Pel que fa al topònim Petrer, sembla derivar de petrarius, pedrera, ‘lloc d’on s’extrau la pedra’. Uneix, per tant, un
component natural (la pedra en si mateixa) i un altre de cultural (la pedra en tant que usada per a obres diverses). Epalza
(1988) creu que aquest topònim es refereix en realitat a un
notable camí romà empedrat (el ramal de la Via Augusta que
es dirigia cap a Cartagena), del qual es treien les ben tallades
lloses per a construccions diverses. Altres topònims similars
ubicats al costat de calçades notables són el manxec Petrola, entre Almansa i Chinchilla, o els valencians Petrés (camí
de Sagunt a Saragossa) i Patraix (entre València i Xàtiva). Per
tant, segons Epalza, Petrer seria un odònim (nom de lloc que
descriu vies de comunicació).
Dels 30 topònims urbans analitzats 17 descriuen paisatges naturals (7 de relleu, 6 d’aigua, 3 de vegetació) i 13
culturals (5 d’hàbitat dispers, 3 d’hàbitat concentrat, 3 agrotopònims, 1 hagiotopònim i 1 odònim). No és sorprenent el
predomini dels paisatges naturals, tenint en compte l’excel·
lent relleu d’orientació bètica que travessa la conca del Vinalopó de SE a NO i les escasses aigües que hi ha en aquesta
conca, que converteixen aquest líquid en un bé escàs i preuat.
Aquests paisatges naturals han estat emprats com a llocs estratègics de defensa i vigilància del territori, per a proveïment
d’aigua o de llenya, o per ser explotats com pedreres, salines,
o altres matèries primeres amb què comerciar i millorar així
la qualitat dels seus pobladors. Pel que fa als paisatges culturals, l’actual toponímia urbana descriu un paisatge històric on
abundava el poblament dispers a partir de petites explotacions agropecuàries, però també alguns notables poblats concentrats des de l’Antiguitat, que van ser capaços de prosperar
gràcies a l’explotació dels recursos naturals immediats i a la
ubicació estratègica al costat de les vies més importants i

3.2.2. Agrotopònims i altres
Pel que fa als agrotopònims, cal destacar els Alforins
(partida i municipi de la Vall d’Albaida i partida de Villena,
anomenada allà Los Alhorines), derivat de l’àrab al huri, ‘el graner’ (Barceló 2010: p. 73), pel notable cultiu de cereals que
allí es practica. El topònim la Romana deriva de l’àrab rummana, ‘magrana’, ‘magraner’ (Coromines 1989-1997: vi, p. 424).
D’altra banda, el topònim Monòver sembla derivar de l’àrab
munáwwir, ‘florit, florent’ (cf. la Florida, Florència), participi del
verb náwwara ‘florir’ (Coromines 1989-1997: v, p. 322). Fins
al segle xix, el carrer Major marcava el límit urbà de Monòver;
més avall restaven els fèrtils horts regats amb aigua que provenia del llogaret de Xinorla, la fertilitat dels quals potser va
donar nom a la població.
El primer nom conegut de Santa Pola és Portus Illicitanus, encara que aviat aquest es va canviar per una versió similar a l’actual. L’aparent hagiotopònim tardoromà Santa Pola
va haver de formar-se, segons Mas (1991: p. 667) durant l’alta
Edat Mitjana, i derivaria de Sancta Paula. Així ho corrobora Coromines (1989-1997: vii, p. 43), que afirma que aquest topònim és mossàrab i, per tant, anterior a la conquesta sarraïna.
En les cròniques musulmanes apareix com a Sant Bul (Crònica
d’al-Bakri, s. xi) (Sánchez 1986: p. 25) i com a Santa Bula (s.
xv). Segons la tradició, l’apòstol Sant Pau hauria desembarcat
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en zones de contacte entre ambients naturals diversos, que
propiciaven l’intercanvi comercial entre àmbits agraris complementaris.
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4. Conclusions
El propòsit d’aquest treball ha estat analitzar els topònims urbans de la regió del Vinalopó per tal de reconstituir
virtualment uns paisatges naturals i culturals (majorment desapareguts en l’actualitat) i conscienciar la població del valor
d’aquests paisatges. Per assolir aquest objectiu s’ha dut a terme una anàlisi toponímica dels noms de lloc més significatius
d’aquest territori, principalment de les capitals municipals.
Després d’analitzar els noms de lloc urbans de la conca del Vinalopó s’observen uns resultats on abunden tant els topònims
que descriuen elements humanitzats com, sobretot, accidents
físics. A partir d’aquests elements es poden reconstituir uns
ambients naturals i culturals que tanquen una enorme riquesa patrimonial i paisatgística. Aquest paisatge —de vegades
ja perdut per sempre— forma part de la identitat comarcal
i, com a tret identitari, convé revalorar-lo, recordar-lo i —si
encara existeix—protegir-lo.
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Toponímia oficial i toponímia històrica o d’origen popular.
Visions (i lliçons) contraposades
Carmel Navarro Belmonte

Les societats contemporànies tendeixen a fixar o

És vigent encara a les nostres terres la contraposició
entre topònims oficials (els que solien usar les administracions del país, sempre en l’altra llengua, l’única que tenia dret
a existir per a l’Estat espanyol d’aquell temps tan pròxim)
i topònims populars o històrics, és a dir, els de procedència
oral? I anant més enllà: eixos topònims oficials podrem considerar-los uns noms de lloc com els altres, uns topònims més?
O serien més aviat uns falsos topònims, expressions derivades
(per corrupció) dels noms genuïns, i per tant prescindibles en
el moment de la normalització?
A més de referenciar un lloc concret de l’espai, el
topònim té un important component patrimonial: és una
paraula (és llengua certament), però també és geografia, és
història, són tradicions, són costums, maneres de viure... Als
nomenclàtors postals, als rètols de carretera o de carrer, els
topònims oficials del títol és segur que poden fer les funcions
del nom de lloc tradicional o popular del qual procedeixen, i/o
al qual substitueixen. Però, com a estudiosos que som, hem
de ser conscients que els faltarà sempre alguna cosa...; en el
camp de la toponímia, en concret, la capacitat de servir per
a fer ciència, coneixement nou, si no és (justament!) a través
de l’estudi del topònim real o genuí, que s’hi amaga al darrere.
Després de dos-cents o tres-cents anys de repetir-nos
fins al cansament que la nostra història-geografia-llengua no
importaven, no eren res i no valien res, que calia prescindir-ne
en favor de les dels veïns, és perfectament lògic, per altra banda, que molts dels nostres conciutadans no en vegen en absolut la condició patrimonial, i que, per tant, no senten tampoc

normalitzar els seus noms propis mitjançant l’actuació de
les administracions públiques (vid., p. ex., a la pàgina web de
l’Institut Geogràfic Nacional: «Quan l’establiment de la forma
correcta es realitza mitjançant un procediment legal establert
i es publica en el butlletí oficial de l’organisme competent, es
diu que el topònim és oficial»).1 Els principis teòrics que regeixen els processos de normalització toponímica provenen de
les Conferències de les Nacions Unides per a la Normalització
dels Noms Geogràfics i estan molt allunyats de la pràctica
habitual fins fa només vint o trenta anys a les administracions
públiques espanyoles.2
Per al tema de la intervenció podem destacar el principi de prioritat dels noms locals tradicionals, que estableix la
recollida dels noms geogràfics tenint present la forma oral i
escrita segons els habitants del lloc, el seu ús corrent, antecedents històrics, etc.; i el principi d’ús dels idiomes oficials, que
determina l’ús dels noms geogràfics en cadascun dels idiomes
en zones plurilingües. Mantenim més distància amb els principis d’univocitat i claredat i precisió (una única forma escrita, que no genere dubtes ni confusió): ideals difícils d’assolir
tractant-se d’arreplegar la toponímia popular o tradicional,
sempre amb tantes variants.
1. Traducció nostra.
2. Direcció General de l’Institut Geogràfic Nacional (2005): Toponimia: Normas para el MTN25. Conceptos básicos y terminología, Madrid, p. 100.
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la necessitat de preservar el nostre ric llegat onomàstic per
a les generacions futures. Tan llastimós des del punt de vista
científic com cert des d’un punt de vista sociològic.
No pretenem aquí sinó fer un repàs de la intervenció
de les nostres administracions (especialment, les municipals)
en el camp de l’onomàstica, a partir de l’estudi dels dos casos que coneixem millor, els pobles la Romana i Novelda, als
quals hem dedicat, tant Carmen Blasco com jo mateix, moltes
hores d’estudi.3

Benigofri i de Beniçahat, a més d’un anomenat raval del Cortijo (on, potser, el Cortijo substitueix un autòcton l’Almúnia).
La llista d’aquesta mena de toponímia (diguem-ne clànica)
pot completar-se amb dos topònims pròxims al nucli urbà,
Beniçuleymen i Beni Zorha, i amb altres dos de més allunyats,
Beniomar i Benessa, el darrer pertanyent hui al terme de la
Romana.
El plànol (fig. 1) el vam confeccionar gràcies a la ja
esmentada Giradora de Sarrià, conservada a l’arxiu de la casa
ducal de Medina Sidonia. Té la particularitat que és l’únic document extens que conservem del qual és autor un morisc
local, Baltasar Sarrià de Baltasar, que cap a 1592 va succeir
en els càrrecs de Síndic i Comptador de la vila el seu avi matern, Llorens Bellup (últim alcadi de l’aljama). S’hi van anotar bancals i horts de regadiu, a més de l’aigua, propietat de
cadascun dels noms o veïns. La disposició d’eixos noms en
la Giradora responia a la distribució de les cases pels diferents carrers. L’hem poguda reconstruir gràcies a altres dos
documents excepcionals, que conserva aquell mateix arxiu,
enquadernats en un sol volum: d’un costat, els capbreus de
1625-1628, inventari detallat dels béns de població (els que
havien sigut propietat dels moriscos abans de 1609), béns que
van ser entregats en emfiteusi pel Senyor a partir de 1611;
de l’altre, el «Llibre dels aprecios de les cases que el Senyor
Conte de la Granja a establit als vazalls de la vila de Novelda»,
que porta data de 13 d’octubre de 1610 i que conté el nom
de 227 pobladors, entre antics i nous, i també la relació dels
antics propietaris moriscos de les cases, així com el seu valor
(les cases s’hi van registrar també seguint un itinerari o recorregut, fàcil de reconèixer, pels diferents carrers de la localitat,
però no se n’indica cap nom).
Pels mateixos documents sabem que en octubre de
1610 i en 1625-1628 ja hi havien desaparegut les denominacions de tots els ravals. Només subsistia el Ravalet (arribat
quasi als nostres dies; era l’antic raval de Benigofri).
Pocs carrers tenien llavors la mateixa denominació
que hui: al Carril i a la Plaça s’havien sumat els carrers Major,
Cantó, Fondo, del Salitre, així com el carreró del Dureif, que
llavors ja es deia també de la Garrova. Incloent-hi eixe últim
topònim, d’etimologia aràbiga (i, per tant, anterior a l’expulsió), tots (excepte el carrer Cantó) són topònims descriptius.

1. Toponímia urbana
Si observàrem amb deteniment un plànol del nucli
urbà de la Novelda d’abans de 1609, el detall més sorprenent
seria l’absència de noms de carrers i places, fora d’unes poques excepcions: dos topònims descriptius (la Plaça, actual
plaça Vella, i el Carril; ambdós sobreviuen 400 anys després
només com a noms tradicionals, no oficials). A la documentació de l’Arxiu Municipal hi ha tan sols quatre noms més, que
no és segur que tingueren un gran arrelament però que responien a la necessitat dels escrivans o notaris cristians vells de
situar el lloc amb precisió. El recurs era referir-se a algun propietari de casa conegut aleshores (carrer de l’Alfaquí Alazmar,
placeta de Pechuar Fatel, carreró de Ruta), o a algun element
que singularitzara la via (carrer de les Tendes; potser perquè
formava part de la zona del suq o mercat). Hem pogut anotar,
de la Giradora de Sarrià, altres topònims que corresponien a
espais suburbans més que urbans, les partides el Guata, el Poron i el Dureyf (probablement, els noms autòctons del nostres
carrer Cantó, el Carril i el carrer, antic carreró, de la Garrova).
La impressió que fa tot és que, per a la població autòctona, per als descendents dels musulmans andalusins que
poblaven llavors les nostres valls i que encara parlaven àrab,
l’element determinant era el raval. Uns ravals que segurament
corresponien a unes alqueries de la unió de les quals va nàixer
(entorn als segles xii-xiii, si no va ser abans) la Novelda islàmica. Eren els ravals de Beni Hali o Beni Halit, de Beni Aie, de
3. La conferència ho deu tot al treball conjunt sobre l’onomàstica de Novelda
i la Romana que ens ha ocupat els darrers 30 anys i que és encara en gran
part inèdit, tot i haver-se materialitzat en una tesi doctoral, presentada l’any
2012 a la Universitat d’Alacant (i, per exemple, també al fullet La Romana
de la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians de l’AVL, així com en la nostra
intervenció a les enquestes referides als dos pobles).

[ 166 ]

Toponímia oficial i toponímia històrica o d’origen popular. Visions (i lliçons) contraposades

Fig. 1. Ravals a la Novelda d’abans d’octubre de 1609
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Quan això no succeïa, l’escrivà, seguint el costum, esmentava algun habitador o propietari conegut. Fins i tot notables moriscos (ja expulsats) van continuar tenint presència
al nomenclàtor en aquells espais de la vila on hi havia hagut
els seus habitatges (placetes de Pere Bellup i de Borriquí). Sovint hi ha més d’una d’eixes denominacions, que semblen poc
consistents. El cas del futur carrer Empedrat és el més extrem:

de Bendicho, callexón de Cenia... carrers marginals i una mica
apartats, el nom dels quals no estava destinat a perdurar.
La novetat del moment és la proliferació de noms
que a partir d’ara respondran a una advocació religiosa. Gran
part van venir per a quedar-se:
[raval de] Sant Roc
calle del señor San Roque

[lo carrer de] la Exida de Monffort

calle del señor San Pedro

lo carrer de Monffort

calle del Hospital del señor San Diego

lo carrer que hixen ha Monffort

calle de Castellanos, hoy de San Joseph

la exida devés Monffort

plazuela del señor San Vizente Ferrer

lo carrer que vénen de Monffort

replasuela de Llopes, hoy de los Santos Médicos

lo carrer dit de Picó a la Exida de Monfort

plazuela de la Cruz

lo carrer de Lloís Picó

plazuela del señor San Pasqual Bailón

lo carrer dit de Juan Picó

plasuela del oratorio del señor San Phelipe Neri

lo carrer dit de Trapanes

A eixos topònims se n’han de sumar d’altres que no
van triomfar, generalment per la competència de topònims
descriptius ja ben assentats o en vies d’assentament:

La majoria d’eixos topònims tornaran a ser esmentats a la Giradora i als primers capbreus del segle xviii, però
amb la nota d’haver quedat antiquats o substituïts.
No es pot dir, com per descurança fem sovint els estudiosos, que els noms de carrer que contenen un cognom,
o fins i tot prenom i cognom, honoren (o siga, celebren) els
fets o la importància d’una família, o (anant més enllà) d’un
personatge concret: és la manera de procedir contemporània,
que contamina la nostra visió del passat. En realitat, simplement, descriuen l’arrelament de la família en aquell punt: per
exemple, abans de 1609 un primer Llorens Cantó era ja l’amo
d’una casa de natural prop de l’extrem septentrional de l’actual carrer Cantó. La família la mantindrà durant generacions.
Les giradores de natural i població obertes entre
1727 i 1748 ens permeten afirmar que la majoria dels carrers
i places del nucli vell de Novelda havien adquirit llavors ja el
mateix nom que conserven hui (ens referim, òbviament, al
nom tradicional).
El carrer Palmera, el carrer de les Parres, el carrer Empedrat, el carrer Bodega, la replaceta de l’Arc de Palàcio (carrer
de Baix de l’Arc), s’havien sumat a la nòmina de vies públiques singularitzades gràcies a algun element físic. Coexistien
amb uns altres noms creats a partir d’un llinatge: plasuela de
Segura, callexón de Saragosa (o de Segura), calexón llamado

calle de la Palmera, hoy del Señor San Cayetano
calle de las Parras, hoy de Nuestra Señora del
Rosario
calle de las Parras, aora del señor San Jorge
calle que sube del callexón de la Yglesia en
drechura a la de las Parras, llamada hoy de Nuestra
Señora de los Desamparados (és el nostre carrer
Postigos)
calle de Nuestra Señora del Carmen, llamada
la Onda
en el Ravalet, en la plazuela del señor San Miguel

A què podria deure’s un tal desplegament del santoral cristià? No hi ha proves que eixos bateigs, com els dels
altres carrers i places, es produïren per impuls de cap autoritat, ni eclesiàstica, ni municipal, ni senyorial.4 Podríem adduir
moltes raons d’ordre superestructural per a explicar l’aparent
augment de la religiositat externa. Però alguns indicis docu4. A excepció de l’ermita i del posterior barri o raval de Sant Roc. L’ermita va
ser producte d’un vot del Consell municipal fet a mitjan segle xvii, i el barri
es va edificar uns anys després a l’esquena d’aquella. A la seua atracció es
deu també el canvi de nom del portal d’Asp i del carrer que n’eixia, l’actual
carrer Sant Roc.
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Fig. 2. El carrer Palmera i la casa i l’hort de Cayetano Segura segons
el plànol confeccionat a partir de la Giradora de 1727-1729

mentals ens fan pensar que els canvis de nom es van produir
tots o quasi tots després (i no abans) que algun veí disposara
en la façana de sa casa un altar de carrer amb la imatge del
sant (en principi pintada; més tard, sobre ceràmica).

calle que baxa de la Plasa al Ravalet, junto
a la plasuela del Señor San Francisco de Paula, y
dicha cassa tiene en un nicho a la calle un quadro
del señor San Thomás de Villanueva. [Giradora de
Població, 1727, f. 159 r.; casa propietat del doctor

una casa en la calle que traviessa de la Mayor

Thomás Peres y Grau, eclesiàstic]

a la de Cantó por la capilla del señor San Antonio

una casa a la entrada del Ravalet, a las plazue-

de Padua. [Giradora de Població, 1727, f. 1.030r]
casa en el callejón de San Anttonio de Pa-

las del señor San Francisco de Paula y Santo Tomás

dua, junto a dicha calle Mayor. [Equivalente,1730,

de Villanueva. [Giradora de Població, 1727, f. 99 r.;

Ygnacio Ferrandiz]

anotació de 1745]
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Fig. 3. Zones d’expansió urbana al llarg
del segle xviii

Fig. 4. Full de la província d’Alacant, 1859
[Francisco Coello, Atlas de España y sus
posesiones de Ultramar]
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No falten els casos en què el sant es corresponia amb
el prenom o nom personal de l’amo de la casa. Ho hem vist
en el cas de la replaceta de Sant Tomàs de Villanueva; i tenim
també el carrer Palmera, dit en aquells temps igualment de
San Cayetano, el qual conserva encara hui un altaret dedicat
a sant Gaietà (pintat sobre paper i no en suport ceràmic) en
el mur de la casa existent on eixa via pública fa un revolt pronunciat. Que és just on les giradores de 1727-1729 situen la
casa i l’hort de Cayetano Segura (fig. 2).
Com segur que no és casualitat que el solar de l’actual casa del Sant, a tocar del racó de Sant Pere, extrem oriental
del carrer que porta el mateix nom, fóra de Pedro Lledó a la
mateixa Giradora de 1727-1729.
Els carrers i barris creats o consolidats durant la segona meitat del segle xviii van rebre denominacions que podem
col·locar sense problemes en les mateixes categories que les
anteriors:
Noms descriptius: l’Illa, carrer la Font, carrer Figuera,
carrer del Bany.
Advocacions religioses: carrer Santa Teresa,5 carrer
Rosari, carrer Santa Faç, calle de los Santos de
la Piedra (és el carrer Sentenero), calle de Santa
Bárbera (carrer Xitxàs).
A mesura que avançava el segle xix (el mateix segle
que a Espanya va deixar les corporacions locals pràcticament
buides de competències i de poder, i en canvi carregades de
despeses obligades per la deixadesa de l’estat central), les autoritats municipals (potser com a compensació) van començar a sentir la necessitat de deixar la seua empremta en el
nomenclàtor urbà.
De manera forçada, la plaça Major va ser la primera
a patir-ne les conseqüències.6 En 1835 es va batejar el carrer

Fig. 5. Presentació de l’acord de l’Ajuntament

Empedrat com a calle de Ysabel 2ª. Cap canvi més fins a 1858,
immediatament després de l’acabament de la línia ferroviària
Madrid-Alacant, quan la corporació municipal decideix dedicar-li al seu impulsor, José de Salamanca, «una de las principales calles de esta población»; l’afortunada (no sé si per
associació d’idees) serà el Carril.7
La resta de carrers mantenia els noms tradicionals,
com recull el plànol del recinte urbà de Francisco Coello
(1859), destinat a acompanyar el Diccionario de Pascual Madoz (fig. 4). Fins i tot hi ha algun cas en què l’Ajuntament
intervé per a posar-li a una via «la inscripción del nombre con
que se la designa comúnmente».8
La Revolució Gloriosa va fer caure en 1868 el règim
isabelí. L’any següent, durant la regència de Serrano, l’Ajuntament farà una àmplia remodelació del nomenclàtor urbà:
herois i màrtirs del combat polític contra l’absolutisme substitueixen les denominacions tradicionals no lligades al santoral cristià (fig. 5):9

5. El barri de l’Illa i el carrer van aparéixer l’any 1768, quan Theresa Gomiz,
viuda de Joseph Segura, va parcel·lar-hi un hort (Arxiu de Protocols de Novelda, Francisco Ferrándiz, 1768, Pobl., f. 190r).
6. En plena guerra contra els francesos, l’any 1812 (obeint un decret que
obligava que totes les places majors passaren a dir-se «de la Constitución»).
Però ni tan sols va ser necessari esperar el retorn de l’absolutisme per a retirar
la placa: en maig de 1814 l’Ajuntament encara constitucional, enfrontat a la
preparació d’una «función sobre la llegada a España de nuestro amado monarca don Fernando 7º», disposarà posar-ne una altra en el lloc de la primera,
que havia de dir «Plaza de Fernando Séptimo el deseado» (AMN, Cabildos,
1812-1816, 26 de maig de 1814).

7. Francisco Escolano Gómez (1959): «Así fue Novelda», Betania, citació del
cabildo de 24 de gener de 1858.
8. Fou el cas del carrer de Soplana, notable per derivar d’un malnom (cabildo
de 19 de gener de 1859).
9. Acord consistorial de 22 d’abril de 1869 (Francisco Escolano Gómez 1959).
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No s’hi amaguen les raons, l’acta afirma que els canvis es feien per honorar «varios eminentes patricios que han
trabajado en favor de la Libertad». Entre les 18 denominacions noves hi havia un sol escriptor (Cervantes), dos personatges d’origen local (Jordi o Jorge Juan; i el coronel Sirera y Dara),
i 14 polítics i militars, a més d’una dona, significats com a
símbols per al liberalisme espanyol.
El plànol contingut als Apuntes Estadísticos de 1884
mostra que els polítics locals de la Restauració van mantenir
íntegre l’esperit d’aquella remodelació: de les 33 vies públiques que recull, ben bé la meitat (16) conservaven els noms
tradicionals (10 responien a motivacions religioses; a més hi
havia els carrers de l’Escola i Major, la plaça Major —que en
realitat duia oficialment el nom de plaza de la Constitución—
i els tres carrers del barri de Sant Roc).
L’Ajuntament no sols va mantenir durant la resta del
període bàsicament inalterat aquell panorama, sinó que el va
accentuar. Entorn al canvi de segle van caure dos noms de
motivació religiosa tan coneguts com el carrer Sant Roc i la
replaceta de la Creu, i dos polítics, tan distants com Cánovas
del Castillo i Emilio Castelar, van ocupar el seu lloc.
Les motivacions polítiques més o menys circumstancials van continuar contaminant els acords presos pels ajuntaments de la Dictadura de Primo de Rivera i la Segona República. Els ajuntaments republicans, això sí, es van manifestar
poc proclius al santoral cristià. Els noms imposats en temps de
guerra han estat recollits per A. J. Piqueres.10 No van ser molts
en nombre, però en qualsevol cas van resultar efímers.
Distint és el que va succeir un mes després de l’entrada de les tropes del bàndol nacional, el 24 de maig de 1939. El
primer ajuntament imposat per les autoritats franquistes va
decidir canviar-li el nom a 68 carrers i places, la majoria del
centre històric.11 S’hi va eliminar d’una tacada tota l’obra dels
ajuntaments anteriors, republicans però també liberals, amb
un clar ànim de revenja:

- Van tornar les denominacions de tipus religiós vigents els primers anys de la Restauració i després amagades: plazuela de San Vicente, plaza
de Santa Cruz, Santa Cecília (c. Postigos), San
Diego, San Alfonso, Santa Rosalía, San Fernando,
San Roque (però no al seu extrem inicial), Santa
Inés, Santa Teresa, San Rafael.
- Només 4 dels carrers que homenatjaven pròcers
forans van conservar-ne el nom (Méndez Núñez,
Daoiz y Velarde, Espoz y Mina, Hernán Cortés); els
locals van tindre més sort, almenys els morts
molts anys arrere (Sirera y Dara, Jorge Juan,
Francisco Santo —incorporat en 1884—).
- En canvi, hi ha una autèntica invasió de caps militars i polítics de l’Alzamiento Nacional: General
Mola, General Sanjurjo, José Antonio, Generalísimo Franco; i de símbols i dates que exaltaven
el nou règim: calle 18 de Julio, Plaza de la Victoria, calle Primero de Abril, Plaza del Imperio. Van
anar fora durant la Transició, a excepció de la
calle Tradición (la Posica), que es manté en el
nomenclàtor.
- Apareixen polítics i pensadors de la ultradreta
més integrista: Víctor Pradera, Vázquez de Mella, Donoso Cortés. Així com tota mena d’herois
patriòtics, amb els quals es cobriren les baixes
que deixaven les figures del panteó liberal.
Simptomàtica, la substitució de l’única dona
(Mariana Pineda) per una altra dona: Agustina
de Aragón. També hi ha Riego, bescanviat pel
Gran Capitán; Echegaray, per Jaime I el Conquistador; Maldonado, per Pelayo; Mendizábal,
per Alfonso el Sabio; Padilla, per Comuneros de
Castilla; Canalejas, per Reyes Católicos; Joaquín
Dicenta, per Guzmán el Bueno; Pérez Galdós,
per Cardenal Cisneros.
- S’hi introduïren igualment tres o quatre escriptors
clàssics en llengua castellana (Calderón de la
Barca, fray Luis de León, Tirso de Molina, el Padre
Mariana, Quevedo) i alguns artistes (Velázquez,
Murillo).

10. Antonio J. Piqueres (2008): «Aportaciones al conocimiento

de la Guerra Civil en Novelda», Revista del Vinalopó, núm. 11,
p. 177.
11. Francisco Aldeguer Jover (1997): De Novelda, hechos y personajes, Novelda, pp. 175-177.
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Tot això mentre se suposa que hi ha un interés de les autoritats per projectar una imatge del nucli antic basada en valors
patrimonials (si més no, per allò d’incentivar el turisme). De
fet, sí que hi va haver un intent de rescat d’eixe patrimoni, a
finals de la dècada anterior, quan per iniciativa d’un dels nostres més valuosos informadors, Víctor Cremades (en funcions
de regidor de Cultura), es van col·locar al costat del cartell on
constava el nom oficial uns rètols advertint del nom tradicional dels carrers. Acció tan raonable com tímida, però que
va provocar una agra contestació, amb pretextos suposadament econòmics, que encara dura.
La tragèdia és que fa dècades que va començar a produir-se un fenomen nou, que amenaça de mort imminent tot
eixe patrimoni: el procés de substitució de la població nativa
dels barris per immigrants més o menys recents, en absolut integrats lingüísticament (i que tampoc no coneixen, ni tenen
mitjà de valorar el nom tradicional dels espais on viuen). Les
generacions que s’hi van criar, i que encara utilitzaven eixos topònims de manera habitual, comencen també a desaparéixer.
Del total de 243 vies públiques comptades sobre una
guia de carrers de finals de la dècada anterior (ara en seran 20
o 30 més), només 27 (una mica més del 10%) responien llavors en major o menor mesura a iniciativa popular. I això que
subsisteixen al nucli urbà de Novelda almenys 92 noms tradicionals o populars de carrers i places, sense incloure noms
de barris o altres elements urbans. Només un de cada quatre
tindria cobertura per part del municipi (la majoria dels que en
tenen, corresponen a advocacions religioses).
A la Romana el nucli urbà del poble és novíssim. A
excepció d’alguna edificació que es remunta al segle xviii, i de
l’antic cementeri, hui el Calvari, la resta del poble ha crescut a
partir de la compra dels terrenys de l’antiga heretat senyorial
en 1904 per la família de donya Antonia Navarro, la Pitxotxa. El primer impuls urbanitzador es va produir entre 1914 i
1918. El 17 de setembre de 1917 l’Ajuntament de Novelda
acordava els primers noms, a satisfacció dels urbanitzadors:
carrers d’Antonia Navarro, Antonio Gómez Tortosa, Padre Luis
Calpena, plaza de Novelda.
Per les dates, s’entendrà que aquí no podia sorgir una
toponímia d’origen popular potent. Amb una excepció: el carrer
que va ser primerament d’Antònia Navarro, i que l’any 1939

- Hi ha un clar ànim reactiu en tots els canvis, però
en alguns es nota especialment. Per citar-ne algun dels subtils: el carrer dedicat al Primer de
Maig es convertia en c. Dos de Mayo; o el dedicat a Asturias, que passava a ser la c. Covadonga.
El primer ajuntament del postfranquisme va eliminar
de plaques i papers administratius únicament els noms més
simbòlics de militars i polítics del règim anterior, així com els
dels seus màrtirs locals. Per a reprendre oficialment noms tradicionals o populars només en quatre casos: carrer Sentenero,
carrer la Font, la Travessia, avinguda del Cementeri Vell.
L’actual espai edificat (en bona part ocupat després
de l’onada immigratòria dels anys 1950-1960) representa
més de deu vegades l’existent a inicis de l’Edat Contemporània. Al llarg de la segona meitat del segle xix i primera del xx, el
poble ha anat donant nom a carrers dels nous eixamples. Són
noms generalment de tipus descriptiu: carrer Molí, carrer Mitja
Galta, carrer Major de Sant Roc, [plaça d]els Pinets, [carrer d]el
Depòsit, [carrer de] la Vereda, carrer de la Màquina, carrer del
Colege, carrer dels Flares, carrer de l’Arbre, carrer Massentini,
la Carretera d’Asp, carrer de les Forques, [carrer de] l’Assenet,
carrer Nou o del Casino, Entremig de[ls] Dos Horts, carrer de la
Plaça, les Palmeretes, replaceta del Barri Xino, carrer de l’Oratori. Cap d’ells, això ja no pot estranyar-nos, ha accedit al nomenclàtor oficial.
Malgrat les diferències de color polític i/o social, hi
ha hagut dues característiques comunes als diferents ajuntaments posteriors a 1868: la seua aposta decidida per una visió
del nomenclàtor urbà com a forma de transmissió de valors i
d’ideologia, amb la finalitat de generar adhesió a l’ordre polític establert; i la seua insensibilitat a l’hora de tenir en compte
els topònims històrics o genuïns del terme per a batejar nous
carrers, places, parcs o jardins (com ara acostumen a aconsellar les autoritats acadèmiques). Significatiu botó de mostra: quan a finals del segle passat s’arranja sobre els terrenys
adjacents a la conegudíssima ermita del Pas dels Dolors un
extens parc, el nom triat per a obrir-lo al públic va ser parque
del Oeste / parc de l’Oest (per la situació respecte del nucli).
Des de finals de la dècada de 1970 no s’ha avançat
gens en el camí del respecte pel nostre patrimoni onomàstic.
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els parla, un breu estudi dels noms de lloc de Novelda que es
podien trobar a l’edició de 1989 del MTN escala 1:25.000 (full
871-III). Eren 151 topònims, dels quals només 95 (el 64%)
estaven ben localitzats; pel que fa a l’escriptura, 58 estaven
escrits (en valencià) més o menys correctament, mentre que
altres 68 presentaven un alt grau de corrupció castellanitzant.
És a dir, que només 32 topònims (el 21% del total) podien
considerar-se fiables quant a la forma escrita i respecte de la
seua localització.
La nova organització del procés de normalització dels
noms geogràfics que comentava a l’inici de la intervenció ha
determinat que l’Institut Cartogràfic Valencià i l’Institut Geogràfic Nacional s’hagen vist obligats a coordinar-se. Els resultats comencen a ser visibles als mapes publicats i als visors digitals de la darrera institució. Ho podrem caracteritzar millor
observant els defectes que encara s’hi aprecien en un exemple
qualsevol; posem per cas, el sector central-septentrional del
terme de la Romana (fig. 7):
«Serra del Reclot»: estesa per la Replana i la serra
de l’Algarejo (generalització habitual entre els
geògrafs, però que no es dóna en l’ús popular).
«Turó del Reclot» > serra del Reclot, o simplement
el Reclot.
«Turó de l’Algesol» > serra de les Penyes.
«Les Coves Barrio San Antón» > les Coves / coves
de Sant Antoni.
«Alt del Redó» > alt Redó.
«Les Canavarres» > Ca Navarres.
«La Polseguera» > els Polsegueros.
«Canyada Reial» > vereda de Serrans.
«Canyada de Venessa» > canyada de Benessa.
«Fuente Loca» / «Font Boxa» > la font Loca.
«Els Canicis» / «Cases dels Canicis» > els Canícios /
cases dels Canícios.
«Coll dels Canicis» > collado dels Canícios.

Fig. 6. Plànol amb el qual es van presentar al poble de la Romana
els canvis de noms de 2004

va passar a dir-se del Caudillo (almenys, el seu tram oriental)...;
però que sempre ha sigut per als romaners el carrer Major. Fins
a l’any 2004 els successius ajuntaments van mantenir, increïblement, les denominacions que venien del règim anterior.
Ara, a més del carrer Major, els nomenclàtors assenyalen un
carrer de les Llargues, també amb aspecte de ser d’iniciativa
popular (fig. 6).
Segur que Novelda no és un cas especial de rebuig de
l’herència patrimonial rebuda. Un passeig per les pàgines web
dels ajuntaments comarcals m’ha donat la impressió que no
s’hi ha posat la força ni la decisió necessàries. La recuperació
dels noms autòctons no ha estat efectiva ni tan sols a Asp i
Monfort, localitats sense l’obstacle que representa en les valencianoparlants la llengua en la qual s’haurien d’escriure els
topònims a restablir...
2. Toponímia rural
Acabem d’observar que en el cas de la toponímia
urbana el principal perill per al patrimoni onomàstic el representen eixes administracions de proximitat que són els ajuntaments, al capdavall, les que en tenen la competència. En el
cas de la toponímia rural, la perspectiva és millor, però només
perquè sembla que qui podrà decidir, qui està decidint ja, són
institucions més tècniques, acadèmiques (i nostres, d’àmbit
valencià, com l’AVL).
La cartografia oficial espanyola, els mapes militars i
els de l’Institut Geogràfic Nacional, amb totes les seues enormes imperfeccions, n’eren la font més fiable encara a principis
del segle actual. Vam publicar l’any 1994, Carmen Blasco i qui

A diferència del que succeïa anteriorment, ara el
respecte per la normativa lingüística valenciana és tan notori
que el màxim retret que es pot fer és que, per afany de correcció, s’haja arribat a substituir alguns dels nostres genèrics més
habituals (p. ex., collado, puntal), així com algun d’específic,
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Fig. 7. Porció central-septentrional
del terme de la Romana al visor
digital de l’IGN

per equivalents com coll o turó, inaudits a la comarca. Tampoc el castellà cañada (‘via ramadera’) és traduïble pel nostre
canyada (‘vall poc marcada’).
Per comparació, el visor (i els mapes) de l’Institut
Cartogràfic Valencià mostren un treball ben realitzat des del
punt de vista cartogràfic i, entenc, també des d’un punt de
vista lingüístic. Clar que (sent com som els responsables de
l’enquesta prèvia) podríem assenyalar-hi encara fins a tres
elements problemàtics, observant només el mateix territori
que en l’exemple anterior:
«Cases dels Polsegueros» / «els Polseguers» > Cases dels Polsegueros / els Polsegueros.
«la Bassa» > la Balsa.
«Serra dels Ases» > Serra dels Asnos.

La toponímia és diversitat, variació; no sempre és
senzill, ni tan sols factible, fer passar el ric cabal lèxic del
qual feien ús els nostres avantpassats per l’estret tub de les
prescripcions acadèmiques.12 Genèrics tan antics i corrents a
Novelda i la Romana com boquera, cabeço, calderó, canalís,
canyada, collado, colmenar, covatella, derramador, estret, fondo, palàcio (l’antic *palau), paleta, parada, puntal, replaceta,
rossat (i el verb rossar), sima, solsit, vereda, vertent, no estan
presents als diccionaris normatius de la nostra llengua, ni tan
sols en fonts lexicogràfiques atentes a la variació dialectal
com el Diccionari català-valencià-balear (DCVB). Però han
estat presents en el vocabulari de la nostra gent almenys des
de la segona meitat del segle xvi; és a dir, són tan antics a la
nostra terra com la mateixa llengua.
La bona notícia és que la toponímia que apareix als
mapes i a la pàgina web de l’ICV és, ara mateix, a tots els
efectes, la toponímia oficial (sense cometes), l’única que han

Tots tres són atribuïbles a un excés de normalització,
que en definitiva és una de les funcions de l’AVL. Per disculpar-los diré que balsa és un mot idiosincràtic a Novelda i la
Romana, on ja era pronunciat i escrit així en la segona meitat
del segle xvi; i que la història de la serra dels Asnos, corregida
aquí per serra dels Ases, es remunta probablement a l’àrab i,
almenys, al segle xvi (encara que no hem aconseguit aclarir-ho del tot).

12. En el cas dels mots d’àmbit dialectal o reduït (llevat que es tracte de
barbarismes d’introducció recent), l’AVL aconsella la seua admissió sense restriccions, siguen o no als diccionaris, ja que són mostra d’un tresor patrimonial al qual no es deu renunciar. S’ha de defugir, així mateix, la temptació de
substituir-los per sinònims d’abast més general (Criteris per a la fixació de la
toponímia valenciana, 2015, pp. 56-57).
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d’utilitzar les administracions presents al nostre territori. La
mala notícia és que es veu poc. Entre les pàgines web dels
ajuntaments de la comarca, no n’he vist cap que connecte
amb la plataforma Terrasit, i sí amb Geonet o la inevitable
Google Maps. I a més, el fet que les administracions públiques
siguen administracions (i per tant estiguen obligades a seguir
les seues pròpies normes) no vol dir que sempre ho facen, ni
tan sols que ho facen en una majoria de casos...
No obviaré que en aquest joc de cartes hi ha un altre
actor, ja conegut, que ha tingut i potser té encara molt a dir:
els ajuntaments.
Els de la Romana i Novelda, per exemple, posaven
i posen número a les cases i casetes repartides per tots els
racons dels respectius termes a partir d’una selecció ridículament reduïda de topònims, plena de castellanitzacions
arbitràries i amb delimitacions dels territoris afectats totalment artificioses. Tenen el seu origen remot en nomenaments
d’alcaldes de Hermandad de finals del segle xviii i principis del
xix, però, sobretot, en els llibres de repartiment de l’impost
conegut com a Equivalente. S’oficialitzen per primera vegada
l’any 1872:13

Espoz y Mina, Zurbano, Escuela, Santa Faz, Santa
Teresa, Padilla y la Cruz y las partidas rurales denominadas Molinos, Tejera, Estación, Alcaydías, Salinetas, Ledua, Pla, Serreta y Alameda.
Tercer distrito.- Las calles de Sirera y Dara,
Espartero, Topete, San Isidro, Purísima, San Pedro,
Cervantes y Riego y las partidas rurales Matroix,
Hondón, Campet, Camino de Aspe y Botarela.

Els topònims rurals que s’hi recullen corresponents
al terme actual de la Romana (inclosos al primer districte)
són, si fa no fa, els mateixos que hui figuren a la pàgina web
d’aquell ajuntament, aproximadament amb les mateixes grafies i deformacions. No hi ha ni un sol nom que no meresca
una forma o altra de correcció:
«Duayme» > [el duájme] / [duájme] / [el doÄájme]
> el Duaime (Duaime, el Dogaime)
«Alcaná» > [l.alkaná] > l’Alcanà
«Collado» > [el ko£áo] / [el ko£áo ðe nuvÉldE] >
el Collado (de Novelda o de la Romana)
«Beltráns» > [ez BeltRáns] > els Beltrans
«Palaos» > [es paláws] > els Palaus
«Joveres» > [ez dZovés] / [es xovéRs] > els Jovers
«Romana» > [la romána] > la Romana
«Pomares» > [es pomáRes] > els Pomares
«Cuevas» > [es kÓves] > les Coves
«Boquera» > [la BokéRa] > la Boquera (de l’Algaiat)
«Umbrías alta y baja» > [la umBRía] / [la omBRía]
/ [la omBRía ðe l.alÄaját] > l’Ombria (de l’Algaiat) / l’Ombria Alta / l’Ombria Baixa
«Solanas alta y baja» > [la solána] > la Solana (de
l’Algaiat) / la Solana Alta / la Solana Baixa

Artículo 1º. La villa de Novelda, para su administración, se considera dividida en tres distritos,
que comprenden las calles y partidas rurales respectivas por el orden siguiente:
Primer distrito.- Plaza Mayor, calles de San
Roque, San Pascual, Maldonado, Mariana Pineda,
Hernán Cortés, Mendizábal, San José, Jorge Juan y
Sixto Cámara, barrio de San Roque y las partidas
rurales denominadas Mola, Fuente la Reina, Fuente Caudete, Morachel, Betíes, Duayme, Perdiguera,
Hornas alta y baja, Alcaná, Collado, Beltráns, Palaos, Joveres, Romana, Pomares, Cuevas, Boquera,

Pel que respecta a la Novelda actual, poden fer-se
observacions semblants. Les grafies no han experimentat evolució fins hui, però el nombre de topònims, sí. A pitjor: s’ha
reduït (en conseqüència, les delimitacions entre unes partides
i altres resulten ara més artificioses):
«Mola» > [la mÓla] > la Mola
«Fuente la Reina» > [la fÓn de la réjna] > font
de la Reina

Umbrías alta y baja, Solanas alta y baja y Forancos
[= Foráneos].
Segundo distrito.- Comprende las calles
Mayor, Daoíz y Velarde, Torrijos, Pantaleón Bonet,
13. Ordenanzas Municipales de la villa de Novelda, formadas por el Ayuntamiento y aprobadas por el señor Gobernador Civil de la Provincia, de acuerdo con
la Comisión Provincial, con fecha 16 de agosto de 1872, Alacant, imp. de Juan
José Carratalá, 1892, pp. 3-4.
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«Fuente Caudete» > [la fÓn de kawDét] > font
de Caudet
«Morachel» > [l.almoRadZÉl] / [l.amoRadZÉl] >
l’Almoragel (la Moragel)
«Betíes» > [betíes] > Beties
«Duayme» > [el duájme] / [duájme] / [el doÄájme]
> el Duaime (Duaime, el Dogaime)
«Perdiguera» > [la perðiÄéRa] > la Perdiguera
«Hornas alta y baja» > [l.alfóRna] > l’Alforna / l’Alforna Alta / l’Alforna Baixa
«Forancos» > - > les Foranes
«Molinos» > [es molíns] > els Molins
«Tejera» > [la tewléRa] > la Teulera
«Estación» > [la.stasjó] / [la estasjó] > l’Estació
«Alcaydías» > [ez alkaeRíes] / [ez alkeRíes] / [ez
alkajðíes] > l’Alcaeries (les Alqueries, les Alcaidies)
«Salinetas» > [salinétes] > Salinetes
«Ledua» > [la ðÉwlE] > la Deula (supervivència
parcial de la forma antiga *l’Alèdua / *la Lèdua)
«Pla» > [el plá] > el Pla
«Serreta» > [la seréta £áRÄa] / [la seréta] > la
Serreta (Llarga)
«Alameda» > [l.alaméa] > l’Alameda
«Matroix» > [matɾó∫] / [el fóndo matɾó∫] > (fondo de) Matroix
«Hondón» > [el fondonét] > el Fondonet
«Campet» > [el kampét] > el Campet
«Camino de Aspe» > [el kamí ð.ásp] > el Camí
d’Asp
«Botarela» > [la BotaRéla] / [la Bóta ð.ÉldE] > la
Botarela

Fig. 8. Carretera entre Sant Vicent del Raspeig i Agost

units: d’una part, l’establiment d’una nodrida colònia de jubilats estrangers, que es manté en general aliena a la cultura
i a les maneres de viure dels autòctons, i que quan es relaciona amb ells ho fa generalment en castellà; de l’altra, la
construcció ex-novo d’urbanitzacions, amb un fort impacte
visual i paisatgístic, però també toponímic. Un exemple en
què els efectes respectius es sumen amb resultats previsiblement catastròfics el representa la urbanització Villas de la
Romana, feta damunt la canyada de Benessa. I això que aquí
l’Ajuntament romaner ha complit amb la seua obligació, batejant els carrers amb denominacions que encaixen amb les
recomanacions acadèmiques: carrers del Taronger, del Ginjoler, del Garrofer, de la Figuera, de la Pomera, de la Morera, de
la Carrasquera, de la Palmera, del Pi, i per rematar, avinguda
de Benessa.
Circulant per carretera entre Alacant i Agost, prop del
paratge del Verdegàs, em van cridar l’atenció els cartells dels
camins rurals: porten noms com camino del Río Magro, camino del Río Ebro... Com que eixos rius no han passat ni ara ni
mai per dins del terme d’Alacant, l’explicació l’hem de trobar
en la «Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación
de vías públicas y numeración de edificios en el municipio de
Alicante», aprovada per l’Ajuntament de la capital provincial
el 29 de juliol de 2009; l’article 18 de la qual establia: «Al

Són pocs els novelders (i els romaners) que es guanyen la vida hui en dia treballant al camp (i quan ho fan, no és
a la manera tradicional). En canvi, són molts els que hi viuen o
hi tenen segones residències. Es tracta d’una població de costums urbans, que rarament coneix altra manera de localitzar
la casa o xalet que amb eixes indicacions tan sumàries (i de
vegades, inexactes).
Un gran impacte sobre el nostre sistema toponímic
estan tenint dos fenòmens nous, que sovint es presenten
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objeto de poder identificar todos los edificios del municipio,
se podrá denominar y numerar caminos accesorios, aunque
carezcan de la condición de viario público, siempre y cuando
tengan las características físicas similares a los caminos públicos de la zona y se encuentren abiertos al paso y uso público; lo soliciten la mayoría de los vecinos residentes en dichos
caminos; y sin que ello conlleve obligación municipal alguna
similar a las vías urbanas de caràcter público».
Més clar, aigua: tot el terme podrà convertir-se en un
futur pròxim en nucli urbà, i així importar-hi sense obstacles
totes les males pràctiques que ja hem vist a l’apartat anterior.
Alacant és, al sud valencià, l’exemple a imitar. És pertinent
preguntar-nos si els ajuntaments tenen competència per a
donar nom als camins rurals, i ampliar l’interrogant al conjunt
dels espais rurals.

fort, Monforte del Cid).15 D’aquí també el predomini absolut
ara mateix d’una grafia (el Cid) que impulsa els nostres veïns
d’Asp, Elda o Montfort a oblidar la seua pronúncia genuïna,
que és exactament la mateixa que en el nostre valencià [el
sít] —recordem que són pobles que sessejaven en el seu castellà autòcton—. S’hauria d’estudiar uniformar-ne la grafia en
les dues llengües, sota l’única forma possible (amb s- i amb
-t), amb més motiu encara quan hi ha raons etimològiques
sòlides que apunten en eixa direcció: hem d’adherir-nos a la
hipòtesi de Coromines quan atribuïa els topònims castellonencs del tipus Cid al «llatí sĕctum, ‘tallat’, amb l’evolució normal catalana com lĕctum > llit, pĕctus > pits» (Onomasticon
Cataloniae, vii, pp. 140-141).
Quina és la forma genuïna, autòctona, de referir-se al
riu que travessa de punta a punta la comarca?
Encara que ara mateix solem esmentar les tres comarques nostres amb les etiquetes d’Alt, Mitjà i Baix Vinalopó,
el topònim Vinalopó no és nostre.
Els orígens de l’ètim s’han de rastrejar fora, al peu
de la serra de Mariola, a Bocairent i Banyeres, on va nàixer
com a nom d’un paratge habitat i no com a hidrònim. Abans
que el recollira Cavanilles (i encara fins al Diccionario de Pascual Madoz, a mitjan segle xix), el terme era desconegut a les
nostres comarques. Jo, a Novelda, no l’he vist escrit mai a cap
paper d’arxiu anterior a la publicació del Madoz. Anime els
companys d’altres pobles perquè en facen la recerca. El resultat no serà diferent, perquè el riu, la nostra gent, des de l’Edat
Mitjana, l’havia anomenat sempre la Rambla (de l’andalusí
rámla, ‘arena, arenal’).
Així, per exemple, la resposta a un interrogatori existent a la Mano de órdenes y veredas de 1764, 10 de desembre,
era que Novelda «está cituada en llano, a la orilla de un río
seco llamado la Rambla». I Cavanilles (ii, 1797, p. 265) afirma
que «tiene Novelda un terrible enemigo en la rambla o río
que pasa por la parte oriental de sus huertas: por lo regular
trae pocas aguas, pero el ancho cauce indica la furia de sus
avenidas».

3. Topònims de l’entorn comarcal
Acabarem amb una ullada ràpida a tres noms de lloc
que es poden incloure dins la categoria de toponímia major
—no són, però, denominacions de municipis—, i que exemplifiquen bé l’actuació insidiosa d’això que hem estat anomenant toponímia oficial.
La nostra muntanya principal, compartida per Petrer,
Novelda, Montfort i Agost: el Sit.
Resulta significatiu que l’orònim es lligue des de molt
prompte a la figura llegendària del Cid medieval castellà: he
comprovat que en el temps de l’expulsió dels moriscos ja ho
feia Gaspar Escolano (amb l’error d’assignar la serra al terme
de Salines). En la primera meitat del segle xviii ho afirmarà
un anònim capellà de Petrer de manera contundent: «Entre
todas las sierras de este término la más nombrada, y de considerable altura es la montaña del Zid. Tiene este nombre por
haver tradición que Rui Díaz de Vivar se rehizo a ella con su
exército, y dexó en la montaña su renombre.»14
No importa dir que aquesta etimologia és una invenció sense fonament, però potser per això i perquè ens porta
a un personatge clau del relat nacionalista espanyol tradicional, ha tingut tant d’èxit (és, p. ex., al nom oficial de Mont-

15. El govern espanyol va batejar-lo primerament Monforte de la Rambla, provocant una rebel·lió de les autoritats i classes altes locals, que són les que van
proposar l’alternativa. Història curiosa, i ben significativa, tenint en compte
el que direm més avant.

14. «Memoria relativa a ciertas antigüedades de esta villa», en Jesús Zaragoza
Giner (1967): Cuando las yemas revientan. Florilogio poético, Petrer, p. 194.
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Fig. 9. El massís del Sit entre els termes de Petrer, Novelda, Montfort i Agost,
al visor de l’Institut Cartogràfic Valencià [captura de pantalla]
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Desgraciadament, donada la força immensa que tenen ara l’administració pública, els mitjans escrits i audiovisuals, així com l’escola, el topònim genuí està quedant reduït a usos cada vegada més residuals. De fet, és en clar perill
d’extinció. Encara que és el primer que ens ve al cap a les
persones de la meua generació i majors quan pensem en el riu
(abans d’autocorregir-nos), el que utilitzaven a casa i al carrer
els nostres pares i avis, i el que han usat els escriptors en el
valencià vernacle o popular del segle passat. Seria necessària,
per part de la gent que vivim entre Villena i Elx, molta més
prudència que la que estem tenint a l’hora d’usar un topònim
com el Vinalopó.
Segons repeteixen rutinàriament els geògrafs, el riu
naix a la serra de Mariola (eixa va ser la contribució fonamental de Cavanilles) i desemboca en un delta interior aigües avall
d’Elx. Però durant l’Edat Moderna, per a la gent dels nostres
pobles, el riu naixia a la llacuna de Villena, ara dessecada. Ho
mostra clarament un plànol de la Fundació Cultural Medina
Sidonia (lligall 578, Plano de la Rambla, c. 1750), significativament encapçalat per l’anotació: «Novelda, aguas de la
Rambla. Plano Demostrativo del nacimiento, corriente y repartimiento de las aguas de la Rambla, que tienen su origen
en la Fuente del Chopo, cerca del Convento de Ntra. Sra. de
las Virtudes, término de Villena y de las que se aprovechan
dicha Villa de Villena, Sax, Elda, varios molinos harineros y el
de Monóvar, Novelda, Aspe y sigue al Pantano de la Villa de
Elche. Plano cuadrilongo en tela.»
En contrapartida, el riuet que baixava des de Bocairent, i que només n’era un modest afluent, s’hi anotava amb
la següent inscripció: «Rambla de Viar, Bañeras y Bocayrente,
que se introduce en la azequia de la Fuente del Chopo».
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Sobre los étimos de Caudete, Bogarra y Oliva
(Alto Vinalopó)
Luz Pérez Amorós
[Museo Arqueológico de Villena]

Introducción

Capdets,2 Capdet,3 Alcaudeto,4 Alcapdet,5 Alcaudet/Alchaudet,6

El nombre de Caudete se halla íntimamente relacio-

Capdeto,7 y en las fuentes de época moderna aparece como

nado con los topónimos de Bogarra y Oliva que forman parte

Cabdete,8 Caudete,9 y Capdet,10 hasta su castellanización oficial

de su término. Estos apelativos han sufrido transformacio-

a inicios del siglo xviii. Existe un documento en el Archivo de la

nes fonéticas asociadas al lenguaje de los grupos poblacio-

Corona de Aragón, de 1307, que probaría que en la Edad Media

nales que habitaron el territorio a lo largo de la historia. Co-

la riqueza toponímica caudetana era mayor en consonancia con

nocemos las variantes gracias a los estudios lingüísticos y a

la extensión del término. Al hablar de las fronteras del térmi-

las fuentes históricas, pero nunca se han contrastado en el

no de Onteniente y los Alforins con Caudete, dice: «con Johan

territorio a través de estudios geográficos y arqueológicos,

García parte por los Capdetes a la Punta de Caperús et Mula».11

dos pilares fundamentales a la hora de abordar el origen de

Además de la lingüística, la importancia de este escrito radica

los nombres de lugar. En este artículo pretendemos ofre-

en la información que ofrece sobre la conexión de Caudete con

cer una nueva interpretación etimológica relacionada con el

Onteniente, y por ende con el Reino de Valencia, dado que Los

paisaje natural y humano.

Capdetes se prolongaban hasta el Cerro Caporucho y la Mola, de
la vecina Font de la Figuera.

El nombre de Caudete
El étimo de Caudete se remonta a la antigüedad roma-

2. ACA, Cancillería Real, reg. 139, 103v (1306, diciembre, 21); ACA, Cancillería
Real, reg. 140, ff. 29r (1307, mayo, 25).

na según demuestran algunos estudiosos de la lengua como J.

3. ACA, Cancillería Real, reg. 106 f. 137r (1297, diciembre,12); ACA, Cancillería
Real, reg. 141, f. 196r (1308); AM, Onteniente. Pergamino nº xxxviii (1442,
agosto, 21); AM, Onteniente. Pergamino nº xli (1446, agosto, 2).

Coromines y R. Pocklington. Con el tiempo, los cambios fonéticos que experimenta constituirían el referente para la creación

4. ACA, Cancillería Real, reg. 141, f. 181v (1308, noviembre, 1).

de la forma árabe por parte de la población musulmana que

5. ACA, Cancillería Real, reg. 141, f. 8R (1308); ACA, Cancillería Real, reg. 218,
f. 43v (1320, marzo, 7).

se instala en el territorio en los siglos xi-xii. Pero es a partir de

6. ACA, Cancillería Real, reg. 205, ff. 141v-142r (1308, marzo, 4).

la conquista cristiana cuando aparecen las primeras referencias

7. ACA, Cancillería Real, reg. 183, f. 8r (1326, febrero,1).

escritas sobre nuestro topónimo. En la documentación medieval

8. AMV 1/44 (1535, julio, 7).

se constatan las siguientes variantes: Alcaudete/Alquaudete,1 Els

9. AMV 1/53 (1543, junio,13).
10. AHN Nobleza, Osuna, carpeta 419, nº 138, 1569.
11. ACA, Cancillería Real, reg.140ff. 29r (1307, mayo, 25).

1. AMV 724/2 (1305, marzo, 6).
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Croquis de la red de acequias y los manantiales
de la huerta de Arriba [fuente: Minutas, IGN,1878]

tierras de labor y de la huerta, así como extensos guijarrales
producidos por la erosión de la sierra.
Con relación a la hidrografía, la cartografía más detallada que poseemos son las Minutas Cartográficas de finales
del siglo xix. En ellas se ilustran ramblas y barrancos, como los
del Paraiso, Peña Golosa, Los Anteojos y del Rosario, a los que
hay que añadir los cauces del barranco del Guilopo y del Agua
que, desde Almansa desaguan en la finca del Derramador; y la
rambla del Cañizar, que desciende desde Almansa, entre el Cerro Carriles y el Revolcador, hasta desaparecer en los Aljibes,
en el valle de Montealegre. Pero, quizás, lo más significativo es
la presencia de cuatro manantiales, ubicados en las tierras de
La Alcoraya, el Palacio y la partida de los Viñales, cuyas aguas
han contribuido a lo largo de la historia a formar amplias zonas de huerta.
Dentro del conjunto hidrográfico, destacamos por su
relevancia histórico-arqueológica el Nacimiento de Agua de
Bogarra, manantial ubicado al NE del Palacio, una edificación
del siglo xvii creada para el solaz de los obispos de Orihuela.
Este manantial brota en el interior de un hoyo en el que se
conserva una construcción de mampostería de planta pseudopoligonal. En la cara interna del lienzo oeste se adosan tres

Contexto geográfico
Aunque el término de Caudete pertenece a Albacete,
su geografía y su historia están vinculadas al Alto y Medio
Vinalopó. Esta comarca se caracteriza por la existencia de
amplios valles de dirección NE-SO, y de un corredor central
NO-SE delimitado, al N, por la alineación montañosa Sierra
Oliva - El Rocín - Caporucho, entre Caudete y Fuente la Higuera, y al S, por la Sierra de la Umbría - Sierra de la Argueña
(Ponce 2017: 72-73).
La Sierra Oliva o de Santa Bárbara, en alusión a una
ermita decimonónica construida en la cima (Madoz 1850: vi,
262), es el punto más elevado con 1.148 m. Hacia el E se
prolonga en el ramal del Cerro el Cinchao, y hacia el O en
el Cerro el Revolcador. También forman parte de este macizo
montañoso, en su vertiente meridional, una serie de relieves
de menor altitud, como el Puntal de los Anteojos, Monteagudo, El Cerrico Moro y La Atalayica. Una de las elevaciones más
destacadas del entorno es el Cabezo del Rosario, cuyo nombre
hace referencia a una antigua ermita del siglo xv, ubicada junto a la finca del Palacio. Al pie de estos montes se expanden
potentes glacis o depósitos cuaternarios que conforman las
[ 182 ]
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Datos arqueológicos
Las primeras noticias sobre hallazgos arqueológicos
en el término se producen en el siglo xvii. En la Historia de
Caudete, J. Sánchez cita las indicaciones que Gaspar Escolano
escribe sobre Caudete en su Historia de la ciudad y el Reino de
Valencia (1610): «Cavando el año 1608 algunos curiosos de
Caudete, en un punto cercano a la Villa, hallaron en una grande cavidad un oso de piedra muy disforme, que estaba asentado en una losa en forma de altar, y al contorno de aquella
cámara o cóncavo, muchos vasos con cenizas y huesos humanos. [...] Tras esto, en otra caverna han sido hallados por
los mismos muchas armas inusitadas y de tiempos antiguos,
con algunas joyas de oro» (Sánchez 1956: 19). Además, alude
a la crónica de Roa y Erostarbe (1896) en la que se relata el
descubrimiento de sepulcros de piedra labrada en las tierras
de labor de La Alcoraya: «con dos momias humanas en su interior» de gran estatura, y dos ánforas muy antiguas (Sánchez
1956: 15-16).
Pero es a mediados del siglo xx, cuando se producen
nuevos hallazgos casuales en el paraje de Capuchinos, junto al manantial de Bogarra, posiblemente relacionados con
los que describe Gaspar Escolano. En 1959, el arado de un
agricultor sacó a la luz restos de varias esculturas zoomorfas
pertenecientes a una necrópolis ibérica. La noticia despertó
el interés de J. Sánchez Jiménez, a la sazón director del Museo Arqueológico de Albacete, y ese mismo año, tras visitar
el lugar, efectuó unas catas y publicó un artículo sobre los
hallazgos (1961: 161 y ss.). Posteriormente, fueron estudiados
por la especialista T. Chapa (1980). Años después, en nuestras
prospecciones superficiales, localizamos el poblado al E del
manantial. El estudio de los materiales muebles de este yacimiento permitió fechar el conjunto en el siglo siglo v a. C.
(Pérez Amorós 1990).
La investigación más reciente en los alrededores de
esta zona, se efectuó con motivo de la construcción de una
carretera que atraviesa el término de E a O, al N del casco
urbano, y que por lo tanto afectaba a los terrenos de La Alcoraya. En consecuencia, se efectuaron sondeos arqueológicos
cuyos resultados permanecen inéditos. Sin embargo, gracias a
la información verbal, sabemos que al parecer se descubrieron
materiales cerámicos romanos. Del lapso entre el periodo tar-

muretes escalonados a modo de refuerzo, y a continuación
se desarrolla una escalera de acceso al interior. En todos sus
lados, excepto en el tramo noreste que está desmoronado, se
abren galerías o minas abovedadas, en dirección N-S, para la
filtración y conducción del agua. Según V. Roselló se podría
pensar en un origen romano para el sistema de fuentes del
piedemonte de Sierra Oliva (1980: 6). También el arqueólogo F. Arasa remonta a ese periodo la técnica de captación de
aguas, mediante galerías subterráneas, destinada al consumo
y al riego de los cultivos (Arasa 2012: 12). De acuerdo con
estas propuestas, creemos haber reconocido algún fragmento
dudoso de mortero romano entre los restos de la construcción que sería necesario analizar en profundidad para verificar
su antigüedad.
Existen, además, otras huellas en el paisaje relativas
a la colonización romana. En el estudio sobre el catastro
romano de Caudete y Villena, el geógrafo V. Roselló propone
la existencia de cuatro áreas centuriadas. La situada más al
N, en el término de Caudete, comprendería los terrenos del
Palacio, La Alcoraya, La Cañada, La Mora y el Derramador,
que lindan con el camino de la Encina o viejo de Fuente
la Higuera, identificado con la Vía Augusta (Roselló 1980:
9). También hay que resaltar que el área comprendida entre
Fuente la Higuera, Caudete y Villena, se caracteriza por ser
un cruce de caminos. Según F. Arasa, entre Fuente la Higuera
y la Casa del Ángel habría una importante encrucijada de
los caminos que se dirigen hacia Villena y a Caudete que
puede corresponder a la bifurcación entre la Vía Augusta y
el llamado camino de Aníbal que se dirige por el interior
hacia Cástulo (Arasa 2005: 206). A este respecto, hay que
señalar que en el camino viejo de Fuente la Higuera, a su
paso por Caudete, se hallaron restos de calzada romana, estudiados por Simón y Ponce, que podrían relacionarse con el
mencionado camino de Aníbal (1988: 161-170). Este tramo
se prolongaría en dirección al núcleo urbano de Caudete, y
coincidiría con la carretera local de Caudete-Yecla, donde,
después de pasar al pie del asentamiento ibérico del Cerro
de Santa Ana, continuaría hacia la Vereda de Montealegre,
rumbo al núcleo ibérico del Cerro de los Santos.
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dorromano y musulmán desconocemos la presencia de asentamientos visigodos y emirales, aunque sí existen indicios en
el corredor de Villena-Caudete y en el valle de Beneixama
(Pérez Amorós 2017: 114-115). Del periodo califal tampoco
tenemos testimonios en este sector ubicado al N del casco
urbano. Es posible que los primeros grupos de población musulmana se establecieran de forma permanente a partir del
siglo xi, en el marco de una política territorial de ocupación
y extensión de las zonas de huerta en los lugares fronterizos
del Reino de Murcia, con el objetivo de frenar el avance de
las tropas cristianas hacia las tierras de al-Ándalus. Pero los
vestigios más contundentes en el territorio corresponden al
siglo xii y se localizan en otros sectores del término como la
vega de Bogarra y el casco urbano. Por lo tanto, en los terrenos norteños cabe considerar la conservación del topónimo
de La Alcoraya que R. Pocklington atribuye al étimo árabe alQurayya ‘la pequeña alquería’, diminutivo de qarya ‘alquería,
caserío’ (Pocklington 2010: 48). Junto a esta finca, J. Sánchez
apunta que uno de los lugares habitados extramuros de la
villa árabe, el arrabal de San Antón (Sánchez 1956: 43-44).
Aunque desconocemos la presencia de restos que avalen estas propuestas, es coherente pensar que atraídos por el agua y
por los suelos profundos y fértiles, se instalarían en esta parte
del territorio, actualmente conocido como la huerta de Arriba
y que viene a coincidir con el parcelario romano del área N
(Ponce 2017: 77).
A falta de un estudio sistemático, creemos que los
musulmanes aprovecharían el agua del Nacimiento de Bogarra y construirían canalizaciones para regar y aumentar las
zonas de huerta. De hecho, el nombre de este manantial nos
indica que sus aguas abastecían la vega de Bogarra, donde
se ha documentado un núcleo de poblamiento musulmán
almohade. Según Roselló, la implantación del regadío suele
tener raíces altomedievales. En el caso de Caudete, la red de
distribución de acequias desde el nacimiento hacia la huerta
de Abajo, donde se ubica Bogarra, y la partida del Blanco - La
Congregación, abarca unos 7 km (1980: 6).
En el núcleo urbano de Caudete, los testimonios más
antiguos se hallan en las laderas del Cerro de San Cristobal o
de Santa Ana, donde se emplazaría un asentamiento ibérico
de los siglos ii-i a. C. La llegada de los romanos transforma-

ría el patrón de asentamiento. El territorio se organizaría en
áreas catastrales donde ubicar las villas y el ager romano. Sabemos que, en el fundus de las Casas del Campo situado en el
corredor de Caudete-Villena, las excavaciones arqueológicas
que venimos realizando fechan el origen de las centuriaciones
en el siglo i a. C., convirtiéndose en el referente cronológico
del catastro romano de la comarca. A esta misma centuria se
remonta la villa romana del Real, ubicada al pie del antiguo
poblado ibérico de Santa Ana, e insertada en el hipotético catastro romano de la partida del Blanco. Los trabajos de prospección que desarrollamos con motivo de la inminente urbanización de los terrenos, sacaron a la luz materiales romanos
de diversa índole, así como vestigios de las edificaciones de la
villa. El estudio de los hallazgos, en general, demostró la larga
perduración del asentamiento, desde el siglo i a. C. hasta los
siglos v-vi d. C. (Pérez Amorós 2017: 113-115). También hay
que destacar que en la intervención arqueológica de 1992 se
halló otro estrato cultural del periodo almohade. No es de extrañar el salto cronológico entre ambas ocupaciones, puesto
que, como hemos mencionado para el sector ubicado al N
del casco urbano, concuerda con la casi ausencia de datos
de la época visigoda y emiral en la comarca del Alto Vinalopó, y con indicios califales más evidentes pero insuficientes,
cuyo paradigma en la comarca es el castillo de la Atalaya de
Villena (Pérez Amorós 2017: 116). No descartamos que este
panorama se deba a la falta de estudios sistemáticos. Por el
momento, estos resultados muestran que la presencia musulmana en Caudete no alcanzaría cierta entidad hasta el periodo almohade.
De este momento sería también la fortaleza y la villa, emplazados junto al Real. Según J. L. Simón y G. Segura,
las excavaciones en el interior del castillo posibilitaron el conocimiento de su planta primigenia cuadrangular, con cuatro
torreones, una estancia indeterminada y un aljibe. Las características arquitectónicas, unidas a las cerámicas islámicas
halladas en los niveles estratigráficos, les permitieron fechar
el castillo en un momento indeterminado del siglo xii (Simón
– Segura 2007: 101-103). Según J. Sánchez la villa estaría
amurallada y a extramuros se hallarían los arrabales de San
Antón, Oliva y Bogarra (Sánchez 1956: 43-44). Sin embargo,
no tenemos testimonios musulmanes alusivos a las primige[ 184 ]
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nias viviendas o a los enseres cotidianos. Solo la morfología
urbana y los nombres del callejero antiguo, como la calle El
Muro ofrecen datos al respecto.
Con la conquista cristiana de 1240, se sientan las bases del desarrollo de un nuevo estrato cultural en el solar del
casco urbano. Tras el pacto de Almizra, Caudete se transformaría en un señorío castellano habitado por mudéjares. Existe un acuerdo de 1271 entre la diócesis de Cartagena y don
Gregorio, señor de Caudete, que manifiesta la presencia exclusiva de moros. Al parecer, bajo su jurisdicción y la de su hijo
Johan García se asentaron pequeños y medianos propietarios
alodiales de procedencia desconocida. Pero no se consigue
un poblamiento cristiano, significativo y estable, hasta 1305,
bajo la soberanía catalano-aragonesa, gracias a la concesión
por parte del señor Johan García de la carta puebla a cien
pobladores cristianos (Marco – Doménech 1995). A partir de
ese momento reocuparían la antigua villa musulmana y las
dependencias del castillo, así como los terrenos de huerta y
de secano del término.

árabe al-qaid ‘colina alargada’ cuyo plural árabe da k k plural
dikak ‘superficie, colina aplanada’ (Martínez Ruiz 2002: 257).
El lugar de Bogarra
La vega de Bogarra está situada a unos 3 km al sureste de Caudete. En ella, junto a camino del Balsazo, se conservan unas considerables ruinas de argamasa conocidas como
La Torre de Bogarra.
Las fuentes medievales parecen otorgar a Bogarra la
categoría de entidad municipal musulmana. Ya hemos visto
que la crónica aragonesa alude a «els Capdets y Bugarra», una
disociación que se refleja en más documentos del siglo xiii.
Tras el Tratado de Almizra, en 1244, don Alfonso crea el señorío cristiano de Caudete y dona a Sancho Sánchez de Mazuelo
la villa y el castillo, cercano a Bogarra. Esta disgregación propiciaría que Bogarra pasara a ser una heredad del soberano.
M.ª T. Ferrer i Mallol en su obra sobre la Corona catalano-aragonesa y Castilla en la Baja Edad Media, en el contexto de las negociaciones de Jaime II durante la conquista
aragonesa del Reino de Murcia, alude a un documento de
1296 sobre la petición de guiatge para el lugar de Bogarra que
Joan García de Loaysa tenía en prenda por Fernando Ruiz de
Aranguren (Ferrer 2005: 50). Además, el término heredad se
expresa de forma explícita en un documento de donación de
1297 del Archivo de la Corona de Aragón, por el que se otorga
la heredad de Bogarra, a perpetuidad, a Martinus de Lahor. En
este sentido, J. M.ª Soler a través de las fuentes documentales hace especial hincapié en la no pertenencia de Bogarra
al señorío de Caudete, situación que se prolongaría hasta su
compra por Caudete en 1355. Esta incorporación se refleja en
un escrito presentado por Caudete al incoarse expediente en
1481 por el célebre pleito de los Alhorines. Se trata del último testamento de García Jofre, de 1376, en el que manifiesta
que el concejo de Caudete compró con sus dineros a Bogarra
(Soler 1976: 23).

Estudios etimológicos
Según J. Coromines, el topónimo Caudete procedería
del latín caput aquae que, literalmente, significaría ‘cabeza de
agua’ o manantial (Coromines 1972: 35). Esta interpretación
ha sido ampliamente aceptada para todo el ámbito peninsular. Sería pues un topónimo originado en época romana que
sufrió cambios lingüísticos en épocas posteriores, árabe y romance, hasta quedar fijado en el vocablo castellano actual.
Por su parte, R. Pocklington apoya la propuesta de Coromines
en su trabajo sobre toponimia albacetense y describe la evolución fonética del término desde su raíz latina hasta la actualidad: lat. caput aquae > mozár *cabdác > ár. (al-) Qabdīq >
cast. *Alcabdec, Alcabdet, Caudete (Pocklington 2010: 140).
Sin embargo, otros autores aunque hablan de una
procedencia latina le atribuyen un significado diferente. Según Monlau, Caudete sería una derivación del latín vulgar capitetum cuya raíz procede del ablativo capite (Monlau 1856:
217). Igualmente, Peñaroja cree que el origen de este nombre
está más relacionado con capitetum que con caput aquae
(Peñaroja 1990: 352). Por otra parte, para el arabista Martínez
Ruiz, el topónimo Alcaudique similar a Caudete, vendría del

Contexto geográfico
Las tierras de la vega de Bogarra se emplazan entre
el camino de Alcoy y el camino de las Casas del Campo. Están
rodeadas al N por la partida de Los Villares, al S por Los Hondos, al E por El Angosto y al O por la partida de Los Santos.
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Croquis del entramado de acequias
y caminos de la huerta de Abajo
[fuente: Minutas Cartográficas, IGN,1878]

Este valle se caracteriza por tener suelos de capacidad agrícola muy elevada, desarrollados sobre depósitos cuaternarios,
profundos y con una importante cantidad de materia orgánica (Ponce 2017: 74-75).
De la importancia del regadío son claros ejemplos
los vestigios de dos acequias madre, que, desde las inmediaciones del Nacimiento de Agua de Bogarra, se dirigen hacia
esta zona y también a la partida de Los Santos. Cerca de La
Torre de Bogarra, se conserva una canalización ubicada junto
al camino del Balsazo. Discurre en dirección a una balsa de
obra moderna que se construiría sobre una antigua mota o
charca preexistente. Existen más espacios lagunares en el corredor Villena-Caudete, que se convertirían en focos de atracción para el poblamiento desde tiempos remotos. En cuanto
al acequiaje, no se han efectuado estudios sobre su datación,
aunque como ya hemos planteado, algunas canalizaciones
podrían remontarse al periodo medieval y perdurar hasta su
amortización en el siglo xx.
También en Bogarra encontramos una coincidencia
entre la huerta medieval y el catastro romano. Su superficie
estaría incluida en la centuriación que V. Roselló denomina
El Blanco - La Congregación, de la que se conservan antiguos

caminos longitudinales como el camino de Alcoy, el camino
de las Casas del Campo y el camino viejo de Caudete a Villena
( Roselló 1980: 8).
Datos arqueológicos
En la Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reyno del año 1564, en la reseña que hace Viciana
de la villa de Capdet dice: «Antiguamente esta tierra fue muy
grande según las aparencias de los hedificios, porque en Bugarra havía castillo».12 Los únicos indicios visibles en la vega
de Bogarra están relacionados con las ruinas de ese castillo
conocidas popularmente como La Torre de Bogarra. Se trata
de una construcción de planta hexagonal irregular, fabricada
con tapial de mortero y mampostería. Actualmente, se conserva una caja de cimentación con alamborado exterior. En
el interior de uno de sus lados, el de mayor altura, presenta
un macizado adosado, destruido e irregular, mientras que en
el lado SE existe un pozo circular para la captación de agua.
12. Rafael Martí de Viciana, Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia (Barcelona, 1580, 4 volúmenes). Estudio preliminar i notas al cuidado
de Sebastià García Martínez, Valencia, Universitat de València, 1972-1983, 5
volúmenes, vol. iii, pp. 367-368 (f. original 176 r-v), (f. 176, p. 367).
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Hay que destacar en la fábrica de la obra diferentes tipos de
mortero que sería conveniente analizar para conocer las refacciones que sufre la construcción desde sus orígenes hasta
su amortización.
Las primeras inspecciones arqueológicas las realizó
J. M.ª Soler en 1971. En ellas documentó gran cantidad de
cerámica, tejas y esqueletos humanos cerca de la edificación.
También supo por informadores locales de la existencia de
muros de casas que habían sido arrasados por las labores
agrícolas (Soler 1976: 17-19). Posteriormente, en nuestras
exploraciones superficiales recogimos materiales ibéricos y
medievales del periodo almohade (Pérez Amorós 1990). Por
lo tanto, después de los íberos, en el transcurso de los siglos,
el lugar de Bogarra sería reocupado por los musulmanes que
construirían una alquería junto a la citada torre. Sin embargo, el hallazgo de unas cerámicas romanas podría añadir otro
estrato cultural intermedio pero por el momento desconocemos el alcance de este descubrimiento (Simón 2011: 92). Por
su parte, Simón y Segura han realizado recientemente catas
arqueológicas junto a los paramentos de la torre. La excavación les permitió precisar los datos cronoculturales de la
construcción identificando un periodo islámico de finales del
siglo xii - primera mitad del siglo xiii (Simón – Segura 2007).
Al parecer tras la conquista este lugar se despobló, aunque
la presencia de algunas cerámicas bajomedievales del siglo
xv obligaría a excavar el resto de la parcela para conocer el
alcance de estos materiales.
Finalmente, destacamos el hallazgo casual, a unos
200 m al NO de Bogarra, de cerámicas pintadas y de varias
escorias de metal fundido que nos informan de otro núcleo
ibérico pendiente de evaluar. Por lo tanto, en este sector de la
huerta de Abajo, a escasa distancia uno de otro, existirían dos
asentamientos ibéricos de similar cronología, a juzgar por la
tipología cerámica. Solo las excavaciones arqueológicas permitirán en un futuro corroborar la entidad y la relación entre
ambos núcleos ibéricos.

po (Valencia). J. Lozano en su obra Bastitania y Contestania del
Reino de Murcia de 1794, menciona la Bigerra romana, identificada por algunos autores con Villena. También relaciona
Bigerra con la torre de Burjaharon, entre Almansa y Caudete,
aunque finalmente la identifica con nuestra Bugarra y también con Caudete por su proximidad. Plantea que la dicción
de Bigerra es semejante a otros nombres de pueblos autóctonos españoles como Iliberris, Calagurris, etc. En consecuencia,
apostilla que aunque en Bugarra existen antigüedades romanas —cimientos, argamasas, ripios, pelotones, etc.— sus orígenes no son romanos sino anteriores, con una cronología de
300 años a. C.
Respecto a este origen prerromano, L. Silgo al hablar
de Bigerra, en su investigación sobre toponimia ibérica, dice
que es una ciudad bastetana mencionada por el geógrafo Ptolomeo y que Hübner y Tovar la relacionan con los bigerrones
aquitanos. Según Silgo, podría tratarse de un nombre compuesto formado por big y erri, patente en la forma aquitana,
que ha sido atraído a la primera conjugación y tratado como
un tema en a. Biga es análogo al vasco biga, que significa ‘dos’,
y el prefijo de erri sería idéntico al vasco (h)erri, que significa
‘pueblo’. El nombre por lo tanto podría significar ‘dípolis’, aunque hay autores que dicen que biga es un pronombre que se
emplea solo (Silgo 2013: 95).
Por su parte, M. J. Rubiera identifica la grafía Bqrsa
que aparece en la obra de Al-Udri (1002-1085) con el Bogarra
de Caudete en el valle de Villena, lo que también ha generado
confusiones que han llevado a identificar Bogarra con Villena
en la obra de al-Dabbi (Doménech – Marco 1995).
Respecto a las variantes de Bogarra, la historiadora
M.ª T. Ferrer, en el capítulo dedicado a la conquista del Reino
de Murcia por Jaime II, señala que el lugar de Bogarra está
situado en Caudete y que en otras ocasiones aparece citado
como Boarre. (Ferrer 2005: 50). En efecto, la documentación
muestra distintas formas: Bugarra13 y Boarre.14
En mi opinión, Bogarra procedería del árabe buhäira,
un hidrónimo que según J. Coromines significa literalmente
«estany, estanyol» (Coromines 1991-2001, vol. 1). En este

Estudios etimológicos
El nombre de Bogarra presenta una relativa homonimia en la geografía española. Los paralelos más próximos se
encuentran en la provincia de Albacete y en Villar del Arzobis-

13. ACA, Cancillería Real, reg. 140, f. 29r (1307, mayo, 25).
14. ACA, Cancillería Real, reg.195, f. 74r (1297, septiembre, 15).
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Croquis de la ubicación de Oliva junto al denominado
Camino de Aníbal [fuente: Jesús Sánchez Díaz,
Historia de Caudete y su Virgen de Gracia, 1956]

sentido se pronuncia también el arabista Martínez Ruíz, cuando explica que los hidrónimos Alboer, Alboher, etc., derivarían
del árabe al-buhayra ‘la laguna’ (Martinez 2002: 73). A este
respecto, cabe señalar que en la vega de Bogarra se conserva
el topónimo el Balsazo, en alusión a una balsa construida sobre una antigua laguna o mota, cerca de las ruinas de la torre.

El historiador local Sánchez Díaz (1956) sitúa a Oliva
en la Edad del Hierro, y basándose en las propuestas de algunos autores considera que podría tratarse de una estación
de la vía romana a su paso por el término de Caudete (1956:
16, 24) .
Con el tiempo, el topónimo Oliva daría nombre a la
principal sierra de Caudete, situada al N del término municipal. Al igual que ocurre con el Cabezo del Rosario, en alusión
a la ermita que hubo en su entorno, no sería extraño que el
apelativo Oliva se deba a ese pueblecito que nombra Sánchez
Díaz, que estaría ubicado al N de la población, en los glacis
de Sierra Oliva.

El nombre de Oliva
Oliva se cita como heretat de la Oliba en la Baja Edad
Media, tal y como vemos en las capitulaciones que se realizan
en 1422, entre la Corona catalano-aragonesa y el concejo de
la villa, por la compra del señorío de Caudete a Garcia Jofre de
Lison, debido a las deudas contraídas con la Corona. En ellas
se establece que son propiedad del soberano el castillo y los
bancales y tierras que están cerca del castillo y de la villa, y la
heredad de la Oliba, así como los impuestos sobre el molino,
horno, carnicería, etc. (Doménech – Marco 1995).
Posteriormente, este apelativo reaparece en la crónica de Viciana, en la reseña sobre la villa de Capdet dice: «Antiguamente esta tierra fue muy grande según las aparencias
de los hedificios, porque en Bugarra havía castillo e en Oliva
havía otro castillo, que ambos están arruynados».

Contexto geográfico
El término de Caudete está delimitado al N, por la
alineación montañosa Sierra Oliva. Este macizo montañoso
es el punto más elevado, con 1.148 m, y el de mayor longitud. Hacia el E se prolonga a través del Cerro del Cinchao, y
hacia el O en los relieves del Revolcador y Barracones. En sus
paredes meridionales destacan una serie de oquedades y farallones calizos cuyo recorrido puede realizarse a través de unas
sendas o pasillos como el denominado Pasillo de los Anteojos.
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A modo de brazos que avanzan hacia los márgenes del valle,
se localizan, de SO a NE, una serie de elevaciones de menor
altitud, denominadas el Puntal de los Anteojos, Monteagudo,
Cabezo del Rosario, El Cerrico Moro, La Atalayica y el Cerro de
los Huesos. Una de los montes más destacados es el Cabezo
del Rosario, cuyo nombre hace referencia a una antigua ermita del siglo xv, ubicada junto a la finca del Palacio. Al pie de
estos relieves se hallan los glacis o depósitos cuaternarios que
forman las tierras de labor y de la huerta, así como extensos
guijarrales producidos por la erosión de la sierra.
Sobre la hidrografía de la zona, aparte de los manantiales a los que ya nos hemos referido en capítulos anteriores,
hay que señalar las escorrentías de ramblas y barrancos como
el del Paraíso, Peña Golosa, Los Anteojos y del Rosario o del
Collado, reflejados en las Minutas Cartográficas de Caudete
de 1891.

los hitos que jalonan ese recorrido hacia el Sureste. Un testimonio fehaciente es la presencia de cerámica impresa, con
motivos ramiformes, similar a los vasos de la Cova de la Sarsa
(Bocairent) y la Cova de l’Or (Beniarrés) y de acuerdo con
las representaciones de arte rupestre del Abric II de la Sarga
(Alcoy) y el Abric I del Barranc de Frainós (Alcoleja) (Hernández 2016: 489). Abundando en esta premisa, cabe destacar la
localización en las paredes de la Cueva Santa de varias figuras
antropomorfas inéditas, de estilo esquemático antiguo, documentadas in situ por el especialista M. Hernández Pérez.
Igualmente, existen indicios pictóricos en los farallones de la vertiente sur de la Sierra Oliva, en el Pasillo de
los Anteojos, en cuyas paredes se observa otra figura antropormorfa de arte esquemático inédita. Estos datos revelan la
temprana presencia de elementos neolíticos en un territorio
que algunos investigadores denominan pericardial y que incluiría las cuencas del Júcar y el Vinalopó, el Altiplano JumillaYecla, la vega Alta del Segura y el nacimiento de los ríos Mundo y Segura (García Atienzar 2009: 121).
Del periodo Eneolítico existen concentraciones de
objetos de sílex en los barrancos de la ladera E de la Oliva,
como el barranco del Corzo, y en la vertiente S, en la denominada Lentiscosa. Piezas semejantes afloran en las tierras llanas
de la finca del Palacio, muy cerca del Nacimiento de Agua
de Bogarra. Recordemos que en el entorno de este manantial
se localiza un sedimento gris o lecho lagunar que estaría en
concordancia con el modelo de poblamiento eneolítico registrado en el corredor Caudete-Villena. De hecho, las investigaciones arqueológicas efectuadas recientemente en la Corona,
en el corredor Villena-Caudete, han puesto al descubierto
las improntas de un asentamiento eneolítico, con cabañas y
áreas de trabajo emplazadas junto a un humedal.
Los poblados de la Edad del Bronce se ubican en
altura. En la vertiente meridional de la Oliva, localizamos
ocho asentamientos. Todos excepto el Cabezo del Rosario se
enclavan en los ramales montañosos de la vertiente sur de
Oliva. De E a O de la sierra, destacamos La Atalayica, El Cerrico Moro, Monteagudo, el Puntal de los Anteojos y el Pasillo
de los Anteojos. En cuanto al Cabezo del Rosario se trata de
una elevación aislada, en contacto con las tierras llanas, que
ocupa una posición central respecto a los anteriores. Posible-

Datos arqueológicos
La Sierra Oliva es la sierra madre de Caudete donde
se encuentran los vestigios más remotos. No descartamos, a
falta de investigaciones profundas, la presencia de restos paleolíticos que, por el contrario, si están presentes en los territorios colindantes. En el contexto de la comarca los trabajos
realizados por J. M. Soler corroboran la existencia de restos
del Paleolítico medio y superior en las sierras del Morrón y de
Peña Rubia, respectivamente. Igualmente, se han encontrado
restos de sílex paleolíticos y mesolíticos en las terrazas del
Vinalopó y en el llano, junto a las áreas endorreicas.
Las huellas prehistóricas más antiguas se localizan
en la cueva Santa, una cavidad rocosa que se abre en el Cerro del Cinchado. Su descubrimiento en los años sesenta del
pasado siglo, con motivo de la explotación de una cantera,
sacó a la luz una serie de materiales que fueron adscritos al
Neolítico por Samuel de los Santos, entonces director del museo arqueológico de Albacete. Está ampliamente aceptada la
propuesta de difusión del Neolítico, desde el Creciente Fértil
hacia el continente europeo y las costas del Mediterráneo
central y occidental, por vía terrestre y marítima . En nuestro territorio la vía de penetración se realizaría desde la costa
de la Marina Alta (Cova de les Cendres, Moraira) a través de
las comarcas del Comtat y l’Alcoià. La cueva Santa es uno de
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mente, en torno a él se articularía el resto de los poblados de
la zona. Debido a la ausencia de excavaciones arqueológicas,
desconocemos la periodización del Bronce en Caudete. Los
materiales de superficie testimonian las influencias del área
valenciana y argárica, en estrecha conexión con los yacimientos del corredor Villena-Caudete, entre los que destacamos
el Cabezo Redondo de Villena con una cronología del Bronce
Medio y Tardío (Pérez Amorós 1997: 123-134).
Cerca del Cabezo del Rosario, se encuentra el ya
mencionado conjunto ibérico de Capuchinos, en la finca del
Palacio, a ambos lados del manantial de agua de Bogarra. Se
trata del único asentamiento ibérico en los glacis de la Sierra
Oliva, aunque se han hallado restos de otro, de similar cronología, en el Puntal de los Anteojos.

Recientemente, F. Villar, en su investigación sobre los
sustratos prehistóricos de la lengua en Europa, Asia Suroccidental y África del Norte, presenta una colección de nombres
empleando y adaptando el método de la autodatación léxica
de M. Alinei. Una metodología basada, en palabras de F. Vilar, en
que «cada topónimo es una creación lingüística y cultural ocurrida en un tiempo y en unas condiciones socioeconómicas determinadas» (Villar 2014: 18). El autor demuestra la existencia
de una etimología indoeuropea común, a través del empleo de
una perspectiva global en la búsqueda de nombres geográficos
y mediante la comparación de apelativos comunes.
Centrándonos en el étimo de Oliva, F. Villar incluye
los topónimos Oliba, Artibium, Bilibium, Lacibis, Noliba y Salientibus, en la Península Ibérica, dentro del inventario de la
macrofamilia indoeuropea (Villar 2014: 64). Por otra parte,
dice que la raíz de Oliba es indoeuropea y ha sido estudiada
por H. Krae (Villar 2014: 69). Por otro lado, en la columna
estratigráfica de los componentes onomásticos para asentamiento humano, lugar habitado o ciudad, presenta el apelativo ib- en Iberia, que estaría relacionado con un asentamiento
fluvial o lacustre dentro del periodo Neolítico, pero sin filiación indoeuropea (Villar 2014: 247). Es decir, centrándonos
en nuestra Oliva, estaríamos ante un nombre cuya raíz es indoeuropea, pero cuyo apelativo ib sería local y estaría relacionado con un hábitat en el entorno de una laguna o río. Según
estas premisas, el topónimo Oliva de Caudete podría aludir
al poblado ibérico de Capuchinos, no solo por su vínculo con
el agua sino también por pertenecer a un espacio geográfico
con claras evidencias neolíticas. De ahí que, de acuerdo con
los paradigmas de F. Villar, pensemos que sería posible retrotraer el origen del topónimo al periodo Neolítico.

Estudios etimológicos
En un estudio sobre la toponimia de la comarca de
la Oliva (Navarra), en el apartado dedicado a los topónimos
relacionados con las plantas cultivadas, se menciona el monasterio de Santa María de la Oliva (Carcastillo), que heredó
el apelativo de un poblado muy antiguo denominado Oliva,
al que la documentación medieval llama villa o lugar. Este
poblado estaba erigido sobre otro milenario. Finalmente, los
autores optan por concluir que el nombre Oliva procede de
la abundancia de olivos en dicho paraje. (Cierbide – Herrero:
108).
Por su parte, Navarro Oltra en un artículo sobre el
topónimo Awr.ba del distrito islámico de Denia, señala las
propuestas de identificación del topónimo valenciano Oliva
con la grafía árabe wrbh /awr.a / awraba / awriba que aparece
en las fuentes musulmanas de los siglos xi al xiii. En esta línea,
se pronuncian algunos investigadores como J. Coromines, A.
Bazzana, y P. Guichard que, basándose en la evolución fonética, considera que Oliva debe su nombre a la tribu bereber de
los Awraba. Por su parte, la arabista C. Barceló reconoce este
vínculo entre Oliva y Awraba, aunque no cree que este nombre sea de origen árabe.
Por otra parte, Navarro alude a las variantes de Oriba
y Oriva que aparecen en la documentación cristiana, en unos
registros del Llibre del repartiment datados en 1249 (Navarro
Oltra 1998: 85-96).

Conclusiones
Los topónimos Caudete, Bogarra y Oliva corresponden a hidrónimos que nos transmiten la relevancia del agua y
su influencia en la creación de identidades territoriales.
Aunque en un artículo reciente mencionábamos la
posibilidad de que Caudete fuese un orónimo, según las propuestas de Peñarroja y Monlau, en esta ocasión hemos tenido la oportunidad de valorar en profundidad otros aspectos
geográficos y arqueológicos que nos han llevado a replantear
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esta cuestión. En consecuencia, basándonos en los datos que
presentamos, creemos que el nombre de Caudete y su evolución se remontaría al periodo de romanización del territorio,
en el que se distinguen dos áreas centuriadas con recursos
hídricos y suelos de calidad. En nuestra opinión, el hidrónimo
Caput Aquae haría referencia al manantial de agua de Bogarra, situado en la centuriación N. Por lo tanto, consideramos
que la demarcación de dicho parcelario romano, en el que
se integran los terrenos del Palacio, El Paso, La Alcoraya, La
Cañada, La Mora y el Derramador, detentaría el nombre Caput Aquae.
Su evolución fonética en lengua romance, árabe, catalano-aragonesa y castellana, corrobora la perduración y la
entidad del hidrónimo en el territorio. Las fuentes medievales
cristianas citan las variantes, en singular y plural. Creemos que
a partir de la Edad Media, Caudete comprendería un territorio
más amplio, cuyo núcleo principal, la villa y el castillo, se atribuiría ese nombre. Una expansión que incluiría, dentro de sus
límites, un poblamiento disperso, como el de La Alcoraya, que
posiblemente habría dado origen al plural els Capdets .
Respecto al nombre de Bogarra pensamos que procede del árabe buhäira. Estaríamos ante otro hidrónimo corroborado por las huellas que ha dejado en el paisaje la estratigrafía lagunar. Apoya esta idea el apelativo del camino del
Balsazo, en alusión a una balsa de grandes dimensiones, de
fábrica moderna, cuya ubicación coincidiría con un humedal
preexistente.
Si nos basamos en la dicción Bigerra/Bogarra y en
los datos arqueológicos, no descartaríamos un origen anterior, prerromano, defendido por J. Lozano al identificar Bigerra con Bugarra. Creemos que este autor es bastante certero
en sus propuestas, ya que, además de apuntar la presencia
de un origen prerromano para Bigerra/Bugarra, proporciona
unas fechas que coinciden con los restos ibéricos hallados por
nosotros en superficie. Tampoco se equivoca al describir los
vestigios romanos.
Acorde con estas ideas, L. Silgo relaciona el nombre
ibérico de Bigerra con la lengua vasca apuntando la posibilidad de que su raíz haga referencia a dos ciudades próximas.
Posiblemente la arqueología nos permitiría plantear una hipótesis al respecto, puesto que, además del asentamiento ibé-

rico de Bogarra, existen restos de otro de la misma época, en
una parcela muy próxima.
En cuanto a Oliva, según las investigaciones de F. Villar sobre las series hidronímicas y toponímicas prehistóricas,
su raíz estaría vinculada a la lengua indoeuropea, cuya influencia en nuestro territorio se enmarcaría en el contexto de
las migraciones neolíticas. Sin embargo, su apelativo ib- solo
aparece en la península relacionado con un tipo de asentamiento fluvial o lacustre dentro del periodo Neolítico. Según
estos datos, creemos que el étimo de Oliva se remontaría a
dicha cultura, de la que tenemos testimonios claros en las
estribaciones montañosas de la sierra homónima. De acuerdo
con las connotaciones hídricas, destacamos la existencia de
una estratigrafía lagunar en los glacis del mencionado macizo
montañoso, donde se ubica el manantial de Bogarra. Por lo
tanto, creemos que el asentamiento ibérico de Capuchinos,
emplazado en las inmediaciones de ese manantial, detentaría
en el siglo v a. C. el nombre de Oliva, convirtiéndose en el
único referente junto a la sierra homónima de un topónimo
ancestral fosilizado.
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Educar en valors des de l’onomàstica.
Els noms dels centres educatius de les Valls del Vinalopó
Tomàs Pérez Medina

Els valors són una guia que seguim per viure la pròpia vida. Els valors es van formant per les experiències personals i socials, els adquirim de l’entorn sociocultural en el
qual naixem i ens desenvolupem. Freqüentment són inconscients, si bé són els aspectes que ens orienten i dirigeixen els
nostres passos, influeixen en les decisions quotidianes encara
que moltes vegades no som conscients d’aquesta influència.
Els valors marquen l’estil de vida de cadascú. Cada persona,
sense proposar-s’ho, es va construint una escala o jerarquia
de valors condicionada per la societat on viu i per l’educació
formal, no formal o informal rebuda.
Un objectiu que ens proposem en la comunicació
que presentem és conèixer els valors que transmeten els
noms dels centres educatius de la comarca de les Valls del
Vinalopó. Abans, l’escola educava en els valors que marcaven
la religió i l’estat. El consens que podia existir era artificial, ja
que estava basat en la imposició i fonamentat en una obediència institucionalitzada en l’àmbit social, familiar i escolar.
Quan aquests valors no han estat lliurement interioritzats per
la majoria, no han tingut sentit o han estat rebutjats, hem de
repensar quins valors volem.
Un dels reptes educatius és construir projectes de
convivència on els valors fonamentals són la vida democràtica i la cohesió social. És a dir, la configuració de les identitats
personals i socials vinculades a valors inclusius i diversos. La
mirada dels rètols públics d’escoles i instituts ofereix una interessant informació per avaluar el paper de les institucions
educatives a partir dels seus noms propis. En aquests mo-

ments ens trobem davant una problemàtica: la complexitat
i la pluralitat de l’actual societat requereixen construir un
model social d’integració capaç de fer prevaler la idea d’una
cultura pública comuna basada en la pluralitat com a element bàsic d’un projecte social, polític i cultural, atenent les
diferències.

Taula 1
Centres educatius dels municipis de les Valls del Vinalopó
Municipi

Habitants 2017

Públics

Privats

Total

L’Alguenya

2.016

1

1

2

Asp

20.482

10

4

14

Elda

52.745

20

8

28

El Fondó de les
Neus

2.493

2

1

3

El Fondó dels
Frares

1.165

1

0

1

Monòver

12.272

8

2

10

Montfort

7.500

4

2

6

Novelda

26.054

11

12

23

Petrer

34.533

13

8

21

El Pinós

7.627

5

1

6

La Romana
Total

2.144

1

0

1

169.278

76

39

115

Font: Portal d’Informació Argos, Conselleria d’Educació,
Generalitat Valenciana. [elaboració pròpia]
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Taula 2
Contingut semàntic dels noms dels centres educatius de les Valls del Vinalopó

Municipi

Topònims

Hidrònims

Antropònims

Hagiotopònims
Pu

Pu

Pri

Pu

Pri

Pu

Pri

Asp

4

-

1

-

1

2

Elda

6

2

1

-

8

1

L’Alguenya

Musicals

Altres

Pri

Pu

Pri

1

-

-

1

2

2

Pu

Pri

2

-

4

3

-

2

1

-

El Fondó de les Neus

1

-

-

1

1

-

El Fondó dels Frares

1

-

Monòver

1

-

6

-

1

1

-

1

Montfort

2

-

2

-

-

1

-

1

Novelda

2

1

1

-

7

2

-

6

1

2

-

1

Petrer

1

4

3

-

7

-

1

1

-

3

1

-

El Pinós

1

-

2

-

2

-

-

1

1

-

La Romana
Total

17

7
24

6

-

33

5

6

38

14

14
28

1

12
13

5

1
6

* Pu = centre educatiu públic, Pri = centre educatiu privat. [elaboració pròpia]

més de 20.000 habitants. Cal fer esment de Novelda, única
població on hi ha més centres privats que públics per la presència històrica d’institucions religioses.
Obtenim més informació amb un desglossament de
les dades en camps semàntics. A la taula 2 hem dividit els
115 noms dels centres educatius en 6 conjunts semàntics.
El grup dels topònims fa referència a la qualitat geogràfica
de l’entorn de tipus físic o humà (CEIP El Castillo, IES La Nía,
CFPA Río Tarafa per al cas d’Asp, o per a Elda trobem EI Nuevo Almafrá...). Una cinquena part dels centres educatius corresponen a aquest camp semàntic, principalment públics. Ja
hem esmentat un exemple d’Elda, però cal destacar que els
quatre instituts d’Educació Secundària i Batxillerat públics tenen noms toponímics: IES La Melva, que pren el nom de la
partida i rambla de la Melva on es troba; IES La Torreta, amb el
nom de la derrocada torre medieval que dóna nom a la serra
homònima; IES Monastil, rep el nom del jaciment iberoromà
localitzat a l’extrem oriental de la serra de la Torreta, sobre
el riu Vinalopó; IES Valle de Elda, que porta el nom històric de

Així, hem de mirar els noms dels centres educatius
amb unes noves ulleres: de gènere, de multiculturalitat, de
diversitat sexual, de classe, d’identitat nacional... per avaluar
des de l’onomàstica la transmissió de valors d’allò més públic
i conegut, els seus noms propis. El fet que un centre educatiu
reba un nom determinat, fa que les persones que l’utilitzen
identifiquen eixa nomenclatura com a pròpia, s’hi identifiquen. El nom del col·legi o de l’institut té una càrrega sentimental i identitària ineludible, està proveït de valors socials,
culturals i simbòlics. Els noms expliquen una part del microcosmos en què es troba inserida la persona, és la dimensió
simbòlica de l’onomàstica. Els noms són, per acabar, agents
de socialització ja que els centres educatius estan inserits en
la societat.
A partir de les dades del portal d’informació Argos
de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana he
elaborat la taula 1, on apareixen un total de 115 centres educatius oficialment reconeguts el curs 2016-2017. Dos terços
són de titularitat i gestió pública i la resta privats. Quantitativament destaca Elda, la ciutat més poblada, i les viles amb
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Taula 3
Gènere dels antropònims dels centres educatius de les Valls
del Vinalopó
Femení

Municipi
L’Alguenya
Asp
Elda
El Fondó de les Neus
El Fondó dels Frares
Monòver
Montfort
Novelda
Petrer
El Pinós
La Romana
Total

Masculí

Total

Pu

Pri

Pu

Pri

Pu

Pri

1

1
-

1
7

1
1

1
8

2
1

6
2
6
6
2

2
-

6
2
7
7
2

2
-

4

33

1
1

-

3

1
4

30
34

6 tenen antropònims masculins: CEIP Azorín, CEIP Cervantes,
CEIP Escriptor Canyís, CEIP Mestre Ricardo Leal, IES Enric Valor,
CFPA Municipal Freire. La taula 3 reflecteix el greu desequilibri
entre el gènere dels antropònims dels centres educatius de
les Valls del Vinalopó. Quina dimensió simbòlica estem transmetent a l’alumnat? Cap dona té el mèrit suficient per a tenir un centre educatiu amb el seu nom? L’ineludible foment i
reconeixement de la vàlua masculina fixada al nom propi del
centre escolar i l’absència femenina comporta una injustícia
històrica que cal corregir.
Un hagiotopònim és un topònim format pel nom
d’un sant o d’una santa, d’un personatge o referència religiosa. És un conjunt semàntic destacat, format per 28 centres
educatius (24%), on els centres privats estan molt representats. El factor explicatiu rau en l’existència de molts centres
religiosos privats, com el cas extrem de Novelda: EI Niño Jesús,
col·legi Oratorio Festivo, col·legi Padre Dehón, col·legi San José
de Cluny, col·legi Santa Maria Magdalena, escola de música de
la societat musical Santa Maria Magdalena. La majoria són
centres construïts abans dels primers ajuntaments democràtics de 1979, índex dels valors religiosos imposats per l’Església catòlica i el poder polític conservador i feixista. Cal fer
esment de la destacada presència de noms femenins, molts
d’ells dedicats a les patrones locals (Mare de Déu del Remei,
de les Neus, de la Salut...) i a les advocacions dels ordes religiosos femenins.
Hem creat una categoria de 13 centres educatius reconeguts oficialment per la Conselleria d’Educació dedicats
a activitats docents musicals, dependents de societats musicals, i altres centres de treball que fan Formació Professional.
Pràcticament tots són centres privats. L’onomàstica inclosa
és pròpiament musical, és a dir, si una societat musical té un
nom toponímic, hidrònim, antroponímic o hagiotopònim, l’incloem al camp semàntic corresponent. Així, la Unión Musical
Algueñense, la Unión Musical del Fondó de les Neus, la Banda
Musical La Lira de Montfort, Unión Lírica del Pinós, l’Escola Comarcal de Música i Dansa Tradicionals de les Valls del Vinalopó
de Petrer...
Per acabar la classificació de l’onomàstica dels centres educatius hem fet un grup amb noms diversos: orònims
(EI Peñas Bancas d’Asp i EI El Mirador d’Elda), fitònims (CEIP

5
38

* Pu = centre educatiu públic, Pri = centre educatiu privat.
[elaboració pròpia]

la vall encapçalada per la vila d’Elda, amb les poblacions de
Petrer, Monòver i Xinorla.
Els hidrònims són pocs, 6 públics en total: CFPA Río
Tarafa d’Asp, EI El Puente d’Elda, IES Vinalopó de Novelda i tres
de Petrer: el municipal Els Peixos, que rep el nom d’una antiga
bassa de reg; CEIP Rambla del Molins, ubicat vora la mateixa
rambla (també denominada rambla de Puça), i IES La Canal,
que té el nom d’una antiga boquera (séquia).
El grup dels antropònims és el més nombrós amb 38
centres educatius (33%) i un predomini absolut dels públics.
L’antroponímia és la branca de l’onomàstica que estudia els
noms propis de persona. Són antropònims els noms que designen pròpiament l’individu, els que n’indiquen la família
(cognoms o llinatges) i els que el designen per al·lusió a una
circumstància (malnoms). Insistim en la definició d’antroponímia per a diferenciar-la de l’hagiotoponímia. Elda, Monòver, Novelda i Petrer compten amb la majoria dels centres
educatius que tenen noms antroponímics (mestres, pedagogs,
escriptors, poetes, músics, pintors, metges, científics i polítics).
És cridaner el cas de Monòver, ja que, de 10 centres educatius,
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l’Om del Fondó de les Neus), zootopònims (CEIP La Paloma
d’Asp i EI La Papallona de Novelda) i un històric (CEIP 9 d’Octubre de Petrer). Aprofitant el darrer nom esmentat, vull fer
dues reflexions. La primera apareix a la taula 5 dedicada a
les llengües oficials de l’onomàstica educativa de les Valls del
Vinalopó. Hi ha un predomini absolut del castellà amb 91
centres (el 79%) enfront de 22 en valencià (19%). Encara que
visquem en una comarca de frontera política, històrica i lingüística, els anys d’autonomia política del País Valencià i la
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983 no han compensat el greu desequilibri observat. El cas del Pinós és sorprenent, perquè és una població valencianoparlant amb tota
l’onomàstica escolar en castellà.
La segona reflexió al voltant del nom del CEIP 9
d’Octubre, que aprofite per a tancar aquesta comunicació, és
sobre l’evolució històrica de les denominacions dels centres
educatius. Aquest centre petrerí fou creat el 1929 amb el nom
Grupo Escolar Graduado Primo de Rivera, en referència al capità general Miguel Primo de Rivera, que arribà a la presidència
del Govern espanyol mitjançant un colp d’estat. Aquest antropònim masculí enalteix els valors militaristes i l’adulació
al líder. Però el derrocament de la monarquia borbònica i la
proclamació de la Segona República portà un nou nom, Grupo
Escolar Justicia. És a dir, un dels objectius declarats pels partits
polítics republicans, socialistes i sindicats. La justícia social és
un concepte aparegut a mitjan segle xix, referit a les situacions de desigualtat social, que defineix la recerca d’equilibri
entre parts desiguals, per mitjà de la creació de polítiques a
favor dels més febles. La justícia social remet directament al
dret dels sectors més desfavorits de la societat, especialment
la classe treballadora, al gaudi dels drets humans socials, econòmics, culturals i ambientals, coneguts com a drets de segona i tercera generació, dels quals cap ésser humà hauria de
ser privat. El triomf feixista a la Guerra Civil del 36 provocà
novament el canvi del nom del centre, que es denominà Grupo Escolar Mixto General Primo de Rivera. Es tornava als valors
militars i disciplinaris. El curs 2002-2003 es canvià a l’actual
nom històric valencià, CEIP 9 d’Octubre, quan es traslladà tota
la comunitat escolar a un nou edifici. Cal destacar la vigència
del nom militar durant dues dècades d’ajuntaments democràtics i govern autonòmic.

Taula 4
Gènere dels hagiotopònims dels centres educatius de les Valls
del Vinalopó
Femení

Masculí

Municipi

Pu

Pri

L’Alguenya
Asp
Elda
El Fondó de les Neus
El Fondó dels Frares
Monòver
Montfort
Novelda
Petrer
El Pinós
La Romana

1
1
2
1
1
1

2
3
1

-

2

1

-

8

Total

8

Total

Pu

Pri

Pu

Pri

1
2

-

1
2
4
1

2
2
3
-

-

1
4

1
1
-

1
1
6

1
1
1
6

1
6

1
2
1
14

1
14

12

16

28

* Pu = centre educatiu públic, Pri = centre educatiu privat.
[elaboració pròpia]

Taula 5
Llengües dels noms dels centres educatius de les Valls del Vinalopó
Valencià
Municipi

Pu

L’Alguenya
Asp
Elda
El Fondó de les Neus
El Fondó dels Frares
Monòver
Montfort
Novelda
Petrer
El Pinós
La Romana
Total

Castellà

Pri

1

-

5

-

5
7

2
2

18

4
22

Pu

Pri

1
10
20
1
1
3
4
6
6
5
1
58

1
4
8
1
2
2
10
4
1
33
91

Anglés
Pu

Pri

-

2

-

2
2

* Pu = centre educatiu públic, Pri = centre educatiu privat.
[elaboració pròpia]
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La toponimia árabe en las zonas
de habla castellana y catalana
Robert Pocklington

Resumen
En este artículo se examina la evolución de la toponimia árabe en los territorios peninsulares de habla castellana
y catalana, tomando como base el acervo de voces árabes
utilizadas en los nombres de lugar peninsulares que reúno en
mi trabajo «Lexemas toponímicos andalusíes i», publicado en
Alhadra. Revista de la Cultura Andalusí (vol. 2, 2016).
Tras algunas cuestiones generales, se analizará la
manera en que las unidades léxicas árabes contenidas en los
topónimos solían ser adoptadas por el castellano y el catalán,
y en particular las modificaciones fonéticas que solían sufrir
a la hora de incorporarse a estas dos lenguas romances. También se pasará revista a los elementos morfológicos y sintácticos que suelen aparecer en dichos topónimos, tales como el
artículo determinado, el plural, el diminutivo o los sintagmas
adjetivo y posesivo.
Se cerrará con un breve estudio etimológico de los
principales topónimos árabes existentes en los términos de
Elda y Petrer.

(2) Los topónimos que fueron empleados por los
andalusíes, tanto los creados por ellos como los
heredados de épocas anteriores.
(3) Solo los topónimos creados por los árabes durante la época islámica.
Sin duda, cada uno de estos grupos puede considerarse, en cierto sentido, toponimia árabe.
En lo que se refiere al caso 1, no ha sido inhabitual
—por ejemplo, al realizar estudios estadísticos sobre la densidad de la toponimia árabe en diferentes regiones— contabilizar como topónimos árabes formas como Acequia Nueva, La
Mezquitilla, El Azafranar, Rambla del Alacrán o El Albellón, o en
las zonas catalanas Racó de la Séquia, Rambla de l’Assut, Aljub
de la Nòria, etc., cuyos componentes (núcleos léxicos, artículos, sufijos y estructura sintáctica) son totalmente castellanos
y catalanes. La realidad es que, aunque contienen voces cuya
última procedencia es el árabe, este tipo de topónimos suelen ser relativamente recientes, y no es lógico, ni interesante,
tratarlos como si fueran árabes. Si una comunidad castellana
cavó una acequia en el siglo xix y la bautizó la Acequia Nueva,
no es de recibo considerar el resultado un nombre de lugar
árabe. De la misma forma, no llamaríamos catalanes topónimos como El Salitre, Cañada Vinagre o Cortijo del Sastre, a
pesar de contener voces de procedencia catalana, ni consideraríamos franceses Cerro del Sargento, Cañada del Deán o Las
Cuatro Chimeneas, pese a que contienen voces tomadas del
francés. En definitiva, no procede clasificar como topónimos

1. Definición de toponimia árabe
Antes de emprender el estudio de la toponimia árabe
de las mencionadas zonas, interesa aclarar exactamente qué
debemos entender por toponimia árabe, ya que esta expresión se presta a diferentes interpretaciones:
(1) Topónimos que contienen arabismos, es decir,
nombres de lugar compuestos de voces catalanas o castellanas tomadas del árabe.
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árabes los nombres de lugar castellanos y catalanes creados a
partir de préstamos léxicos árabes.
La opción 2 —llamar toponimia árabe a todos los
nombres de lugar que fueron empleados durante la época
árabe— consideraría pertenecientes a una lengua todos los
topónimos utilizados por, y adaptados a, esa lengua. Desde
este punto de vista, bastante razonable por cierto, son topónimos castellanos Madrid, Ciudad Real, Alhama, Lérida o Londres, y catalanes Lleida, Saragossa, València, L’Escala y Girona.
Así, de acuerdo con esta interpretación, la toponimia árabe
no solo incluirá nombres como al-Qal‘a, al-Ḍay‘a, Zanāta o
al-Faḥṣ (hoy Alcalá, La Daya, Zeneta o L’Alfàs), creados a partir
de la lengua árabe, sino también Laqant, Uryūla, Ilš, Bilyāna
o ‘Aṣf (las formas arabizadas de Alicante, Orihuela, Elche, Villena y Aspe), denominaciones usadas por los andalusíes y ya
existentes con anterioridad a la conquista islámica. Ahora, incluir los nombres de origen preárabe en la toponimia árabe
nos obligaría a abrir el estudio de la toponimia árabe a una
multitud de idiomas, conduciendo a una excesiva complejidad y vaciando de cualquier sentido útil la expresión toponimia árabe. Rechazamos, pues, también esta definición por
excesivamente general.
Adoptemos pues la opción 3, según la cual la toponimia árabe será el conjunto de nombres de lugar creados por
los árabes andalusíes durante los siglos en que se empleó su
lengua en la Península. Quedarán incluidas también las denominaciones árabes introducidas después de la conquista cristiana en los lugares en que la población arabófona se mantuvo —a veces durante varios siglos— bajo la designación
mudéjar, y más tarde, tras su obligada conversión, morisca.
En tales lugares es a menudo imposible saber si un auténtico
topónimo árabe se creó antes o después de la ocupación castellana o catalana.

los diccionarios bilingües —como por ejemplo el árabe-español de F. Corriente—1 las palabras están escritas en árabe y no encontramos su transcripción en letras latinas; (2)
las voces no están ordenadas alfabéticamente como en un
diccionario europeo, sino agrupadas por raíces, generalmente
triconsonánticas;2 (3) estas raíces se presentan siguiendo el
orden alfabético árabe; (4) se recoge el léxico en su forma árabe estándar y no en árabe andalusí, dialecto en que se crearon
los topónimos andalusíes.
Disponemos, en cambio, de dos valiosos diccionarios
específicos para el árabe andalusí: Supplément aux Dictionnaires Arabes, de R. Dozy,3 y A Dictionary of Andalusi Arabic, de
F. Corriente.4 Desafortunadamente, ambos siguen mostrando
los tres primeros inconvenientes de los diccionarios bilingües,
puesto que las voces están escritas en árabe, agrupadas por
raíces y ordenadas según el alfabeto árabe; además, traducen
las palabras al francés e inglés respectivamente, y no al castellano o catalán.
Para ayudar a solventar todas estas dificultades he
publicado recientemente, en la revista Alhadra, una extensa
recopilación lexicográfica titulada «Lexemas toponímicos
andalusíes i».5 Se trata de un glosario de aproximadamente
setecientas voces andalusíes, todas las cuales participaron en
la creación de topónimos árabes peninsulares presentes en las
fuentes árabes, atestiguados en la documentación romance
medieval, o que siguen vivos en la actualidad. Los lexemas
(voces árabes) van transcritos en caracteres latinos, presentados por orden alfabético europeo (no agrupados por raíces) y
traducidos al castellano.

1. Corriente 1991.
2. Por ejemplo, bajo el encabezamiento D-R-S se encuentran palabras como:
dars ‘clase’, darasa ‘él estudió’, dirāsa ‘estudio’, madrasa ‘escuela’, mudarris
‘profesor’ o tadrīs ‘enseñanza’.

2. Problemas generales que plantea el estudio
de la toponimia árabe
El investigador interesado en estudiar la toponimia
de una comarca en la que existen nombres de aparente origen árabe se enfrenta a varias cortapisas a la hora de acceder a una fuente de raíces árabes con el fin de considerarlas
como posibles etimologías. Estos problemas incluyen: (1) en

3. Dozy 1968. Este diccionario no es solamente de árabe andalusí; sin embargo, recoge muchísimas voces procedentes de este dialecto y de las hablas
magrebíes en general, por lo que es una fuente valiosa.
4. Corriente 1997. Se ha publicado recientemente una versión francesa de
este diccionario: Corriente, Pereira y Vicente 2017.
5. Pocklington 2016; descargable desde: http://www.ibntufayl.org/arca/index.php/alhadra/index.
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3. La toponimia árabe en tierras castellanas
Transcripción. El árabe clásico o estándar (fuṣḥà),
tiene 28 fonemas, representados por otras tantas letras del
alifato. En los estudios árabes castellanos, estos fonemas se
transcriben tradicionalmente con las siguientes letras latinas,
algunas provistas de signos diacríticos (por orden del alifato
árabe): ’ b t ṯ ŷ ḥ j d ḏ r z s š ṣ ḍ ṭ ẓ ‘ g f q k l m n h w y. Para nuestro
propósito no es necesario tener un conocimiento exhaustivo
de su pronunciación exacta en el árabe andalusí,6 sino sobre
todo saber qué sonidos castellanos bajomedievales se utilizaron habitualmente como equivalentes más próximos a la hora
de adoptar, o transcribir, los préstamos léxicos y toponímicos
en las zonas de habla castellana.
Normas de adopción. Aproximadamente la mitad
de las consonantes andalusíes fueron adoptadas utilizando el sonido romance que se transcribe con la misma letra
(haciendo caso omiso de los signos diacríticos). Este es el
caso de los sonidos [b], [t], [d], [ḏ], [r], [ḍ], [ṭ], [g], [f], [q], [k],
[l], [m], [n], [y], los cuales se mantienen sin cambios en los
topónimos árabes castellanizados, o como mucho con ligeras variaciones atribuibles a modificaciones posteriores. Por
ejemplo:

nā‘ūra ‘noria’
al-‘amīqa ‘la profunda’

> Mahora (Albacete)8
> Algameca (Cartagena)9

8 9

Las tres aspiradas /h/, /ḥ/ y /j/ pasaron a la toponimia
castellana bajomedieval como h, desapareciendo posteriormente cuando este sonido dejó de pronunciarse a partir de
los siglos xvi-xvii o conservándose en algún caso como j. Por
otra parte, debido a su fuerte articulación la /j/ a veces se
adoptó como c o g:
qaryat al-huwwa ‘la alquería

>

Cartaloa, hoy Partaloa (Almería)

de la hoya’
raḥal ‘cortijo’
al-ḥamma ‘la fuente termal’
al-ḥāra ‘el barrio’
al-jābiya ‘la tinaja’
al-fajjār ‘la alfarería’
Jalīfa (nombre propio)
al-jarrūba (el algarrobo)

>
>
>
>
>
>
>

Raal (Murcia)10
Alhama (Murcia, Almería, etc.)
Aljara (Almería)11
Alhabia (Almería)
Alfacar (Granada)
Galifa (Murcia)12
Algarrobo (Málaga)13

10 11 12 13

Las sibilantes /s/, /ṣ/ y la interdental /ṯ/ fueron adoptadas en los topónimos como ç, a veces convertida en s en las
zonas afectadas por el seseo:
>
>
>
al-manṣūra ‘la bien regada’
wād al-ṯamara ‘el río del árbol frutal’ >
kanīsiya ‘iglesia’

al-balāṭ ‘el camino’
al-garb ‘el oeste’
al-gayḍa ‘la espesura’
al-aqlīm ‘la región’
al-qabḏaq ‘el manantial’

>
>
>
>
>

suflī ‘de abajo’

Albalate (Cuenca, Teruel, etc.)
Algarve (Portugal)
La Algaida (Murcia)
Lecrín (Granada)
Alcaudique (Almería), Caudete (Albacete),
Alcaudete (Jaén)7

14

La sibilante sonora /z/ fue adoptada como z (una ç
sonora); más tarde perdió la sonoridad y se confundió con la
ç para dar c/z:

7

Los fonemas /’/ (oclusiva glotal) y /‘/ (ḥ sonora faringalizada) no suelen dejar rastro en los topónimos, aunque /‘/
a veces aparece como h o g:
al-mā’ida ‘la meseta’
ra’s al-‘ayn ‘el manantial’
‘alīya ‘alta’
‘ayn al-dama‘ ‘la fuente de las

>
>
>
>

Quinicia (Granada)
Suflí (Almería)
Almanzora (Almería)
Guazamara (Almería)14

15 16

Zanāta ‘Zanata’ (tribu beréber)
al-zāwiya ‘el rincón, monasterio’

Almeida (Zamora)
Rozalén (Cuenca)
Alía (Cáceres), Alías (Almería)
Ainadámar (Granada)

>
>

Zeneta (Murcia)15
Azohía (Murcia)16

8. Pocklington 2010, p. 154.
9. Hernández Carrasco 1978, pp. 190-191.
10. Pocklington 1990, pp. 225-226.

lagrimas’

11. Martínez Ruiz 2002, pp. 313-329.
12. Hernández Carrasco 1978, pp. 238-239.
13. Martínez Enamorado y Chavarría Vargas 2000, p. 227.

6. Para información más amplia sobre la pronunciación del árabe andalusí y
su reflejo en los arabismos españoles y toponimia árabe peninsular, véanse
Steiger 1932, Corriente 1992 y Corriente 2013.

14. Terés 1986, p. 247.
15. Pocklington 1990, pp. 236-237.
16. Hernández Carrasco 1978, pp. 203-204.

7. Oliver Asín 1973, pp. 381-383
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Las palatales sorda /š/ y sonora /ŷ/ aparecen en las
transcripciones bajomedievales como x y j-ge respectivamente, y más tarde se confunden en j/ge. En posición final /ŷ/ suele dar ch(e):
al-šaraf ‘el lugar elevado’
al-šarqīya ‘la zona levantina’
al-ŷazīra al-jaḍrā ‘la isla verde’
ṣaḥrīŷ ‘balsa’

confundía con el fonema /i/; en este caso hablamos de imela
de segundo grado:

sanad ‘ladera, piedemonte’
al-masīl ‘el barranco’

> Aljarafe (Sevilla)
> La Axarquía (Málaga)
(se pronuncia La Ajarquía)
> Algeciras (Cádiz)
> Zaraíche (Murcia)17

al-qadīma ‘la antigua, vieja’
al-kudya ‘la colina’
daymūs ‘edificio recio’
al-‘ibrān ‘las dos orillas’
faddān al-balāṭ ‘el campo del

17

Por último, la /ẓ/ solía adoptarse como d, y la /w/
como gu (a veces transformada en b/v):
al-nāẓūr ‘la atalaya’
manẓar ‘atalaya’
wād al-madīna ‘el río de la

> Añador (Jaén), Anador (Huesca)
> Bedmar (Jaén)
> Guadalmedina (Málaga)

al-mudawwar ‘el redondo’

Albelda (Huesca)20
Cenete o Zenete (Granada)
Almaciles (Granada)
Alcadima (Albacete)21
Alcudia (Almería, Granada)
Daimuz (Granada)
Lubrín (Almería)22
Fatinalbalá (Granada)

camino’
20 21 22

En cambio, cuando los dichos tres fonemas vocálicos
se encontraban en contacto con las consonantes velarizantes
[‘], [ḍ], [ẓ], [g], [ḥ], [j], [q], [r], [ṣ] o [ṭ], su pronunciación tendía
hacia [a], [e], [o]:
23

ciudad’
al-fawwāra ‘la fuente copiosa’

>
>
>
>
>
>
>
>

al-balda ‘el pueblo’

al-abrāŷ ‘las torres’

> Alfaguara (Almería)18
> Almodóvar (Córdoba)

ṭarf al-agarr ‘el cabo blanco’
al-basīṭ ‘el llano’

18

Vocales. El árabe estándar dispone de seis fonemas
vocálicos: tres breves, /a/, /i/ y /u/, y tres largos /ā/, /ī/ y /ū/.
No obstante, la cantidad vocálica como rasgo diferenciador
no tuvo vigencia en el árabe andalusí, de modo que este dialecto solo utilizó /a/, /i/ y /u/.19 Pese a ello, al transcribir los
términos andalusíes, se suelen conservar las vocales largas y
cortas del árabe estándar, con el objeto de facilitar el reconocimiento de las palabras.
Los tres fonemas vocálicos andalusíes tuvieron distintas pronunciaciones según el entorno consonántico y según su posición en la palabra. Por norma general, sonaban [e],
[i] y [u] en posición acentuada y en entornos no velarizantes,
es decir, siempre que no se encontrasen en contacto con los
sonidos [‘], [ḍ], [ẓ], [g], [ḥ], [j], [q], [r], [ṣ] o [ṭ]. Esta conversión
del fonema /a/ en [e] se denomina imela, término que significa ‘inclinación’. De forma esporádica —y casi generalizada en el árabe granadino tardío— la imela llegó a ser doble,
convirtiendo el fonema /a/ acentuado en [i], con lo que se

malīḥa ‘salada, graciosa’
al-bullūṭ ‘las encinas’
al-gurūs ‘las plantaciones’

>
>
>
>
>
>

Alabrache, hoy Larache (Murcia)
Trafalgar (Cádiz)
Albacete (Albacete)
Villamalea (Albacete)23
Albolote (Granada)
Algoroz (Granada)

4. La toponimia árabe en tierras catalanas
En catalán, y en otras lenguas europeas que carecen
del sonido castellano jota [x], es habitual emplear una de las
transcripciones ḫ, ḳ, kh en lugar de j para representar la fricativa sorda alveolar. Por otra parte, los idiomas que pronuncian
la letra j o ge como en inglés, francés o catalán, suelen usar ğ,
Z, dZ, en lugar de ŷ para indicar el fricativo o africado palatal
sonoro. Teniendo en cuenta estos dos cambios, los 28 fonemas del árabe estándar se transcriben en catalán: ’, b, t, ṯ, ğ, ḥ,
ḫ, d, ḏ, r, z, s, š, ṣ, ḍ, ṭ, ẓ, ‘, g, f, q, k, l, m, n, h, w, y.
De nuevo, más de la mitad de las consonantes andalusíes fueron adoptadas por el catalán con el sonido que se
transcribe con la misma letra sin diacríticos: [b], [t], [ğ], [d], [ḏ],
[r], [ḍ], [ṭ], [g], [f], [q], [k], [l], [m], [n], [y]. Por ejemplo:
20. Asín Palacios 1944, pp. 47-48.

17. Pocklington 1990, pp. 233-236.

21. Pocklington 2010, p. 155.

18. Asín Palacios 1944, p. 58.

22. Ibn al-Jaṭīb 2016, p. 52; texto árabe p. 31.

19. Corriente 1980, p. 13, n. 1, y Corriente 2013, p. 36.

23. Asín Palacios 1944, p. 140.
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al-abyār ‘los pozos’

al-mudayna ‘la ciudad pequeña, la

>
>
>
>

La Abiar (Denia)
Alaquàs (Valencia)
L’Albacar (Alicante)
Almudaina (Alicante)

ciudadela’24
manzil ‘Aṭā’ ‘la casa de ‘Aṭā’ ’
rutba ‘portazgo’
simāṭ ‘fila de tiendas, barrio’

>
>
>

Mislata (Valencia)25
Ròtova (Valencia)
Simat (Valencia)

al-aqwās ‘los arcos’
al-baqar ‘las vacas’

masrūb ‘encauzado, drenado’
al-ma‘ṣara ‘la almazara’
ṣirāṭ ‘camino elevado’
al-faḥṣ ‘el campo’
al-manṣaf ‘la mitad del camino’

24 25

ra’s al-‘ayn ‘el manantial’
al-‘askar ‘el ejército’
‘ayn ‘fuente’
‘Banī Sa‘d ‘los hijos de Sa‘d’

>
>
>
>
>

al-zubya ‘la fosa, el hoyo’
Zanāta (tribu beréber)
manāzil ‘casas’
al-mizra‘a ‘el campo sembrado’

Las palatales sorda y sonora /š/ y /ǧ/ aparecen, desde las transcripciones bajomedievales hasta hoy, como x y j/
ge respectivamente. En posición final la /ǧ/ puede dar -ig o
-ch(e):
al-madāšir ‘los cortijos’
al-ǧārūš ‘el molino, la tahona’

al-ḥufra ‘la hoya’
al-ḫandaq ‘el barranco’
al-ḫarb ‘la ruina’
naḫla ‘palmera’
ḥalāwa ‘dulzura, molicie’

>
>
>
>
>
>
>

Alzira (Valencia)
L’Atzúvia (Alicante)
L’Atzaneta (Alicante, Valencia)
Manises (Valencia)30
Almiserá (Valencia)

30

Al carecer el catalán del sonido [h], las tres aspiradas
/h/, /ḥ/ y /ḫ/ fueron adoptadas habitualmente con f en la toponimia y préstamos léxicos, pues existía la consciencia de la
equivalencia entre la f catalana y la h castellana. Debido a su
fuerte articulación, la /ḫ/ a veces se adoptó como c:

al-buḥayra ‘la laguna’

>
>
>
>
>

al-ǧazīra ‘la isla’

Albir (Alicante)
Ressalany (Valencia)
Alasquer (Valencia)
Aín (Castellón)
Benissafat (Castellón)26

26

raḥal ‘cortijo’

Alcanissia (Alicante)
Masserof (Alicante)
Almàssera (Valencia)
Cirat (Castellón)
L’Alfàs (Alicante y Valencia)
Almussafes (Valencia)

La sibilante sonora /z/ fue adoptada como z (una ç
sonora), y se conservó como tal, bajo la grafía tz o z a comienzos de sílaba, y s en posición intervocálica:

Los fonemas /’/ (oclusiva glotal) y /‘/ (ḥ sonora faringalizada) no suelen dejar rastro en los topónimos, aunque excepcionalmente el /‘/ pudo sonar a /ḥ/ y ser adoptado como [f]:
al-bi’r ‘el pozo’

>
>
>
>
>
>

al-kanīsiya ‘la iglesia’

muǧma‘ ‘confluencia’

Rafal (Alicante)
La Albufera (Valencia)
Alfofra (Alicante)
Alfande, acequia (Murcia)27
Alfarb (Valencia)
Nacla (Valencia)
Villaleba —1236 Villahaleva—
(Castellón)28

al-murūǧ ‘los almarjales’
al-burayǧ ‘la torrecilla’

>
>
>
>
>

Almedíxer (Castellón)
Algirós (Valencia)
Muchamiel (Alicante)
Almoroig (Alicante)
Alborache (Valencia)

Por último, la /ẓ/ solía adoptarse como d, y la /w/
como gu (a menudo convertida en v):
> ant. Anador, Andador (Castellón)
> ant. Çahar Adduhar (Valencia), hoy
mediodía’
Penya de la Rodona
> Alauar (Alicante)
al-agwār ‘las cuevas’
> Favara (Valencia)
fawwāra ‘fuente copiosa’
al-wulayǧa ‘el pequeño meandro’ > Algoleja (Valencia)
al-nāẓūr ‘la atalaya’

27 28

ṣaḫar al-ẓuhar ‘las peñas del

Las sibilantes /s/ y /ṣ/ y la interdental /ṯ/ fueron
adoptadas como ç, que pronto se convirtió en s a causa del
seseo que se generalizó en la lengua a partir del siglo xv:29
24. C. Barceló prefiere el significado ‘pequeña madriguera’, al considerar que
no pudo haber una ciudad en ese lugar (Barceló 2010, p. 61).

Vocales. El comportamiento de las vocales suele ser
el mismo que en la zona castellana. Los tres fonemas vocálicos andalusíes /a/, /i/ y /u/ en posición acentuada dan [e], [i]

25. Barceló Torres 1983, p. 178.
26. Barceló Torres 1983, p. 123.
27. Pocklington 1990, pp. 177-178.
28. Barceló Torres 1983, p. 222. Se trata de una evolución excepcional en la
zona catalana.
29. Batlle et al. 2016, p. 96, secc. 5.2.3.2.

30. Barceló Torres 1983, p. 172.
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y [u] por norma general, y la imela suele ser de primer grado
(/a/ > [e]), y esporádicamente de segundo grado (/a/ > [i]):
Balansiya ‘Valencia’
barr al-bāb ‘fuera de la puerta’
al-ǧinān ‘los huertos’
kanisīya ‘iglesia’
al-kudya ‘la colina’
al-daymūs ‘el edificio recio’
al-ǧāmi‘ ‘la mezquita (mayor)’
al-karamāt ‘los viñedos’

>
>
>
>
>
>
>
>

(3) Esdrújula: de no darse ninguno de los casos anteriores se acentuará sobre la antepenúltima
(Fāṭima, qanṭara, rābiṭa, sāqiya, Andalus).

València (Valencia)
Barralbe (Valencia)31
Alginent (Alicante)
Canessia (Alicante)
L’Alcúdia (Valencia)
Ademuz (Valencia)
Algímia (Valencia y Castellón)
El Caramit (Castellón)32

Desplazamiento del acento en el árabe andalusí.
Era frecuente en el árabe andalusí el traslado del acento desde
su posición clásica hasta la sílaba siguiente. Indico la posición
del acento clásico en el étimo árabe estándar (la forma recogida a la izquierda):

31 32

al-má‘dan ‘la mina’

En contacto con los sonidos [‘], [ḍ], [ẓ], [g], [ḥ], [ḫ], [q],
[r], [ṣ], [ṭ] la vocal acentuada es normalmente [a], [e], [o]:
Laqant ‘Alicante’
al-‘aqaba ‘la cuesta’
al-ba‘l ‘el secano’
al-‘idwa ‘la ribera opuesta’
mašriq ‘levante’
al-dūr ‘las casas’
al-ṣuḫūr ‘las peñas’
al-gurfa ‘el altillo, sobrado’

>
>
>
>
>
>
>
>

umm al-ḥásan ‘el ruiseñor’ (lit. ‘la

>
>

Almadén (Ciudad Real)
Mulhacén (Granada)

>
>
>
>

Tocón (Granada)
La Almadraba (Alicante)
Tabala, cerro (Murcia)
La Arboleja (Murcia)33

madre de la belleza’)
dújun ‘mijo’
al-máḍraba ‘la almadraba’

Alacant (Alicante)
Llácova (Castellón)
Albal (Valencia)
Alèdua (Valencia)
Mosserec (Valencia)
Ador (Valencia)
La Safor (Alicante)
Algorfa (Alicante)

ṭábala ‘bancal, tabla de tierra’
al-wálaŷa ‘el interior de meandro’
33

Apertura de los grupos de consonantes. El árabe
andalusí tendía a abrir los grupos de consonantes, introduciendo entre ellas una vocal epentética (la vocal insertada va
subrayada):

5. Otros aspectos fonéticos y fonológicos
Posición del acento. En el árabe estándar o clásico
(fuṣḥà) la acentuación de las palabras se ajusta a las siguientes pautas:
(1) Aguda: el acento de intensidad cae sobre la última sílaba si su vocal es larga y va seguida de
una consonante (bayḍā’, ḍiyā‛, qadīm, Rabāḥ,
ŷannāt), si es corta y va seguida de dos consonantes (burayŷ, Ḥusayn, quṣayr), o si es monosílaba (bāb, šawk, ŷubb).
(2) Llana: si la palabra no cumple ninguna de las
condiciones anteriores, se acentúa en la penúltima si su vocal es larga o va seguida de dos consonantes (nā‛ūra, kanā’is, bulayda, Muḥammad,
sukayka), o si es disílaba (masŷid, rabaḍ, Ḥasan,
Maryam).

>
>
Ibn ‘Ámr ‘nombre propio’ >
>
al-mázra‘a ‘el campo’
rútba ‘portazgo’

Riḍwān ‘nombre propio’

rútuba
Riḍuwān
Ibn ‘Ámur
al-mazará‘a

>
>
>
>

Ròtova (Valencia)
Redován (Alicante)
Benámor (Murcia)
Almazarán (Albacete)34

34

También se dan bastantes casos del traslado del
acento de intensidad sobre la mencionada vocal epentética:
rútba ‘portazgo’
al-qárya ‘el caserío’
al-qál‘a ‘el castillo’

>
>
>

rutúba
al-qaríya
al-qalá‘a

>
>
>

Rotova (Murcia)
La Alquería (Murcia)
Alcalá (Madrid)

6. Aspectos morfológicos y sintácticos
Asimilación del artículo. En el árabe, tanto el estándar como el andalusí, la /l/ del artículo determinado al- (‘el,
la, los, las’) se asimila sistemáticamente a la consonante siguiente si esta es una /t/, /ṯ/, /d/, /ḏ/, /r/, /z/, /s/, /š/, /ṣ/, /ḍ/,
/ṭ/, /ẓ/ o /n/. También se observan excepciones, tal vez atri-

31. Barceló Torres 1983, p. 102.

33. Pocklington 1990, pp. 186-188.

32. Barceló 2010, p. 57.

34. Pocklington 2010, p. 152.

[ 202 ]

La toponimia árabe en las zonas de habla castellana y catalana

buibles a reposiciones por una especie de ultracorrección ya
dentro del romance:
al-ḍuway‘a ‘la pequeña granja’
al-rašāqa ‘la elegancia’
al-rīf ‘la orilla’
al-sūq ‘el mercado’
al-ṭāli‘a ‘el lugar de vigía’
al-zuqāq ‘la callejuela’
al-dayr ‘el convento’
al-ḍay‘a ‘la granja’

>
>
>
>
>
>
>
>

Nombre de unidad. A menudo un sustantivo acabado en consonante tiene un significado colectivo, y si se le
agrega una /-a/ final se crea un nombre de unidad, indicativo
de un solo ejemplar del objeto. La alternancia es frecuente en
la toponimia cuando se trata de nombres de árboles: bullūṭ
‘encinas’ - bullūṭa ‘encina’; lawz ‘almendros’ - lawza ‘almendro’; rummān ‘granados’ - rummāna ‘granado’:

Adovea (Toledo)
Arrixaca, barrio (Murcia)
L’Arrif (Valencia)
L’Assoc (Valencia)
Atalaya de Vélez (Málaga)35
Azucaque, callejón (Murcia),
Atzucac (Valencia)36
Aldeire (Granada)
Aldaia (Valencia) [1237 Ladea]

‘ayna ‘fuente’
al-šawka ‘el espino’
ŷarāda ‘langosta, saltamontes’

35 36

bullūṭa ‘encina’

Plural. Existen muchos tipos de plural en árabe, tanto en
el estándar como en el andalusí. En determinados casos el plural
se forma regularmente mediante el sufijo /-āt/, particularmente cuando el singular termina en /a/. Similar es el caso de /-īn/,
cuyo uso es frecuente cuando se trata de personas masculinas
o colectivos. No obstante, predominan en el árabe los plurales
irregulares, los cuales pueden desplazar —o coexistir con— /-āt/
e /-īn/. En el artículo «Lexemas», los plurales irregulares se han
incluido como voces independientes en el lugar correspondiente
según el orden alfabético. El árabe también tiene un plural dual,
para indicar dos personas o cosas, construido con la terminación
/-ān/ (en nominativo) o /-ayn/ (en el resto de casos):

ṣinhāŷīyīn ‘tribu beréber’ (< ṣinhāŷī)
wād al-lamṭīyīn ‘río de los lantíes o
lamṭíes (< lamṭī, tribu beréber)’
al-furs ‘los persas’ (< fārisī)
ḍiyā‘ ‘granjas’ (< ḍay‘a)
al-qī‘ān ‘las zonas bajas’ (< qā‘)
al-murūŷ ‘los almarjales’ (< marŷ)
wād al-ḥiŷāra ‘el río de las piedras’ (<
ḥaŷar)
al-qaṣrayn ‘los dos palacios’ (< qaṣr)

Ayna (Albacete)
La Jauca (Almería)
Jarada, antigua puerta (Murcia)39
Bellota (Castellón), Albalota
(Granada)

39

Diminutivo. El diminutivo se forma aplicando a la
raíz triconsonántica la estructura vocálica /-u-ay-/; téngase
en cuenta que el diptongo /ay/ a menudo da [e] en romance.
Existe asimismo una variante andalusí /-u-ayya-/ del mismo
dual. Por otra parte, el árabe andalusí también utilizaba el sufijo diminutivo /-āl, -ālla/, de origen romance:
>
>
>
>
>

al-qurayya ‘la alquerieta’ (< qarya)

Alcoraya (Albacete)
L’Ocaive (Alicante)
Albudeite (Murcia)
Alborea (Albacete)
s. xvi Alborayax,40
hoy Arboleas (Almería)
> Albaidel (Albacete)
> Alharilla, acequia (Murcia)

al-‘uqayba ‘la cuestecilla’ (< ‘aqaba)
al-budayd ‘la almazarita’ (< badd)
al-burayŷa ‘la torrecilla’ (< burŷ)
al-burayyaŷ ‘la torrecilla’ (< burŷ)

37 38

al-ŷannāt ‘los huertos’ (< ŷanna)

>
>
>
>

>
>
>

Alginet (Valencia)
Cehegín (Murcia)37
Guadalentín (Murcia)

>
>
>
>
>

Alfox (Murcia)
Deià (Baleares)
Alquián (Almería)
Almorox (Toledo)
Guadalajara
(Guadalajara)38
Alcazarén (Valladolid)

>

al-bayḍāl ‘el secanito’ (< bayḍā)
al-ḥārālla ‘el barrio’ (< ḥāra)
40

El sintagma adjetivo. En el árabe el adjetivo va detrás del sustantivo, igual que en castellano o catalán. En la
lengua estándar ambos términos deben llevar el artículo determinado (al-wādī al-kabīr ‘el río grande’); no obstante, en el
árabe andalusí sólo el adjetivo llevaba el artículo:
41

wād al-kabīr ‘el río grande’
wād al-abyaḍ ‘el río blanco’
wād al-aḥmar ‘el río rojo’

35. Martínez Enamorado y Chavarría Vargas 2000, pp. 228-231.

ŷabal al-kuḥl ‘la sierra negra’

36. Casanova Herrero 1999, p. 45. Tanto en Murcia como en Valencia este
topónimo puede proceder de un arabismo léxico en el romance local, convertido posteriormente en topónimo. No obstante sigue siendo un ejemplo
válido del fenómeno asimilatorio en cuestión.

39. Pocklington 1985, pp. 481-483.

37. Hernández Carrasco 1978, pp. 174-175.

40. Pocklington 2014, p. 264.

38. Terés 1986, pp. 307-312.

41. Terés 1986, pp. 373-376.
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>
>
>
>

Guadalquivir (Córdoba)
Guadalaviar (Teruel)
Guadalimar (Jaén)41
Jabalcol (Baza)
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>
jandaq al-gamī‘ ‘el barranco profundo’ >
bāb al-ŷadīd ‘la puerta nueva’

Belchí (Murcia)42
Jandacalgamí (Granada)

42

El sintagma posesivo. Para expresar posesión o pertenencia en árabe (es decir, los sintagmas que en castellano
o catalán contienen la preposición de con valor posesivo), se
coloca primero el objeto poseído sin el artículo determinado,
y después el posesor con el artículo determinado (a no ser
que se trate de un nombre propio de persona). Esta estructura
se conoce como el estado constructo:
ḥiṣn al-qaṣr ‘la fortaleza del palacio’
wād al-rámal ‘el río de las arenas’
balad Walīd ‘el pueblo de Walīd’
ŷabal Ṭāriq ‘el monte de Ṭāriq’
sūq al-dawābb ‘el mercado de las

>
>
>
>
>

Aznalcázar (Sevilla)43
Guadarrama (Madrid)44
Valladolid (Valladolid)
Gibraltar (Cádiz)
Zocodover, plaza (Toledo)45

>

Facerretama (Granada)

acémilas’
faḥṣ al-rátama ‘el campo de la retama’
43 44 45

En el caso en que el primer término acabe en /-a/, se
le agrega al final una /t/ (llamada tā’ marbūṭa) antes de añadir
el segundo término (qal‘a > qal‘at; hāra > hārat; madīna >
madīnat). Esta t suele quedar reflejada en la toponimia:
qal‘at Ayyūb ‘el castillo de Ayyūb’

>
>
hārat al-‘arab ‘el barrio de los árabes’ >
qal‘at Rabāḥ ‘el castillo de Rabāḥ’

qaryat al-ŷāmi‘ ‘la alquería de la

>

Calatayud (Zaragoza)
Calatrava (Ciudad Real)
Talará (Granada) [s. xv Arat
Alarab, Atalarab]
Cartajima (Málaga)

mezquita’
madīnat Iyyuh ‘la ciudad de Iyyuh’

>

Minateda (Albacete)
[s. xiii Medina Tea]

7. Toponimia árabe de la comarca de Elda-Petrer
Para terminar, presento, como ejemplo práctico, el
análisis de los principales nombres de lugar árabes de los términos municipales de Elda y Petrer, utilizando como fuente el

Corpus toponímic valencià46 y los libritos Elda47 y Petrer48 de la
colección Toponímia dels pobles valencians —todos editados
por la Acadèmia Valenciana de la Llengua— entre cuyas relaciones toponímicas se encuentran los siguientes nombres de
probable origen árabe:
Agualejas, Las (Elda): del árabe al-walaŷa ‘el interior
de un recodo, planicie junto a un río’ («Lexemas», p. 304). Se
trata de una de las «antiguas zonas más ricas de cultivos»49 a
orillas del Río Vinalopó, donde el cauce tiene varios meandros.
Se observa el traslado del acento de intensidad desde la antepenúltima sílaba a la penúltima.
Alaig, L’ (Petrer): del árabe al-Ḥāǧǧ, nombre propio
islámico derivado del árabe ḥāǧǧ «título honorífico de quien
ha hecho la peregrinación mayor a La Meca».50 La casa de
L’Alaig está situada en el sector más levantino y montuoso del
término municipal, a 8 km al este de la población. En el siglo
xvi, existía en Petrer una importante familia morisca apellidada Alaig o Alhag.51
Alcoleja, L’ (Petrer): del diminutivo árabe al-qulay‘a
‘el castillejo’ («Lexemas», p. 279), con conversión de la /y/
intervocálica en [ǧ]. El paraje de L’Alcoleja está situado en
las afueras de Petrer sobre la ribera opuesta de la Rambla de
Puça, en cuyo lugar estaría ubicado el castillejo o torreón en
cuestión.
Alfaguara, L’ (Elda):52 del árabe al-fawwāra ‘la fuente
copiosa, el manantial’ («Lexemas», p. 250). Bernabé Pons observa: «De esta fuente o manantial parece dar prueba el edificio de baños y, más tarde, lavadero, que hasta bien entrado
el presente siglo se ubicaba justamente en dicha zona».53 El
topónimo se ha adoptado bajo la forma habitual castellana,

46. Vol. ii pp. 248-50 y 451.
47. Prieto Cerdán et al. 2017.
48. Navarro Roman y Martínez 2017.
49. Prieto Cerdán et al. 2017, pp. 1 y 6.
50. Cortés 1996, p. 212.
51. Mira-Perceval Verdú y Rico Navarro 2011, p. 53.

42. Pocklington 1985, pp. 479-480.
44. Terés 1986, pp. 421-423.

52. Bernabé Pons 1999, p. 28: se trata de una zona de huerta situada «frente
al castillo almohade y al otro lado del río». Las demás fuentes utilizadas no
recogen este topónimo.

45. Asín Palacios 1944, p. 144.

53. Bernabé Pons 1999, p. 28.

43. Vernet Ginés 1960, p. 571.
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mientras que en una zona de habla catalana se esperaría más
bien la Favara.54
Almadrava, L’ (Petrer): del árabe al-maḍraba, en su
segunda acepción ‘el ladrillar, el tejar, la cantera de arcilla’
(«Lexemas», p. 267). El paraje de L’Almadrava se encuentra a
orillas de la rambla del mismo nombre a unos 3,5 km al este
del pueblo, junto al Racó de Benissa. De nuevo se observa
el traslado del acento de intensidad desde la antepenúltima
sílaba a la penúltima.
Almafrà, La (Elda-Petrer): probablemente del árabe
al-maḥras ‘el puesto de guardia, la rábita’ («Lexemas», p. 268)
con traslado del acento hasta la última sílaba, adopción de la
/ḥ/ como [f], normal en la zona catalanoparlante, y pérdida
de la /s/ final, sin explicación aparente. También sería posible partir del árabe al-mafraq ‘la bifurcación, la encrucijada’,55
como propuso María Jesús Rubiera,56 con idéntico traslado del
acento y la misma pérdida de la consonante final.
Benissa (Petrer): del nombre de familia árabe Ibn ‘Īsà
‘el hijo de ‘Īsà’ o el plural Banī ‘Īsà ‘los hijos de ‘Īsà’. El Racó de
Benissa se encuentra en un pequeño valle, junto al paraje de
L’Almadrava, a unos 3,5 km al este de Petrer. El nombre tiene
el mismo origen que el de la población de Benissa (Alicante).57
Disa, La (Elda): del árabe al-dīsa ‘el junco’ («Lexemas», p. 248). Se trata de otra de las «antiguas zonas más
ricas de cultivos»58 a orillas del río Vinalopó, situada a 2 km al
sureste de Elda.
Melic, el (Elda): del nombre propio árabe Mālik, con
traslado del acento de intensidad sobre la sílaba siguiente.
Existía en Petrer y Elda, en el siglo xvi, una importante familia
morisca apellidada Melic o Milic (grafiado Melich o Milich),59
cuyo nombre seguramente originaría el topónimo. El profesor
Míkel de Epalza propuso derivar este nombre del árabe malak
‘ángel’ y relacionarlo con el antiguo portal del Ángel,60 ubicado al final de la calle Purísima de Elda. No obstante, este

portal daba salida del núcleo antiguo de Elda hacia el oeste,
frente al río; en cambio, el paraje de El Melic está situado a
más de 1 km al sur de dicho punto, lo que hace inverosímil la
existencia de un vínculo directo entre los dos nombres.
Rafel (Petrer): del árabe raḥal ‘cortijo, aprisco, caserío’ («Lexemas», p. 285), con traslado del acento hasta la última sílaba y adopción de la /ḥ/ como [f], normal en la zona
catalanoparlante. El Racó de Rafel está enclavado en un valle
de la ladera norte de la Serra del Sit, a 5 km al este de Petrer.
Vinalopó, río (Elda): del árabe binā ‘edificio’ («Lexemas», p. 245) y el nombre propio andalusí Luppūn, compuesto del ism (primer nombre) Lupp y el sufijo diminutivo-hipocorístico del árabe magrebí y andalusí: -ūn. El antropónimo
Lubb (pron. /lup/) era frecuente entre los andalusíes, remontándose al latín lupus ‘lobo’.61 El topónimo Vinalopó recuerda el de Benamaurel (Granada), derivado de binā ‘edificio’
y el nombre propio Mawrāl, diminutivo del Mawr, procedente
del latín maurus ‘norteafricano’.62 El nombre del río —como
sucede con frecuencia con las denominaciones de los cauces acuáticos— se tomaría de algún lugar de su tramo alto.
Curiosamente, junto a su nacimiento en el término de Bocairent existe una cueva, con restos neolíticos, conocida como la
Cova del Vinalopó,63 que pudo dar nombre al río, aunque no
se puede excluir que la cueva tomara su nombre del río, y no
viceversa. Por otra parte, la profesora María Jesús Rubiera propuso partir de una raíz latina *pinna lupōnis, o un romandalusí
*penna lopón, que significaría ‘la peña del gran lobo’. Para ello
se basó en la existencia de casos de confusión entre el romance penna ‘peña’ y el árabe banī ‘hijos de’, de forma que un
hipotético *Pennalopón se habría convertido en *Banīlopón,
para dar finalmente Vinalopó.64

54. Bernabé Pons 1999, pp. 28-29.
55. Cortés 1996, p. 841.
56. Bernabé Pons 1999, p. 29.
57. Barceló Torres 1983, p. 123.

61. Oxford Latin Dictionary, p. 1156.

58. Prieto Cerdán et al. 2017, pp. 1 y 5.

62. Oxford Latin Dictionary, p. 1195.

59. Mira-Perceval Verdú y Rico Navarro 2011, p. 53; Guill Ortega 2011, p. 77.

63. Guilabert et al. 1999, pp. 88 y 97.

60. Bernabé Pons 1999, p. 29.

64. Bernabé Pons 1999, pp. 29-30.
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ZOOTOPÒNIMS DE LES COMARQUES DEL SUD DEL PAÍS VALENCIÀ
EN EL CORPUS TOPONÍMIC VALENCIÀ. NOTES PER A UN CATÀLEG
Honorat Ros i Pardo

El treball que presentem forma part de l’estudi Zootopònims en el ‘Corpus toponímic valencià’, que tracta d’elaborar una proposta de catàleg dels zootopònims del territori
valencià tant de les comarques de predomini lingüístic valencià com de les de predomini lingüístic castellà. El treball
d’ara se centra en la part que estudia els zootopònims de les
comarques del sud del País Valencià.
Primer de tot, agruparem les terres del sud valencià
segons el predomini lingüístic de les zones: zona sud de pre-

domini lingüístic valencià (PLV) i zona sud de predomini lingüístic castellà (PLC).
En la zona sud del PLV estan inclosos els municipis
valencianoparlants de les comarques l’Alacantí i el Baix Vinalopó (tots els municipis) i els municipis de PLV de les comarques el Vinalopó Mitjà (el Fondó de les Neus, el Fondó
dels Frares, Monòver, Novelda, Petrer, el Pinós i la Romana) i
l’Alt Vinalopó (Beneixama, Biar, Camp de Mirra i la Canyada de
Biar), i també Guardamar, que pertany al Baix Segura.
En la zona sud del PLC estan inclosos els municipis castellanoparlants de les comarques el Baix Segura (tots
menys Guardamar), l’Alt Vinalopó (les Salines, Saix i Villena) i
el Vinalopó Mitjà (l’Alguenya, Asp, Elda i Monfort).
En primer lloc, farem referència a les dades globals
de zootopònims de cada predomini lingüístic i assenyalarem
els que pertanyen a cadascuna de les zones del sud del País
Valencià, a les quals ens referirem amb la sigla PLVS per a la
zona sud de predomini lingüístic valencià i amb la sigla PLCS
per a la zona sud de predomini lingüístic castellà.
En els capítols segon i tercer, estudiarem de cada
zona el següent: el tipus de generadors (noms d’animals i derivats, llocs on habiten o actuen), el tipus de zootopònims, les
peculiaritats de cada comarca i les comparatives entre elles.
Finalment, en el capítol quart enumerarem, en dos
llistes, una per a cada zona de les comarques del sud, la proposta de catàleg dels zootopònims.

PAÍS VALENCIÀ

COMARQUES DEL SUD
l’Alt Vinalopó

l’Alacantí
el Vinalopó Mitjà

el Baix Vinalopó

el Baix Segura
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I. Zootopònims del Corpus toponímic valencià

•

1. Zootopònims per predominis lingüístics
•

La proposta de catàleg de zootopònims que hem elaborat inclou 2.482 zootopònims. D’estos el 59% pertanyen a
les comarques de predomini lingüístic valencià, amb un total
de 1.461 zootopònims, entre els quals hi ha els de la zona sud,
que en són 121.

La zona nord: s’hi inclouen les comarques de
l’Alt Millars, l’Alt Palància, i també hi ha dos zootopònims d’Alcúdia de Veo.
La zona central: està formada amb les comarques el Racó d’Ademús, els Serrans, la Plana
d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol, la Vall de
Cofrents i la Canal de Navarrés.

Els 1.021 zootopònims del PLC es distribuïxen de la
manera següent:
El major nombre es concentra en la zona central, on
està el 59% de zootopònims (711).
La zona nord inclou el 31%, amb 380 zootopònims.
La zona sud té el percentatge menor (10%), amb un
total de 132 zootopònims.
A més, hi ha 191 zootopònims que són compartits
intercomarcalment.

Al seu torn, els zootopònims del predomini lingüístic
castellà en són 1.021 (el 41% del total), la zona sud del qual
inclou 122 zootopònims, que representen el 8%.
2. Zootopònims del predomini lingüístic valencià
Hem agrupat les comarques tradicionals en
quatre zones. Per tant, a més de les comarques
del sud assenyalades, tenim:
•

II. Zootopònims de les comarques del sud del
PLV
La comarca amb més zootopònims és l’Alacantí
amb el 48% del catàleg de zootopònims del PLV. És seguida
per la del Vinalopó Mitjà, amb poc més del 37%.
El Baix Vinalopó inclou un poc més de l’11% dels
zootopònims de PLV i l’Alt Vinalopó solament el 3%.
Guardamar, del Baix Segura, solament té un zootopònim.
En la zona sud de PLV 9 zootopònims són compartits, i en el llistat final global solament hi ha
121 zootopònims.

Les comarques del nord1 amb el 44% dels zootopònims (un total de 673).

•

Les comarques del Túria i Xúquer2 amb 306 zootopònims, que són el 19% del catàleg.

•

Les comarques centrals3 amb 464 zootopònims
(el 29% del total).
Les comarques del sud tenen, en el conjunt del ca-

tàleg, el menor percentatge de zootopònims (8%), amb solament 121 zootopònims.
A més, hi ha 104 zootopònims que són compartits
intercomarcalment.

1. Generadors de zootopònims
Els tipus de noms d’animals generadors de zootopònims en el conjunt del PLV són un total de 191. D’estos noms
d’animals solament n’hi ha el 25% en les comarques del sud:
Els mamífers són els més abundants, amb 19 generadors i un poc més del 39%. En el total del PLV, són quasi el
58% i ocupen el segon lloc.
Les aus que, en el global del PLV, en són més del 46%
i ocupen el grup més nombrés de generadors, en PLVS ocupen
el segon lloc amb el 33%.

3. Zootopònims del predomini lingüístic castellà
Hem agrupat les comarques del PLC en tres zones.
Per tant, a més de la zona sud, tenim les següents:
1. Comarques del Nord: els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalatén,
Plana Alta i Plana Baixa.
2. Comarques Túria-Xúquer: el Camp de Morvedre, el Camp del Túria, l’Horta,
la Ribera Alta i la Ribera Baixa.
3. Comarques centrals: l’Alcoià, el Comtat, la Costera, la Marina Alta, la Marina
Biaxa, la Safor, la Vall d’Albaida.
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Els 9 invertebrats són quasi el 19% dels generadors
en PLVS i, com en tot el PLV, ocupen el tercer lloc, on generen
el 15%.
Resumim els zootopònims amb referència a lemes
(noms d’animal o derivats): les aus generen 48 zootopònims, els
mamífers 47, els invertebrats són referents en 12 zootopònims,
els peixos en 4, en 3 el rèptil (fardatxo), i un l’amfibi granota.
També estan presents en els zootopònims llocs o
activitats faunístiques (no derivats del nom dels animals),
En PLVS en són 5: colmenar (amb 3), niu (2), acevador (1),
assagador (1) i saleretes (1). Estos elements generadors són el
25% dels totals del PLV, on n’hi ha un total de 20.

Colmenar, 3: camí de Colmenars (Alacant), serra dels
Colmenars (Elx) i tossal de Colmenars (Alacant).
Niu, 2: altet del Niu (el Pinós) i barranc del Niu (el
Pinós, Monòver).
Assagador, 1: camí de l’Assagador (Alacant).
Acevador, 1: l’Acevador (Petrer).
Saleretes,1: les Saleretes (el Camp de Mirra).
1.3. Exclusius i quasi exclusius de PLVS
1.3.1. Exclusius
Zootopònim: font dels Llagostins (Xixona).
• Llagostí (saltamartí): insecte herbívor de cos
massís, cap gros i ulls prominents, de color terrós
rogenc, amb el tercer parell de potes robustes i
llargues a propòsit per a saltar, d’hàbits migratoris, que forma a vegades núvols que destruïxen la
vegetació dels llocs per on passa. I també és un
crustaci decàpode marí (Penaeus kerathurus),
de deu a catorze centímetres de llargària, potes
primes, llargues antenes, abdomen llarg i comprimit, vores de les mandíbules fibroses, closca
poc consistent, i d’un color rosat.

1.1. Noms dels animals i derivats
Els lemes referents a animals i els seus derivats que
generen zootopònims (entre parèntesis el nombre de zootopònims que generen) són els següents:
Aus, 16: àguila (5) / àligues (1): 6; buitre (1), buitrera (2): 3; capellanets (2), colom (1), coloma
(1), colomer (3), colomar (1): 6; corb (2), corbó
(1) , falcó (2), gall (1), ganga (1), gralla (5), pato
(2), perdiu (3), polla (1), pollastre (1), reiet (2) i
sit (10).
Mamífers, 19: ase (2), bou (1), burra (3), cabra (1),
cabres (3), cabrafic (1), cabrera (1): 6; cavall (4),
cérvol: cérvols (1), cervera (3): 4; conill (1), conillera (2): 3; gat (1), gos (3), llebrer (1), lleó (4),
llop (5), llobera (1): 6; llop marí (1), matxo (3),
mules (1), ovella (1), porc (1), raboses (1) i rata
(1).
Invertebrats, 9: aranya (1: Baranyes [?]): 1; caragol (2) / caragolet (1): 3; galera (4), llangosta
(1), llagostí (1), mosca (2), petxina (1), poll (1)
i puça (2).
Amfibi, 1: granota (1).
Peixos, 2: roget (2) i tonyina (2).
Rèptil, 1: fardatxo (3).

Zootopònims: barranc de barranc de Tonyina i pla de
Tonyina (Santa Pola).
• Tonyina: peix teleosti (Thunnus thynnus) amb el
dors blau fosc i el ventre platejat, de cos poderós, depredador actiu i amb la carn agradable i
nutritiva, que es consumix fresca, salada o en
conserva.

•

1.2. Llocs i accions generadores
Els llocs on els animals realitzen accions són 5 i generen 8 zootopònims:

Zootopònim: l’Acevador (Petrer).4
Acevador: lloc preparat per a caçar animals, de
ploma o pel, on es deixen aliments o aigua per a
atraure’ls.

4. Enllepolidor a les Illes Balears: punt en el qual es proporciona de forma
artificial, aliments a les espècies de caça (Llei de Caça de les Illes Balears
6/2007, art. 2b, 10).
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racó del Sit (Petrer), serra del Sit (Novelda, Petrer). També hi ha
un topònim en les comarques centrals: el Sit (Gaianes).
• Sit. En el DNV hi ha quatre referències ornitològiques: 1. Au (Emberiza hortulana) d’uns setze
centímetres, ratllada de bru i negrenc, amb el
cap de color verd, la gola groga, el ventre rogenc i el bec i les potes rosats; 2. Verderola:
Au (Emberiza citrinella) d’uns setze centímetres de llargària, amb el cap i les parts inferiors
groguenques, 3. Xitxit: Au (Emberiza cia) d’uns
setze centímetres, amb la gola i el cap de color
gris cendra amb fines llistes negres en el capell
i a través i davall de l’ull, i les parts superiors
de color castany llistades de negre, i 4. sit groc
(o golanegre): Au (Emberiza cirlus) d’uns setze centímetres, granívora, de color groc verdós
amb taques negres i rogenques.

1.3.2. Quasi exclusius
Zootopònims: Volteta de Ganga (Mutxamel), i també hi ha un topònim en les comarques del Túria i de Xúquer:
barranc de Ganga (Llíria).
• Ganga. En el DNV hi ha dos referències: terrerola: au (Calandrella brachydactyla) de quinze
centímetres, amb el plomatge terrós en les parts
superiors i l’abdomen completament blanc, i
xurra: au columbiforme (Pterocles alchata),
d’uns 31 centímetres, de potes molt curtes i cobertes de plomes, ales i cua llargues i punxegudes, que viu en la plana i té el vol ràpid. Segons
el DCVB: au gal·linàcia semblant a la perdiu, de
les espècies Pterocles alchata i Pterocles setarius
(cf. Vayreda Fauna Ornit.); castellà ganga, ortega.
Zootopònims: cova de les Llangostes (Alacant).5
També es troba en les comarques del nord: racó de les Llangostes (Alcalà de Xivert), i en les comarques centrals: Creuta
de la Llagosta (Pedreguer).
• Llangostes (llagosta). Segons el DNV la llagosta és un crustaci decàpode marí (Palinurus vulgaris), amb antenes llargues i fortes i les potes
del primer parell acabades en una ungla robusta, molt apreciat en gastronomia.6

2. Tipus de zootopònims
En PLVS hi ha els mateixos tipus de zootopònims que
en la resta de comarques.
Atesa la relació directa o indirecta amb el nom dels
animals distingirem entre els topònims menors els que es
consideren zootopònims directes o estrictes i zootopònims
indirectes.
• Els estrictes tenen una relació directa amb els
noms dels animals, denominacions que deriven
del nom, noms col·lectius de la fauna i llocs
relacionats amb una activitat faunística. En el
catàleg en són un total de 1.642 (916 del PLV i
726 del PLC). En PLVS en són 108, els més abundants (el 88%).
• Els zootopònims indirectes han esdevingut
de la incorporació al topònim del que podríem
anomenar zooantropònims. En PLVS en són 14, i
en el catàleg global n’hi ha un total de 456 (315
del PLV i 141 del PLC).
• Zootopònims de primer orde. En PLVS en són
22: el nom de l’animal (14) o un derivat del nom

Zootopònim: cova del Llop Marí (Alacant, el Campello).
• Llop marí. En el DNV foca mediterrània: mamífer marí carnívor (Monachus monachus) de pelatge marró en el dors i gris en el ventre, que pot
arribar als 2,7 metres de llargària.
Zootopònims: barranc del Sit (Petrer), cordellera del
Sit (Petrer), pla del Sit (Agost), cilla del Sit (Petrer), mama del
Sit (Agost, Petrer), penya del Sit (Petrer), pouet del Sit (Petrer),
5. Dins del port de Tabarca, prop de la Caleta: «Antigament hi tenien els tabarquins el viver de llagostes» (Joan Miralles i Montserrat, Publicacions l’Abadia de Montserrat, 2003, p. 163).
6. Vegeu llagostí (saltamartí).
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(6), o un nom de lloc (2) passa a ser un zootopònim.
Així de buitre s’ha generat el zootopònim el buitre;
de falcó, els Falcons, i de caragol, ha esdevingut
el Caragolet.
Del nom cérvol s’ha generat el zootopònim la Cervera; de lloba, la Llobera; de talpó, deriva els Talponars, i de llop, la Llobatera.
Del nom acevador s’ha generat el topònim l’Acevador, i de saleretes, les Saleretes.
•

4. Zootopònims complexos
Genèrics de diferents tipus poden ser complementats pel nom d’un animal, o un derivat del nom, per un lloc
relacionat amb la fauna, per un antropònim o per altre zootopònim: Exemples:
• Alt de la Mosca i camí del Fardatxo
• Casa de la Buitrera i pla de la Conillera
• Altet del Niu i barranc d’Almarx
• Tossal de Colomer i casa de Coniller
• Camí de l’Altet del Llop i llomes del Pla de la Conillera

100 zootopònims complexos: el nom de l’animal o el derivat del nom complementa i singularitza genèrics (d’orònims, hidrònims o antròpics). Són els més abundants:
75 de segon nivell: el barranc del Sit, camí del
Fardatxo, collado dels Matxos, finca de les Perdius, pla de la Gralla.
11 de tercer nivell: camí de l’Altet del Llop, ombries del Cap de l’Àguila i carretera de la Casa
del Lleó.
14 topònims amb zooantropònims: de vegades la presència del nom de l’animal en el topònim esdevé després de la transformació en
un antropònim (prenom, cognom o renom; i
d’oficis): barranc de Cabrafic, casa de Conillera,
llomes de Puça, punta Falcó i Volteta Ganga.

4.1. Els genèrics
4.1.1. Tipus de genèrics
Andrònims, 7: camí (10), carretera (1), casa (6), cases
(1), caseta (1), corral (1) i finca (1). Generen 23 zootopònims.
Hidrònims, 5: barranc (15), canyada (2), font (2), pouet (1), rambla (1). Generen 21 zootopònims.
Orònims, 28: almarx (1), alt (4), altet (3), bec (1),
cabeç (1), cala (1), collado (1), cordellera (1), cova (4), cilla
(1), esquena (1), esquenall (1), faldetes (1), lloma (6), llomes
(2), mama (1), ombries (1), pas (2), penya (2), penyeta (1), pic
(2), pla (7), punta (1), racó (3), recingle (1), serra (6), tossal (1)
i volteta (1). Generen 58 zootopònims.
Altres: raïls, que en genera només un.
4.1.2. Genèrics exclusius
Raïls (arrel, DNV). Genera un únic zootopònim: raïls
del Bec de l’Àguila (Mutxamel).
Esquenall. Carena d’una muntanya (DNV), sempre
amb la clau de cresta. Es troben tots a Busot: esquenall de
l’Ase (Busot), esquenall de la Foradada (Busot) i esquenall del
Racó de Calderó (Busot).

3. Zootopònims de primer nivell
Tenen les estructures següents:
• Directament el nom de l’animal, 14:
Substantiu nu del nom de l’animal, 2: Gralla i
Puça.
Nom de l’animal amb determinant, 13: el Buitre,
el Capellanet, el Caragolet, el Corbó, el Roget,
els Capellanets, els Falcons, els Matxos, els Pollastres, la Cabra, Galera, lo del Pato i lo Reiet.
• Derivats del nom de l’animal, 5: lo Cabrera, la
Cervera, la Llobera i el Llebrer, Baranyes.
• Llocs on els animals actuen, 2: l’Acevador i les
Saleretes.

4.1.3. Quasi exclusius
Almarx (estany, marjal, segons Carme Barceló). Zootopònims: l’Almarx de Colomer (Xixona), l’Almarx (Agres, la
Nucia, Xixona), l’Almarx de Móra (Xixona) i l’Almarx de Colomer (Xixona), i tres topònims més que es troben fora de
PLVS en les comarques centrals: Almarx (Pedreguer), barranc
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d’Almarx (Pedreguer), cova de l’Almarx (Alfafara, penya de l’Almarx a Agres).
Bec (punta, segons Coromines). Zootopònims: el
Bec de l’Àguila (Alacant, Mutxamel, Sant Vicent del Raspeg)
i Raïls del Bec de l’Àguila (Mutxamel), i un altre topònim fora
de PLVS en els comarques del Nord: pla de Bec (Atzeneta del
Maestrat).
Cilla (femení de cill, del llatí cinaucu): segons Coromines tallats de roca. Zootopònims: la Cilla del Sit (Petrer), i un
altre a Onil: cabeço de la Cilla.

camí de la Casa de la Burra, carretera de la Casa del Lleó, caseta del Pla de la Gralla, ombries del Cap de l’Àguila, Raïls del
Bec de l’Àguila, barranc de la Font del Llop, llomes del Pla de
la Conillera.
4.4. Zooantropònims
4.4.1. Topònims amb zooantropònims
Els topònims amb zooantropònims en són 14:
Camí de Colmenars (Alacant), casa de Conillera
(Agost), casa de Gat (Alacant), Feliu de Colomer (Xixona),
l’Almarx de Colomer (Xixona), llomes de Puça (Petrer), pla de
Galera (Novelda), pla de Petxina (Xixona), barranc de Tonyina
(Santa Pola), pla de Tonyina (Santa Pola), pla de Petxina (Xixona), punta Falcó (Alacant), tossal de Colmenars (Alacant) i
Volteta Ganga (Mutxamel).

4.2. Zootopònims de segon nivell
En són 75. N’hi ha de tres tipus: amb el nom de l’animal (68), amb un derivat del nom de l’animal (5): colomar,
colomer, buitrera (2) i cervera i amb el lloc on actua (3): assagador, colmenar i niu (2). Amb les estructures següents:
Genèric

Medials

Nom de l’animal

Alt

de la

Mosca

Barranc

de les

Gralles

Cabeç

del

Corb

Camí

de lo

Pato

Cordellera

del

Sit

el Bec

de l’

Àguila

Pic

de l’

Àliga

Genèric

Medials

Derivat de l’animal

Alt

del

Colomar

Barranc

de la

Buitrera

Lloma

de la

Cervera

Genèric

Medials

Lloc/acció

Altet

del

Niu

Camí

de l’

Assagador

Serra

dels

Colmenars

4.4.2. Prenoms, cognoms i renoms
Cervera (1): Saix
Colomer (2): Xixona
Colmenars (1): Alacant
Conillera (1): Agost
Falcó (2): Alacant
Galera (1): Novelda
Ganga (1): Mutxamel
Gat (1): Alacant
Petxina (1): Xixona
Puça (1): Petrer
Rata (1): Alacant
Tonyina (2): Santa Pola
Colmenars i Tonyina són exclusius.
5. Nombre de zootopònims per comarques
i municipis
D’un total de 32 municipis en PLVS, n’hi ha 22 que
tenen zootopònims. Són els següents:
L’Alacantí (63 zootopònims): Agost (10), Aigües (1),
Alacant (23), Busot (4), el Campello (3), Mutxamel (4), Sant
Vicent del Raspeig (5), la Torre de les Maçanes (2) i Xixona (11).
L’Alt Vinalopó (4 zootopònims): Beneixama (2), Biar
(1) i el Camp de Mirra (1).

4.3. Zootopònims de tercer nivell
Els Zootopònims de tercer nivell tenen l’estructura
següent: genèric1 + medials + genèric2 +medials + animal/
lloc. En són 11:
Altet de la Canyada de la Perdiu, camí de l’Altet del
Llop, camí de l’Esquena del Gos, camí de la Casa del Lleó,
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cocón (1) i madriguera (1). Estos elements generadors representen el 29% dels totals del PLC, on en són 13. En conjunt
generen 6 zootopònims.

El Baix Segura (1 zootopònim): Guardamar del Segura (1).
El Baix Vinalopó (14 zootopònims): Crevillent (1),
Elx (6) i Santa Pola (7).
El Vinalopó Mitjà (49 zootopònims): el Fondó de les
Neus (8), Monòver (15), Novelda (1), Petrer (19), el Pinós (3)
i la Romana (3).

1.2. Animals generadors
1.2.1. Aus i mamífers
Comparem els 10 generadors més productius d’este
grup de noms d’animals amb els generadors més productius
de tot el PLC i del conjunt del País Valencià.
En PLCS el primer generador és cabra, i ocupa el
quart lloc en el PLC i el tercer globalment en el PLV.
Lobo és el generador més productiu tant PLC (com
també llop ho és del PLV) i el segon en PLCS.
Conejo és el tercer generador en PLCS, i ocupa també el tercer lloc en el PLC i el sext (conejo/conill) en el catàleg
global.
Zorra ocupa el quart lloc en PLCS; és el segon en el
PLC i el quint (zorra/rabosa) en la llista global.
Paloma i derivats ocupen el quint lloc tant en PLCS
com en PLC, i el segon en el conjunt del catàleg.
Gavilán ocupa el sext lloc en PLCS; no està entre els
20 primers generadors ni del PLC ni del PLV (gavilà).
Águila, que és el quart generador de zootopònim del
PLV (àguila), ocupa en PLCS el lloc sèptim i està en el 15é lloc
en el PLC.
Els tres referents restants de PLCS (pavo, perro i yegua) queden fora del rànquing del vint primers del PLV i de
PLC.

III. Zootopònims de la zona sud del PLC
En la zona sud del PLC hi ha 122 zootopònims, repartits de la manera següent: el Baix Segura té el 50%, amb 66
zootopònims; l’Alt Vinalopó el 40%, amb 53 zootopònims, i el
Vinalopó Mitja el 10%, amb13 zootopònims.
A més, hi ha 11 zootopònims que són compartits intercomarcalment.
1. Generadors de zootopònims
1.1. Tipus de generadors
Els tipus d’animals generadors de zootopònims en
el conjunt del PLV són un total de 163. D’ells solament el 30%
ho són de la zona sud.
Les aus, que en el global del PLC són quasi el 39% i
ocupen el grup més nombrés de generadors (63), en la zona
sud de PLC també es troben en el primer lloc amb 19 lemes,
corresponent al 37% de la zona.
Els mamífers amb 18 generadors representen un poc
més del 35%. En el total del PLC són el 36%, amb 59 lemes, i
ocupen el segon lloc.
Els invertebrats amb 19 generadors són quasi el
20%, i ocupen el tercer lloc, com en tot el PLC, on són el 15%.
Resumim els zootopònims que remeten a noms
d’animal o derivats. Els generadors més productius són els de
noms de mamífers, que estan presents en 57 zootopònims;
després tenim els de noms d’aus, que trobem en 31 zootopònims; els d’invertebrats, en 16 zootopònims; els de peixos
(5), en 6 zootopònims; els de rèptil (3), en 4, i el nom d’un
amfibi que en genera només un.
També estan presents en els zootopònims llocs o activitats faunístiques (sense derivar del nom dels animals), En
esta zona del PLC en són 5: nido (2), bombo (1), colmena (1),

1.2.2. Resta de lemes d’animals
En tot el PLC, els invertebrats generen quasi el 15%
dels zootopònims. En PLCS són quasi el 20%. El caracol és el
que més en genera tant en el conjunt del PLC (15) com en
PLCS (4). Cigarrón derivat de cigarra) i langostina són exclusius.
Entre els amfibis el referent sapo és el que més es
troba en els topònims del PLC (12) i l’únic de la zona que
estudiem.
Entre els peixos el boquerón és el màxim generador
de la zona PLC i de la seua zona sud. Bonítol i el nom pescados
són exclusius de PLCS.
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Entre els rèptils la culebra i la vívora són els dos màxims generadors tant en tot el PLC com en la seua zona sud.

Teixidor:15 Finca del Teixidor (Oriola)
Palomaret: El Palomaret (Oriola)
2. Tipus de zootopònims
Entre els 122 zotopònims hi un topònim major (Oriola)
i 101 menors.
Dels menors hi ha 99 zootopònims estrictes: 23 de
primer nivell, 66 de segon nivell (els més abundants) i 10 de
tercer nivell.
Els zootopònims indirectes, que anomenem topònims amb zooantroponims en són 21.

1.2.3. Resum d’exclusius
Són exclusius de la zona sud del PLC:
Avión:7 Casa del Avión (Villena)
Bacalá: La Bacalá (Callosa de Segura)
Bonítol: Barranco de Bonítol (Monfort)
Chinchilla: Casa de Chinchilla (Villena)
Cigarrón: El Cigarrón (les Salines)
Gorrión: El Gorrión (Formentera del Segura).
Guirre:8 Casa de lo Guirre (Sant Miquel de les Salines) i Casa de los Guirres (el Pilar de la Foradada)
Langostina: Casa Langostina (Oriola)
Lechuza: Cueva de las Lechuzas (Villena)
Lirón:9 Lo Lirón (Oriola) i Lo Lirona (Oriola)
Pescados: Casa de los Pescados (Villena)

3. Oriola, zootopònim major
Oriola fou denominada Orcelis o Orecelis pels romans; fou capital de la província visigoda d’Auraiola, que
abraçava les actuals comarques del sud valencianes i Múrcia.
El seu referent seria l’or: terra d’or. Però, el seu nom també
s’ha relacionat amb l’oriol (Oriolus oriolus), que dóna nom a
la seua bandera com a senya d’identitat.
Hi ha, per tant, discrepàncies sobre esta qüestió ja
que uns assenyalen que ve d’aureus i d’altres del nom d’un au,
oriol. Per exemple, Abelardo Herrero Alonso en Toponimia premusulmana de Alicante a través de la documentación medieval
(ii) apunta, pel que fa a la Orcellis ptolemaica, que «parece ser
que se trata de una forma arcaica anterior a oriola (la “Aurariola” del Ravenate). Esta sí ha dejado restos toponímicos,
corriólas acuñaciones cultas, del tipo de “Ecclesia Orcelitana”,
que mantuvieron durante algún tiempo vivo su recuerdo, y la
existencia de un topónimo menor cercano a Orihuela: “Orcel”; el Campo de Orcel, que dice Escolanof Décadas, (ii, p. 15)
y el Monte Orcel, que señala F. Figueras (/4//canfe, p. 150)».
En canvi, Javier Sánchez Portas (web enhoriuela.com) parla de
l’oriol o herodio «un ave coronado con corona real, con alas a
medio desplegar que se ha relacionado por recientes estudios
con la oropéndola. Tradicionalmente se le relacionaba con un
ave mítica o con un Ave Fénix».

1.2.4. Onomàstica de contacte
Hi ha denominacions d’animals o derivats que mostren el contacte entre els dos àmbits lingüístics:
Alacrà:10 Los Alacranes (Xacarella)
Bacallà:11 La Bacalá (Callosa de Segura)
Bonítol:12 Barranco de Bonítol (Monfort)
Colomí:13 Cabezo de Colomina (Saix)
Raboser:14 El Rabosero (Asp)

7. Avión roquero, en valencià roquer (Ptyonoprogne rupestris).
8. Guirra (?): nom d’ovella autòctona valenciana. L’ovella guirra, roja o suada
és l’ovella autòctona del País Valencià. És d’ascendència africana com a conseqüència de les relacions amb el Magreb.
9. Rata de celler (Eliomys quercinus).
10. Aliacrà 2 (alacrà): «Aràcnid amb tràquees en forma de bosses i abdomen
que es prolonga en una cua formada per sis segments i acabada en un fibló
inoculador de verí en forma de ganxo que l’animal clava en el cos de les
preses» (DNV).
11. Bacallà: «Peix (Gadus morhua) de color variable i cos cilíndric, amb tres
aletes dorsals i dos aletes anals, que arriba a tindre més d’un metre de llargària i és molt apreciat com a aliment» (DNV).
12. Bonítol: «Peix (Sarda sarda) de cos fusiforme, amb el dors de color blau
fosc i el ventre blanc, que forma grans bancs que s’acosten a la costa a fer
la posta» (DNV).
13. Colomí 1: «Colom jove» (DNV).

15. Teixidor -a: «Insecte heteròpter (Ranatra linearis), de cos estret i cilíndric,
amb un llarg sifó respiratori» (DNV).

14. Raboser: lloc on hi ha raboses, segons el DCVB.
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4. Zootopònims de primera
El topònim es forma amb el nom de l’animal, o un
derivat del nom, o el lloc on habita o actua precedit de l’article.
Els zootopònims de primer nivell que es generen a
partir del nom de l’animal en són catorze. D’estos zootopònims deu pertanyen al Baix Segura, dos a l’Alt Vinalopó i dos al
Vinalopó Mitja; tres tenen com a referent un derivat del nom
de l’animal (palomaret, rabosero i tordera), i dos fan referència a llocs on hi ha animals (abelles en el colmenar) o element
al·lusiu a moltes aus (cocón).16

ZOOTOPÒNIMS DE PRIMERA
Comarques del sud PLC
El Caracol (Villena, AV)
El Cigarrón (les Salines, AV)
El Gorrión (Formentera del Segura, BS)
El Sapo (Elda, VM)
El Tocino (Oriola, BS)
La Bacalá (Callosa de Segura, BS)
La Mosca (Oriola, BS)
Lo Lirón (Oriola, BS)
Lo Lirona (Oriola, BS)
Lo Mosca (Oriola, BS)
Los Alacranes (Xacarella, BS)
Los Gatos (Formentera del Segura, BS)
Los Gavilanes (Oriola, BS)
Los Milanos (Monfort, VM)

5. Zootopònims complexos
5.1. Els genèrics
Els zootopònims complexos tenen sempre com a primer referent un genèric, amb dos estructures:
genèric + medial+ referent faunístic (zotopònim de primer nivell).
genèric 1+ medial + zootopònim de segon nivell

El Cocón (Albatera, BS)
El Colmenar (Oriola, BS)
El Nido (Rojals, BS)
El Palomaret (Oriola, BS)
El Rabosero (Asp, VM)
La Tordera (les Salines, AV)

Diferenciem 9 andrònims, 4 hidrònims i 17 orònims.
Els genèrics més abundants són coincidents amb els
de la resta del PLC: barranco (136 en PLC / 10 en PLCS), casa
(90 en PLC / 28 en PLCS), fuente (83 en PLC / 5 en PLCS) i
camino (64 en PLC / 5 en PLCS).
Són exclusius de la zona sud del PLC: arroba i azarbe.
Entre els antropònims és exclusiu de la zona el genèric arroba: La Arroba del Palomar (Catral) i La Arroba Madriguera (Catral).
L’arroba, segons la Gran Enciclopedia Aragonesa,
és un «término árabe que significa “una cuarta parte”». És
una mesura utilitzada per a expressar la capacitat, el pes o
la superfície. Com a mida de superfície, en la província de
Saragosa bé té «4 cuartales» i equival a 953,754 metres

Genèrics dels zootopònims complexos
Comarques del sud PLC

16. Cocón: equival al castellà puesta, capulla, capoll en valencià, que conté
els embrions del cucs de terra (lombriz). Zootopònims amb cocón: 3: Collado de los Cocones (Requena, Yátova), El Cocón (Albatera) i Los Cocones
(Requena).

Andrònims (9)

Arroba (2), Camino (5), Casa (28),
Casas (1), Finca (3), Mojón (1),
Molino (1), Partida (1), Venta (1)

Hidrònims (4)

Azarbe (3), Barranco (10),
Embalse (1), Fuente (5), Pozo (1)

Orònims (17)

Alto (1), Cabezo (3), Cabo (1),
Cañada (2), Collado (2), Cueva (2),
Loma (5), Paso (2), Peña (2),
Peñón (3), Picachos (1), Pico (1),
Puntal (2), Rambla (2), Rincón (3),
Sierra (2), Vereda (4)

Exclusius del PLCS: Arroba (2) i Azarbe (3)
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quadrats, o «5 cuartales» i equival a 1.191,9680 metres
quadrats.17
També és exclusiu el genèric hidrònim azarbe (de
l’àrab sarab, a través de la forma hispànica assarb), nom de la
séquia que transporta les aigües sobrants del regadiu.18 Este
genèric es troba en tres zootopònims: Azarbe de Anguililla
(Callosa de Segura), Azarbe de la Culebrina (Sant Fulgenci) i
Azarbe de los Caballos (Oriola).

5.3. Zootopònims estrictes de tercer i de quart nivell
En són un total de 9 de tercer nivell:
Zootopònim de segon nivell

5.2. Zootopònims estrictes de segon nivell
Són un total de 66 zootopònims. Estan formats per
un genèric especificat amb referència a un zootopònim de
primer nivell.
genèric

medials

referència faunística

Alto

de los

Bueyes

Barranco

del

Puerco

Camino

del

Lobo

Cañada

de los

Conejos

Casa

de la

Cigarra

La Arroba

del

Palomar

Los Picachos

de

Cabrera

Vereda

del

Toril

Genèric 1

medials

Barranco

del

Camino
Camino

Genèric 2

medials

Elements
faunístics

Pico

de la

Águila

de la

Casa

de los

Pavos

de la

Fuentre

del

Lobo

Casa

del

Canto

del

Gallo

El Rincón

de la

Fuente

del

Lobo

Finca

de la

Torre

de los

Pavos

Mojón

de la

Fuente

del

Lobo

Vereda

del

Paso

de las

Yeguas

Bajada

del

Pozo

de las

Yeguas

I un de quart nivell: Loma de la Bajada del Pozo de las
Yeguas.
5.4. Topònims amb zooantropònims
En són un total de 21. Majoritàriament pertanyen a
l’Alt Vinalopó (13): predominantment a Villena (10) i la resta
a Saix (5, dos d’ells compartits amb Villena). Al Baix Segura en
són 7, 3 d’ells a Oriola i la resta un a cadascun dels municipis
següents: Callosa de Segura, el Pilar de la Foradada, Catral i
Torrevella. I solament un al Vinalopó Mitja, a Monfort.
Els zooantropònims en són 15: Anguililla (Callosa de
Segura), Bonítol (Monfort), Cabrera, 4 (Villena), Cabreras, 4
(Villena, 2; Saix, 2), Cantalobos (Oriola), Caracoles (Villena),
Cervera (Torrevella), Chinchilla (Villena), Chorlito (el Pilar de
la Foradada), Colomina (Saix), Conejos (Villena), langostina
(Oriola), Madriguera (Catral), Palomares (Oriola) i Porrón (Villena).
De tots ells són exclusius de PLCS: Anguililla, Chinchilla, Chorlito i Langostina.

17. «Como medida de capacidad contiene 36 libras: en la provincia de Zaragoza la arroba de aguardiente equivale en el sistema métrico decimal a
13,33 litros; si se trata de aceite la equivalencia es de 13,93 litros. Como
unidad de peso, la arroba, que también equivale en su sistema a 36 libras,
equivale en el sistema métrico decimal a 12,126 kilogramos en la provincia
de Huesca, 13,212 en la de Teruel y 12,600 en la de Zaragoza. Como medida
de superficie, en la provincia de Zaragoza contiene ya 4 cuartales y equivale a
953,7544 metros cuadrados, y a 5 cuartales con equivalencia de 1.191,9680
metros cuadrados.»

6. Nombre de zootopònims per comarques i
municipis
D’un total de 32 municipis en PLCS, n’hi ha 20 que
tenen zootopònims. Són els següents:

18. Després dels regs, les aigües sobrants, bé directament o bé per filtració
són canalitzades en este tipus de construcció per a evitar embassaments, així
com per a facilitar la seua reutilització. Les canalitzacions més menudes que
aporten aigua als assarbs són conegudes com a azarbetas.
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Barranc de les Ovelles (Alacant, AL)**
Barranc de Tonyina (Santa Pola, AL)
Barranc del Lleó (la Romana, VM)**
Barranc del Llop (Santa Pola, AL)**
Barranc del Niu (el Pinós, Monòver, VM)**
Barranc del Porc (Santa Pola, AL)**
Barranc del Sit (Petrer, VM)**
Barranc dels Coloms (Xixona, AL)**
Cabeç del Corb (Xixona, AL)**
Cala Rata (Alacant, AL)
Camí de Colmenars (Alacant, AL)
Camí de l’Altet del Llop (la Romana, VM)***
Camí de l’Esquena del Gos (Agost, AL)***
Camí de la Burra (el Fondó de les Neus, VM)**
Camí de la Casa de la Burra (el Fondó de les Neus,
VM)***
Camí de la Casa del Lleó (Elx, BV)***
Camí de l’Assagador (Alacant, AL)**
Camí de lo Pato (Alacant, AL)**
Camí de lo Reiet (Alacant, AL)**
Camí del Fardatxo (Alacant, AL)**
Canyada de la Perdiu (Monòver, VM)**
Canyada del Bou (Monòver, VM)**
Carretera de la Casa del Lleó (Elx, BV)***
Casa de Conillera (Agost, AL)
Casa de Gat (Alacant, AL)
Casa de la Buitrera (Monòver, VM)**
Casa de la Burra (el Fondó de les Neus, VM)**
Casa del Lleó (Elx, BV)**
Cases del Poll (Alacant, AL)**
Caseta del Pla de la Gralla (Busot, AL)***
Collado dels Matxos (el Fondó de les Neus, VM)**
Cordellera del Sit (Petrer, VM)**
Corral de les Cabres (Monòver, VM)**
Cova de la Granota (Alacant, AL)**
Cova de les Llangostes (Alacant, AL)**
Cova del Llop Marí (Alacant, el Campello, AL)**
el Corbó (Xixona, AL)*
el Bec de l’Àguila (Alacant ,Mutxamel, Sant Vicent
del Raspeig , AL)**
el Buitre (la Torre de les Maçanes, AL)*

L’Alt Vinalopó (53 zootopònims): Saix (12), les Salines (8) i Villena (33).
El Baix Segura (66 zootopònims): Albatera (4), Algorfa (1), Callosa de Segura (3), Catral (3), Coix (1), Formentera del Segura (2), Oriola (28), Pilar de la Foradada (9), Redovà
(1), Rojals (2), Sant Fulgenci (2), Sant Miquel de les Salines (6),
Torrevella (3) i Xacarella (1).
El Vinalopó Mitjà (13 zootopònims): Asp (2), Elda (4)
i Montfort (7).
IV. Zootopònims del Corpus toponímic valencià
en les comarques del sud de l’Alt Vinalopó, el
Vinalopó Mitja, el Baix Vinalopó, el Baix Segura i
l’Alacantí
1. Zootopònims de les comarques del sud del
predomini lingüístic valencià
TOTAL ZOOTOPÒNIMS: 121
Zootopònims directes: 108
De primer nivell (*): 22
De segon nivell (**): 75
De tercer nivell (***): 11
Amb Zooantropònims: 14
Alt de la Mosca (Sant Vicent del Raspeig, AL)**
Alt del Colomar (Xixona, AL)**
Alt del Colomer (la Torre de les Maçanes, AL)**
Alt dels Conills (el Fondó de les Neus, VM)**
Altet de la Canyada de la Perdiu (Monòver, VM)***
Altet del Niu (el Pinós, VM)**
Altet dels Fardatxos (Monòver, VM)**
Baranyes (el Campello, AL)*
Barranc de Cabrafic (Busot, el Campello, AL)
Barranc de la Buitrera (Monòver, VM)**
Barranc de la Font del Llop (Sant Vicent del Raspeig,
AL)***
Barranc de la Mosca (Sant Vicent del Raspeig, AL)**
Barranc de les Cabres Mortes (Santa Pola, BV)**
Barranc de les Gralles (Xixona, AL)**
Barranc de les Mules (Beneixama, Monòver, AVVM)**
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el Capellanet (Elx, BV)*
el Caragolet (Petrer, VM)*
el Llebrer (Monòver, VM)*
el Roget (Agost, AL)*
els Capellanets (Mutxamel, AL)*
els Falcons (Monòver, VM)*
els Matxos (el Fondó de les Neus, VM)*
els Pollastres (el Pinós, VM)*
Esquenall de l’Ase (Busot, AL)**
Feliu de Colomer (Xixona, AL)
Finca de les Perdius (Santa Pola, BV)**
Font de les Gralles (Xixona, AL)**
Font dels Llagostins (Xixona, AL)**
Gralla (Monòver, VM)*
l’Acevador (Petrer, VM)*
l’Almarx de Colomer (Xixona, AL)
l’Esquena del Gos (Agost, AL)**
la Cabra (Petrer, VM)*
la Cervera (Agost, AL)*
la Cilla del Sit (Petrer, VM)**
la Llobera (Crevillent, Petrer, BV-AV)*
la Mama del Sit (Agost, Petrer, AL-VM)**
la Polla (el Fondó de les Neus, VM)*
les Saleretes (Camp de Mirra, AV)*
les Faldetes del Cavall (Petrer, VM)**
Lloma Alta dels Galls (Alacant, AL)**
Lloma de la Cervera (Agost , AL)**
Lloma de les Cabres (Beneixama, AV)**
Lloma de les Raboses (Alacant, Guardamar del Segura, AL-BS)**
Lloma del Cavall (Monòver, VM)**
Lloma dels Matxos (el Fondó de les Neus, VM)**
Llomes de Puça (Petrer, VM)
Llomes del Pla de la Conillera (Agost, AL)***
lo Cabrera (Alacant, AL)*
lo del Pato (Alacant, AL)*
lo Reiet (Alacant, AL)*
Ombries del Cap de l’Àguila (Biar, AV)***
Pas del Cavall (Santa Pola, BV)**
Pas del Gos (Petrer, VM)**
Penya de les Àguiles (Elx, BV)**

Penya del Sit (Petrer, VM)**
Penyeta de l’Àguila (Xixona, AL)**
Pic de l’Àguila (Monòver, VM)**
Pic del Corb (Monòver, VM)**
Pla de Tonyina (Santa Pola, BV)
Pla de la Gralla (Busot, AL)**
Pla de Petxina (Xixona, AL)
Pla del Sit (Agost¸ AL)**
Pla dels Caragols (Petrer, VM)**
Pla dels Llops (Alacant, AL)**
Pouet del Sit (Petrer, VM)**
Puça (Petrer, VM)*
Punta Falcó (Alacant, AL)
Racó de la Coloma (Petrer, VM)**
Racó del Fardatxo (Alacant, AL)**
Racó del Sit (Petrer, VM)**
Raïls del Bec de l’Àguila (Mutxamel, AL)***
Rambla del Roget (Agost, AL)**
Recingle dels Cérvols (Aigües, AL)**
Serra de les Àligues (Alacant, AL)**
Serra del Cavall (Petrer, VM)**
Serra del Sit (Novelda, Petrer, VM)**
Serra dels Ases (la Romana, VM)**
Serra dels Caragols (Sant Vicent del Raspeig, AL)**
Serra dels Colmenars (Elx, BV)**
Tossal de Colmenars (Alacant, AL)
Volteta Ganga (Mutxamel, AL)
Per comarques: AV: 3, AL: 60, VM: 44, BV: 11, AL-BS:
1, AL-AV: 1, BV-VM: 1 i AV-VM: 1
2. Zootopònims de les comarques del sud del
predomini lingüístic castellà
Total zootopònims: 122
Topònims Majors (****): 1
Topònims menors: 99
De primera (*): 23
De Segon nivell (**): 66
De Tercer nivell (***): 10
Amb Zooantropònims: 21

Zootopònims de les comarques del sud del País Valencià en el Corpus toponímic valencià. Notes per a un catàleg

Casa de la Polla (Villena, AV)**
Casa de las Loberas (Albatera, BS)**
Casa de lo Guirre (Sant Miquel de les Salines, BS)**
Casa de los Grillos (Oriola, BS)**
Casa de los Pavos (Asp, VM)**
Casa de los Perros (Villena, AV)**
Casa de los Pescados (Villena, AV)**
Casa de los Rates (Oriola, BS)**
Casa de Porrón (Villena, AV)
Casa del Avión (Villena, AV)**
Casa del Bombo (Villena, AV)**
Casa del Canto del Gallo (Sant Miquel de les Salines, BS)***
Casa del Chorlito (el Pilar de la Foradada, BS)**
Casa del Conejo (Elda, les Salines, Villena, AV-VM)**
Casa del Lagarto (Saix, AV)**
Casa del Lobo (Monfort, VM)**
Casa del Pajarico (Villena, AV)**
Casa Langostina (Oriola, BS)
Casas de lo Gavilán (el Pilar de la Foradada, BS)**
Collado de las Cabras (Villena, AV)**
Collado del Puerco (Villena, AV)**
Cueva de las Lechuzas (Villena, AV)**
Cueva del Cochino (Villena, AV)**
El Caracol (Villena, AV)*
El Cigarrón (les Salines, AV)*
El Cocón (Albatera, BS)*
El Colmenar (Oriola, BS)*
El Gorrión (Formentera del Segura, BS)*
El Nido (Rojals, BS)*
El Palomaret (Oriola, BS)*
El Rabosero (Asp, VM)*
El Rincón de Conejos (Villena, AV)**
El Rincón de la Fuente del Lobo (Villena, AV)***
El Rincón de los Gavilanes (Algorfa, BS)**
El Sapo (Elda, VM)*
El Tocino (Oriola, BS)*
Embalse del Caracol (Monfort, VM)**
Finca de la Torre de los Pavos (Catral, BS)***
Finca del Teixidor (Oriola, BS)**
Fuente del Lobo (Villena, AV)**

Alto de los Bueyes (Sant Miquel de les Salines, BS)**
Azarbe de Anguililla (Callosa de Segura, BS)
Azarbe de la Culebrina (Sant Fulgenci, BS)**
Azarbe de los Caballos (Oriola, BS)**
Barranco de Bonítol (Monfort, VM)
Barranco de Cabreras (Villena, AV)
Barranco de las Cabras (Villena, AV)**
Barranco de los Cuervos (Oriola, BS)**
Barranco del Boquerón (Saix, AV)**
Barranco del Búho (el Pilar de la Foradada, BS)**
Barranco del Burro (Oriola, BS)**
Barranco del Lobo (Oriola, Monfort, el Pilar de la
Foradada, Sant Miquel de les Salines, BS-VM)**
Barranco del Pico del Águila (Callosa de Segura, BS)***
Barranco del Puerco (Villena, AV)**
Cabezo de Colomina (Saix, AV)
Cabezo de la Zorra (Oriola, Sant Miquel de les Salines, BS)**
Cabezo de los Conejos (Saix, AV)**
Cabo Cervera (Torrevella, BS)
Cabrera (les Salines, Saix, AV)*
Cala de la Mosca (Oriola, BS)**
Cala de la Zorra (Torrevella, BS)**
Camino de Cabreras (Saix, AV)
Camino de la Casa de los Pavos (Asp, VM)***
Camino de la Fuente del Lobo (Saix, AV)***
Camino del Boquerón (Saix, AV)**
Camino del Lobo (Monfort, VM)**
Cantalobos (Oriola, BS)*
Cañada de la Perdiz (Elda, VM)**
Cañada de los Conejos (Oriola, BS)**
Casa de Cabrera Alta (Villena, AV)
Casa de Cabrera Baja (Villena, AV)
Casa de Cabreras (Saix, AV)
Casa de Cantalobos (Oriola,BS)
Casa de Caracoles (Villena, AV)
Casa de Chinchilla (Villena, AV)
Casa de Chorlito (el Pilar de la Foradada, BS)
Casa de la Cigarra (Sant Fulgenci, BS)**
Casa de la Paloma (Villena, AV)**
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Venta de los Perros (Oriola, BS)**
Vereda de Cabreras (Saix, Villena, AV)
Vereda del Nido (Rojals, BS)**
Vereda del Paso de las Yeguas (Albatera, BS)***
Vereda del Toril (les Salines, AV)**

Fuente del Piojo (Oriola, BS)**
La Arroba del Palomar (Catral, BS)**
La Arroba Madriguera (Catral, BS)
La Bacalá (Callosa de Segura, BS)*
La Mosca (Oriola, BS)*
La Peña del Águila de Arriba (el Pilar de la Foradada, BS)**
La Tordera (les Salines, AV)*
Les Cases de Palomares (Oriola, BS)
Lloma dels Caragols (Oriola, BS)**
Lo Gavilán (el Pilar de la Foradada, BS)*
Lo Lirón (Oriola, BS)*
Lo Lirona (Oriola, BS)*
Lo Mosca (Oriola, BS)*
Loma de Cabrera (Villena, AV)
Loma de la Bajada del Pozo de las Yeguas (les Salines, AV)***
Loma de la Culebra (les Salines, AV)**
Loma de la Zorrera (Sant Miquel de les Salines, BS)**
Loma del Caballo (Villena, AV)**
Los Alacranes (Xacarella, BS)*
Los Gatos (Formentera del Segura, BS)*
Los Gavilanes (Oriola, BS)*
Los Milanos (Monfort, VM)*
Los Picachos de Cabrera (Villena, AV)
Mojón de la Fuente del Lobo (Villena, AV)***
Molino de los Conejos (Saix, AV)**
Oriola (Oriola, BS)****
Partida de Cabreras (Saix, Villena, AV)
Paso de las Yeguas (Albatera, BS)**
Peña del Águila (Oriola, BS)**
Peñón de la Lobera (Coix, Redovà, BS)**
Peñón de la Zorra (Villena, AV)**
Peñón del Mosquito (Villena, AV)**
Pico del Águila (Oriola, BS)**
Puntal de la Víbora (Torrevella, BS)**
Puntal del Gato (el Pilar de la Foradada, BS)**
Rambla de la Zorrera (el Pilar de la Foradada, BS)**
Rambla del Conejo (les Salines, Villena, AV)**
Sierra de las Águilas (Monfort, VM)**
Sierra del Piojo (Oriola, BS)**

Per comarques: AV: 48, BS: 62, VM: 12 i AV-VM: 1
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posàrem a llegir-lo complet. No podem negar l’emoció que
sentírem quan vam veure aparéixer per primer cop les paraules orta d’Alacant, Loixa o Louxa (Lloixa), Beniali i Sant Joan.
Quatre topònims tan vius per a nosaltres com fa set-cents
anys. I perquè volem que continuen vius cal fer-los arribar a
totes les persones que ara viuen en este camp d’Alacant i que
els senten com una part de la terra on viuen. Al costat d’estos n’apareixen d’altres a què, tot i que han quedat amagats,
podem seguir el rastre. I, alhora que els topònims, apareixen
noms de persones, de dones i hòmens, que hi vivien i que, al
cap i a la fi, no devien ser tan diferents dels qui ara hi vivim.
Noms propis amb una història que forma part de la intrahistòria de santjoaneres i santjoaners.
En un temps en què s’ha produït un canvi revolucionari en la geografia de municipis com el de Sant Joan d’Alacant, després d’un procés que ha portat a la transformació
total del municipi i a un augment de la demografia, que en
seixanta anys s’ha vist multiplicada per set (dels tres mil habitants i escaig durant segles als prop de 25.000 d’ara mateix),
cal afermar-nos en esta arrel que tenim el privilegi de tindre
els santjoaners i fer veure que per a mantindre el fonament
ens cal la llengua en què parlaven ja fa més de set-cents anys.
Cal reivindicar estos topònims en la seua forma original valenciana perquè és una manera de recuperar el paisatge perdut. Un paisatge humà que va ser capaç de crear una horta
fèrtil en una terra castigada per les sequeres.
Si una imatge geogràfica acompanya el topònim,
al llarg del temps eixa mateixa imatge geogràfica pot rela-

Un paisatge sense uns ulls que el contemplen
no és res. Unes formes del relleu espectaculars sense la sensibilitat per a reconéixer-les no existeixen
en realitat. Un poble que no anomena i no reconeix els seus llocs de vida és un poble sense ànima.
Els topònims són formes d’apropiació, però mai no
van sols: una imatge geogràfica els acompanya.
Josep Vicent Boira i Maiques

Introducció
El tema de la nostra comunicació és el comentari a
l’onomàstica del nom de Sant Joan, que apareix per primera
volta en un escrit de 1315, per a posar en valor la llengua
que ens permet recuperar i reconstruir un paisatge notablement transformat en els últims anys. A traves de l’onomàstica volem fer arribar eixa veu, moltes voltes callada i emmordassada, a les persones que ara hi viuen, perquè senten que
eixos mots parlen de dones i hòmens que van viure en este
mateix espai geogràfic, i anomenar-lo, doncs, de la mateixa
manera és trencar el temps i igualar-nos-hi mitjançant la
toponímia.
El moment en què es feren els set-cents anys de
l’aparició documentada del nom de la nostra població va provocar que retornàrem al document que coneixíem pel resum
que en va fer Maria Teresa Ferrer i Mallol en 1990, publicat
en la revista Saharq Al-Andalus. Vam voler conéixer-lo i, després de rebre una còpia de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, ens
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El document ACA Reial Cancelleria. Processos
en foli, lligall 6 núm. 8 (òlim 34)

cionar-se amb diferents formes. Durant segles —fins i tot
quan l’Administració castellana substituí la de la Corona
d’Aragó i el castellà va ser llengua de l’Administració—, en
la parla dels habitants de l’horta el valencià era la llengua
que donava nom a l’espai. Amb tot, els darrers huitanta
anys han estat els pitjors. Primer va ser una repressió lingüística en els anys de la dictadura que provocà el canvi de
llengua en un gran nombre de famílies, primer a la capital i
després als pobles dels voltants. Després, l’arribada de població migrant a partir dels anys seixanta, majoritàriament
castellanoparlant, situa els valencianoparlants també en
minoria d’habitants.
Ara mateix, després de més de trenta anys d’autonomia, amb una administració local i provincial amb molt
poc sentiment pel valencià, el prejudici lingüístic i una ferma
voluntat de conflicte, que sovinteja en titulars de premsa i
en alguns corrents d’opinió que es neguen a reconéixer el valencià com a llengua pròpia d’esta terra, tenen els mateixos
objectius que aquells que permeteren que una part d’Alacant,
quedara sepultada per un urbanisme salvatge. Ens costa comprendre aquells que es lamenten perquè no es va fer més per
salvar Lucentum, la ciutat romana, i s’emocionen i proclamen
la seua importància, però no fan molt per a evitar l’aniquilació
i anul·lació del valencià, que forma part d’esta terra, sense
adonar-se que quan no el parlen ni el valoren ni li donen un ús
contribuïxen a destruir-lo. És més no comprenem com pot haver-hi mitjans de comunicació i part d’una administració que
es diu alacantina que fa tots els possibles per atiar el conflicte
lingüístic i no són conscients que cada volta que ho fan és
com si pegaren martellades a la silueta del moro que sosté el
castell de Santa Bàrbara, tan present en la imatge geogràfica
d’esta terra on estem.
Abans d’entrar a comentar el document no podem
acabar la introducció sense fer esment que ens movem en
dos direccions, la sincrònica i la diacrònica, per tant gairebé
podem dir que ens movem en una càmera del temps. Però
no ens mou la melangia per un temps passat sinó la voluntat de no caure en un forat fosc que anul·larà no sols una
llengua sinó el paisatge i la geografia que hi viu sota eixes
paraules.

Un procés per homicidi a Sant Joan en 1315
El document tracta d’un procés judicial per a esbrinar
qui matà Cilim Mahomadell, que més de set-cents anys després, malgrat la seua mort, allí viu. I de la mateixa forma que
la seua gonella roja destaca sobre el marge, les lletres del document, gastades i algunes difícils de llegir, ens mostren claus
per a conéixer la nostra història i per a mantindre una llengua
necessària perquè eixa història, la fem i la sentim més nostra.
Abans de continuar unes dades històriques. Estem
en 1315, encara no fa setanta anys que estes terres havien
sigut conquerides per la Corona de Castella, llavors arribarien
pobladors castellans, entre 1264 i 1266 té lloc la revolta mudèjar i la intervenció de Jaume I, que pacifica i promou que els
repobladors siguen catalans i aragonesos. Estes terres passen
a formar part definitivament de la Corona d’Aragó i del Regne
de València amb el rei Jaume el Just en 1296, tot i que amb
contínues i intermitents tensions dinàstiques i polítiques amb
el Regne de Castella.
En el moment que s’escriu el document gairebé fa
vint anys que pertanyen a l’Administració del Regne de València, que té el català com a llengua d’ús, però el català no és
solament una llengua de l’Administració, és també una llengua viva des de fa més de cinquanta anys. Fins i tot, segons
sembla, en este temps ha sigut adoptada per la població sarraïna, tal com manté la professora Maria Teresa Ferrer i Mallol.
Els topònims
Els topònims clars
En primer lloc parlarem d’aquells topònims, que anomenem clars, encara vius i que es poden reconéixer plenament, i de com s’han vist i es veuen amenaçats: Horta d’Alacant, Sant Joan, Lloixa i Beniali.
Orta d’Alacant (Horta d’Alacant)
Horta d’Alacant és sens dubte el topònim que més
voltes apareix citat al llarg del document, que no correspon
únicament al municipi de Sant Joan, sinó que ocupa també
[ 224 ]

Comentaris a l’onomàstica de Sant Joan d’Alacant en un document de 1315

part de territori del que hui és Mutxamel, el Campello i la part
nord-est de la ciutat d’Alacant. Tot i que encara hui manté
el nom, el que podem anomenar pròpiament horta es troba
actualment sobretot a Mutxamel i molt poc a les altres poblacions.
En la segona meitat del segle passat l’agricultura deixà pas als serveis i el cultiu de la terra va ser substituït per la
rajola, que va assolir el cim màxim en els anys de traspàs del
segle, per veure com es produïa al final del primer decenni del
segle xxi una aturada que omplí molts solars d’edificis inacabats o d’arbres secs, víctimes d’una voràgine aniquiladora de
terra i de memòria.
Així, volem posar en relleu que sent el topònim més
clar i repetit que apareix en el text, en l’actualitat ha vist
transformat el seu paisatge. Una horta viva ha deixat pas a un
camp edificat en alguns casos, massificat, i en altres estèril;
molt més erm que quan patia les sequeres que l’amenaçaven. Gràcies que encara es pot contemplar a la part nord de
l’horta, situada a Mutxamel, algun exemple que ens pot retrotraure al paisatge d’aquella època Pel que fa a la corrupció del
topònim genèric horta, quan es castellanitza el cap de l’Horta
passa a ser de las Huertas.
Que en 1315 aparega anomenada com a Horta
d’Alacant ens diu que, tot i que estem en una terra conquerida per cristians feia menys de cent anys, primer per Alfons X
i des de feia poc més de vint anys formant part de la Corona
aragonesa, hi ha una consciència de ser terreny conreat, que
continua el que es feia en temps de domini musulmà, com ho
fa patent no solament el nom dels qui viuen i la treballen sinó
el de les alqueries que s’alcen al llarg del terme.
Pel que fa a l’extensió de l’Horta d’Alacant, creiem
que ja en eixos moments ocupava des del riu Montnegre, Verd
o Sec, fins a l’Albufera. Hi ha documentada una alqueria de
l’Albufera en 1321. Tot i que autors com Sònia Gutiérrez proposen per estos anys que el reg acabava pràcticament on es
troba el cos sense vida de Cilim, nosaltres, com afirmen Pérez
i Aracil i Sala Ivorra en El reg a Sant Joan, font i eix d’un poble,
pensem que el reg arribava molt més enllà. Perquè una de les
característiques en el sistema de reg de l’horta és que les séquies formen un entramat de xarxes que sempre acaben en la
mar o en la marjal. Si el sistema de reg acabara pràcticament

a uns cent metres de Mutxamel, Sant Joan i la resta d’alqueries que anomena el document es trobarien en una marjal.
És més, pensem que l’origen de Sant Joan com a poble va ser
protegir la continuïtat del reg en el partidor del Turil, portons
al centre del nucli històric de Sant Joan d’Alacant, on es dividix el reg en el braçal de les Moletes i la séquia major. Un
punt clau que calia defendre en època de lluites entre regnes
cristians i amenaçada també per alguna incursió musulmana.
Per eixe motiu creiem que l’extensió devia ser semblant a la que descriu Cabanilles al segle xviii, tot i que sí que
pot ser menor el nombre de tafulles i d’habitants: «La huerta
de Alicante tiene una legua de oriente a poniente, y legua y
media de norte a sur contada desde el distrito de los Llanos,
hasta el llamado Marjál. Hay en ella 29.960 tahullas de riego
y 2.558 familias».
I acabem amb els versos que arreplega Sanchis Guarner en Els pobles valencians parlen els uns dels altres.
La gran Horta d’Alacant
pels seus fills tan celebrada,
només produïx arena
i en anys bons molta civada.

Ja sabem que érem una horteta comparada amb
d’altres més extenses i productives, però cal reconéixer l’esforç d’aquelles persones que feren fèrtil una terra tan castigada i mereixen que encara siga anomenada com ho ha estat
durant més de sis-cents anys de vida plena.
Sent Johan (Sant Joan)
En el document apareix transcrit com Sent Johan, que
arreplega la pronunciació característica dels parlants santjoaners i ens informa que en 1315 ja existix este lloc. Sens dubte
el nom vinculat a un sant cristià ens mostra que la creació de
Sant Joan havia d’haver sigut relativament recent, aproximadament uns cinquanta anys abans, quan cavallers i ciutadans
catalans la poblaren després que Jaume I vinguera en auxili
d’Alfons de Castella: un nucli administratiu cristià entre les alqueries de l’Horta d’Alacant, que naix al llarg de la séquia major i que ben bé podria tindre el centre en l’anomenat partidor
del Turil, per protegir el reg. Creiem que els primers pobladors
cristians podríem haver-se instal·lat un poc més a l’oest, en
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una zona més elevada al vessant del Calvari, on es troba el
topònim que veurem tot seguit i que en el text apareix al
mateix temps, ens referim a Loixa o Louxa, que ara coneixem
com a Lloixa, i és significatiu com apareixen tots dos topònims. Quan troben el mort, la transcripció del sumari ens diu
que Sancholo d’Ayora crida viafòs cap a Lloixa, i Aloquín ho
fa cap a Sant Joan amb el crit de barra barra. Ens preguntem
si això vol indicar-nos que a Lloixa viu una població major de
cristians mentre que a Sant Joan hi ha una major població
musulmana. Pel que fa al nom de Sant Joan, ara després de
tres segles, torna a ser l’oficial de la població amb el complement d’Alacant.
Volem parar esment en el fet que malgrat l’oficialitat
de l’única denominació en valencià, San Juan encara apareix
en nombrosos textos oficials, mapes, empreses i comerços. I
el que encara és pitjor, patix l’amenaça d’una denominació
aberrant, que se sent massa sovint i que fins i tot utilitzen alguns que hi viuen quan diuen San Juan Pueblo en comptes de
Sant Joan, amb una redundància ofensiva, no perquè ens avergonyim de ser poble sinó per meres qüestions lingüístiques,
provocat segurament perquè els alacantins castellanoparlants
quan anomenen la platja de Sant Joan, en terme d’Alacant,
han fet una translació de l’orde sintàctic, i en lloc de posar
primer el genèric i després el complement de nom que marca
la propietat, diuen San Juan platja, i com que són més, doncs,
ens han guanyat la partida i nosaltres ens hem quedat en San
Juan Pueblo.

tòric es convertix en un text característic de la historiografia més retrògrada, carregada de trets xenòfobs. Veiem uns
exemples:
Capítulo v. Incendio y destrucción
de la ciudad de Loja por los piratas
árabes
Hasta esta época no hemos hallado notícia
acerca de una pequeña ciudad que existia a la
parte norte de la villa y próxima a la Albufereta,
cuyos restos o escombros pueden verse hoy todavía a la falda de un montecillo: por primera vez la
encontramos con el nombre de Loja hacia mediados del siglo xii, y por cierto que una circunstancia
fatal nos la da a conocer, uno de esos sangrientos
fastos sobre los que a veces suele arrojar la historia una mirada superficial, suprimiéndolos en sus
páginas y relegándolos al olvido. La ciudad estaba
poblada de cristianos y no tenia fortificaciones de
ningún género, sino una cerca de tapia rodeada de
un foso y una empalizada toscamente construida
por manera que no ofrecía medios de defensa en
su caso [...] Aquel hombre les manifestó que tenia
una cuenta severa que ajustar con los cristianos de
Loja, quienes dijo sirvieron de espias para que el
rey de Castilla, en el apresamiento común durante
las correrías que hizo por aquella parte descubriese
donde tenia él sus ganados y sus graneros, dando

Louxa-Loixa (Lloixa)
Estem davant d’un topònim viu que, a més de donar
nom al llogaret, en va donar a un braçal, en ús mentre l’aigua
corria per la séquia, i ara en dóna a una partida del municipi,
a urbanitzacions i a un institut.
És el topònim més literari i llegendari de la població,
encara de forma oral he sentit narrar la destrucció de l’anomenada ciutat de Lloixa quan fou passada a foc per un atac de
pirates berbers i els habitants buscaren refugi a Sant Joan. El
fet apareix en cròniques antigues de la ciutat d’Alacant però
va ser José Pastor de la Roca, a mitjan segle xix, que presenta
la llegenda amb uns tocs èpics dignes de novel·la històrica,
característica del romanticisme, però en donar-li un valor his-

ocasión a que se los arrebatasen, incendiando las
mieses de sus campiñas, matándole sus esclavos y
dejándole enterament arruinado. Promete ayudarlos si aquella misma noche pegaban fuego a Loja
después de saquearla y prometiendo que él mismo
encontraria maña de sorprenderla. [...] Desde esta
época solo hemos podido averiguar que esta ciudad desgraciada quedó reducida a un caserio [...]
Se equivoca notablemente el deán don Vicente
Bendicho y lo mismo Gaspar Escolano con respecto a las aserciones siempre equívocas y vacilantes
respecto a Loja, suponiendo que era parte de la antigua Lucentum o sea la Albufereta que dista una
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nucli nou que es crea a la vora de la sèquia major on conviuen
cristians i musulmans.
No volem acabar sense esmentar un antropònim significatiu que té una pronunciació propera al topònim que ens
ocupa. Ferrer i Mallol, en estudiar el document de 1315 on es
parla de Benialí, topònim que veurem tot seguit, assenyala
que pot ser el Bonyali que apareix en un document de 1296,
en un plet entre Ramon Sacoma i Joan García de Loaysa. La
família dels Loaysa s’enfronta amb el rei Jaume II i pugna per
unes terres a Alacant. Com que sabem que Joan de Loaysa
finalment és qui ret fidelitat a Jaume II, ens preguntem si no
va ser el seu nom qui originà el nom de la població.

hora de las ruinas de aquella. El conde de Lumiares queriendo desvanecer el error, incurre en otro
más grave, cual es reducirla a un simple caserio o
partida rural y es que, falto de documentos, acotó
la idea, dándole fuerza de ley histórica. [...] Tales
son las principales fuentes consultadas para la redacción de la historia que se ofrece hoy al público, historia que resume en parte la de las villas de
Elche, Guardamar, Almoradí, etc. las de las antiguas
ciudades de Orihuela y Loja, esta destruida hoy y
apenas recordada en las crónicas.

Posteriorment, en 1924, Ia Crónica de San Juan de
Manuel Sala Pérez arreplega els fets amb una prosa carregada
també de trets xenòfobs, impròpia de la historiografia moderna:
Hasta mediados del siglo

xii

Benihali (Beniali)
Es troba a l’oest de la població, al sud-est de Lloixa,
i és un topònim menor d’alqueria que està plenament identificat físicament, amb accentuació plana en la parla de Sant
Joan. En l’actualitat es troba integrat dins de la població i no
queda rastre del seu passat agrícola. Anteriorment, donava
nom al braçal que s’obria cap al ponent quan la séquia major,
que venia de Mutxamel menys de mig quilòmetre cap al sud
d’on s’havia trobat el cos de Cilim, seguia cap a l’est per girar
als pocs metres i anava a trobar el punt clau de repartiment,
el partidor del Turil. Per a alguns autors, és el nom d’una alqueria sobre la qual s’origina Sant Joan.
També l’etimologia es prou transparent, si considerem que es forma amb el nom propi més el prefix beni. Coromines troba esta denominació en altres indrets «Llogaret
de la V. de Gallinera. Pron.: benialí [...]. Etim. Bäni alí (Hess, 41
etc.) [...]. També existí una pronunciació amb accentuació Áli
[Beniali] per la norma del vulgar hispànic de recular l’accent,
quan la síl·laba precedent era llarga. En aquest nom es degué mantenir també l’accent cultista, recordant el successor
del Profeta. [...] En tot cas, de l’accent vulgar del mateix nom
aràbic ve el nom del Biniali mallorquí, [...] al municipi de Sencelles [...] es Pou de Biniali». Segons Coromines, a Mallorca i a
Menorca trobem els topònims pou de Biniali, Abenialia, Biniáli
de sa Torre Veia i de sa Torre Nova.
Com una data significativa direm que fins a mitjan
xx
,
encara en esta part del poble, hi havia uns edificis
segle
que eren anomenats càbiles pels santjoaners.

no encontramos

en las crónicas el nombre de la ciudad de Lloixa o
Loja, desenterrando el polvo de sus recuerdos en la
noche de los tiempos por uno de esos negros y sangrientos fastos que tanto abundan en las pàginas de
la Edad Media, evocativas de aquella épica tragedia
que por muchos años desarrollaron en el suelo patrio los soldados de la cruz y de la Media Luna.

Des d’una perspectiva etimològica, Coromines creu
que és possible equiparar este nom amb el nom de la ciutat
andalusa de Loja a Granada. Tant Lloxa com Loja provenen de
lausia ‘llosa o llosat’ amb evolució mossàrab a ciutat de Lloixa.
Tot i que també diu: «hi ha una alternativa, possible: veure-hi
un nom pre-romà», ja siga de lloc o de divinitat. Segons Cormines, «Mitxelena [...] dubta entre una etim. basco-ibèrica (cf.
bc. lotsa ‘vergonya o por’) i quelcom d’europeu pre-basc, en
relació amb Loxa nom antic d’un riu d’Escòcia».
En el text, com hem dit abans, Sancholo d’Ayora
corre a Lloixa, cap a l’oest, cridant viafòs, això ens fa pensar
en un indret de població cristiana, situada al peu del tossal
del Calvari, on es troba la major altitud del municipi, fet que
li procura estar a l’aguait contra els atacs enemics. En esta
zona hi ha ara dos torres de defensa, la de Salafranca i la de
Bonança. Està situada a l’oest d’on es va trobar l’assassinat,
mentre que cap al sud, seguint la séquia major, Aloquin corre
cap a Sant Joan, el que ens permet apuntar que estem en un
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Els topònims perduts

Benmagruix o Benimagruix
Tot i que l’incloem dins dels topònims amagats, perquè amb este nom no trobem camp localització al municipi
actualment, el fet canvia radicalment si acceptem les tesis de
Mikel de Epalza quan afirma que en el document que tractem
«apareix la que és probablement la més antiga menció de
l’alqueria de Benimagrell, en una forma catalanitzada —segurament pels oficials judicials d’este origen— com a alqueria
de Beninagruix o Benimagruix»1.
Certament, Benimagrell és un topònim viu, que sempre ha aparegut lligat a Sant Joan, fins i tot administrativament es presenta unit a la població, Universitat de Sant Joan
i Benimagrell.
Mikel d’Epalza en l’article «Nota sobre Benimagrell,
antropónimo árabe-latino del siglo xiii y topónimo actual de
Alicante» manifesta que:

Canelles-Canyelles / Benifageig
En el document de 1315, trobem mencionada en
la primera pàgina sobre l’alqueria de Canyelles una propietat, heretament d’Antoni Andreu, on apareix mort Cilim.
En els interrogatoris els musulmans li donen el nom de Benifageig. Així que tenim un mateix lloc i dos noms, alqueria de Canyelles i Benifageig, un donat pels cristians i un
altre pels musulmans, sense comptar el nom d’heretament
d’Antoni Andreu.
Les variant Canelles i Canyelles es repetixen en la documentació relacionada amb el sistema de reg de l’horta: en
l’atafullament de 1598 apareix com a Canelles; en el manuscrit de Bendicho d’Alacant, figura com a Cañelles i el Racó; en
el manuscrit de Bendicho de València ho fa com a Canelles i
el Racó, i en el reglament del Sindicat de Regs de 1849 passa
a denominar-se Lloixa i el Racó.
No hem trobat altres referències al mot Benifageig,
però és un tret significatiu que apareguen els dos topònims
referits al mateix lloc, un quan l’anomenen els cristians i l’altre quan és anomenat pels sarraïns, i no debades la denominació àrab és la primera en caure en l’oblit.
Considerant esta situació, l’alqueria es devia trobar
al nord de Sant Joan, tocant a Mutxamel a l’altura de la finca
La Paz o el de Comte, el fet de trobar-se a la vora de la séquia
mare o major i d’on naix el braçal que rega les terres de la partida de Lloixa ens fa pensar en un lloc on creixien les canyes
i eixe pot ser l’origen del nom català. La doble denominació
ens porta també a preguntar-nos si no té una analogia en la
doble denominació que apareix en un braçal que després es
dobla, —Canelles se situaria un poc més a dalt, i Benifageig,
un poc més avall— com ocorre ara amb els braçals que donaven reg a Lloixa i el del Racó de Giner que rega terres un
poc més baixes.
Tot i que els dos topònims hui han deixat de tindre
ús, cal destacar que a la part sud i cap al ponent d’esta zona
hi ha el topònim menor el Canyaret, ara sense canyes i ple
d’asfalt i cases però on abans hi havia un canyar considerable
pel pas del braçal del Racó de Giner.

L’estudi del topònim s’enriquix, doncs, per
la seua naturalesa antroponímica (es tracta d’un
nom de família àrab «els Banü Magrel») i la seua
identificació amb el nom d’un membre d’eixa família, que es va distingir suficientment com per a
figurar en el repertori biogràfic de l’historiador i
polígraf Ibn Al-Abbar de València, de mitjan segle
xiii,

contemporani del personatge.
La identificació entre l’antropònim i el to-

pònim ha sigut mencionada per gairebé tots els
repertoris de topònims àrabs d’Espanya. [...] S’ha
d’advertir que és l’únic antropònim de la regió que
està documentat al mateix temps per la toponímia
i per un text àrab biogràfic.2

Epalza analitza que magrel és etimològicament un
adjectiu d’origen llatí, compost de l’adjectiu magrú ‘prim’ al
qual es va afegir el sufix adjectival de diminutiu ellu, amb la
qual cosa el significat de la paraula pareix bastant evident,
per a designar l’aspecte físic d’una persona, amb el significat
de ‘primet’ en català. També assenyala que en el mateix document que comentem apareix un veí amb el nom de Saat

1. Traducció nostra.
2. Traducció nostra.
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Algordo: «el mateix nom de descripció de qualitat corporal
i la mateixa simbiosi d’article àrab i adjectiu romanç, este
evidentment castellà».
Epalza analitza que magrel és etimològicament un
adjectiu d’origen llatí, compost de l’adjectiu magrú ‘prim’ al
qual es va afegir el sufix adjectival de diminutiu ellu, amb la
qual cosa el significat de la paraula pareix bastant evident,
per a designar l’aspecte físic d’una persona, amb el significat
de ‘primet’ en català. També assenyala que en el mateix document que comentem apareix un veí amb el nom de Saat
Algordo: “el mateix nom de descripció de qualitat corporal i
la mateixa simbiosi d’article àrab i adjectiu romanç, este evidentment castellà.”
Epalza analitza que magrel és etimològicament un
adjectiu d’origen llatí, compost de l’adjectiu magrú ‘prim’ al
qual es va afegir el sufix adjectival de diminutiu ellu, amb la
qual cosa el significat de la paraula pareix bastant evident,
per a designar l’aspecte físic d’una persona, amb el significat
de ‘primet’ en català. També assenyala que en el mateix document que comentem apareix un veí amb el nom de Saat
Algordo: «el mateix nom de descripció de qualitat corporal
i la mateixa simbiosi d’article àrab i adjectiu romanç, este
evidentment castellà».3
Pel que fa a Benimagrell, també Coromines el relaciona amb la família dels Magrall:

Benimocren
I un altre topònim que té una certa aproximació és
Benimocren. Tot i que no el podem identificar amb cap topònim actual amb eixa denominació, ens crida l’atenció quan
apareix en l’interrogatori d’Ali Abenzeyt i ens sembla molt
interessant perquè diu que «oí en Benimocren el viafòs i que
dormí en el sequer d’en Barrani sota clau». En esta declaració
trobem significatiu, a més, que un musulmà parle de viafòs en
lloc de barra barra, prova d’una translació en la denominació
catalana del barra barra. El fet és que si ha sentit el viafòs
hem de considerar que es troba al costat del camí, un camí
a la vora de la séquia on s’origina la població, i això fa que
ens preguntem si Benimocren és el nom que els musulmans
donaven al mateix Sant Joan.
Altres topònims menors
Amb Sequer d’en Barrani es pot fer referència no a
una casa sinó a un edifici on s’assecaven figues.
Amb Cases d’en Farigola es pot fer referència a un
propietari o a una agrupació d’edificis propers al tossal del
Calvari on creix la farigola. Tot i que ara la paraula timonet és
la més usual per a anomenar esta planta, també hi ha testimonis de l’ús de la paraula farigola.
Tanquem esta relació amb un nom genèric, el d’aljub,
que apareix esmentat per diferents testimonis quan narren el
que feren a la taverna o hostal de Maria na Loba. L’aljub estava fora de la casa, a voltes en el pati, o formaven part d’un
element comunitari.

En aquest sentit, hem de tenir en gran compte que hi hagué un personatge ben conegut entre els sarraïns de València de nom Ebn-Magrall.
En el repartiment figura també un amagrel com

Topònims de fora del municipi
Acabem amb els topònims que ens situen en un context de geografia política i històrica. Així apareix, en dos ocasions, Elx. En la primera quan es menciona que a la taverna de
Maria na Lloba pernoctaven tres moros d’Elx. I després quan
la mare d’un dels acusats fa un recurs a la sentència, i es diu
«com era a Oriola, Elx, Elda i la Vall».
També apareixen Barcelona, Regne d’Aragó, València
i Granada.

nom d’una partida [...] També es fàcil que un cop
caiguda València en mans dels catalans, aquest
Ebn Magral es retirés a Alacant que restà en mans
dels moros fins molts decennis més tard, i que
allà els seus familiars vagin fundar el poblet de
Benimagrell.

Amb tot el canvi de Benimagruix o Beninagruix per
Benimagrell no queda clar.

3. Traducció nostra.
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Antroponímia
Pel que fa a l’antroponímia podem fer una divisió entre els noms cristians i els musulmans:

1315, està vinculat a un lloc proper per on passaren cridant
el viafòs: ens referim a Alfadramí que dóna nom al braçal que
després s’anomena Beniali.
En Maria na Loba, viuda de Berenguer Lop, que regentava la taverna on passen fets significatius de la història,
tenim un exemple del canvi de gènere dels cognoms. I ens
preguntem si pot originar un altre topònim viu al municipi,
el de Llopera, situat al costat de Lloixa i proper al camí d’Alacant. Una taverna o, millor dit, un hostal situat en un encreuament de camins, on la legislació es pot no seguir plenament,
allà conviuen sarraïns i cristians, i és un lloc de pas on dormien
i bevien vi cristians i sarraïns junts. Hui en dia, la casa de Llopera ha desaparegut, però no una casa propera anomenada
la Coix. Tot i que això la separa del nucli de Sant Joan, a prop
encara es pot contemplar un aljub.
Un altre nom que apareix és Bernat Maymó, que en
l’interrogatori d’Alí Alforrum diu que «sent en sa casa sentí
que deien que Cilim havia passat per la carretera parlant amb
un altre». I apuntem la relació que pot tindre amb el topònim
Maigmona o Maimona, que se situa al costat de la séquia major, hui carrer del municipi que va cap al nord des d’on naix el
braçal de Beniali fins al lloc on es va trobar el mort.
Pel que fa al nom de Sancholo, molt a prop de Lloixa hi ha una propietat que és coneguda encara com a el de
Sanxo.

Antropònims catalans, aragonesos, castellans
Bernat d’Estadella, Ramon de Mirambell, Joan
de Granollers, Bernat Ferrer, Joan Rafols o Rolf,
Pere Massa, Ferrando Gomez, Bartomeu Bonanat, Pero Gonsalbez, Antoni Andreu, Francesc
de Mataró, Pere Aldet, Pere Andreu, Sancholo
d’Aiora, fill de Martin Roys, Maria (viuda de Berenguer Llop) dita na Lloba, Berenguer Arquer,
Bernat de Solsona, Bernat Maymó, Johan Colom, Domingo Bassa, Rodrigo Maimó, Gombau
de Remesses, Gonçal de Sinesses.
Si fem una mera aproximació, podem veure a primera vista com al costat de noms catalans, en major nombre,
n’apareixen altres en la forma castellana o aragonesa, Pere i
Pero, Sancholo d’Ayora, Martín Roys, Ferrando Gómez.
Alguns d’estos noms apareixen en la documentació
contemporània dels fets. Per exemple, el nom de Joan Rolf,
que figura en el text com a batle general, el trobem mencionat en Les aljames sarraïnes de la governació d’Oriola de Ferrer
i Mallol.
Hi ha cognoms que ens parlen de l’origen dels nous
pobladors o llinatges que trobem al llarg de les terres de parla
catalana: Mataró, Estadella, Bonanat o Mirambell.
D’entre la informació que hi ha referida a estos personatges destaquem Bernat de Solsona, de qui Tammem era
eixàric. Apareix, en Ferrer i Mallol Les aljames sarraïnes de la
governació d’Oriola, acompanyant Ali ibn Hudayr (fill de l’arraix de Crevillent), que en 1317 «insultà el procurador de les
terres dellà Xixona, Acard de Mur, davant de molts cavallers,
sense respectar la seua dignitat d’oficial reial. El rei ordenà
que Bernat de Solsona fos empresonat o donés fiança de 500
morabatins».
I Ramon de Mirambell, que en altres documents descobrim que era propietari de l’alqueria d’Alhadran, i que en
1305, tot i que l’havia assignada com a penyora del dot de
la seua filla, volia recuperar-la. Esta alqueria d’Alhadran pot
originar un topònim, que, si bé no apareix en el document de

Antropònims àrabs
Saat Alcantre, Cilim Mahomadell, Mahomet,
Abdelia Almo, Alí, Asmet Alfufe, Almet Alconsentaní, Asmet Azerdahim, Mahomet Hayir,
Mahomet Arrohana, Abdalhachc Abenhacip,
Mahomet Alhuarell, Abdella Alhuarell, Tammen Albocdur, Mahomet Abotix (dit Aloquin),
Alí Alforrum, Ali Abenzeyt, Mahomet Alatzar,
Acdica, Fàtima, Mahomet Abotix, Alí Alcapautx,
Mahomet Abenlop, Asmat Almartet, Albizay,
Saat Abotix, Salema. Cilim fill de Mahomadell,
Nexma (mare de Tammem Varassaat), Abdorraphe Axili, Aotzeis, Mozhada.
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Esta és una relació de noms i cognoms d’hòmens i
de dones que poblaren estes terres i que es van veure obligats a abandonar religió o terra, i que demanen una atenció
més detinguda que deixarem per a una altra ocasió. A més,
destaquem que trobem noms formats per una arrel arabollatina, és el cas d’Algordo. I acabem amb un cognom que podria
ser l’origen d’un topònim menor que dóna nom a una casa a
l’est de Benimagrell, ens referim a Caputxo, i ens preguntem
si s’amaga sota Ali Alcapautx.

llengua genuïna i predominant al llarg del temps: en valencià,
és clar.
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Epíleg
Encara que estos són noms i cognoms que es repetixen en altres documents, el que volem posar de manifest és
com, a través del document de 1315, apareix la vida quotidiana: el nom de cristians i sarraïns en una terra que conreaven, on sorgien conflictes però encara hi vivien junts, com
remarca Maria Teresa Ferrer i Mallol. En este indret de l’Horta
d’Alacant, cristians i sarraïns hi vivíem junts i compartien l’oci.
Però, de cap manera volem fer creure que es vivia un
idil·li entre sarraïns i cristians. Anotem com els noms de cristians que apareixen en el document fan referència a càrrecs
administratius i són tots d’hòmens, que en la seua majoria
no vivien en estes terres, sinó que hi tenien drets per domini.
Mentre que la majoria de noms àrabs sí que són d’habitants i
treballadors de la terra, de llauradors, com apareix en el text.
Pel que fa a la presència de les dones, són poques
les que apareixen en el document, i la majoria ho fan com a
mullers o mares, a vegades sense dir el nom propi. Destaquen,
però, Maria na Loba, que regentava un negoci, la taverna, i
Nexma, la mare d’un dels acusats, que recorre contra la sentència, coneixedora dels seus drets.
Set segles després ara novament els cens de les poblacions valencianes s’omplin de noms àrabs: novament convivim i treballem plegats. I els xiquets que porten noms àrabs
aprenen el valencià en una escola que ens vol a tots iguals. La
llengua ens iguala, i així, siga quina siga la procedència, gràcies a esta llengua comuna, el valencià, podem recuperar les
paraules escrites fa més de set-cents anys, i al mateix temps
recuperar, posar en valor i reconstruir un paisatge. Un paisatge
que necessita el compromís de totes i tots: habitants, administracions, mitjans de comunicació, per anomenar-lo en la
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Estudi antroponímic del poblament
al Fondó de les Neus (segles xvii-xix)
Ramón Santonja Alarcón
[Universitat d’Alacant]

Introducció
L’objectiu de la present comunicació és donar a conèixer l’anàlisi preliminar de l’onomàstica dels pobladors que
varen colonitzar el territori de l’actual terme del Fondó de les
Neus durant els segles xviii i xix, a través dels arxius municipals i eclesiàstics de la mateixa localitat i de les circumveïnes
d’Asp, Crevillent, Monòver i Novelda.
Intentarem acomplir dos objectius: en primer lloc,
farem un estudi de l’onomàstica local dels repobladors huitcentistes des de diversos punts de vista (numèric, lingüístic,
sociolingüístic, formal, etc.), i, en segon lloc, inclourem el llistat de pobladors que hem identificat entre 1746 i 1860 per
tal d’omplir, parcialment, el buit deixat per la destrucció dels
arxius parroquials.

també predominen els noms d’homes tot i que n’apareixen
alguns de dones, normalment en condició de viudes i en
pocs casos com a donzelles. Així doncs, dels noms que arrepleguem, en tenim un reflex en la geografia humana i social
(antroponímia) i una xicoteta evidència en la geografia literària (espais, personatges).
En comparació amb els noms dels homes, el recompte de noms de dona és menor quan els cerquem, com acabem
de dir, en les fonts notarials, però no és així en la resta de fonts
(parroquials i municipals).
Els costums de l’antroponímia
La tria d’un nom o d’un altre obeeix a factors culturals diversos. Les causes que poden influir en la selecció són
entre d’altres:
1. Causes estrictament familiars: el nom del pare o
de la mare, dels avis o d’uns altres parents i padrins. De vegades, el nom ve marcat per l’existència d’una clàusula d’herència que obliga a tal
elecció.
2. Causes religioses: devoció familiar, advocació de
la festa del dia de naixença o bateig, religiositat
local, de la zona o general, participació del prevere celebrant, etc.
3. Altres causes: esdeveniments en el part o naixença, circumstàncies de naixença o del bateig
(orfes, bessons, il·legítims), lloc on es porta a cap
el ritu, personatges del moment, etc.

Els noms arreplegats
La naturalesa de les fonts que fem servir ha condicionat el corpus estudiat. Hem aconseguit identificar el
nom d’unes cinc-centes persones en el període que treballem. De tota manera, el dèficit més important no és
quantitatiu sinó qualitatiu: en els documents notarials que
estudiem predominen els noms masculins, mentre que en
els llibres parroquials hauríem trobat naixements i defuncions de persones dels dos sexes en xifres semblants. En
uns documents, com ara les preses de possessió del marquesat d’Elx en favor d’un senyor, només apareixen noms
d’homes que són caps de família i que hi acudeixen com a
representants dels veïns. En capbreus i documents de venda
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No podem analitzar alguns d’aquests motius amb la
informació que tenim, ja que, per haver-se perdut els arxius
parroquials, no disposem de la data de naixement i el nom
dels padrins. Sí que comentarem, però, alguns altres factors,
com ara la influència que pot haver exercit la procedència
dels ascendents, i també els possibles motius religiosos o familiars de la tria d’un nom o d’un altre.

Exemples documentals
Les primeres referències documentals que hi ha del
poblament es troben en notícies sobre cases de camp uns
anys abans de l’expulsió dels moriscos, els quals no conformaren la població posterior perquè no varen tindre continuïtat,
i per tant no s’han tingut en consideració. Seria, en canvi, en
la carta pobla on quedarien documentats alguns repobladors,
encara que caldria esperar un segle per trobar en una carta, en
concret, en la de Luis Esquerdo dirigida a la Junta de la Sitiada
Patrimonial d’Elx per tindre’n referències:

Fonts
Entre les principals fonts emprades estan els arxius
parroquials (Asp, el Fondó de les Neus, Monòver, Novelda, Crevillent), els municipals (Asp, Novelda, Monòver), i els protocols
notarials (Novelda, Monòver, Elx). També hi ha algunes notícies
en l’Arxiu Històric de la Diputació Provincial d’Alacant (censos, repartiments, correspondència, comptes) i en l’Arxiu Històric Nacional (secció Noblesa, arxiu dels ducs de Baena), en
la correspondència administrativa que mantenien els senyors
territorials i els administradors del territori. A més, tenim fonts
incloses en Els llibres de claveria de Monòver (1652-1695), Els
llibres de la mà de consell de Monòver i Mortuoris.1

Muy señores míos [...] los sujetos que en los
Ondones se encontraron quando los migaletes entraron en tal paraje ejecutando el robo de los castellanos, los hixos de Juan Caparos, Alonso Garsía
y Bartolomé Gumiel con los de Monóvar que allí
se mantienen a los que violentamente obligaron
diesen el escaso mantenimiento en que se hallaron
por entonses esta jente es sierto se mantuvieron
por aquella noche […]. Aspe, março a 2 de 1709.2

En la carta apareix tant una sèrie de noms propis
d’Asp, com eren Juan Caparrós, Alonso García i Bartolomé Gumiel, com la denominació genèrica del lloc d’origen, Monòver,
encara que a partir de la documentació notarial també podem saber-ne els noms.
En notícies posteriors figuren els noms següents: «a
once de febrero de mil setecientos treinta y un años […] parecieron Joseph Cerdán de Ochoa y Damián Vicedo, vecinos de
dicha villa y residentes en los Ondones de esta villa»,3 encara
que no es diu quin és el seu origen, se sap que el primer era de
Monòver; en canvi, no s’ha trobat l’origen del segon. Tot i això, al
llarg del temps continuem trobant-lo en escriptures posteriors:

Metodologia
La dispersió de les fonts i l’escassesa d’alguna d’elles
o fins i tot l’absència (llibres de batejos des de 1912 al Fondó
de les Neus) pot parèixer que ens dificulta la recerca. Malgrat
això, tenim altres fonts alternatives en dos llocs: en l’Arxiu
Municipal de Novelda (secció de protocols notarials), on hi
ha tot tipus de documentació (testaments, compravendes,
hipoteques, préstecs, arrendaments), i en la correspondència
administrativa dels ducs de Baena.
A partir d’aquestes fonts s’ha creat una base de dades que ens permet conèixer les empremtes que el català ha
deixat tant en la parla com en la toponímia i l’antroponímia
(noms i cognoms). Quan ha estat possible, cada nom de persona s’ha comprovat a partir de dos fonts independents (eclesiàstiques i civils).

Damián Vicedo vecino de ella, y morador en el
pago del Hondón de Nuestra Señora de las Nieves
desta jurisdicción, y dijo: que habiendo contraído
matrimonio in facie eclesie en primeras nupcias
2. Arxiu Històric Nacional, secció noblesa, arxiu dels ducs de Baena, correspondència administrativa, AHN5.1.23.1.1.14.3.4, Diversos-Colecciones,174,N.2,
fol. 38r.

1. Rafael Poveda i Bernabé (1995): Els llibres de claveria de Monòver (16521695), Ajuntament de Monòver; Rafael Poveda i Bernabé (1992): Mortuoris,
Monòver, viuda de Manuel Vidal; Rafael Poveda i Bernabé Rafael i Marcial
Poveda Peñataro: Els llibres de la mà de consell de Monòver, Monòver.

3. Arxiu Municipal de Novelda (AMN): secció de protocols notarials, Francisco
del Pilar (1731), f. 23.
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con Josepha María Cerdá, ya difunta […] duran-

su legítima consorte, y Juan Cerdá, hijo de Juan Manuel Cerdá,

te dicho matrimonio por muerte de María Verdú,

vecinos de la de Monóvar […] en el pago de los Hondones».9

madre de la contenida Josepha María Cerdá [...]

Quant als noms que observem en aquestes famílies

Joseph, Josepha, María y Antonia Vicedo, hijos del

es pot veure una tendència a posar als fills el mateix nom

otorgante y de la referida Josepha María Cerdá.4

que tenen els pares. Aquesta fidelitat onomàstica genera

La dita Josepha María Cerdá, era filla de Juan Félix
Cerdá i germana d’Isabel Ana Cerdá, que apareix en l’escriptura de la divisió de béns entre els hereus de Francisco Tortosa Juan, de Monòver: Tomás Tortosa, Joseph Cerdá, Isabel Ana
Cerdá, on es diu: «todos vecinos de esta villa y moradores en
el pago del Ondón de Nuestra Señora de las Nieves».5
Per tant, estem amb els primers pobladors del Fondó
de les Neus, ells i els seus fills, i ho podem comprovar en la
partida d’un dels matrimonis dels Tortosa i els Cerdá,6 i també
en el poder atorgat conjuntament a «Francisco Tortosa, Juan
Manuel Cerdá, Francisco Boix e Isabel Ana Cerdá viuda de Joseph Tortosa, vecinos de la villa de Monóvar, Francisco Barceló, Francisco Botella de Martínez, Josepha María Esteve viuda
de Francisco Cerdá y Michaela Planelles viuda de Francisco
Botella, vecinos de esta de Aspe».7
Els primers són, a més de Josepha María Esteve, de
Monòver; la resta són d’Asp, excepte Francisco Barceló, que
és de Saix.8 Tot aquest grup està format pels propietaris més
grans del territori de la parròquia del Fondó de les Neus. De
Francisco Barceló va quedar el topònim en la partida rural de
Rincón de Barceló, en el mateix terme.
Més endavant, continuen les notícies sobre els mateixos pobladors: «Juan Cerdá, hijo de Francisco Cerdá, ya difunto
y de Josepha María Esteve, su mujer, vecino de esta villa, Joseph
Tortosa, hijo del difunto Joseph Tortosa y de Isabel Ana Cerdá,

poca varietat: Juan, Joseph (en la versió femenina, Josepha),
Francisco i María.
A mesura que passen els anys, hi arriben nous pobladors; en aquest cas, també són de Monòver: «Joseph Vidal de Vidal, vulgarmente llamado el tenore, vecino de esta villa de Aspe
y morador en el Hondón de Nuestra Señora de las Nieves»10
i «Joseph Vidal y Catalina Pérez, consortes, vecinos de ella, y
moradores en el Hondón de Nuestra Señora de las Nieves».11
Els dos són de cognom Vidal, però aquestes famílies no estan emparentades entre elles, i a més no deixaren
descendència al Fondó de les Neus. Però, el que resulta més
interessant és el malnom que porta un d’ells, el tenore, de
significat desconegut.
Per altra banda, hem aconseguit identificar el primer
dels dos Vidal: Josef Francisco Antonio Vidal y Poveda, nascut
en 1727,12 casat en 1757, a Monòver,13 amb Josefa María Catalina Vidal y Amat; i del segon, Joseph Vidal y Vidal, només
tenim la seguretat d’identificar de forma fefaent la seua dona
Catalina Pérez y Ochoa.14
Però, l’única font de consulta no sols han estat per
a nosaltres els documents de notaris, sinó també el llibre de
Mortuoris de l’església de Monòver, on hi ha les referències
següents: «14.03.1774- Josepha Ortega, vda. de Gaspar Pérez,
natural de Aspe y parroquia de Na. Sra. de las Nieves»,15 i
«31.03.1777- Jabiera Cerda, muger de Gaspar Peres, vezina de

4. AMN: protocols notarials, notaris d’Asp: Joseph Pérez y Cañizares (1750),
f. 84r.

9. AMN: protocols notarials, notaris d’Asp, Joseph Pérez y Cañizares (1753),
f. 16r.

5. AMN: protocols notarials, notaris d’Asp: Joseph Pérez y Cañizares (1752),
f. 22r.

10. AMN: protocols notarials, notaris d’Asp, Joseph Pérez y Cañizares (1764),
f. 24r.

6. Arxiu parroquial de Monòver (APM): M-01 (1651-1722), partida de
matrimoni de Francisco Tortosa i Ana Isabel Cerdá en 1715, f. 188; APM: M-01
(1651-1722), partida de matrimoni de Joseph Tortosa i María Cerdá en 1715,
f. 191.

11. AMN: protocols notarials, notaris d’Asp, Joseph Pérez y Cañizares (1771),
f. 15r.
12. APM: batejos, 1727, f. 172.

7. AMN: protocols notarials, notaris d’Asp: Joseph Pérez y Cañizares (1753),
f. 15r.

13. APM: M-03 (1754-1767), 1757, f. 50.
14. Arxiu parroquial de Monòver: M-02 (1723-1754), 1727, f. 69.

8. Arxiu parroquial de Saix: llibre de batejos (1706), partida de bateig de
Francisco Barceló, f. 163v.

15. Rafael Poveda Bernabé: Mortuoris, p. 84.
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la villa de Aspe y moradora en el caserío de Nuestra Señora de
la Nieves, natural de esta villa.»16
No hem pogut establir relacions personals entre ells,
però pel cognom (Cerdá) podem adscriure Jabiera Cerda als
Cerdá que resideixen al Fondó de les Neus des de principis
de la centúria. Quant al nom dels homes, Gaspar, és propi de
algunes de les famílies que més endavant apareixeran en la
història del Fondó.
En 1773, en un establiment a favor de «Sebastián
Rico, vecino de esta dicha villa, un solar de casa en el Ondón
de Nuestra Señora de las Nieves, término y jurisdicción de la
misma, que contiene cincuenta palmos en cuadro, que linda
de una parte con solar de Joseph Tortosa de Viciedo, de otra
con camino, que va a la balsa, de otra con realengo y de otra
con calle»,17 tenim dades prou interessants perquè hi apareix
un nom, Sebastián, que perdurarà en diverses famílies (Tortosa
i Bonmatí). A més hem pogut identificar el seu origen: Sebastián Rico Verdú, nascut en 1729 (Monòver),18 fill de Jusep Rico
y Molina i Violante Verdú y Pérez, casat a Monòver, en 1750,19
amb Rosa María Tortosa y Cerdá ( 1729, Monòver), filla de
Joseph Juan Tomás Tortosa y Juan (1697, Monòver) i Jusepa
Ysabel Ana Bárbara Cerdá y Verdú (1695, Monòver), i també
que estava relacionat amb les susdites famílies dels Tortosa i els
Cerdá, i ens mostra les relacions entre els seus membres.
Si bé totes aquestes notícies fan referència al caseriu
del Fondó de les Neus, la intenció d’establir-se no s’observa
fins a finals del segle xviii: «Gaspar Pérez de Cerdá, vecino de
esta villa, morador en el partido del Ondón de Nuestra Señora
de las Nieves […] a Francisco Cremades de Martínez del mismo vecindario ciento ochenta y ocho tahullas tres ochavas
de tierra inculta que el otorgante posee como propias en el
partido de la Canalosa».20 Però d’això hi ha escasses referències documentals en les actes de l’Ajuntament d’Asp fins a
principis del segle xix.
A principis de la mateixa època tenim una família, els
Prieto (en origen d’Asp, però amb un resident al Fondó de les

Neus des de feia uns trenta anys): «Vicenta Pérez, viuda de
Diego Prieto, Rafael Prieto y Pérez, Diego Prieto y Pérez, Josef
Prieto y Pérez, Francisco Sánchez y Ramona Prieto, consortes,
y Francisco Cerdá y Vicenta Prieto, también consortes, hijos y
yernos estos dos últimos de dicha difunta.»21 A nivell antroponímic, en aquest grup familiar era costum portar el nom
de Diego, que ens serveix per a identificar-los i distingir-los
d’unes altres persones amb el mateix cognom que resideixen
a la Canalosa, que són també d’Asp, però sense estar emparentats els uns amb els altres.
Per altra banda, de la mateixa manera que succeïa a
la Canalosa, es poblava un altre indret rural, la Solana, situada en la zona nord de l’actual terme del Fondó de les Neus.
Ens consta pel testament de «Juan Cerdá y Catalina Torres,
consortes, moradores en este poblado de Ondón de Nuestra
Señora de las Nieves, término y jurisdicción de la villa de Aspe
[…] tenemos por hijos legítimos y naturales, a Juan, Francisco,
Bárbara casada con don Ignacio Gumiel, Ramona casada con
Francisco Tortosa, a María Cerdá viuda de Francisco Casa (?), y
a Antonia Cerdá y Torres, ya difunta».22
En la seua identificació hi trobem Catalina María Josefa Torres y Giménez, nascuda en 1734 (origen: Monòver).23
És filla de Juan Torres y Blasco i Catalina Giménez y Gonzalves; casada amb Juan Cerdá. La resta de la família dels Torres
residia en la partida rural com consta en els repartiments de
1840 i 1843.24 I també, «Catalina González, viuda de Joaquín
Torres, del propio vecindario, moradora en su campo, partido de la Solana, feligresía del Ondón y parroquia de Nuestra
Señora de las Nieves».25
Ací teniu un llistat d’electors. En aquesta font es documenten els noms dels pobladors i els seus descendents:
Don Juan Lorenzo Tortosa
Gaspar Pérez y Cerdá
Silvestre Cerdá y Brotons
Sebastián Bonmatí y Rico
21. AMN: protocols d’Asp: Rafael Almada y Reyes (1800), f. 24r.

16. Rafael Poveda Bernabé: Mortuoris, pp. 87-88.

22. AMN: protocols d’Asp: Rafael Almada y Reyes (1810), f. 54r.

17. AMN: protocols d’Asp: Juan Francisco Llopis y Gumiel (1773), f. 6.

23. Arxiu parroquial de Monòver: batejos, 1733, f. 344.

18. AMN: batejos, 1729, f. 235.
19. APM: M-02 (1723-1754), 1750, f. 234.

24. Arxiu Històric de la Diputació Provincial d’Alacant: Comptes municipals
corresponents a l’exercici de 1843, signatura: GE-13618/1, expedient 43/32.

20. AMN: protocols d’Asp: Rafael Almada y Reyes (1794), f. 34r.

25. AMN: protocolos d’Asp: Miguel de los Ríos (1821), f. 57r.

[ 236 ]

Estudi antroponímic del poblament al Fondó de les Neus (segles xvii-xix)

Manuel Joaquín Josef Pérez y Jover, nascut el 27
d’abril de 1779 (origen: Novelda). Era fill de Joseph Vicente
Andrés Pérez y Cantó (Novelda, 28 de setembre de 1736) i
María Jover y Beltrá (Novelda), casat a Monòver, en 1810,29
amb Rita Poveda y Tortosa, nascuda a Monòver, en 1780, mor
el 30 de maig de 1860, filla de José Joaquín Domingo Poveda
y Esteve (1743, Monòver) i Ángela María Francisca Tortosa y
Sanchis (1750, Monòver). En 1813 resideix en la partida rural
d’El Rebalso. En 1839, apareix en un llista d’electors de 200
rals de contribució directa. En 1840 i 1843 també és resident
de la partida rural d’El Rebalso. Mort abans de 1860.30
Tots ells, Juan Lorenzo Tortosa, Gaspar Pérez y Cerdá,
Silvestre Cerdá y Brotons, Sebastián Bonmatí y Rico, Manuel
Soriano y Hernández, Juan Poveda y Poveda, Vicente Cerdá
y Albert, Luis Tortosa y Verdú, Nicasio Mira y Mira, Francisco
Cerdá y Brotons, Ramón Cerdá y Brotons, Juan Lorenzo Bonmatí y Verdú, José Rico y Albert, Pablo Cerdá y Pérez, Francisco
Pérez y Pérez, Francisco Quesada y Cerdá, Francisco Molera y
Ribera, Diego Prieto y Orga, Pablo Bellot y Prats, eren residents
al Fondó de les Neus, al caseriu. La major part eren de Monòver o bé hi tenien arrels familiars, ells o a través de la seues
dones, excepte Manuel Soriano y Francisco Quesada, que eren
de Crevillent; Antonio Torregrosa y Botella, Claudio Botella y
Antón, Vicente Cerdán y Bernal, Gaspar Prieto y Pérez, que
residien a la Canalosa; Manuel Pérez y Jover, a El Rebalso, i
Joaquín Yañez de Corbí, de Pinós, a la Solana.
Uns anys després, com es documenta en la obra de
Pascual Madoz, el poblament del Fondó es concentrava al voltant del caseriu on es situava l’església i també es trobava, de
forma dispersa, a la Canalosa, El Rebalso, la Solana i el Baion,
en quantitat decreixent de residents.31

Manuel Soriano y Hernández
Antonio Torregrosa y Botella
Manuel Pérez y Jover
Juan Poveda y Poveda.
[...]
Don Vicente Cerdá y Albert
Luis Tortosa y Verdú
Nicasio Mira y Mira
Francisco Cerdá y Brotons
Ramón Cerdá y Brotons
Juan Lorenzo Bonmatí y Verdú
José Rico y Albert
Pablo Cerdá y Pérez
Francisco Pérez y Pérez
Gaspar Prieto y Pérez
Joaquín Yañez de Corbí
Diego Prieto y Orga
Claudio Botella y Antón
Vicente Cerdán y Bernal
Francisco Quesada y Cerdá
Francisco Molera y Ribera
[...]
Pablo Bellot y Prats26

Una part, són els descendents dels primers pobladors,
dels Tortosa i els Cerdá, ho sabem òbviament pels cognoms,
però també pels noms que porten alguns d’ells: Gaspar, Sebastián, Manuel, Lorenzo, Juan, Francisco. A més, hi ha famílies noves: els Molera, Mira, Yañez, Soriano, Torregrosa, Quesada, Bellot.
En molts casos hem pogut esbrinar tant l’origen com
els lligams familiars. A manera d’exemple: Juan Poveda y Poveda, nascut en 1800 (origen: Monòver).27 Era fill de Juan Poveda i Brígida Poveda, casat a Monòver, en 1819,28 amb Ana
María Hermenigilda Francisca Cerdá y Rico (1802, Monòver),
filla de Manuel Cerdá y Tortosa i Ana María Rico y Rico (1766,
Monòver).

Resultats i anàlisi
A continuació farem l’anàlisi de l’origen d’una població, que com es pot veure és originària de Monòver, almenys
en el cas del Fondó de les Neus, però no així en els altres dos
29. APM: M-07 (1803-1813), 1810, f. 117v.

26. Arxiu de la Diputació Provincial d’Alacant: llistat d’electors del cens
electoral, 1839. Signatura: GE-15716/1.

30. Les dades d’aquesta persona han estat extretes dels repartiments, de la
partida de matrimoni.

27. APM: B-18 (1797-1800), 1800, f. 206.

31. Pascual Madoz (1847): Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de
España, tom ix, pp. 217-218.

28. APM: M-08 (1813-1825), 1819, f. 119.
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indrets de la Canalosa i El Rebalso: la primera va ser habitada
entre finals del segle xviii i principis del xix amb unes poques
famílies d’Asp, i el segon, amb una mixtura d’orígens: Novelda,
Monòver i Asp.
Així doncs, la llengua més habitual en l’actualitat al
Fondó de les Neus és el valencià amb una estreta relació
amb Monòver, però no així a la Canalosa i El Rebalso, on hi
ha hagut una certa quantitat de pobladors valencians, però
no ha estat predominant; en tot cas, més a la Canalosa que
a El Rebalso.
Per altra banda, trobem en l’onomàstica una sèrie de
costums, els quals, indistintament del lloc de procedència dels
colons, s’evidencien amb la transmissió del nom als descendents durant generacions. Per exemple, en els casos de les famílies Pérez, Poveda i Cerdá, tenim els noms de Gaspar, Juan,
Silvestre, respectivament entre els homes d’aquelles.
Pel que fa als noms en el cens de 1861, tenim el següents:
• María (217) amb la variant María Antonia; Josefa (135); Francisca (31); Rita (22): es tracta en
la majoria de casos amb famílies vinculades a
Monòver; Remedios (14): gran part associat a la
mateixa procedència que l’anterior, i també és
el nom de la patrona de Monòver; Nieves (9): la
patrona del Fondó de les Neus, no és un nom
comú i solen dur-lo els fills menors; Juana (9);
Bárbara (1): Monòver i només un cas.
• José (234); Francisco (189); Antonio (161); Juan
(102); Vicente (61); Manuel (55); Ramón (49);
Tomás (36), i Lorenzo (18), nom que està adscrit en una sola família en la majoria dels casos;
Gaspar (9), nom que esta relacionat amb individus provinents de Monòver; Luis (9) i Silvestre (7), que és d’una família de Monòver i dóna
nom a un carrer al Fondó de les Neus (actual
carrer Juan Albentosa); Sebastián (5), dels Tortosa i els Bonmatí; Lázaro (4), dels Torres, i Nicasio (2), nom rar d’una família acomodada al
Fondó de les Neus.

Quant a les famílies i el seu origen en els censos de
1860 i 1867 i els repartiments de 1840 i 1843, trobem els
següents:
• De Monòver són els Cerdá, Tortosa, Rico, Payá,
Leal; Sanchis, Corbí, Torres, Giménez, Pérez (no
tots, però la majoria), García, Cañizares, Bonmatí, Bellot, Poveda, Guardiola, Iváñez, Marín,
Martí; tenen el seu origen a Asp: Vicedo, Prieto, Cremades; de Crevillent són Asencio, Mas,
Cayhuela, Soriano; de Novelda, els Alarcón, Torregrosa, Jover, Martínez, Doménech; d’Alacant,
els Castillejos, Rovira, i de Castalla són els Bordera, Ferrando, Gimeno.
No podem assegurar que aquesta relació de famílies
siga completa del tot, però sí que és una relació tan aproximada com és possible a la realitat poblacional del xviii i xix, i
que, per tant, podria ser ampliada amb posteriors aportacions
tant pròpies com alienes.
Conclusions
Per concloure, podem afirmar que, si partim de la
premissa que la identitat d’un poble es reflecteix en els seus
noms, també es mostra en ells la seua identitat lingüística
i, el que és més, la seua història, la qual cosa sintetitza perfectament la importància que l’onomàstica té més enllà de
la que li confereix el seu caràcter lingüístic. Així doncs, els
noms propis de lloc i de persona, a més de ser en la seua base
paraules, és a dir, realitats amb una naturalesa essencialment
lingüística, com a elements lèxics resulten també d’un valor
extraordinari per a la interpretació i comprensió d’assumptes
relacionats amb la història dels pobles.
Tanmateix, ens ha permès confirmar la importància
que varen tindre en el poblament del territori els colons provinents de Monòver des del començament de la Guerra de Successió, i des d’aleshores de forma continuada. Això s’evidencia
en cognoms com Cerdá, Tortosa, Torres, Boix, Corbí, Poveda, i
en els noms de Rita, Bárbara, entre d’altres.
Curiosament, les diferències en el mateix terme entre els llogarets rurals es conformaren a principis del segle xix.
Els colons, en el cas de la constitució de la Canalosa, van ser
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originaris d’Asp i Novelda, i això ens ho mostren els cognoms
més habituals, que foren i encara són Botella, Cremades, Torregrosa, Martínez. I en altres casos, com a El Rebalso i a la
Solana, la població tenia un origen semblant al del Fondó de
les Neus, és a dir, eren monovers (encara que més en el segon
cas que en el primer).
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La toponímia de Monòver i Salines
segons la delimitació de termes de 1530
Vicent Terol i Reig

Presentem ací i transcrivim íntegrament la divisió de
termes entre Monòver i Salines, acordada en 1482 i efectuada
en 1530. Encara que no és un document ric en topònims, la
seua cronologia permet d’aportar nova llum a la toponímia
de la comarca. Els estudis d’antroponímia i de toponímia han
estat, són i seran espais de trobada de filòlegs i d’historiadors. Són àmbits d’estudi on es poden enllestir enriquidores
recerques. Per això aquest treball tindrà una marcada dualitat:
l’aportació toponímica i la històrica.

Potser també que els mollons tombats i destruïts
hagueren estat objecte de les ires agermanades. Hem de remarcar que a principis de la guerra de la Germania, en juliol de
1521, les milícies oriolanes junt amb les d’Ontinyent i altres
poblacions es congregaren per tal d’atacar les senyories de
don Pero Maça de Liçana i Carròs d’Arbòrea, senyor de les
baronies de Moixent, Llutxent i Novelda, governador d’Oriola
i enemic furibund del moviment agermanat des del mateix
moment del seu sorgiment. Hi ha constància documental que
Monòver va ser atacada i saquejada.1
Passada la guerra i esclafada la Germania amb mà de
ferro, la pacificació del Regne de València permetia reprendre
i donar curs a alguns afers que encara estaven pendents de
ser resolts. Aquest seria el context de la delimitació i amollonament de 1530.
Els jutges àrbitres nomenats i acceptats per ambdues
parts es reuneixen amb els diferents procuradors, de la senyoria i de les poblacions implicades a la Canyada de les Turmes,
partida situada a cavall d’ambdues poblacions.
Comptat i debatut, tampoc va ser la delimitació definitiva, atés que a mitjan segle xviii es van produir les operacions
de fixació dels termes d’Elda, Petrer, Salines, Sax i Monòver.2

La delimitació dels termes de Salines
i de Monòver (1482-1530)
Encara que es va formalitzar finalment en 1530, la
delimitació de termes, en realitat, s’havia realitzat quasi mig
segle abans, el 29 d’octubre de 1482. Va ser llavors quan el
comte de Cocentaina, Joan Roís de Corella, i don Pero Maça de
Liçana, pare de Pero Maça de Liçana, senyors en aquells moments de Salines i de Monòver, respectivament, van arribar a
un acord que es va formular per via de concòrdia.
Tanmateix mig segle després encara no s’havia col·
locat la totalitat dels mollons, i això deixava la porta oberta a
les discòrdies quotidianes per l’aprofitament forestal i ramader del territori que encara no s’havia amollonat. A més a més,
en el transcurs de cinquanta anys molts dels mollons havien
estat tombats o destruïts. Aquesta situació va propiciar, així
doncs, que els titulars de les senyories respectives on s’ubicava cadascuna de les dues poblacions arribaren a un acord, de
nou per via de concòrdia, tal com s’havia fet en 1482.

1. Vicent Terol i Reig: Un regne sense cavallers? La Germania a la sotsgovernació de Xàtiva, tesi doctoral, València, Universitat de València, 2002, capítol 5.
2. Gabriel Segura Herrero; Consuelo Poveda Poveda: Catálogo del Archivo
Condal de Elda, 1: fondo documental microfilmado procedente del Archivo
Histórico Nacional, Sección Nobleza, depositado en el Archivo Histórico Municipal de Elda, Elda, Ajuntament-Caja Murcia, 1999, p. 109.
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L’aportació toponímica
L’escassesa dels topònims reflectits contrasta amb la
minuciositat amb què es descriu l’orografia del territori objecte de la partició. L’explicació hem de buscar-la en la circumstància de l’objecte, de la finalitat del document: definir la col·
locació dels mollons que delimitarien els termes en qüestió.
Els orígens dels redactors del document també ens ajuden a
explicar-ho: es tracta de dos notaris, un amb exercici a la ciutat d’Alacant (Maltés) i l’altre (Olzina) natural de Bocairent
i acabat d’arribar a Elda, on exerciria l’art de notaria encara
uns anys més.

Un exemple de la falta de concreció i del predomini
de la descripció topogràfica: «E del propdit molló, dreta línea
e feta [sic] cuberta a hun cabeço blanch qu·i stà baix de la
punta del dit morral. En lo qual cabeço, en lo més alt, fos fet
un altre molló de pedra e d’argamassa».4

Taula 1: Topònims documentats en 1530
Topònims en el document de 1530

Topònims actuals

«la serra de l’Alquibli o del Quibli»

--

«la serra de Xinossa» (llavors encara un lloc)

Serra de Xinosa

«lo camí que va de Salines a Monnòver / -carril que travessa de Salines a Monnòver»
«Cabeço Gordo»

--

«Cabeço Blanch»

--

«Cabesso Largo»

--

«la Canyada de les Turmes»

Las Cañadas / Les Canyades

«la Rambla que·s diu de les Tosques»

--

La majoria de topònims que apareixen al document
han pogut ser identificats, encara que no tots.3 Per exemple:
E de allí seguint dita partició vaja dreta línea
del dit molló del dit carril fins a la punta de un cabecet de terra roja que està entre dos canyadetes
o barranquets [...]

en aquest cas es tractaria del que en l’actualitat es coneix per
Las Barrancadas (Elda).
En altres casos, com ara l’actual Cabezo la Sal, es
tractaria del cabeç esmentat en el document, el més meridional de tot, situat molt a prop del terme municipal actual
del Pinós.
3. Les identificacions han estat possibles gràcies a la informació proporcionada amablement per l’amic Israel Castillo, d’Elda.

4. Vegeu apèndix documental.
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Apèndix documental
1530, juliol 27-1530, agost 2. La Canyada de les Turmes
(entre els termes de Monòver i Salines), Elda i Monòver.
Arxiu Municipal d’Ontinyent, protocol notarial de Pere Josep
Olzina 1530-1531, ff. 81r-87v.

Fon rebut per mi, Pere Josseff Olzina, notari, e
Llorens Maltés, notari de Alacant, dins terme
de quatre dies del present dia de huy en avant
comptadors. Axy de pena,9 registre al gutges,
procura.10
Testimonis a la ferma del dit don Juan Coloma,
Cristòfol de Salazar e Diego de Alcaraz. E a la
ferma del dit don Pero Maça, Bereng(u)er d’Alnado, menor, d’Elig [...] Baltasar de Vargues. //f. 81v

Die xxvii mensis iulii anno a Nativitate Domini Mº
Dº xxx. [entre calderons]
Los espectables don Pero Maça de Lliçana e de
Carroz, senyor de la vila de Novelda e llochs de
Monnòver e Chinossa, de una part, e don Jhuan
Francisco Pérez Coloma Calvillo, senyor de les
viles d’Elda, Petrer e lloch de Salines, de la part
altra, scienter5 et cetera. Per a dividir e departir e amolonar los térmens dels dits llochs de
Monnòver e Chinossa e loch de Salines fermen
compromés ayxí per via de justícia com per
amigable composició en poder dels magnífichs
en Melchior de Valebrera e Martí Feràndez de
Mesa, donzells abitadors de la ciutat de Alacant,
absents \ayxí com si fossen presents/ per a que
aquells6 hohides les dites parts o aquelles no
ohides e rebudes7 les informacions e testimonis
necessàries o aquelles no rebudes, fermades les
formes jurídiques e furídiq(u)es [sic] o aquelles
no fermades, ayxí per via de justícia com per
amigable composició. E puyxen entre les parts
sentenciar y declarar e amigablement composar
a la huna part8 levant a la altra, donant ab totes
aquelles penes q(u)e als dits jutges pareyxeran
e ben vistes seran executòries largament e ab
totes les claúsules oportunes e necessàries in
similibus acostumades posar et cetera.

En aprés, a xxviii de dit mes fonch notifica [sic]
lo compromés als dits jutges e dig(u)eren q(u)e
acceptaven aq(u)ell e q(u)e eren promtes de declarar sobre aq(u)ell de la forma q(u)e millor los
parà agudes informacions de bones e antig(u)es
persones per ells preses.
Testes Jhuan de Alboreda, de Satx, e Baltasar de
Varg(u)es, de Asp.
Fonch feta la íntima e notificatòria de dit compromés per los dos dessús dits notaris en la Canyada de les Turmes, entre termes de Monnòver
e Salines. //f. 82r
+. [signe de la creu]
Partició de térmens entre Monnòver y Salines.
[anotació al marge superior esquerre]
Debent ayxí los actes com sis dietes. [anotació
al marge esquerre]
Anno11 a Nativitate Domini millesimo quingentesimo tricessimo, die vero intitulata prima mensis augusti. Los magnífichs Martí Fferrandes de
Mesa y Melchior de Vallebrera, donzells, jutges
àrbitres arbitradors e amigables composadors

5. Precedit de per a ratllat i esmenat.
6. Seguit de et cetera ratllat i esmenat.

9. Seguit de paraula il·legible, ratllada i esmenada.

7. Anotació al marge a aquesta part del text: «Fiat large iuxta estillum».

10. Anotació molt descurada i de lectura dificultosa perquè s’ajunta amb el
text immediatament posterior, i fa l’efecte, atés que el text no continua, que
és incompleta.

8. Segueix línia horitzontal amb 38 ratlles verticals que se li uneixen en perpendicular, típiques de la simplificació dels signums en documents de gran
concurrència (com ara eleccions de síndics) encara que en aquest context no
té el menor sentit i sembla que està relacionada amb la minuta o esborrany
que contenen els folis del final del quadern, f. 88v.

11. La redacció del cos principal del document que segueix correspon a una
mà diferent a tot el text anteriorment transcrit, l’autor de la qual és Pere
Josep Olzina. Ara redacta el document Llorenç Maltés, notari d’Alacant.
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entre los espectables don Pero Maça de Liçana y de Carròs, senyor de la vila de Novelda e
lochs de Monnòver e Chinossa, de una part, y
don Juhan Francisco Pérez Coloma Calvillo, senyor de la vila de Elda e lochs de Petrer e Çalines, de la part altra, en absència de aquells y en
presència del magnífich en Baltazar de Gallach,
procurador del dit espectable senyor don Pero
Maça e de Johan Coroy, procurador dels jurats
del dit loch de Monnòver, e del honorable en
Johan Steve, alcayt del loch de Salines, e de
Johan Yago, justícia, e Julià Navarro y Johan de
Resquena, jurats del dit loch de Salines, en nom
e per part del dit \don/ Johan Francisco Pérez
Coloma Calvillo, mijançant nosaltres, Lorens
Maltés e Pere Joseff Olzina, notaris, manaren
publicar la sentència, lou, arbitració e amigable
composició entre les dites parts, la qual és del
thenor següent:

present mil cinch-cents e trenta e lo poder per
aquell per les dittes parts a nosaltres atribuït e
donat.
Vista en aprés una sentència arbitral donada
y promulgada entre los espectables don Johan
Roys de Corella, conte de Cossentayna illo tunch
senyor del dit lloch de Salines, de una part, e
lo quondam espectable don Pero Maça de Liçana, pare del dit espectable don Pero Maça de
Carròs, illo tunch també senyor del dit loch de
Monnòver, de la part altra, donada per los magnífichs mossén Andreu de Sencta Creu, cavaller,
batle de la vila de Asp, e Francés Pérez, procurador general de la dita vila de Novelda e lochs de
Monnòver e Chinossa, jutges àrbitres entre les
dites parts illo tunch per a dividir e partir //f. 83r
dits térmens e per aquells per mijà del honorable e discret en Pere Costa donada e promulgada en calendari de vint-y-nou dies del mes de
octubre del any mcccclxxxii.
Vistes en aprés les relacions e informacions de
paraula per nosaltres de moltes persones dignes
de fe hagudes e rebudes. E tot ço quant per les
dites parts e cascuna de aquelles verbo és stat
volgut dir e al·legar sobre la dita partició e divisió de dits térmens e amollonació de aquells.
Et eciam vista ad oculum per nosaltres multociens [sic] la diferènçia entre aquells. E haüts
sobre les dites coses diversos col·loquis e parlaments ab les dites parts. Et visis videndis attentisque attendendis e tot ço quant sobre la dita
partició e divisió de dits térmens e determenació
de la causa present. Usant del dit poder per les
dites parts a nosaltres atribuït e donat axí del poder de justícia com de amigable composició. Havent Nostre Senyor davant los vulls de la nostra
pensa e lo seus [sic] sancts quatre Evangelis davant nós posats e ab molta reverència sguardats
per tal que de la sua presciosa faz lo nostre present juhí dreturer proceheixca, enantam a donar

Iesus.12
On nosaltres en Martí Ferràndez de Mesa e
Melchior de Vallebrera, donzells habitadors de
la ciutat de Alacant, jutges àrbitres compromissaris, arbitradors e amigables compossidors, axí
per via de justícia com de amigable composició
entre los //f. 82v espectables don Pero Maça de
Liçana e de Carròs, senyor de la vila de Novelda
e lochs de Monnòver e Chinossa, de una part, e
don Johan Pérez Coloma Calvillo, senyor de la
vila de Elda e lochs de Petrer e Çalines, de la
part altra, per a dividir, determenar e partir los
térmens dels dits lochs de Monnòver e posar
mollons entre aquells.
Vist in primis un acte de compromés per les dites parts fet e fermat, rebut per Lorens Maltés,
notari de la ciutat de Alacant, e Pere Joseff Olzina, notari de la dita vila d’Elda, en calendari
de xxvii dies del propassat mes de juliol e any
12. S’ha desenvolupat l’abreviatura o anagrama amb la forma clàssica Ihs.
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e promulgar sentència dit bon [sic] arbitració e
amigable composició en e per la forma següent:

cuberta, declararen fossen fets entre aquells dos
mollons de pedra e argamassa.
	Ítem, que del dit molló de la dita llosa, dreta
línea e fita cuberta, per lo faldar del dit Cabeço Gordo, per la solana al collado que assoma
al Cabesso Largo. En lo qual collado declararen
ffos fet altre molló de pedra e arguamassa.
E del dit collado, al més alt de la serra, fins a la
punta del Cabeço Largo.

Jesús.13
E attenent e considerant que la causa present és
de divisió e partició dels dits térmens de //f. 83v
de [sic] Monnòver e Salines e amollonació de
aquells. E atenent que per llectura [sic] de la sobredita sentència arbitral donada entre los espectables don Juhan Roys de Corella, comte de
Cossentayna, senyor illo tunch del dit lloch de
Salines, e lo quondam don Pero Maça de Liçana,
senyor també illo tunch del dit loch de Monnòver, pare del dit molt espectable don Pero Maça
de Carròs, per los dits mossén Andreu de Sencta
Creu, cavaller, e Francés Pérez, jutges àrbitres
entre aquells sobre la partició e divisió de dits
térmens e amollonació de aquells consta e apar
que la dita partició de térmens e mollons se féu
de la forma següent:
E primerament conegueren que principiassen
los dits térmens en lo morral de la serra del Alquibli e de Chinossa. Lo qual dit morral és lo segon de la sella de la dita serra. Lo qual dit morral
hix més en fora que los altres. Lo qual dit morral
mira devés ponent. En lo qual declararen fos fet
un molló de pedra e argamassa per senyal e departició de dits térmens.
E del propdit molló, dreta línea e feta cuberta
[sic] a hun cabeço blanch qu·i stà baix de la punta del dit morral. En lo qual cabeço, en lo més alt,
fos fet un altre molló de pedra e d’argamassa.
E del dit molló del dit cabeço, dreta línea e fita
cuberta, travessant lo camí que va de Salines //f. 84r
a Monnòver, fins lo faldar del Cabeço Gordo, hon
està huna llosa gran. En la qual dita llosa declararen fos fet un molló de pedra e argamassa.
E que del dit molló del dit Cabeço Blanch fins
al dit molló de la dita llosa, dreta línea e fita

E considerant que per lectura de dit acte se diu y
scriu que principiant la dita partició de térmens
e amollonació de aquells se comença e principia
en lo segon morral de la dita Serra del Quibli
e de Chinossa, lo qual és lo segon de la sella
de dita serra e hix més en fora que los altres e
mira vers ponent y de allí devalla més avall a
hun cabeço blanch que està més avall y de allí
al carril que travessa de Salines a Monnòver y
de allí a una llosa que·s diu y per dita sentència
se llig que stà en lo faldar de la serra del Cabeço
Gordo, entre los quals se aguessen de fer dos
mollons. Y de la dita llosa del dit Cabeço Gordo
recta línea e fita cuberta per la solana e faldar
del dit Cabeço Gordo fins al collado que assoma
al //f. 84v al [sic] Cabeço Largo e del dit collado al
més alt de la serra fins a la punta del dit Cabeço
Largo. E atés que en la dita amollonació, partició
e divisió de dits térmens, al temps de aquella
se féu, nec alias no·s mostra que en aquella se
feren més de dos mollons, ço és: lo hu en lo dit
cabeço blanch que stà davall lo dit morral de la
dita Serra del Quibli e Salines e lo altre al costat
de dit carril que travessa de Salines a Monnòver,
a la man dreta del dit carril, anant de Salines a
Monnòver, a llevant de la Canyada de les Turmes.
E de allí avant no·s mostren haver-hi més mollons ni senyals de aquells sobre lo qual era letigi
e differènçia entre les dites parts, ço és: que per
part del dit espectable senyor don Pero Maça

13. S’ha desenvolupat l’abreviatura o anagrama amb la forma clàssica Ihs.
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se pretén que la losa que per la dita sentència
arbitral se diu que respon al molló del dit carril que stà en la solana e faldar del dit Cabeço
Gordo, que és una llosa posada en un cremat en
lo faldar de la dita serra del dit Cabeço Gordo,
que està entre tremuntana e ponent de la dita
Canyada de les Turmes. E per part del espectable don Juhan Pérez Coloma Calvillo se pretén
no ésser aquella, sinó ésser una altra llosa que
està e hix del peu de la penya que està en lo dit
cabeço, més amunt de aquell, encara que per
aquell //f. 85r se pretén dita divisió e partició de
térmens e amollonació de aquells deure anar
per més avant a la part del terme del dit loch de
Monnòver.
E sobre açò y haja hagut moltes diferències, altercacions, contres e proves per les dites parts
eorumdem de aquelles. E sobre aquelles rebudes informacions e parers de moltes persones
antigues, per relevar les dites parts de més altercacions e debats. Usant del poder a nosaltres
per aquelles atribuït e donat et signanter del de
amigable composició pronunciam sentència,
declaram e amigablement composam entre
aquelles, axí per via de justícia com per amigable composició e per la forma següent:
E primerament, començant la dita partició e divisió de dits térmens e amollonació de aquells
principiam aquells conforme a la desús dita
sentència arbitral, ço és: en lo segon cabeço o
morral de la sella de la dita Serra del Alquibli o
Chinossa, que hix més fora que los altres e mira
vers ponent e de allí al molló que està en lo més
alt del Cabeço Blanco, més avall, hon està un
molló de pedra e argamaça.
E seguint dita partició de dit Cabeço Blanquo
al molló que stà en la vora del carril que va de
Salines a Monnòver, a la man dreta, a llevant de
la dita Canyada de les Turmes.
E de allí, attés que segons dit és desús no·s troben més mollons en dita partició antiga, pro-

nunciam sentència, declaram e amigablement
composam que recta linea e fita cuberta del dit
molló del carril vaja dita //f. 85v partició per la Canyada de les Turmes, que de present és del noble
don Baltazar de Beamunt, procurador de la vila
de Elda, en la qual se haja de fer un molló de
pedra e argamaça.
E de allí seguint dita partició vaja dreta línea
del dit molló del dit carril fins a la punta de un
cabecet de terra roja que està entre dos canyadetes o barranquets, que lo hu ve de part de
ponent del dit cabecet e devalla per lo costat
al migjorn de aquell, per la part dreta e ve a deramar al llevant de aquell. E l’altre que ve també
de ponent e ve per lo costat e part de tremuntana per la part squerra e ve també a desramar al
llevant de aquell. Les quals dites dos canyadetes
venen a desramar en la dita Canyada de les Turmes, entre térmens. Lo qual dit cabecet està a
maestral de unes penyetes que estan cinquanta
passes de aquell, al capdavall de la canyadeta
que devalla per part de migjorn a l’Exaloch del
dit cabecet, en lo qual, per lo semblant, manen
sia posat un altre molló de pedra e argamaça.
E de aquí avant passam dita partició e divisió
de dits térmens e mollonació de aquella a la
dita llosa que·s pretenia per part del dit don
Francisco Pérez Coloma Calvillo, que està en la
falda e solana del dit Cabeço Gordo y és molt
gran y està casi dreta del un costat. En la qual
per lo semblant manen sia fet hun molló de
pedra e argamaça e de allí avant que vaja recta
línea e fita cuberta per lo faldar e solana del
dit Cabeço Gordo al collado // f. 86r que assoma
al Cabeço Largo. En lo qual collado per lo semblant manam sia possat un altre molló de la
mateixa forma. E de allí que vaja dita partició
e divisió de dits térmens al més alt de la serra,
que és un cabecet o talaya que ve damunt lo
Cabeço Largo.
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E de allí que vaja dita partició a la punta del dit
Cabeço Largo, a la part de ponent. En lo qual
manam sia fet altre molló ut supra. Y de allí,
ço és, del dit molló de la punta del dit Cabeço
Largo, que vaja recta línea e fita cuberta per la
Rambla que·s diu de les Tosques fins en la sella
de la serra de Salines, allí hon parteixen térmens
Salines y Ecla e Monnòver.
E axí o conexem, sentenciam e declaram e amigablement composam entre les dites parts axí
per via de justícia com de amigable composició,
posant a aquelles sobre los dits térmens partició, divisió e amollonació de aquells callament
perdurable, manant-los que dins terme de cinch dies aprés publicació de la present fasen dits
mollons de comuna despesa de les dites parts.
E no-res-menys manam que incontinenti que la
present nostra sentència, lou, arbitració e amigable composició intimada los serà que en pena
de cinch mília lliures dels bens dels contra la
dita sentència e coses de aquella venint exigidors e applicadors a la part obedient. E la dita
nostra sentència, lou e arbitració //f. 86v servant
e guardant hajen lloat e aprovat la dita nostra
sentència, lou e amigable composició. Manant
encara a les dites parts e a cascuna de aquelles
sots les mateixes penes que fets dits mollons,
aquells conserven e guarden e no consenten ne
permeten sien aquells palesament o amagada
per via ninguna, directa o indirecta, per ells o
per altres qualsevol interposades persones, mudar, derrocar ne llevar aquells dels lochs hon per
nosaltres per virtut de la nostra present sentència estan designats e senyalats.
E que per lo semblant hajen de redificar los dos
mollons que ab antiquo stan fets, ço és: lo un del
Cabeço Blanquo y l’altre al costat del dit carril
que va de Salines a Monnòver, a la part dreta,
atento que estan mig derruhits.
Tachant-nos per nostre salari vint parelles de
perdius, pagadores per les dites dues parts.

Provehint e manant la dita nostra sentència,
lou, arbitració e amigable composició ésser intimada a les dites parts.
Lata sententia al capdavall de la dita Canyada de
les Turmes, entre los dits térmens, los dia, mes e
any desús dits. E per nosaltres, sobredits Lorens
Maltés, notari, e Pere Joseff Olzina, notari, lesta
e publicada.
S++enyals14 de nosaltres, damunt dits Melchior
de Valebrera e Martí Feràndez de Mesa, jutges
qui desús, qui totes les dites cosses loam e fermam. Actum (?).
Testimonis foren presents a la publicació de la
dita sentència los honorables mestre Anthoni
d’Anton, pedrapiquer, vehí de la //f. 87r ciutat de
Alacant, y Alfonso Azear, llaurador, vehí del lloch
de Monnòver.
Lorens Maltés, notari. [rúbrica autògrafa]15
Pere Jossef Olzina, notari. [rúbrica autògrafa, entre calderons]
E lesta e publicada la dita sentència los dessús
dits Baltasar de Galach e Jhuan Coroy, en los
dits noms, per part del dit espectable don Pero
Maça16 y lloch de Monnòver, e los dits Jhuan Esteve, alcayt, e Jhuan Yago, justícia, e Jolià Navaro
e Jhuan de Riquena, jurats del dit lloch de Salines,
14. La redacció de la resta del document correspon, una altra vegada, a Pere
Josep Olzina.
15. Hem alterat la posició original d’ambdues rúbriques en la nostra transcripció atés que si haguérem respectat l’ordre o posició en què apareixien
originalment (al peu del f. 86v) seria més dificultosa la comprensió del document. L’estranya posició de les rúbriques dels dos notaris s’explica perquè es
van realitzar en el mateix moment de la promulgació de la sentència i es va
deixar un espai prudencial per cloure l’acta amb els formalismes habituals,
que finalment no va ser suficient, per la qual cosa continua encara en el foli
següent. S’entén així que ambdues rúbriques apareguen enmig de l’acta, de
manera gens lògica ni pulcra. Hem de tindre en compte que es tracta d’un
protocol notarial, una tipologia documental que de vegades els notaris empraven com una veritable mà de cuites, amb anotacions desordenades que no
sempre seguien un ordre lògic, i per tant no resulten fàcilment comprensibles.
16. Seguit de de ratllat i esmenat.
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per part del dit don Jhuan Ffrancisco Pérez Coloma Calvillo y del dit lloch de Salines, dig(u)eren e respong(u)eren que lloaven e aprovaven la
dita sentència e cosses en aquella contengudes
et cetera.
Testes qui supra.
En aprés, a dos dies dels dessús dits mes e any
per mig de nosaltres dessús dits Llorenç Maltés
e Pere Josseff Olzina, notaris, fonch intimada
e llesta e publicada la dessús dita sentència al
dessús dit //f. 87v espectable don Pero Maça de
Liçana e de Carròs, \senyor del dit lloch de Monnòver/ atrobat personalment en lo dessús dit
lloch.17 Lo qual dix e respós que lloava e aprovava la dita sentència.
Testimonis foren presents a la dita íntima los
magnífichs18 En Diego Feràndez, cambrer de sa
senyoria, e Gaspar d’Albado, d’Elig.
Eodem die et anno, per execució de la dita sentència, per lo semblant per nosaltres, desús dits
Llorens Maltés e Pere Josseff Olzina, notaris,
fonch intimada, lesta e publicada la dessús dita
sentència al dessús dit espectable don Jhuan
Ffrancisco Pérez Calvillo Coloma, senyor del
dessús dit lloch de Salines, atrobat personalment en la dessús dita vila d’Elda. Lo qual dix e
respós que lloava e aprovava la dita sentència.
Testimonis foren presents a la dita íntima Diego
d’Alcaraz e mestre Jhuan d’Anton, obrer de vila
de la vila d’Elig, residents en la dita vila d’Elda.

17. Seguit de Monnòver ratllat i esmenat.
18. Seguit de En Martí i de Eodem ratllat i esmenat.
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El callejero eldense:
las razones del poder
José Ramón Valero Escandell

Las circunstancias que singularizan Elda dentro del
territorio valenciano influyen fortísimamente en las características de su toponimia. El hecho de tratarse de un lugar situado en el fondo de un valle, con un núcleo de poblamiento
significativo desde la época prerromana —aunque en un emplazamiento principal diferente al actual (El Monastil)—, con
una industrialización precoz que redujo la actividad agraria y
atrajo una fortísima inmigración desde principios del siglo xx,
ha pesado notablemente en la denominación de sus lugares
geográficos, e incluso en los cambios de estos nombres a lo
largo de los años. El siglo xx ha sido en este aspecto, como
veremos, una auténtica tabula rasa, que ha pasado como un
ciclón sobre muchos de sus lugares más significativos. Como
ejemplo de estos cambios rápidos, una parcela cercana al postigo de San Rafael, en el límite del núcleo decimonónico de la
villa, fueron a lo largo del siglo xx, huerta, fábrica de calzado,
sala de fiestas, sede sindical, hospital de sangre, cuartel de
tropas marroquíes, fábrica de tacones o bingo, con sus consiguientes denominaciones diferenciadas (Fábrica de Maestre
Gras, Salón La Mundial, Casa del Pueblo...)
Si desde comienzos del siglo xx Elda era ya un enclave marcadamente industrial, con la gran mayoría de su población concentrada en el propio núcleo, caracterizado además
por constituir un auténtico modelo de ciudad concentrada, es
evidente que las denominaciones del callejero urbano constituyen desde hace ya mucho tiempo el núcleo toponímico
fundamental del municipio y donde se han producido los
cambios más rápidos e interesantes. En consecuencia, el grue-

so de las modificaciones sólo puede ser explicado a través del
análisis del poder dominante en cada momento histórico y
los intereses que defendía e incitaban su acción de gobierno.
Elda, un territorio singular
La singularidad territorial de Elda marca fuertemente
sus rasgos toponímicos. Se ha dicho que la toponimia enmarca toda la historia política y cultural de un lugar (Mallorquí
2006: 2) porque no es extraño que los nombres logren sobrevivir incluso al cambio de las lenguas, fosilizando un antiguo
significado. En el caso eldense, la toponimia se conforma con
el paso de las civilizaciones que protagonizaron el pasado de
la ciudad y subsisten en las raíces de su presente. Así, el sustrato ibérico, romano, árabe, la conquista cristiana, la inserción en el antiguo reino valenciano1 están todavía presentes
en su toponimia, especialmente en las áreas rurales, en sus
partidas, en caminos y lugares precisos. En ocasiones, todavía
se discute sobre el posible origen de algunos términos; así,
en el topónimo El Melic (también conocido en viejos escritos
como Milich) se puede encontrar un sencillo significado ligado al catalán, pero también es cierto que los arabistas hablan
de Malik, ángel custodio del infierno, e incluso hay quien establece una relación con el denominado Portal del Ángel, lugar
desde el que se accedía a aquella zona desde la villa murada.
1. Para conocer la evolución histórica de Elda se recomienda, por su carácter
de compendio, recurrir a Antonio Navarro Poveda y José Ramón Valero Escandell (coords.) (2006), Historia de Elda, Ayuntamiento de Elda - Caja de Ahorros
del Mediterráneo, Elda, 2006
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Figura 1. Situación de las partidas de El Campico (Elda)
y La Huerta (Petrer), según los bosquejos planimétricos
del Instituto Geográfico y Estadístico de 1897 y 1898,
respectivamente (extraídos del CNIG).
En la parte inferior, fragmento del Plan General de
Alineaciones de Elda de 1956 donde aparece en un
óvalo el punto de confluencia entre ambas partidas.

No soy yo lingüista experto y en absoluto pretendo afirmar
nada al respecto, sino mostrar la complejidad que puede presentar cualquier término.
Esta situación en área de contacto queda marcada
en muchos otros detalles. Así, la utilización indistinta de términos como placeta y plazuela, para referirse a algunas de
estas. Los nombres de distintas montañas y puntos elevados,
como Bateig —situada entre Elda y Novelda—, Bolón —la
única montaña exclusivamente eldense, junto con el emplazamiento de su núcleo—, Camara o Torreta —en este caso,
en el límite entre Elda y Sax, localidad del antiguo reino de
Castilla—, nos traslada a raíces lingüísticas distintas. Final-

mente, la denominación de las partidas rurales muestran
claras influencias de ambas lenguas: Agualejas, Alfaguara, Barrancadas, Casa Carlicos, El Marín, El Melic, La Sismat...
Por otro lado, Elda es fácil vía de paso entre la Meseta y el Mediterráneo y fue tierra de frontera entre Aragón
y Castilla, con la singularidad de que se trata de una zona
castellanohablante situada en el centro de un valle donde hablan valenciano los otros dos municipios (Monòver y Petrer).
Ese carácter de paso y de frontera, de territorio mestizo en
muchos aspectos, está presente en la formación de la ciudad
actual. Si pensamos en los apellidos más característicos de la
Elda señorial, los encontramos sospechosos de poblamiento
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navarro (Navarro y Vera), de origen catalán (Amat, Sirvent) y
hasta italiano (Guarinos, castellanizado). Los señores feudales del lugar, los Corella o los Coloma, que en buena medida
orientaron el poblamiento cristiano tras la conquista y tras la
expulsión de los moriscos, tienen raíces variadas.
Además, en el proceso de formación de la ciudad
industrial actual, el momento más destacado coincide con
los años de la dictadura y la Segunda República, años en que
Elda más que duplicó su población y estableció las bases de
la sociedad actual (Valero 1980); pues bien, fueron tiempos
de inmigración masiva, que en una aplastante mayoría procedió de las comarcas más cercanas, con un cierto equilibrio
entre los municipios valencianos (El Pinós, Monòver, Petrer,
Novelda, Castalla) y los de pasado castellano (Almansa, Yecla,
Villena, Sax, Jumilla). Esta expansión generó incluso clarísimas
mutaciones toponímicas, no sólo en el núcleo urbano sino
en la periferia. Un caso curioso es el del área de El Campico,
nombre que valencianizado se da hoy a una zona de Petrer, El
Campet, el mismo con el que se conoce a uno de los mayores
parques de la villa vecina.
Sin embargo, tal como se puede observar en la figura 1, los bosquejos topográficos del Instituto Geográfico
Nacional de finales del siglo xix muestran claramente cómo
El Campico es una zona del municipio eldense, próximo a Petrer, mientras que el espacio petrerense donde hoy se ubica la
zona así denominada era la partida de La Huerta (o Les Hortes). ¿Cómo ha sido posible? Para comprenderlo en la misma
figura puede observarse un fragmento del Plan de Alineaciones de Elda de 1956, donde se comprueba que ya estaba en
proceso de urbanización el área de El Campico, hoy en la zona
de Nueva Fraternidad, proceso que culminó en la década de
los sesenta. A partir de ahí, el nombre de un territorio rural
que había dejado de serlo se traslada hasta el territorio más
próximo al espacio construido, es decir, ya en término de Petrer. En el propio límite municipal, en zona petrerense, junto a
la acequia que delimita el territorio de cada pueblo, apareció
ya en los sesenta un bar con ese nombre. En años posteriores
se siguió construyendo en la zona popularmente denominada
El Campico, pero ya no en Elda.
El fuerte crecimiento migratorio citado, unido a otro
más intenso aún (aunque sólo en términos absolutos, no re-

lativos) durante los quince años finales del franquismo, hizo
que Elda se caracterizase por ser un área urbana, fuertemente
industrializada además —fueron las épocas doradas del calzado—, con un modelo urbano de ciudad compacta, con una
de las densidades de población más elevadas de la provincia
en los años setenta. Aunque existirán algunas transformaciones en las denominaciones de las áreas no urbanizadas,
el conjunto de los cambios afectan básicamente al espacio
construido y, para la gran mayoría de la población, la toponimia urbana será clarísimamente la más conocida y la que
forma parte esencial de su vida cotidiana.
La vieja villa murada, su estructura y sus nombres
La estructura urbana tradicional (véase la figura 2,
sobre la Elda de 1834, justo en el momento de la desaparición
del régimen señorial) es fácil de definir: una villa recostada a
la falda de una loma donde se sitúa el castillo feudal; un callejero de apariencia árabe; callejones sin salida, calles irregulares, en algún caso con tal estrechez que sólo permite el paso
de las personas; plazas interconectadas y plazuelas recoletas,
mínimas, por todas partes; delimitada por un muro abierto
en ocho puntos por portales de nombre variopinto: desde los
que recuerdan el valenciano (La Vall), los religiosos o morales
(San Antón, Puerta del Ángel, Virtudes), los de orientación geográfica (Puerta del Sol) y los que se asocian a algún elemento
próximo, externo o interno, (Almazara, Balsa, Chapitel).
Parece una estructura abigarrada y desorganizada,
pero posee un cierto orden interno, como podemos observar
en el plano: el castillo (1), se comunica con las dos plazas
interconectadas (3 y 4, las de Arriba y Abajo, la del mercado
y la de las casas consistoriales) a través de la denominada
como calle del Castillo (2); ambas plazas, extremadamente
próximas se comunicaban por la en algunos puntos angostísima calle de las Dueñas (5) con la zona más llana, aireada
y saludable de la villa, las calles de San Roque (6) y sobre
todo la calle Nueva (7), aquellas donde paulatinamente se
va concentrando la población en mejor situación económica.
Desde estas últimas calles parte la calle del Mesón (8), que
comunica a la ciudad con el Valle Medio del Vinalopó y con las
poblaciones costeras. La iglesia de Santa Ana, con su pequeña
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Figura 2. Plano de la villa murada de Elda en 1834
(Rodríguez Campillo, 1999, pp. 136-137). Sobre él se ha superpuesto
una estructura organizativa esencial del callejero.
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plaza, se comunica con las dos plazas centrales sólo a través
de callejones (como el 11) y está muy próxima a la otra salida
principal, la que comunica con el interior, hacia Villena y la
Meseta o hacia la Foia de Castalla.
En buena medida, como recuerda Amigó (1999,76)
las calles se denominaban en función de algún edificio o
construcción importante situado en ellas, o de acuerdo con
el nombre o el mote de alguna familia o personaje residente
allí, pero también con algún acontecimiento sucedido en esa
vía. En Elda, estas circunstancias eran evidentes; así, entre las
construcciones, Castillo, Iglesia, Matador (por matadero), Parras, Mesón, Hospital, Almazara, Horno, Palmeras, Moreras...;
entre los personajes, Comadre, Dueñas, Cantó, Los Giles, El Comisario o El Marqués; los sucesos, que seguramente ya nadie
recordaba, se asocian a calles como El Estralazo o La Pistola.
Los signos indicadores del poder no estaban presentes tanto en función del poder político sino del ideológico, función
asumida por el catolicismo en aquellos años: San Antón, Trinidad, San Francisco, San Pascual o Concepción (más conocida
en casi todas las épocas como Purísima); no eran demasiadas
y, en el caso de San Francisco, en realidad indicaba la salida
hacia el convento franciscano situado cerca del acceso a la
ciudad desde Petrer o Villena. Dos calles parecen referirse a
términos morales, como Fortaleza o Virtudes, aunque también resultarían plausibles otras interpretaciones.
Son calles, sin duda, de un marcado sabor popular.
Es cierto que, originalmente, es el pueblo el depositario del
patrimonio toponímico, pero también lo es que, como indica Rosselló (2004, 87), pueblo es una entidad difusa, amorfa,
inconcreta, cambiante, desconcertante, impenetrable, somos
todos y no es nadie. Pronto iban a transformarse fuertemente
los viejos callejeros tradicionales. De hecho, si comparamos
los viejos del siglo xviii,2 no podemos pensar que el callejero
tradicional fuera inmutable, no sólo porque la extensión urbana variaba, sino también porque se modificaba la denominación de algunas calles y plazas, especialmente aquellas liga-

das a un determinado personaje o a un edificio protagonista.
No sólo eso; en muchos pueblos, la denominación de Cuatro
Esquinas (o Quatre Cantons) parece reflejar una singularidad,
es decir, el plano en damero, la trama urbana rectangular no
era allí la regla sino la excepción; pues bien, en Elda, el término Cuatro Esquinas se asociaba a principios del siglo xix con
el cruce entre Cantó y Purísima; un siglo después, el término
se refiere al cruce entre San Francisco, La Vall, Pierrad y Cañamona. Incluso en aquellos puntos de la estructura urbana
que parecen inamovibles en el tiempo, la toponimia es algo
vivo que va reflejando los cambios sociales, en forma de capas superpuestas, donde cada una reduce la visibilidad de la
anterior.
Ya desde principios del siglo xx, la autoridad política
fue apropiándose del monopolio sobre la denominación de
las calles, buscando convertirlos en lugares de memoria que
honrasen a los personajes y valores con los que se identifican
(Sánchez-Costa 2009: 3-13), convirtiéndolas en lugares de referencia de la identidad política o nacional. Por ejemplo, en
1812 la genuinamente granadina plaza de la Bib-Rambla fue
denominada como plaza de la Constitución y, al poco, como
Real Plaza de Fernando VII (González Martínez 1987: 7). Mientras muchos pueblos carecían de nombres oficiales para sus
vías públicas, en otros lugares, como en Madrid, desde 1854,
con progresistas y liberales enzarzados, los partidos de turno
convertían en un caos el callejero de la ciudad. En 1863 ya se
dictaron desde el Gobierno una serie de pautas para numerar
casas y caseríos de todas las localidades españolas de acuerdo
con el método seguido en Madrid, además de contemplarse la
posibilidad de renombrar los espacios públicos (Martínez del
Campo 2009, 2008).
La revolución de 1968: el inicio del vaivén del
callejero eldense
El Sexenio Revolucionario iniciado en septiembre de
1868, pese a la inestabilidad que caracterizó este breve periodo, trató de modernizar en todos los aspectos de la vida cotidiana la tradicional estructura político social que catolicismo
y poder señorial habían asentado en las tierras de España.
Para ello, entre sus muchos objetivos inició el cambio de denominación de las calles que supusiesen la vigencia del perio-

2. Para la realización del siguiente trabajo hemos seguido básicamente la
cronología sobre cambios de nombre de calles publicada por Juan Rodríguez
Campillo (1999): Elda: urbanismo, toponimia y miscelánea, Ayuntamiento de
Elda y, en menor medida, la de Alberto Navarro Pastor (1981): Historia de
Elda, Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial, Alicante, 3 volúmenes.
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do anterior o se ajustasen mal con el proceso transformador
deseado. A partir de ahí va a iniciarse una batalla histórica por
la conquista de la centralidad en cuanto a las denominaciones del territorio (Knörr-Martínez 2009: xvii).
En Elda, el proceso vivido en la España del siglo xix
para impulsar una toponimia ideologizada, que sustituyese
los nombres de las antiguas calles por otros absolutamente ajenos a las características singulares de la zona (Ortega
2011: 44), se produce con la revolución septembrina. A partir
de ahí, las élites políticas, los grupos de poder y sus seguidores,
tratan de dotar al espacio urbano de un sentido identitario, no
ligado tanto a las características del lugar y de la historia del
propio territorio, sino en función de su particular ideología y
de los intereses y símbolos que le son propios. Desde entonces hasta hoy, aquí y en todo el país —aunque a imitación de
quienes lo hicieron antes, como en Francia—, la onomástica
urbana trata de reflejar espacialmente la memoria ciudadana,
pero no tanto en función del conjunto de la colectividad, sino
de los valores e intereses de los grupos dominantes en cada
momento. Las placas o lápidas de las calles —y, allí donde se
pueda, las estatuas, los monolitos, los emblemas— tratan de
perpetuar una determinada concepción del mundo, del país y
de la historia a través de la permanencia de unos personajes,
lugares míticos y valores compartidos.
En Elda, la modificación se inició en torno a 1870,
con la llamada Revolución Gloriosa, y supuso el cambio de
denominación de buena parte de las calles de la villa, de
acuerdo con unos principios fáciles de definir:
— Se introducen en el callejero muchos nombres
ligados a la revolución septembrina y al derrocamiento de la monarquía borbónica: el triunvirato dirigente (Topete dará nombre a la plaza
del mercado y Prim y Serrano también estarán
representados en el callejero); el barrio Nuevo,
el último hasta esa fecha, recordará al general
Pierrad —a veces, en algunos padrones aparece
como Pierrat— y se denomina como calle de
Castelar aquella donde el tribuno más prestigioso de aquel tiempo habitó durante su niñez, la
calle de San Roque.

— Otras calles se rotularon con nombres de valores y conceptos considerados positivos y elogiables de acuerdo con una concepción más
democrática de la política: Libertad, Independencia, Constancia, Constitución.
— Aparece el primer nombre ligado a lo que podríamos denominar como gestas nacionales, el
de Colón.
Para todo ello hubo que suprimir muchos nombres
tradicionales de la vieja Elda, y también aquí se siguió un criterio más o menos fundamentado:
— La desaparición de nombres ligados a edificios
o establecimientos ubicados en esa calle, en
algún caso ya desaparecidos. Es el caso de Trinquete, Hospital o Matador.
— La reducción de la toponimia religiosa tradicional, con la supresión de las calles dedicadas a la
Trinidad, la Purísima, Santa Ana o San Antonio.
— La supresión de otros nombres tradicionales, ligados en ocasiones a personas ya totalmente
desconocidas para la gente, desapareciendo del
callejero los nombres de Cantó, las Dueñas o el
castizo apelativo de la calle de la Tripa.
Como veremos, casi todas las denominaciones anteriores a 1868 fueron perdiéndose poco a poco en el olvido.
Hoy, sólo algunas vías han recuperado su antiguo nombre,
casi siempre por su carácter religioso, como Santa Ana o la
Purísima. Otros, sin haberlo recuperado, todavía se siguen
conservando en la memoria popular, al menos en las generaciones de mayor edad, como la calle de la Tripa, llamada
así por su propia morfología enrevesada, en buena medida
mantenido por haber sido una popular zona de bares durante
muchas décadas.
Los cambios de la Restauración: escasas tensiones
La Restauración fue un periodo muy especial en la
historia eldense: cuando comenzó, Elda era una pequeña villa rural, con escasos inmigrantes, trabajo eminentemente
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agrario que incluía la salida temporal de muchos jornaleros
(a segar, principalmente) y una artesanía variada pero pobre:
canteros, trabajadores del esparto, algún humilde taller zapatero... Cuando acabó era ya una pequeña ciudad, totalmente
centrada en una industria zapatera competitiva y bien mecanizada, un municipio que crecía mucho más rápidamente
que ningún otro lugar de la provincia y atraía fuertemente
a la población de comarcas vecinas. Todo ello influyó en las
modificaciones del callejero, empezando por el notabilísimo
incremento de la trama urbana, con barrios levantados por
sociedades de casas baratas —la Prosperidad, iniciada a partir
de 1898, y los primeros bloques de El Progreso y La Fraternidad—, alguna pequeña colonia industrial —las de Damián Tudela, Emérito Maestre e Hipólito Juan— y varias promociones
privadas, como las de Sebastián Cid —la calle Cid— o Renato
Bardín —la calle de París—.
La proclamación de Alfonso XII, el comienzo de la
llamada Restauración, no supuso excesivos cambios en el callejero eldense, aunque poco a poco el régimen bipartidista
turnante acabó dejando su propia impronta. Especialmente
destacado fue el creciente peso que adquirió en el callejero la
entonces tan vigente historia nacional, en un periodo de fuerte consolidación de los nacionalismos europeos y de alabanza, a veces exacerbada, de los denominados valores patrios. En
general, podemos sintetizar los cambios que este largo medio
siglo introdujo en el callejero a partir de las siguientes características:
Se mantuvieron los principales nombres del Sexenio
Revolucionario: Castelar, Topete, Prim o Serrano.
Poco a poco se fueron añadiendo nombres gratos
al repuesto sistema monárquico: Alfonso XIII,
Echegaray, Sagasta, Maura, Dato..., aunque casi
todos ellos dando nombre a calles o plazas de
nueva creación.
Aumentaron los nombres ligados a la historia nacional de España: Guzmán el Bueno, Cid,3 Espoz
y Mina, Duque de la Victoria, 2 de Mayo...

Poco a poco, siempre en calles externas a la ciudad murada, comienzan las dedicatorias a los
grandes escritores de la lengua castellana, de
distintas épocas, desde el Siglo de Oro (Cervantes, Lope de Vega), al romanticismo (Zorrilla) e
incluso a casi contemporáneos (Pérez Galdós).
Algunas calles, plazas o barrios también serán denominadas en función de los establecimientos
allí situados o de características diferenciales de
las mismas: Jardines, Matadero, Tenería...
Vuelven a incrementarse las denominaciones religiosas: San Jaime, San Pedro, Santa Bárbara...
En los años finales del periodo, en la ciudad orgullosamente industrial y con implantación sindical
creciente, empiezan a hacerse presente denominaciones claramente obreristas: Primero de
Mayo, Pablo Iglesias.
También a finales del periodo se rotulan calles en
honor de personajes que han protagonizado
gestas de proyección internacional: Ramón y
Cajal, Comandante Franco, Barberán y Collar...
La realidad social eldense comienza a hacerse presente en el callejero, dedicándose varias vías a personajes de
la cultura y la política local, desde el siglo xviii y pertenecientes a ambientes sociales bien diversos: Conde Coloma, Juan
Sempere y Guarinos, Juan Rico, José Maestre, Maestro Ayala...
— En una ciudad que en los años veinte se consideraba ya la capital española del calzado y había creado la Unión de Fabricantes de Calzado
de España —con sede en la calle Nueva—, una
industria que había cambiado profundamente su
vida y costumbres, comenzaron a rotularse calles
que lo visibilizasen, como la calle Industria o las
dedicadas a algunos empresarios, como Casto
Peláez (una parte de la vieja calle de la Vall) o
Pablo Guarinos (el barrio Nuevo o Pierrad).

3. Es dudoso que la denominación de la calle esté referida al Cid Campeador,
porque era también el nombre del promotor de la misma. Aunque esta denominación de la calle duró muy pocos años, su pervivencia en la memoria

popular ha llegado hasta nuestros días: es más fácil que los eldenses de hoy
conozcan la calle El Cid que la Barberán y Collar.
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calle Nueva. Se ha hablado de que, con el cambio de nombre
de los núcleos originarios de las villas, se produce la presencia
de dos callejeros, el popular y el oficial y, como consecuencia,
la aparición de frecuentes confusiones y equívocos (Panadero
1976: 166). En el caso de la calle Nueva de Elda nunca fue
así, porque salvo en algunas cuestiones oficiales, el nombre
popular nunca dejó de ser, de largo, el más utilizado.

Algunos de estos cambios o nuevas denominaciones
merecen una atención especial para entender las razones y/o
las consecuencias de los mismos; así, en la sustitución del
nombre tradicional de la calle del Mesón por el de Antonio
Maura conviven dos rasgos bien diferenciados: la intención
de dedicar a personalidades del régimen el mayor número de
calles posible y el de reflejar acontecimientos de la propia
Elda. Maura fue el político que hizo posible la concesión del
título de ciudad en 1904 y se quiso dejar reflejado el agradecimiento por ello a este político, pese a que su ideario no era
especialmente apreciado por muchos vecinos, ya muy afines
al republicanismo o a ideologías obreristas.
Una calle que iba a adquirir un protagonismo creciente a partir de los primeros años del siglo xx fue la de Jardines. Para evitar el paso por las angostas calles de la antigua villa murada, muchos carreteros (y posteriormente los
primeros camiones) circunvalaban la ciudad por un camino
próximo, casi pegado a la villa, desviando de facto la carretera
Alicante-Ocaña por fuera del núcleo urbano. En esa calle, especialmente desde 1900 fueron construyéndose alguna de las
principales fábricas modernas, la puerta del jardín del Casino
Eldense, el Teatro Castelar y algunas residencias de grandes
fabricantes, con bellos jardines que fueron los que acabaron
dando nombre a la vía. Con el desvío de la carretera y con los
nuevos edificios fabriles, culturales y residenciales, la imagen
global de la ciudad para el viajero —que a partir de 1858
también llegaba a la ciudad desde la estación ferroviaria—
iba a cambiar. Un viejo dicho definitorio del lugar, «Elda, los
pinos», ligado a los viajeros que llegaban desde el interior y,
desde la lejanía, lo primero que veían de su caserío era el Alto
de San Miguel, fue perdiéndose en el olvido.
Desde el punto de vista toponímico tal vez el cambio
más interesante fue el de la calle Nueva, la calle más amplia y
llana de la vieja ciudad murada, el centro de la vida local durante décadas, donde se construyeron bellos edificios burgueses, no sólo residenciales. Fue denominada a partir de 1917
como calle de Alfonso XIII. Más tarde, la República le daría el
nombre de Fermín Galán, el militar sublevado en Jaca contra
la monarquía. Los franquistas volvieron a cambiar el nombre
para dedicarla a su jefe supremo. En la Transición la vía, perdido ya buena parte de su antiguo esplendor, volvió a llamarse

La Segunda República y sus nombres
Con un apoyo popular sin precedentes, la implantación de la República el 14 de abril de 1931 supuso un auténtico terremoto que removió los cimientos del callejero eldense.
En la autoconsiderada ciudad de Castelar, con un ayuntamiento claramente republicano, marcadamente laicista, que
debía dirigir una ciudad donde la mayoría de los obreros del
calzado respondían a las consignas anarquistas y donde los
principales barrios ostentaban nombres como Progreso o Fraternidad, apenas hubo contrapisas para partir de cero a la hora
de renombrar calles y plazas. Estos cambios podremos resumirlos a partir de los siguientes aspectos:
— La dedicatoria de los principales espacios centrales de la ciudad a los nombres y hechos del
nuevo régimen: plaza de la República (la de Abajo), plaza de Alcalá Zamora (la de Arriba), Fermín
Galán (Nueva), plaza de los Mártires de Jaca (Sagasta), Salmerón, Pi i Margall, y reposición de la
calle de Castelar, al que además se dedicaron
unos jardines de nueva creación, presididos por
su estatua.
— Por primera vez, se tiene en cuenta a mujeres
relevantes de la cultura y la sociedad española:
Mariana de Pineda, María Guerrero, Concepción
Arenal...
— Atención preferente a personajes sobresalientes
en la ciencia y la cultura del momento, o ligeramente anteriores: Blasco Ibáñez, Gabriel Miró,
Sanchís Banús, Francesc Ferrer i Guardia, Rafael
Altamira, Amadeo Vives... En ellos es fácil apreciar todos los matices de la considerada izquierda española, desde el republicanismo moderado
al socialismo o al anarquismo.
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algunos milicianos fallecidos en el frente, de acentuar la presencia anarquista en el callejero local (Buenaventura Durruti,
Francisco Ascaso) o de destacar el papel revolucionario desempeñado por algunas mujeres (Lina Odena, Aida Lafuente).

— Existió un fortísimo protagonismo de la sociedad eldense, sin diferencia de clase. Así, hubo
calles dedicadas a empresarios, desde los pioneros de distintas industrias —Rafael Romero, Hipólito Juan, Pedro Amat...— a otros fabricantes
posteriores, con cierto protagonismo en la vida
política local: Antonio Pérez, Rodolfo Guarinos,
Joaquín Vera, Emérito Maestre... Pero, junto a
ellos, también se reconoció al movimiento asociativo local, singularizado en los creadores de
las dos grandes cooperativas de casas baratas
(Antonino Vera y Manuel Maestre, por El Progreso; José Gil y José Pérez, por La Fraternidad) y
en las fechas relativas a la creación de las mismas.
— Hubo también denominaciones que podríamos
denominar neutras, sin referencia a personas
o hechos locales, sino a conceptos abstractos
(Fraternidad y Progreso, Paz, Porvenir...) o relacionados con la naturaleza (Luna, Sol, Rosales...)

Venganza y tabula rasa: el callejero franquista
El franquismo cambió drásticamente el callejero eldense con una rapidez inusitada. El 5 de julio de 1939, en
sesión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento, la corporación constituida sólo por un presidente, el alcalde, y un
gestor, nombrados por el gobernador civil, cambiaron de un
plumazo la mayoría de las calles. Antes, como muestra de facto de dicho cambio, las tropas italianas que ocuparon Elda el
30 de marzo ya habían procedido a destruir algunas placas
(como la de Buenaventura Durruti, que daba nombre a la calle
de Jardines, la travesía de la carretera Alicante-Ocaña).
La Elda de 1939 era ya una ciudad de unos veinte mil
habitantes, concentrados casi totalmente en el núcleo urbano, y lógicamente el callejero era mucho más extenso que el
existente a comienzos de siglo. Los cambios, por tanto, fueron los más profundos en la historia de la toponimia eldense. Como ha señalado De Andrés (2006: 8), no tiene nada de
excepcional la tendencia del franquismo a la proliferación de
símbolos, tanto por su ausencia de legitimidad democrática,
que impulsa a ensalzar simbólicamente a los detentadores del
poder, como por la falta de pluralismo y ausencia de crítica
interna que fomenta el culto al líder y a lo que representa.
En el caso eldense, el nombre de las calles se convirtió en
el principal espacio simbólico del nuevo régimen, junto a la
consabida Cruz de los Caídos y a algunas placas alusivas a la
construcción de los edificios.
El callejero quedó irreconocible para los ciudadanos
hasta el punto de que, durante bastantes meses, incluso buena parte de la correspondencia oficial siguió enviándose a
las direcciones previas. Por todas partes, los nuevos callejeros
pretendían establecer reinterpretaciones de la historia, ensalzar a los héroes y mártires propios, recordar a ciudades y
territorios caracterizados por su actitud profranquista durante
la guerra, reponer a santos y religiosos, incorporar a ciertas
personalidades reaccionarias o destacar fechas conmemorativas consideradas importantes por el Nuevo Estado (Martínez

En aquellos años se fue produciendo un proceso de
abandono del casco histórico eldense por parte de muchos de
sus habitantes, hacia los nuevos barrios, mientras el centro de
la vida social, la zona de paseo, los lugares de ocio, se desplazaba claramente hacia el exterior, desde la calle Nueva hacia
Jardines, la plaza de Sagasta o la calle Jardines. Buena parte de
la toponimia tradicional, conservada oficialmente o no, ya no
respondía al objeto que les dio nombre: Mesón, Pilares, Almazaras... Un poco antes, a fínales de los años veinte, Maximiliano García Soriano, desde el semanario Idella, en su poesía «La
visita a la vieja» comentaba el contraste entre la vieja ciudad
y los barrios protagonistas de la sociedad industrial.
El periodo de guerra civil también motivó cambios
de nombre en algunas calles, que apenas llegaron a cuajar en
la memoria popular, hasta el punto de que hoy nadie las recuerda y ni siquiera fueron tomadas en consideración por los
franquistas a la hora de remodelar nuevamente el callejero.
Así, desaparecieron nombres vinculados a personajes considerados conservadores, mientras las nuevas rotulaciones, todas referidas a personas, trataban de perpetuar el recuerdo de
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Ante tal cúmulo de incorporaciones al callejero, los
nombres suprimidos afectaron a todo tipo de personas, lugares o fechas conmemorativas. Entre ellos:
— No sólo suprimieron todos los nombres vinculados con la Segunda República y las ideologías
que la sustentaron, sino que desaparecieron
nombres de generales decimonónicos (Espartero, Serrano, Castaños...) o grandes escritores
(Blasco Ibáñez, o Pérez Galdós, al que no salvaron ni sus Episodios nacionales).
— Se suprimieron prácticamente todos los nombres de eldenses, al margen de su ideología, su
papel histórico o su clase social. Así, se borraron
del callejero todos los emprendedores de los
movimientos cooperativos de vivienda; también maestros, como Ayala o Juan Vidal; alcaldes
monárquicos de la ciudad, como el Médico Beltrán o Luís Bernabé; y empresarios como Pablo
Guarinos o Casto Peláez.
— Se obligó a modificar el nombre a la Sociedad
La Fraternidad, sustituyéndolo por El Ahorro, e
incluso se dio el nombre de Sagrado Corazón de
Jesús a la plaza de Castelar.
— En el colmo de la sinrazón se llegó a suprimir
nombres de ciudades (se quitó la calle dedicada a Buenos Aires, y la de París pasó a llamarse
Roma) y se puso el nombre de Victoria a la calle
de la Paz.
En los casi cuarenta años de franquismo, la ciudad
duplicó holgadamente su población, con una segunda oleada
inmigratoria, mayor en número que la de los años 1922-1935,
aunque con menor intensidad relativa. Con ello, el número de
calles se multiplicó, aunque la lógica toponímica —vencidos
nazismo y fascismo y convertida en ridiculez la aspiración
imperial—fue menos beligerante que en 1939. El régimen
trataba, por un lado, de mantener su forzoso predominio ideológico y, por otro, de ofrecer una imagen más suavizada. Por
supuesto, existen diferencias entre las rotulaciones de calles
de los años cincuenta —todavía con una lógica belicista, de
unidad de España y de segregación de los españoles— con la
de los años setenta, en una ciudad fuertemente exportadora

del Campo 2009: 219-220). El de Elda no fue una excepción.
Aunque sólo fuese decidido por dos personas, se supone que
con la aprobación de autoridades superiores, se ajustó a la
perfección a todo ello:
— Se incorporó masivamente el nombre de la
flor y nata de los dirigentes rebeldes: Franco (a.
Generalísimo), Varela, Queipo de Llano, García
Valiño, Martínez Anido, Moscardó, Yagüe..., casi
una treintena de nombres.
— Se concedió un marcado protagonismo a ese
florido pensil de políticos e intelectuales afines
al régimen vencedor: falangistas como los hermanos José Antonio y Pilar Primo de Rivera o Fernandez Cuesta; otros políticos afectos a la causa
como Calvo Sotelo, Andrés Amado o González
Bueno; escritores derechistas muy poco leídos
incluso en su tiempo, como Pemán, Ramiro de
Maeztu, Eugenio Montes o Ricardo León.
— Se trató de popularizar a numerosos personajes reaccionarios, ligados al carlismo en mayor
o menor medida (Fal Conde, Donoso Cortés,
Vázquez de Mella, Ramón Nocedal, Balmes...)
— Lugares y grupos asociados a la naciente mística franquista y a su interpretación de la Guerra
Civil: Alcázar de Toledo, Victoria, Tropas Gallegas...
— Se incorporaron algunos nombres relacionados
con el catolicismo (Padre Manjón, San José de
Calasanz...), aunque en mucha menor medida
de los esperado en un régimen que decía haber luchado por Dios y por España. No fue un
caso único, como explica Sainz Robles (1979:
30-40) sobre el callejero madrileño, o Martínez
del Campo (2009, 219-220) respecto al zaragozano.
— En cuanto a los personajes históricos protagonistas de la construcción nacional española se
centraron esencialmente en los asociados a la
fundación del imperio (Reyes Católicos, Cisneros...)
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tamiento, que perdió en buena medida ese carácter de plaza
cerrada. Comenzaron a demolerse buena parte de las viviendas de la zona próxima al castillo, iniciándose la desaparición
de facto de buena parte del callejero tradicional; incluso en
algún plano urbanístico de finales de los sesenta aparece una
prolongación directa del área de las plazas de Arriba y Abajo
hacia el puente de la Estación, algo que necesariamente habría afectado al ya cada vez más ruinoso castillo; se unía la
plaza de Arriba con de la iglesia, suprimiendo espacios como
el callejón del Toril y modificando totalmente la placeta de
San Pascual, que hoy conserva aún ese nombre, pero no su
ubicación original exacta. Un ejemplo que permite conocer el
escaso aprecio que ha existido por la conservación del núcleo
histórico y de sus principales elementos patrimoniales nos lo
ofrecen (veáse figura 3) las dos placas situadas hoy en la calle
Colón, en la fachada del edificio construido tras la demolición
de la vivienda de Emilio Castelar; se ha repuesto en el nuevo
edificio la placa que a finales de los veinte se colocó sobre la
fachada de la casa de Castelar, la original, la habitada por él,
sin arrepentimiento alguno por su destrucción; pero, además,
se ha incorporado otra placa nueva que vuelve a recordarlo,
tratando de ensalzar el valor histórico del lugar.
Uno de los cambios más destacados de esa transformación, no excesivamente conocido, es el asociado a la
construcción de la nueva parroquia de Santa Ana, sustituta de
aquella destruida en guerra hasta los cimientos. La nueva iglesia, como se observa en la figura 4, como si de una venganza
histórica se tratase, se llevó por delante toda una manzana
de casas habitadas, la situada entre el templo parroquial y
las calles de San Francisco, La Vall (hoy, Ortega) y Los Giles,
no tanto para ampliar la propia iglesia sino para ofrecerle una
mayor visibilidad exterior a la parte del ábside, en lo que hoy
es un jardincillo situado junto a la entonces conocida como
puerta del Sol o Cuatro Esquinas.
El ejemplo más destacado de este profundo cambio
toponímico de la ciudad no lo ofrece tanto tal o cual calle
como las ampliaciones del núcleo urbano producidas en cada
época. Tal como observamos en el plano de la figura 5, mientras los barrios iniciados o concluidos en la primera mitad de
siglo llevan nombres ligados a concepciones progresistas de
la vida (Prosperidad, Progreso, Fraternidad, Ciudad Vergel), los

que apostaba rotundamente por la europeización de nuestro
país. Entre los nuevos nombres incorporados en estos años,
resultan evidentes las siguientes tendencias:
— La exaltación del proceso de cristianización de
la península y de la ciudad, con nombres como
Cortes de Toledo, San Fernando o Rey Jaime.
— La exaltación del papel de España en América,
arraigado indirectamente a la idea de imperio,
tanto con el recuerdo de los protagonistas de
las grandes conquistas (Hernán Cortés, Pizarro...)
como en la defensa del concepto de Hispanidad
(todo el barrio de San Francisco de Sales se dedicó a países hispanoamericanos).
— La multiplicación de advocaciones de la Virgen
María (Salud, Pilar, Fuensanta, Desamparados,
Montserrat, Remedio...)
— Nombres relacionados con el arte, la cultura y la
ciencia española, más o menos asumibles por la
ideología franquista (Altamira, Goya, Quevedo,
Barraquer o Marañón, pero no Picasso o Severo
Ochoa, por ejemplo).
— Nuevas referencias a la guerra como legitimadora de la dictadura (Belchite, Brunete, División
Azul, Alféreces Provisionales, Luis Batllés...)
— Tímidamente, comienzan a recuperarse algunos
nombres relacionados con la cultura y la historia local: Alborada, Fundadores del Calzado, algún religioso eldense, algún industrial...)
— A partir de mediados de los sesenta, de manera
creciente tratando de ofrecer una imagen aséptica, tecnológica, supuestamente eficaz del régimen, comienzan a rotularse placas de calles con
muchos nombres neutros o poco conflictivos:
geográficos, como montes, ríos o provincias; árboles y plantas; nombres del zodiaco...
Durante la época franquista se produjo toda una serie de modificaciones urbanísticas en el casco antiguo que
acabaron con la vieja trama fundamental descrita al comienzo: se amplió la calle Colón —antigua Dueñas— de forma que
pudiera acceder fácilmente el tráfico hacia la plaza del Ayun-
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Figura 3. Edificio de la calle Colón de Elda donde estuvo la casa
donde nació Castelar. La destrucción de aquel hito no implica que
no sólo se haya colocado la placa que lucía su fachada,
sino también una nueva recordándolo (foto del autor).

La plaza de Castelar, frente al mercado actual, considerada un espacio urbano central, ha sido siempre un lugar
desprovisto de significación ideológica concreta, el marco de
las verbenas septembrinas, punto de encuentro y de paso,
espacio para la fiesta, para la conversación y para el juego,
ese jardín donde casi todos los niños eldenses poseen una
fotografía tomada, por ejemplo, el Domingo de Ramos, casi
siempre ante la estatua o junto al león. La Cruz de los Caídos, hoy de la Concordia, también frente al mercado y junto
a la antigua carretera, en el paso hacia el mercadillo, situada
parcialmente sobre los restos del antiguo cementerio, con un
profundo significado político sectario, ligado a la Guerra Civil,
a la invocación de los muertos del bando vencedor, minoritario socialmente entre los eldenses de aquel tiempo, nunca ha
dejado de ser un espacio marginal; no es punto de encuentro
habitual, no hay actos festivos generalizados, ni siquiera funciona la cafetería del parque.

construidos durante el franquismo, especialmente los crecidos al amparo de la protección oficial, adoptaron nombres
religiosos (San Francisco de Sales, Virgen de la Salud), evocadores de la ideología falangista (barrio de José Antonio, conocido popularmente como Las Trescientas) o mezclando la religión con la exaltación de la contienda (Virgen de la Cabeza).
En Virgen de la Cabeza puede pensarse que la motivación es
religiosa, más que militarista, pero no debemos olvidar que
se construyó este barrio —dedicado a la virgen de un santuario de Jaén— antes que el de Virgen de la Salud, la patrona
de Elda, ni tampoco que en ese barrio existen calles como
Belchite o Brunete.
Finalmente, la construcción de los jardines de la Cruz
de los Caídos, para enmarcar y engrandecer un monumento
de marcada evocación hitleriana, unido al intento de convertir la plaza de Castelar en la del Sagrado Corazón de Jesús
(véase la figura 6) nos muestra un claro ejemplo de topofilia
y topofobia en dos espacios próximos. Estas dos plazas, de
un tamaño relativamente parecido, construidas con una diferencia de sólo una década, ambas en terrenos cedidos por
los barrios Progreso y Fraternidad, no poseen en absoluto la
misma valoración para el conjunto de la ciudadanía eldense.

De la Transición a la Elda actual
Las modificaciones del callejero eldense en la época
de la Transición son muy moderadas, tal vez excesivamente,
fruto de un momento histórico concreto en que se pretende
reconstruir la democracia sin chocar con el franquismo y sus
poderes fácticos, en buena medida, como en tantos pueblos,
por una actitud timorata y condescendiente. La dictadura española no desapareció como la portuguesa, con soldados en
la calle defendiendo la libertad, apoyando una ruptura revolucionaria —no violenta, hubo muchos menos muertos que
en la España del cambio— con el pasado y un pueblo activamente dispuesto a modificar esencialmente su escenario político. Como explica De Andrés (2006: 9), cuando las dictaduras
desaparecen en un proceso de transición, cuestiones delicadas como las relativas a la memoria, son aplazadas sin resolver, aunque acaban reapareciendo porque su carga simbólica
sigue presente. En Elda, como en tantos otros municipios,
la tibieza a la hora de recuperar en el callejero la memoria
democrática mostró inevitables luces y sombras:
— Se suprimieron los nombres más característicos
propios del régimen franquista, de la dictadura militar, de la Guerra Civil, de partido único.
Así, desaparecieron los nombres de los militares
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Figura 5. Los principales barrios
construidos en Elda en el siglo xx.
Los letreros en blanco
corresponden a los anteriores
a la Guerra Civil; en negro,
los de época franquista.

Figura 6. Sobre un callejero de
Elda en 1970 —obsérvense los
nombres de generales— podemos
ver la situación de la Cruz de los
Caídos y de la Plaza Castelar.
Son un ejemplo de topofilia y
topofobia en espacios cercanos.
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—
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franquistas (Franco, Mola, Queipo...), se suprimieron casi todos los referentes al partido ultraderechista FET de las JONS (Pilar y José Antonio
Primo de Rivera, Onésimo Redondo...) y aquellos
nombres ligados a la mítica franquista (División
Azul, 29 de Octubre, 18 de Julio, Revolución Nacional Sindicalista).
Por el contrario, siguieron en el callejero los
nombres de algunos políticos franquistas menos conocidos, casi siempre monárquicos (González Bueno, Andrés Amado...), y se mantuvo el
nombre de escritores secundarios que, en realidad, sólo estaban en el callejero por su carácter franquista (José María Pemán, Ricardo León,
Eugenio Montes...). Tampoco permanecieron
algunos nombres geográficos ligados a la contienda (Belchite, Alto de los Leones, Brunete...).
No se recuperaron algunos nombres de eldenses
ligados al desarrollo de la ciudad, como algunos
alcaldes, algunos empresarios y los dirigentes de
la sociedad La Fraternidad, de raíces anarquistas.
Se mostraron excesivas precauciones a la hora
de reivindicar los nombres democráticos. Sí se
recuperaron buena parte de las personalidades
ligadas a la cultura, como Unamuno o Pérez Galdós —este último en una calle poco relevante,
mientras la suya sigue ocupada por José María
Pemán—.4 Por el contrario, se evitó la reposición de aquellos de personalidades relacionadas
con actividades políticas, como Alcalá Zamora,
Ferrer i Guardia o Salmerón; en este último caso,
no sólo no se devolvió el nombre al presidente
de la República sino que acabó rotulándose la
calle a nombre de Juan Carlos I.
Se tuvo especial cuidado en no atacar, ni lejanamente, los intereses católicos. Por ejemplo,

la calle Pablo Iglesias donde estaban las Escuelas Nacionales Emilio Castelar se renombró en
1939 como del Padre Manjón, y también se dio
su nombre al colegio. Aún siguen denominándose así; a Pablo Iglesias se le asignó la calle del
General Monasterio, y a Castelar, un colegio de
nueva creación. La calle que tras la guerra se designa como de Jaime Balmes sigue conservando
ese nombre, pese a que es donde vivió de niño
Antonio Gades, el genio de la danza, y es también la vieja carretera de Petrer: si el pueblo vecino rotula su tramo de esa carretera como Avenida de Elda lo lógico era que aquí fuese Avenida
de Petrer.
De entonces a hoy se sigue manteniendo ese temor a
chocar con el pensamiento más tradicional; el protagonismo
de los nombres ultraconservadores continúa siendo notable,
los nombres católicos han aumentado, como si la no confesionalidad del Estado y el elevado número de nombres ligados
a dicha religión no fueran razón para contrapeso alguno. Es
cierto que se siguen ampliando los nombres de carácter neutro, como los dedicados a ciudades universitarias, pero también se conservan nombres de políticos franquistas. Más aún,
al dedicar nombres a algunas personas de la sociedad local, a
veces por presión de familiares que han organizado recogidas
de firmas, se ha obviado claramente su pasado franquista y su
intervención en ese momento histórico. ¿Cabría preguntarse
si existe en el callejero eldense algún censor, algún delator,
algún violento de los años cuarenta, reconvertidos después en
personas venerables?
Frente a ello, sigue mostrándose una escasa consideración hacia los personajes más señeros de la cultura local, como el escritor y militar Juan Coloma, el ilustrado Juan
Sempere y Guarinos, que da nombre a una pequeña calle, o
el bailarín Antonio Gades, al que solo se le ha dedicado un
rincón poco cuidado. Se echa en falta en una ciudad obrera,
tal vez la de mayor porcentaje industrial del país, un recuerdo
ajustado a su historia sindicalista. Siguen siendo escasos los
nombres femeninos, si descontamos las calles dedicadas a la
Virgen cristiana. Entre los olvidos, nada casuales, se notaba la

4. Por un error, en numerosas publicaciones se habla de que la calle Pérez
Galdós correspondía a la actual Menéndez y Pelayo. El error parte del acta
de la sesión municipal antes citada. Sin embargo, la calle Pérez Galdós, donde
estaba situado el viejo edificio de la Cruz Roja, se corresponde con la actual
de José María Pemán.
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ausencia de una calle dedicada a Teófilo del Valle, el primer
muerto violento de la España postfranquista —solucionado
recientemente—, la ausencia del callejero del cristianismo no
conservador, o el desprecio a la figura de Enric Valor, que comenzó en Elda su vida literaria.
El callejero es parte sensible de la identidad de los lugares y sigue moldeando en buena medida la identidad de las
sociedades y la memoria histórica de las mismas. El recuerdo
de los nombres antiguos, la irrupción de las mujeres reales en
el callejero, la pervivencia de lo reaccionario, la voluntad de
establecer unas denominaciones consensuadas que permanezcan en el tiempo... son prueba de que la toponimia urbana
sigue siendo una realidad viva y polémica en nuestros municipios y de que los poderes públicos quieren dejar su huella
partidista como si fuera la voluntad de todos.
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