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La ciutat literària de Gandia, reconeguda per la Ge-

neralitat com a primera Capital Cultural Valenciana per al pe-

ríode comprés entre el 25 d’abril del 2017 i el 25 d’abril del 

2018, va acollir l’any 2016 la X Jornada d’Onomàstica pro-

moguda per l’AVL, dedicada en aquella ocasió a la «Toponí-

mia i antroponímia de la comarca de la Safor». Amb aquella 

jornada es completava un recorregut per tot el territori va-

lencià —començat l’any 2006 a Sant Mateu amb la I Jornada 

d’Onomàstica— que ens ha permés avançar de manera molt 

notable en el coneixement de la nostra onomàstica.

En el moment de la celebració de la jornada de Sant 

Mateu estàvem enllestint el Corpus toponímic valencià —pu-

blicat finalment en 2009, amb més de 50.000 topònims reco-

llits i normalitzats—. En el text de la presentació de la publi-

cació de les actes d’aquella trobada indicàvem:

La investigació feta fins ara, la recollida de materi-

als i la defensa de la toponímia tradicional s’han de 

completar amb un buidatge documental exhaustiu 

i noves enquestes a membres de la primera gene-

ració relacionades amb la vida rural de diferents 

famílies. Per això vam pensar que seria oportú 

celebrar una jornada anual de toponímia en una 

comarca valenciana amb la triple finalitat de a) 

presentar la tasca onomàstica de l’AVL i els fullets 

de Toponímia dels Pobles Valencians de la zona; b) 

tindre un contacte més estret amb les autoritats 

i amb els estudiosos de la zona, col·laboradors o 

no del corpus, i c) incitar que es facen noves re-

cerques monogràfiques combinant el treball ja fet 

amb una visió històrica del lloc estudiat pensant 

ja en el Corpus històric que hem iniciat (Actes de 

la I Jornada d’Onomàstica . Sant Mateu, 2006, p. 7). 

Onze anys després, podem dir que s’han complit 

àmpliament els dos primers objectius —la col·laboració amb 

l’Institut Cartogràfic Valencià s’ha incrementat i estretit, i els 

materials arreplegats arriben als 130.000 topònims—, i no-

més parcialment el tercer, ja que, encara que és veritat que 

les jornades han potenciat la recerca de nous estudiosos i la 

participació dels millors investigadors valencians i d’altres ter-

ritoris de l’Estat, no han estat capaces de fer avançar prou el 

Corpus històric per a poder normativitzar amb major seguretat 

i encert els topònims actuals, ni tampoc hem aconseguit que 

els jóvens es dediquen a investigar tant com hauríem volgut 

en l’àmbit de la toponímia, una àrea de coneixement de gran 

valor per als historiadors, geògrafs i lingüistes. Tot i això, hem 

de dir que el balanç és molt positiu tant per al conjunt de la 

societat valenciana com per a l’AVL en particular, i l’experièn-

cia adquirida representa un ensenyament molt valuós que ens 

anima a treballar més i millor en el terreny de l’onomàstica.

La jornada de Gandia no va ser de les més nombroses 

en quantitat de participants ni de conferenciants —només 

dotze—, i sols va comptar amb dos comunicants esponta-

nis, és a dir, no convidats per l’organització. Però, en canvi, 

va ser segurament la que ha tingut més presència de grans 

especialistes de totes les generacions: des de Vicenç M. Rosse-

lló, que feia una conferència per primera vegada en una jorna-

PRESENTACIó

Emili Casanova Herrero 
[President de la Secció d’Onomàstica de l’AVL]
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da de l’AVL, tal vegada pel fet de tractar-se de Gandia, fins als 

doctorands Francesc Hernández i Vicent Terol.

La temàtica va ser molt variada, i tant les conferèn-

cies com els articles ací reunits, de gran qualitat, estan plens 

d’ensenyaments i de noves aportacions etimològiques, me-

todològiques i temàtiques: el treball de Gabriel Garcia Fras-

quet ens oferix una explicació dels orígens de les expressions 

València la xica, pixaví i la Delicada de Gandia; Antoni Garcia 

Osuna fa una proposta metodològica —a través del cens de 

1857 de Xeresa— per a engrescar els alumnes en l’estudi an-

troponímic, matèria que hauria de ser obligatòria en les esco-

les; Ferran Garcia-Oliver relaciona magistralment la història i 

la documentació medieval per a oferir-nos una explicació de 

la toponímia major de la comarca; Joan Giner Monfort com-

pleta el que se sabia fins ara de les dites tòpiques aplicades 

als habitants saforencs; Francesc Hernández Flor, en un article 

que demostra l’amplitud del camp d’estudi de l’onomàstica, 

ens parla de la presència de topònims de la Safor en carrers 

de pobles i urbanitzacions dels Estats Units; Abelardo Herrero 

Alonso mostra el procés de creació dels noms dels carrers de 

Gandia relacionant-los amb la topografia i la història; Antoni 

Mas, Joan-Lluís Monjo i Josep Mas ens fan veure novament 

que, com en el cas de la Marina, els mallorquins també re-

poblaren la comarca de la Safor i ens hi han deixat molts 

cognoms, alguns de difícil explicació sense l’estudi microo-

nomàstic aplicat, com són per exemple els casos de Pallarés 

o Oroval; l’acadèmic Honorat Ros, amb un treball dedicat als 

possibles topònims d’origen zoonímic de la Safor, completa 

una sèrie ja present en altres jornades; Vicenç M. Rosselló i 

Verger ens aporta l’explicació del significat de nou i nova en 

l’eixample de moltes les ciutats des del segle xVi, com és el cas 

de la ciutat de Gandia; Abel Soler, un dels millors coneixedors 

de la Safor, reunix totes les explicacions etimològiques dels 

municipis de la comarca, sense por a plantejar hipòtesis tan 

versemblants com difícils de provar com la del llinatge Qand 

com a origen del topònim Gandia; l’arxiver Vicent Terol i Reig 

aporta un llistat de 243 repobladors nous, amb 170 cognoms, 

la majoria d’origen deotoponímic, informació extreta d’una 

documentació inèdita de l’Arxiu de la Corona d’Aragó; final-

ment, l’article que completa el volum, de Santiago Yudici i 

Carlos Embuena, ens parla del valor de la toponímia en els 

projectes de l’Institut Cartogràfic Valencià i del treball d’esta 

institució colze a colze amb l’AVL.

Tot unit fa un volum molt valuós per als conreadors 

de l’onomàstica, per la quantitat de noves visions toponími-

ques, complementàries de les de Joan Coromines, per la me-

todologia emprada i perquè servix de model per a seguir-la, 

i fins i tot per la redacció literària de molts dels articles ací 

presents, llegibles com una novel·la policíaca a la caça de la 

interpretació del topònim o del cognom.

Totes les jornades d’onomàstica realitzades fins ara 

han estat un model d’organització gràcies a les tècniques lin-

güístiques de l’AVL adscrites a la Secció d’Onomàstica: prime-

rament Aigües Vives Pérez Piquer i posteriorment Maite Mollà, 

exemple de pulcritud i precisió organitzatives, sempre ben re-

colzades pels altres tècnics de la institució, en especial, el cap 

de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics, Josep Lacreu, el 

tècnic de publicacions, Emili Sáez, la tècnica onomàstica, Leo-

nor Selva, i la tècnica lingüística encarregada de la correcció 

de les Actes, Pepa Martínez, ajudats sempre pels becaris ono-

màstics, en especial per Mireia Mora, i, naturalment, pels caps 

de gabinet de la institució, Imma Traver i Josep Lluís Pitarch, i 

pel cap de premsa, Joan Manuel Asensi. I des del principi, amb 

la comprensió i espenta impagable de tots els components de 

la Secció d’Onomàstica, i en especial dels dos presidents que 

ha tingut l’AVL, Ascensió Figueres i Ramon Ferrer, membres 

també d’aquella secció.

Ara, després de la celebració de l’onzena edició —la 

realitzada recentment a Elda i Petrer i organitzada en esta 

ocasió en col·laboració amb la Societat d’Onomàstica—, es-

tem buscant un sistema de jornada més intensa i productiva 

per a esta nova etapa de realització del Nomenclàtor Topo-

nímic Valencià i de la Jerarquització Cartogràfica de la Topo-

nímia Valenciana, dos projectes en què actualment treballa 

l’AVL en col·laboració amb l’Institut Cartogràfic Valencià.



Treballs presentats
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VALÈNCIA LA XICA

El cronista Gaspar Escolano, en la segona part de la 

Década primera de la historia de Valencia, editada l’any 1611, 

afirmava que Gandia era «una pequeña Valencia» (Escolano - 

Perales 1879: 69). Aquella identificació laudatòria entre la vila 

ducal i el Cap i Casal del Regne traspassà els segles, es revifà 

durant un període de 50 anys a cavall entre el segle xix i el 

xx i fou tan unànimement acceptada que es convertí en una 

antonomàsia de Gandia.

Intentarem explicar-ne les causes i les conseqüències 

sobre l’autopercepció dels seus pobladors, en els quals des-

pertà un accentuat mimetisme amb València en diversos àm-

bits de la vida social i un afany d’emulació que amerà qualse-

vol iniciativa i acabà afaiçonant l’esperit de la ciutat.

LA populAritzAció

Entre 1878 i 1880 aparegueren els tres volums de 

la reedició de l’obra d’Escolano, ampliada i continuada fins 

al segle xix per Joan Baptista Perales. L’obra fou considerada 

un esdeveniment per la premsa, que la qualificava d’impres-

cindible per a qualsevol persona culta, amant de les glòries 

de València.1 La venda es féu per successius lliuraments de 

1. Vegeu per exemple La Lealtad, 29-V-1881, òrgan del partit Catòlic Tradi-
cionalista a València. Ara bé, totes les crítiques no foren favorables. Una veu 
tan autoritzada com la del canonge historiador Roc Chabàs en la revista El 
Archivo (1887b: 111), comentà negativament una certa incoherència en el 
discurs i una falta de perícia per part de Perales, a qui irònicament denomina 
el moderno Escolano. Com afirmava, «era la ocasión de hacer una buena obra 
y no un buen negocio; ha resultado éste y no aparece aquella».

fascicles, acompanyats d’algun gravat. La iniciativa tingué un 

ampli ressò i nombrosos subscriptors. A Gandia, entre altres, 

figuraven Antoni Buada i Josep Maria Beltran, redactors del 

primer setmanari saforenc, El Litoral;2 Josep Roman, literat; 

Eduard Gironés, jutge de primera instància, i Josep Rausell, al-

calde (Escolano - Perales 1880: 1068). Tots ells influents per-

sonatges, capaços de generar opinió.

Era un moment en què des de l’Ajuntament es posa-

ven les bases del futur desenvolupament urbanístic. L’alcalde, 

a colp de picola, començava simbòlicament l’enderrocament 

de les muralles, s’executava el pla de l’Eixample i arribava el 

ferrocarril. Poc després s’obtenia la concessió per a la cons-

trucció del port i del tren complementari a Alcoi, on havia de 

dur el carbó per a les fàbriques. Tots dos projectes culminaren 

a principi dels noranta. Gandia s’obria amb puixança a la mo-

dernitat (Banyuls 1986: 32-33). És aleshores quan comença a 

difondre’s la vella metàfora toponímica de la petita València, 

ara posada d’actualitat amb l’èxit de la reedició susdita.

Teodor Llorente, en la seua obra Valencia (1889: 

670), quan parla de Gandia constata que, amb l’Eixample, 

la població havia augmentat, s’havien obert carrers amplis 

i rectes, entre els quals destacava el preciós passeig de les 

Germanies, a més de les millores substancials en les comu-

nicacions que suposaven el tren i el port: «Con estos nue-

vos elementos ha crecido la vida y la animación en la que, 

2. Per a les característiques dels diferents periòdics de la Safor que apareixeran 
esmentats en aquest article, vegeu Garcia Frasquet 1988.

GANDIA, VALÈNCIA LA XICA:  

PIXAVINS I DELICADES

Gabriel Garcia Frasquet
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repitiendo la frase de Escolano, llaman sus habitantes “una 

pequeña Valencia”».

Un exemple que corrobora la gustosa assumpció 

d’aquesta denominació l’ofereix precisament el magistrat i 

poeta renaixentista Eduard Gómez de Mazparrota, amic de 

Llorente en els seus anys d’estudi a València (Garcia Frasquet 

1996: 21-31). L’any 1893, el gandià contesta a un altre amic 

comú, que eixia temporalment d’una llarga malaltia, Miquel 

Amat Maestre, el qual li demanava, per a retre un homenatge 

al desaparegut Vicent W. Querol, que recordara per escrit els 

anys en què tots tres pertanyien a la societat literària La Es-

trella. En un fragment del text, Gómez de Mazparrota (1908: 

310) rememora els primers anys de vida. Els tres havien nas-

cut quan la fratricida guerra carlina estava en l’apogeu: «vo-

sotros dos, en la hermosa Valencia; yo, en la no menos bella 

Gandía, Valencia la pequeña».

L’expressió anà popularitzant-se. Si Llorente assegu-

rava que l’empraven els seus mateixos veïns, Joaquim Martí 

Gadea la difonia entre els valencians en general. En el seu 

cèlebre Tipos, modismes y coses rares y curioses de la terra del 

Gè (1906b: 366), fa referència a la popularitat de «Valencia la 

gica»: «Pòchs hiaurá en lo nòstre reyne que no sapien qu’esta 

població es la ciutat de Gandía, la qual en moltes còses li 

sembla á la capital». I ho justificava per les millores urba-

nístiques i els servicis, i s’entretenia especialment a destacar 

alguns aspectes relacionats amb la religiositat. Tota aquesta 

enumeració es condensava en uns versets:

Valencia la gica dihuen 

á la ciutat de Gandía 

perquè se semblen les dos 

com á sa mare la filla.

I refermava l’asseveració: «O com un hòu á un atre, 

encara que siga de dos rovèlls».

lA imitAció de lA cApitAl

El sobrenom inventat per Escolano enorgullia la ciu-

tat i servia com un esperó de progrés i modernització que 

s’afanyaven a meréixer mitjançant la imitació de la que li ser-

via de model. Dins l’àmbit de l’expressió artística, el 1879, 

any en què es restauraren els Jocs Florals de València, també 

se’n convocaren a Gandia (Llombart 1879: 14), i fins i tot, al si 

de la institució organitzadora, la Sociedad del Estímulo Cien-

tífico, es creà una secció sucursal de Lo Rat Penat, tot i que 

d’escassa presència després de les bones intencions inicials. El 

poema premiat per aquesta institució fou el titulat «Espanya, 

Valencia, Gandia», original d’Antoni Roig Civera (1879: 99), on 

ja al·ludia al llinatge compartit de les dues ciutats:

Valencia es ta mare, tu eres sa filla 

puix ella es la rosa y tu lo gesmil. 

............................................ 

Infanta Gandía: també tu somnies 

del mar á la vóra qu’et dona sospirs.

I quan es reprengueren l’any 1922, organitzats per la 

societat Conca de la Zafor, una altra denominació d’Escolano, 

ja hi havia un premi amb el lema «Gandia, Valencia la chique-

ta» (Domingo 1922), que guanyà el destacat autor, mestre 

en gai saber, Josep Maria Juan Garcia (Llorente Falcó 1922). 

També en l’aspecte musical, Gandia es mostrava seguidora 

atenta de la capital. Per exemple, poques setmanes després 

de la grandiosa proclamació de l’Himne de l’Exposició Regio-

nal, que tingué lloc a València el maig de 1909 (Vidal 1975), 

ja s’interpretava a Gandia en una funció de la Unión Católica 

Gandiense (Revista de Gandía, 17-VII-1909).

Pel que fa a les manifestacions religioses, el maig 

de 1882, l’Ajuntament, presidit per Josep Rausell, acordà per 

unanimitat aclamar i declarar patrona de Gandia la Mare de 

Déu dels Desemparats, que fins aleshores havia tingut un cul-

te irrellevant. La identificació amb la capital era tàcita, però al 

llarg dels anys s’explicità diversament cada vegada que se’n 

celebrava la festivitat. L’any 1913, la Revista de Gandía (10-V-

1913) exhortava el veïnat: «Ya que nuestra ciudad se apellida 

la Valencia Chica, que imite y emule al entusiasta amor que 

su hermana mayor la Valencia grande profesa a la Madre de 

Dios». I a la dècada següent Josep Maria Capsir (1926), di-

rector d’aquest veterà setmanari catòlic, reblava el clau: «Ya 

saben que a Gandia li diuen Valencia la Chiqueta i qu’els gan-

dians accépten, gustosos, tan agradosa calificació. [...] Puix a 

provar qu’esta Valencia —chiqueta per la extensió, pero gran 

per son idealisme— no va darrere de Valencia la major, en 

amar, dende lo mes fondo de l’ánima, a la Mare dels Des-
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amparats. [...] ¡Fills de Gandia!: ¡o som o no som!». I Eduard 

Grustan (1928) convidava a manifestar la devoció entusiasta 

per la patrona comuna, «que siente especial predilección por 

sus Valencias, grande y pequeña». Al juliol del mateix any es 

produïa la sanció canònica del Vaticà que confirmava el pa-

tronatge. Andreu Martí Sanz (1932: 52-53), capellà i arxiver 

municipal, es congratulava que s’hi renovara el «vincle frater-

nal» entre València i Gandia, perquè totes dues estaven prote-

gides per la mateixa Mare, que les emparava sota el seu ampli 

mantell. Per això insistia a bastir a Gandia una capella digna 

de tan excelsa figura. Ell s’hi mostrava optimista: «Valencia la 

chiqueta hace siempre lo que quiere».

Després d’adoptar una festa religiosa transmesa des 

del Cap i Casal, ara en calien de laiques. I així, ben prompte 

s’organitzaren durant la Fira de Sant Borja les mateixes bata-

lles de flors, amb carrosses bellament ornades i ocupades per 

les filles de les famílies acomodades, que a partir de 1891 se 

celebraven al passeig de l’Albereda de València per la Fira de 

Juliol (Ariño 1993: 164-169). A principi del segle ja era l’ac-

te central en la de Gandia. El poeta i impressor Lluís Català 

(1904) ho expressava hiperbòlicament: aquella cavalcada pel 

passeig era l’acte més alegre, bell, culte, bonic i brillant del 

programa, per la qual cosa segur que enlluernaria tant els es-

pectadors del veïnat com els forasters.

I si la batalla de flors era la gran festa burgesa, la de 

les falles era la més popular. La primera de què tenim notícia 

a Gandia és de 1876 (Coll 2001: 27). Posteriorment se’n plan-

taren alguns anys esparsos fins a arribar a l’any 1928 en què 

adquireixen regularitat. En un article titulat «Geografia de les 

falles», que aparegué publicat en Foc i flama, revista fallera 

anual de Gandia, i després recopilat en el llibre Combustible 

per a falles, Joan Fuster (1967) afirmava que només arriba-

ven a plantar-se falles en els llocs lligats a la capital per rela-

cions sòlides i assídues. Però davant la qüestió de si ho feien 

per influència mimètica o si bé, tenint en compte l’escassa 

irradiació civil de València, la seua difusió era més aviat una 

mostra d’autonomia dels pobles per dissenyar un calendari 

festiu independent, s’inclinava per la segona opció. No cal dir 

que, en el cas de Gandia, s’equivocava. Ho podem comprovar 

en la salutació de la Comissió en el llibret Nostra falla, l’única 

que es plantà l’any 1928: «¡Animo pues, y a fer entre tots 

una festa més, que siga orgull de Gandía y admirasió de tota 

la provincia pera que diguen en més rahó encara Valensia la 

Chica, a esta perla valensiana». I en l’interior, el saineter Ligori 

Ferrer atribuïa la novetat festiva al desig de Gandia de fer-se 

gran com sa mare València.

L’any següent, l’advocat Francesc Lorente (1929), se-

cretari de la Comissió de la falla guanyadora del primer pre-

mi, en els versos que encapçalaven el llibret, es felicitava que 

Gandia, amb les falles, demostrara que mereixia el sobrenom 

amb què era coneguda.

Es com si vullguera dir...: 

«Com ma mare seré yo». 

Es per tánt ben natural 

que la chiqueta Valensia 

obrant pues en consecuensia 

imite a la capital.

I la mateixa opinió continuà mantenint-se en suc-

cessives edicions en els setmanaris locals, tant els de la dreta 

catòlica, Revista de Gandía (15-III-1930), com els republicans, 

El Momento (17-III-1930).

Per tal de guanyar-se la denominació que tan con-

vençudament empraven, havien interioritzat que calia és-

ser-ne benmereixents, per a la qual cosa, la primera condició 

era ser oficialment ciutat, una qualitat que s’havia posat en 

dubte. És cert que feien servir aquest títol en les actes capitu-

lars des de 1642, però no hi constava cap document acredita-

tiu. Roc Chabàs, que coneixia molt bé l’arxiu municipal (Gar-

cia Frasquet 1995), atribuïa l’apropiació del títol a la coberta 

d’una carta enviada l’any 1555 per la infanta Joana d’Àustria, 

princesa de Portugal i lloctinent general de les corones de Ca-

talunya-Aragó i Castella-Lleó en absència del seu pare, l’em-

perador Carles V, i del seu germà Felip. L’assumpte era intrans-

cendent però els destinataris eren «los amados y fieles de Su 

Magd. Jurados de la ciudad de Gandía». El sobre era guardat 

zelosament en una bossa de pergamí perquè, segons ell, n’era 

«la prova». El canonge denier insinua sorneguerament que el 

fet que Alacant, Xàtiva i Dénia sí que posseïren tal honor de-

via mortificar els gandians. I així, basant-se en aquella missiva 

reial que la intitulava, començaren a emprar-lo: «Lo hicieron 

sin ruido alguno y la prescripción le ha ganado un título igual 
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al de Valencia, que ningún rey ha concedido, pero que todos 

han reconocido» (Chabàs 1886).

Era doncs una mancança que s’havia d’esmenar. Així, 

el febrer de 1904, l’Ajuntament sol·licità al monarca que ra-

tificara un títol del qual no trobaven el nomenament, i el rei, 

atenent al seu ús secular, signà el reial decret tres mesos des-

prés. I quatre anys més tard, el 17 de novembre de 1908, li 

concedí també el tractament d’excel·lència, pel qual els mem-

bres de la corporació podien utilitzar el faixí amb l’escut d’ar-

mes en els actes i solemnitats públics (Giner 1964).

L’AntonomàsiA

El nom de València la Xica també va servir per a au-

toexigir-se en la millora de les infraestructures urbanes per-

què la distància entre els propòsits i la realitat de vegades 

resultava massa cridanera. Així Eduard Grustan (1912), tot i 

enumerar les indubtables virtuts de la ciutat, lamentava la 

manca d’higiene en l’aigua destinada al consum públic, amb 

una sola cisterna per a l’abastiment de tota la població, i en 

els immunds barris obrers, focus de pestilència i de contagi de 

malalties infeccioses. Però era un problema que s’arrossegà 

molt de temps. Durant la dictadura primoriverista el primer 

tinent d’alcalde, Ignasi Martínez (1929), insistia que, per a 

ostentar el títol de València la Xica, calia satisfer les exigèn-

cies d’higiene i de cultura. I a l’inici de la Segona República El 

Momento (9-VI-1930 i 21-VI-1930) hi insistia: els gandians 

s’infatuaven amb aquella denominació, però calien fets, no 

paraules, per tal d’acostar-s’hi, i posava d’exemple l’insufici-

ent enllumenat públic.

En la mateixa línia de crítica constructiva estava una 

revista teatral que estrenà l’autor local Ligori Ferrer, Ligoriet, 

el setembre de 1928 al Teatre Serrano de la ciutat: Valensia la 

Chica o Les apariensies engañen. Al mes següent ja s’edità en 

la col·lecció «Teatro Valensiá», que tenia subscriptors per tota 

la geografia valenciana. L’obreta desenvolupa, amb humor, dos 

motius predominants: el precipitat canvi de costums que viu 

l’època i les reformes urbanes que requereix la ciutat per a se-

guir avançant i fent honor al seu sobrenom toponímic. El títol 

n’era el millor indicatiu. La metàfora per aposició d’Escolano 

ara havia perdut l’element real perquè, amb el sobreposat, tot 

el món s’entenia. En la presentació de l’esdeveniment teatral, 

el setmanari socialista El Popular (8-IX-1928) utilitzava una 

altra figura retòrica, la personificació. Era tal l’anhel de Gandia 

d’igualar-se a sa mare que «Valencia, la ve, y la admira y por 

ello tal vez repite con tanta frecuencia: “La meua chica”».

I aquell consens era tan general que els forasters no 

gosaven qüestionar-lo. El mes següent visitaren la ciutat dos 

periodistes, Eusebio Sixto (1928) i J. Mendoza Bello (1928), 

que recorrien Espanya i anaven enviant cròniques a El He-

raldo de Madrid i El Imparcial. Com a record del seu pas col-

laboraren en el setmanari literari Bayren. El primer, amb un 

sonet que començava amb la invocació de rigor: «Oh Valen-

cia la chica». I el segon s’inventà un relat llegendari: un ogre 

monstruós havia de dur al seu rei una porció del millor lloc 

del món. Escollí València i n’arrancà un tros. Fugint, perseguit, 

li caigué pel camí i aquella part la batejaren Gandia. Per això 

ostentava la doble denominació (Bayren, 4-X-1928). I com 

el sobrenom estava tan escampat, la revista de l’espectacle 

El Criticón (28-VI-1930), que s’editava a València, dedicà un 

número extraordinari a «Valencia la Chica (Gandía)», amb la 

participació d’autors locals.

La unanimitat sobre el tema començà a clivellar-se 

en una xarrada poètica de les que Estanislau Alberola (1930), 

autor de Quatretonda, solia realitzar acompanyat del poeta 

d’Oliva Salvador Soler Soler. L’acte tingué lloc a Foment, cen-

tre de la burgesia local. En la salutació rimada amb què co-

mençà el recital, de forma sorprenent, vulnerava els esquemes 

preestablerts:

Permitixquen que escomense 

parlantlos en valensiá 

en algo que vach a dirlos 

referent a esta siutat, 

que no es «Valensia la chica» 

com dihuen en totes parts: 

que no es «Valensia la chica» 

¡perque es Gandia la gran!

I continuava justificant l’asserció: els monuments, els 

monestirs i els palaus, els hòmens il·lustres, els prínceps de 

l’església... Seguia amb el port, l’horta, el clima; i, amb ànim 

de captar la benevolència de l’auditori, afegia alguns elogis 

llagoters sobre la cultura dels seus habitants, la bellesa de les 

seues xiques i l’honradesa dels seus polítics:
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Un chénero que escasecha 

y que así en Gandía hia.

Les seues paraules tingueren ressò. Hi trencava la 

inèrcia sucursalista i convidava la ciutat a aprofitar el seu po-

tencial per a ser l’autèntica protagonista del seu futur. Alguns 

en prengueren bona nota i repensaren el concepte. Per exem-

ple, els republicans d’El Momento (14-VIII-1933) en donar 

suport a la recent creada EAJ-23 Radio Gandía, «que tan alto 

pone el nombre de nuestra querida Gandía la grande». Era una 

referència simple però realment insòlita.

ELS PIXAVINS GANDIANS

L’expressió anà caent en desús o bé adquirint un 

abast diferent. Vicent Badia Marín (1947), en una de les seues 

col·laboracions en la revista Valencia Atracción, es referia a 

la Conca del Azafor com el corn de l’abundància o «Valencia 

en pequeño». Aclaria l’asseveració adduint que la comarca 

era molt pareguda a l’Horta de València. Ben segur que, en-

tre altres semblances transitòries, la cornucòpia devia estar 

més aviat buida perquè eren anys de fam i d’estraperlo, però 

efectivament totes dues tenien una ciutat amb un emplaça-

ment geogràfic privilegiat, envoltada d’una xarxa de pobla-

cions camperoles esparses en una horta feraç amb les quals 

establien una relació d’interdependència, però des d’una su-

perioritat dels nuclis urbans en les relacions comercials, infra-

estructures, serveis i projecció intel·lectual.

lA diAlècticA cAmp-ciutAt

Per als habitants de la capital, els llauradors eren brò-

fecs i mancats de polidesa en els seus usos i costums; aquests, 

en canvi, els consideraven massa presumits i refinats. Era un 

contrast que es manifestava verbalment amb les malnomina-

cions generals oposades de pixavins i llaurons que s’adreçaven 

mútuament en un to despectiu. L’antítesi es va manifestar en 

nombrosos col·loquis i sainets que des de mitjan segle xViii ac-

tuaren com a notaris de la realitat referits a València i la seua 

horta. La indumentària era un dels temes reiterats perquè la 

feien concordar amb el caràcter grupal. En el Paper graciós, 

politic y entretengut, pera el desfrés de les Carnistóltes, con-

trafent als Llauradors de la hórta, atribuït a Carles Ros i proba-

blement publicat el 1749 (Blasco 1983: xxxi), el llaurador, abi-

llat amb espardenyes i saragüells, critica l’empindongament 

dels capitalins:

Els Pixavins de Valencia 

com van tots tan afeytats, 

camisóles en randetes, 

en escarpins tots calsats, 

que á la vista el peu fan chic, 

encara que siga gran, 

es pensen quels llauradors 

som alguns escotiflats; 

y ells no valen una chufa, 

ni un diner á refilar.

Però com que en aquest tema es podia argumentar 

en les dues direccions, existeix una altra composició sense da-

tar, també presumptament escrita pel prolífic notari valencià,3 

titulada Romans, y coloqui nou, en que es declaren les virtuts 

dels Pixavins, y les faltes dels Pepos, Durisios, y Caps de Cudols. 

L’autor era «un tiernissimo, suavissimo, dulzissimo, afemina-

dissimo y reboniquitissimo Pixavín, hijo legítimo de la mas 

bella de las nueve Musas, la hermosíssima Clio, engendrado de 

sets cozes del Cavallo Pegaso». L’obreta constitueix una mena 

de contestació a la susdita. En aquest cas l’escriptor es vanta 

de tots els trets que els altres li censuren i satiritza cruament 

els llauradors, «gent de llagona y cabás», a qui tracta de xim-

ples, rudes i grollers en contraposició a l’elegància, la cortesia 

i la discreció de la ciutat.

No sabem en quin moment el terme pixaví comen-

çà a aplicar-se també als gandians, però al llarg del segle xix 

anà assentant-se la denominació. En el sainet inèdit manus-

crit de Gaietà Salelles Cardona Els suspirs d’un llauraor, escrit 

l’any 1864, es planteja un dels temes més rebregats del tea-

tre valencià de l’època, el dels amors contrariats. L’acció es 

desenvolupa en una alqueria entre el poble de Daimús i el 

Grau de Gandia. S’hi presenten uns torcedors de seda de Gan-

dia per a fer-se una paella el dia de Santa Anna, i la filla de 

l’amo, Pepeta, flirteja amb ells davant la desesperació del seu 

promés, el camperol Toni. Els oficials de Gandia, que visten 

gorreta i jaca en compte dels rurals saragüells, són titlats per 

3. Vegeu la fitxa catalogràfica de la Biblioteca Digital Hispánica - Biblioteca 
Nacional de España, on també es reprodueix el text.
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Toni de «pintureros, lechuguinos i currutacos» per l’aspecte, 

i bergants, vanitosos i burlons per les accions, en oposició a 

la senzillesa i la franquesa dels llauradors. Sentint-se humiliat, 

anuncia exasperat que vol matar aquella colla de «pixavins de 

Gandia» (escena 11).

Els torcedors de seda pertanyien a la menestralia, no 

a famílies benestants, i arribaren a l’alqueria amb un burro i 

una guitarra, però el sobrenom amb què els anomenava ja 

incloïa tots els habitants de la ciutat.4 I amb el pas del temps 

l’assumiren de tan bon grat que fins i tot hi practicaren l’au-

toironia. En la revista satírica teatral A la Vora del Riu Serpis 

de l’autor local Ligori Ferrer (1932: 18-19), estrenada al Tea-

tre Principal de Gandia, apareixen Chevalier Phix-Ha-Vhí i la 

Imperio Cantina, una parella de nuvis aficionats al cinema 

que «sempre están en alta temperatura, sobre tot ella». Tots 

dos protagonitzen una escena farcida d’al·lusions sexuals en 

la principal artèria urbana, el Passeig. Finalment Chevalier hi 

sucumbeix a la fogosa insistència femenina com un reflex del 

canvi de rol de la dona durant la República.5 Els seus noms es-

trafeien els de dos ídols de la pantalla: la cantant Imperio Ar-

gentina i Maurice Chevalier, representant del dandisme frívol 

per l’elegant indumentària i el tarannà alegre i superficial que 

el caracteritzaven. Per tant, una vegada més s’hi unia el terme 

pixaví amb el refinat abillament i el comportament lleuger.

lA llenguA com A motiu

En la lamentació susdita de Toni, aquest al·ludeix al 

desdeny que percep quan va a la ciutat a parlar amb algun ric 

(escena 10). El fa quedar-se a la porta o està ocupat el senyor.

Y en asó, ve un lechuguino 

que quisá siga un tunante... 

Y al vorel... pase adelante... 

¡Ay, suspirs d’un llauraor!

4. En altres indrets podem veure el vocable pixaví intentant retratar sola-
ment la classe acomodada urbana, és a dir, com un atribut de classe, d’abast 
sectorial i no global. És el cas que trobem en el recull de narracions Capolls 
mustigats (1900: 37) del castellonenc Salvador Guinot. En la titulada «De 
romeria», Nàssio Pagés ix de casa per a dirigir-se a l’església de la Mare de 
Déu del Lledó el dia de la Magdalena i es queixa del mal estat dels camins i 
la concentració de les inversions en la zona burgesa: «Eixos pixavins de ca la 
vila no més pensen en lo Passeo de Ribalta».

5. Sobre el tracte ambivalent a la dona, entre la sublimació i el vituperi, vegeu 
Garcia Frasquet 2002.

S’hi introdueix un matís sociolingüístic interessant. 

Com si la ciutat o els seus personatges rellevants s’afermaren 

enfront del seu hinterland rural també per una castellanit-

zació que a Gandia tenia unes llargues arrels, afavorida per 

l’aristocràcia i per la influència dels jesuïtes des de la seua 

universitat.6 Ara bé, quan Gaietà Salelles escriu la seua peça 

teatral, el seu ús devia limitar-se a les elits benestants. Segons 

Vicent Boix (1850: ix), els escolapis de Gandia encara havien 

de fer sovint una doble explicació, en castellà i en valencià, 

perquè no tots els alumnes entenien la llengua forana.

El canvi de llengua com a símbol de classe s’inten-

sificà durant la Restauració. L’alcalde Josep Rausell castigava 

els seus fills si parlaven en valencià i es feia el sord quan l’oïa 

(Climent 1981: 263). Era el patró a reproduir. A l’inici del segle 

xx la transmissió intergeneracional de la llengua pròpia minva 

progressivament entre les famílies acomodades de tal manera 

que els seus fills sovint aprenien el valencià sentint parlar les 

fadrines, o criades.7 I el mateix procés d’ocultació de la llen-

gua pròpia es produí en els actes públics i entre els membres 

de les professions liberals. El castellà els proporcionava una 

certa pàtina de categoria social.8 Era l’idioma del poder i el de 

l’educació, si exceptuem les mares ursulines, expatriades de 

França, que obriren un col·legi per a xiquetes on es parlava en 

francés (Garcia Frasquet 1994: 131).

Per tant, la dissemblança amb els pobles s’aprofundia 

també per raons de llengua. Però, a més, els que hi parlaven 

habitualment en valencià també presentaven la característica 

6. De fet, una de les primeres partides de baptisme en castellà, el 21 de 
desembre de 1551, és tot just la del primer nét de Francesc de Borja, fill 
dels ducs Carles de Borja i Magdalena Centelles (Pitarch 1980: 50, i 2001: 
100-101) ; i, d’altra banda, en la mateixa llengua exclusivament estan escrits 
els textos que ens han pervingut de les justes poètiques que s’hi celebraren 
l’any 1671 en una ocasió tan especial com la canonització de sant Francesc 
(Ferrando 1983: 1065).

7. Entrevista personal amb Maria Sánchiz López (20-XI-1987). La seua 
mare era germana del pintor Gonçal López Rancaño; i el seu pare, Gabriel 
Sánchiz, era professor de música i pianista. Els seus avis materns eren català 
i mallorquina respectivament, però parlaven castellà als seus fills, com ho 
feien generalment les famílies acomodades de Gandia i fins i tot les de 
classe inferior que tractaven de semblar-los. Ella aprengué el valencià amb 
les fadrines, que la majoria les tenien barata el menjar. A casa seua n’arribà 
a tenir tres.

8. Entrevista personal amb l’escriptor Damià Català (3-II-1988). Nascut al 
si d’una família benestant. El seu pare era dentista, i ell estudià primer a 
València i després a Barcelona, fins a l’esclat de la guerra civil.
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d’ensordir les consonants sonores. Gandia era un illot apitxat, 

encerclat per pobles de perfecta fonètica valenciana. Era un 

fenomen antic, probablement produït per l’abundant contac-

te amb el castellà. Gregori Maians ja es planyia l’any 1750 

d’aquesta corrupció prosòdica, referida a l’ensordiment del so 

palatal africat sonor, que compartien València i Gandia (Mar-

tínez Alcalde 1992: 289-290). La segona dècada del segle xx, 

Antoni M.ª Alcover (1919: 183), en les seues excursions dia-

lectològiques, passà per Gandia i comprovà que també ensor-

dien el so alveolar fricatiu sonor. En canvi, no solien caure en 

el betacisme.

Es tractava d’una variant lingüística geogràfica molt 

encomanadissa. L’erudit d’Altea Francesc Martínez i Martínez 

(1912: 8) ho corrobora pel que fa a la comarca veïna de la 

Marina: «Quant es tropessen en algún fill del pòble que, al es-

tar fòra algún temps, torna parlant el achibat, lo que ocurrix á 

pòchs, no es còsa lo que se li rihuen y les burles que li gasten». 

Tampoc no s’hi lliuraven els forasters que parlaven a l’estil de 

València, on, com deia simplificadament, s’usava la llengua 

valenciana pronunciada en castellà, cosa que, en la seua opi-

nió, convertia la més dolça parla en vulgar i antiharmònica. 

Era una situació que podia traslladar-se perfectament a la Sa-

for, però entre els seus pobles i la seua capital, on l’apitxat no 

tenia un caràcter individual, sinó col·lectiu.

 l’ostentAció burgesA

D’altra banda, la burgesia local es plaïa exhibint el 

seu poder i les seues formes de vida. Un exemple remarcable 

era Lluís Vallier Lapeyre, marqués de González, que construí la 

seua sumptuosa casa palau a l’inici del passeig de les Germa-

nies (Sendra s. a.). Els seus avantpassats formaven part de les 

famílies de comerciants francesos que s’instal·laren a la ciu-

tat a final del segle xViii, s’enriquiren, concertaren casaments 

endogàmics, es convertiren en grans terratinents i, en el cas 

dels Vallier, aconseguiren un títol de noblesa i poder polític 

(Pons - Serna 1996: 91-93). Aquest grup degué introduir en la 

vida gandiana un refinament que serví d’espill als qui tenien la 

pretensió d’ascendir en l’escala social. I així, les famílies aca-

balades tenien copades les llotges del Teatre Serrano, on les 

dames es llevaven els abrics parsimoniosament i els cavallers 

saludaven amb reverencial elegància amb una inclinació de 

cap (Català 1983: 2). I els seus fills sabien ballar amb exacti-

tud i bon estil el rigodó per a no desentonar en les festes i els 

balls de societat.9

Tot plegat, usos, costums i cerimonials, havien de 

contemplar-se des dels pobles del costat com a pretensiosos 

i coents, motiu pel qual els esqueia l’apel·latiu de pixavins. El 

professor Josep Camarena (1970), en un article publicat en 

el setmanari local Ciudad, potser per no ferir susceptibilitats, 

atribuïa el malnom social a la diversitat de funcions del bino-

mi camp-ciutat. A Gandia, cap d’una important comarca agrí-

cola, predominaven els servicis, i especialment els de comerç, 

sanitaris i legals, «que abans estaven tots a càrrec d’hòmens 

curosos en el vestir i en el parlar, amb el monyo sempre fet, 

una mica si cal, d’olor, si vostés volen, d’aigua de colònia i 

d’agradable conversa per embolicar, comercialment s’entén, a 

la clientela femenina.» Aquesta denominació continuà usant-

se correntment fins a la dècada dels seixanta del segle passat 

pertot arreu de la Safor, tant en els municipis propers a Gan-

dia com en els més allunyats. Per exemple, Joan Coromines 

(1986: 578) la registrà a Barx en una de les seues enquestes 

lexicològiques. Però en els pobles limítrofs la rivalitat s’acrei-

xia. A Beniopa, els xiquets feien harca a una banda i l’altra del 

barranc i, segons conta Josep Piera (1982: 13), s’anomenaven 

respectivament pixavins i sarracenos per la reminiscència his-

tòrica de la vila senyorial i l’aldea morisca.

els blAVets

Però, tret d’aquests casos particulars, els gandians 

assenyalaven els d’aspecte o comportament pobletà com a 

llauros o blavets. Segons explicava Roc Chabàs (1887a: 330), 

aquesta darrera denominació devia tenir l’origen en Al-Azraq, 

el Blau, cabdill musulmà que s’oposà coratjosament a Jaume I. 

Els habitants dels llogarets de la muntanya de la Marina on 

es va fer fort acabaren sent coneguts per blavets. El canonge 

9. Entrevista a Conxa Martínez Marco, viuda del pintor Gonçal López 
Rancaño, que era la instructora d’aquest ball a Gandia (Ciudad, 16-X-1965). 
Sobre aquest pintor, deixeble de Sorolla a Madrid, vg. Lull 1983. Quant al 
ball, solia executar-se en el sopar de gala posterior al lliurament del Premi 
«Ausiàs March». El poeta popular Josep Lloret (1973) s’hi refereix en uns 
apariats d’auca: «De llorer és coronat/ el poeta guardonat/ [...] /La reina, molt 
esplendent,/ balla el rigodó en Foment».
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denier explicava que a la Ribera del Xúquer es denominava 

així els qui hi anaven des de la Marina a segar arròs. I afegia 

que als qui més els pertocava el malnom eren els d’Alcalà, 

on tenia la residència Al-Azraq, encara que havia acabat atri-

buint-se també a la gent dels partits judicials de Dénia, Pego, 

Callosa i la Vila Joiosa.

Però l’apel·latiu anà generalitzant-se i adreçant-se als 

llauradors senzills, de poca habilitat per a comportar-se ade-

quadament en ambients urbans, amb la qual cosa es podia 

aplicar fins i tot a persones del mateix veïnat. En la revista 

teatral Valensia la Chica (L. Ferrer 1928b: 8), un personatge 

que ha estat fora se sorprén dels canvis que ha experimentat 

Gandia:

PERE: Si ya d’aquells llauraoréts 

 de la bluseta nugá 

 no s’en veu ni ú!

PAS: A repare. 

 Blavéts son la machor part 

 sóls qu’al correr de la moda 

 la chaqueta se fán chás...

En canvi sí que es refereix clarament als dels altres 

pobles de la comarca Ignasi Martínez (1932), director del set-

manari carlí Mondúber, en la seua secció de poesia política, 

«Masaes», on reprova la falsa austeritat de l’Ajuntament re-

publicà per la despesa desmesurada en el convit de la passada 

fira. Alguns insistien en la desídia del regidor encarregat, però 

no tots hi coincidien:

Atres diuen si acudiren 

molts blavéts de totes parts 

que sens un chavo tragueren 

tots la tripa de mal any.

Josep Camarena (1970) afirma que aquesta deno-

minació, a Gandia, es reservava per a allò que tenia caràcter 

pobletà, estava per baix del seu to i podia resultar ridícul. I 

conclou l’article esmentat: «Jo he oït a Gandia emprar l’ex-

pressió: «Quina blavor...!».

I amb el mateix significat arribà a fer-se servir al Cap i 

Casal. Una mostra la tenim en la revista teatral Valensia a tro-

sos de Paco Barchino, autor molt popular i prolífic, nascut al 

barri de Russafa de la capital, que s’estrenà al Saló Novedades 

el desembre de 1930. En la segona escena l’acció se situa en 

una cruïlla de la ciutat, plena de cartells indicadors i amb un 

policia urbà que intenta dirigir el trànsit. En l’acotació es pre-

senten els personatges, que protagonitzen un episodi còmic: 

«A poc y per la dreta, agarrats en tirereta apareixen El Blau, el 

Blavet y la Blaveta, uns llauradors de poble com a propòsit per 

a interrumpir la sirculasió. El primer es el pare, el segón el fill 

y el terser la filla. Van encantats dotorechanto tot y se paren 

a llechir els lletreros de la sirculasió.»

LA DELICADA DE GANDIA ENTRE LA SÀTIRA I LA FAULA

Com hem vist, l’estil artificiosament afectat que els 

forasters podien percebre a la ciutat i la seua imitació cons-

cient de València foren la causa del bateig dels gandians com 

a pixavins. Però, per al cas concret de les dones, s’hi afegí una 

dita tòpica, antiga i cèlebre, que ironitzava sobre el seu ama-

nerament: «ser, o paréixer, la Delicada de Gandia». L’expressió 

paradoxalment ha capgirat actualment el seu sentit originari, 

com tractarem d’aclarir.

La Delicada de Gandia ha esdevingut un símbol in-

discutit a la ciutat que representa. La creixent predilecció 

culminà amb la dedicació d’un carrer al cor del nucli urbà.10 

Però alhora és una figura enigmàtica que suscita les més di-

verses especulacions. Els dietaristes dels segles pretèrits no en 

conten la peripècia i els historiadors actuals no n’han trobat 

cap document acreditatiu. Però la seua fama s’engrandeix, els 

folkloristes la recullen, els literats la recreen. La seua figura 

travessa els segles i ha esdevingut llegendària.

unA populAritAt expAnsiVA

La dita degué nàixer durant el Barroc perquè a mitjan 

segle xViii ja era tan coneguda que comença a aparéixer en lle-

tra d’impremta. Lluís Galiana, un frare dominic d’Ontinyent, la 

incorporà en la seua recopilació de refranys, publicada pòstu-

mament, on inclou l’apel·latiu sense cap més additament: «La 

delicada de Gandia» (1920: 34). N’endevinem el significat de 

jove hipersensible i impressionable en la seua novel·leta Ron-

dalla de rondalles. L’obra té una certa importància dins la li-

10. Aprovat per l’Ajuntament en sessió plenària celebrada el 6 de juliol de 2000.
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teratura valenciana de la Il·lustració per l’escassesa de textos 

narratius en la llengua pròpia durant aquest període i també 

perquè, amb el seu propòsit d’assenyalar els modismes popu-

lars per tal d’evitar-los en altres escrits quan el tema més ele-

vat ho requerira, hi enllaça tot un seguit de dites i refranys que 

constitueixen un repertori riquíssim del valencià col·loquial de 

l’època. En el passatge que ens interessa, la protagonista fe-

menina, Eufrasieta, es desmaia quan coneix la notícia de la 

mort del seu enamorat, Ximo del Portal. El narrador passa a 

altres personatges i, quan hi torna, ho fa amb una metàfora 

pura on substitueix el terme real pel figurat amb intenció bur-

lesca: «Girèm ara la fulla y tornèm à la delicada de Gandía 

à veure com li va en son batistot. Vostès yà sen recordaràn 

[...] com se quedà en lo cuarto estamordida, y sense pòlsos.» 

(1768: 82)

Josep Bernat i Baldoví (1845) emprà el mateix to sa-

tíric en el darrer número de la revista La Donsayna, on inclou 

uns «Últims epitafios del sementeri de Canta Cucos», entre 

els quals hi ha el del nostre personatge, feble i desvalgut, que 

per fi ha trobat un lloc on estalviar-se sobresalts:

Bajo de esta tumba fría 

está ben resguardaeta 

la Delicá de Gandía.

I encara hi insistí el poeta i periodista Josep F. San-

martín i Aguirre, en el llibre Jagants y nanos . Falóries en prósa 

y vérs (1895: 191-194), on insereix el poema «La Delicá de 

Gandía», en què concatena una tirallonga de personatges po-

pulars i títols de sainets. El fet que la composició duguera el 

nom de la nostra protagonista dóna fe de la seua celebritat. 

Ara bé, encara no hi apareix cap rastre de la seua llegenda dis-

sortada. Ans al contrari, és un text esbojarrat que s’obri amb 

la indicació del seu parentiu humorístic i el seu part imminent 

d’una bessonada. I es clou amb el seu traspàs, provocat per les 

riallades que li provoca el rebombori que mouen els convidats 

al bateig.

La Delicá de Gandia, 

muller del Tonto Talala, 

cridá á l’Agüela Puala 

perque mala se sentía: 

hu ouí la Tía María 

de Benifayó ¿y qué feu? 

sen aná tirant el lleu, 

cap’ al carrer á cridar 

al Sereno d’Alfafar 

y al Cabiscól de la Seu. 

Mentres tant la Delicá 

per obedir a sa mare, 

de Fóyos á la comare 

á tota presa cridá: 

També al Dotor de Secá 

que diligent acudí; 

y reunits tots allí 

el resultat de tot fón 

que vingueren á este món 

els Besons de Sedaví. 

........................... 

Pera acabar la funció 

renyiren Tóni y Manena, 

l’Agüelo Cuch sentí pena, 

plorá el Negre del Sermó; 

y hasta el Gall de la Passió 

mogué tal algarabía, 

que fon memorable el día, 

perque, de riures cansada, 

se morí descostellada 

la Delicá de Gandía.

Un final ben prosaic, allunyat de qualsevol primor 

i elegància, però que n’evidenciava un tret repetit: la vulne-

rabilitat, que la podia dur a la sepultura, siga per la hilaritat 

compulsiva o bé per la llangor melancòlica. Amb el pas del 

temps, la seua figura no disminuí l’anomenada. Així Estanislau 

Alberola, en la comèdia Amo y señor o Refranera valensiana 

(1927: 64), un híbrid teatral entre l’acumulació de parèmies 

de Rondalla de rondalles i el text susdit de Sanmartín i Aguir-

re, la torna a esmentar inevitablement en una enumeració del 

personatge Contarelles:

Porte un recao 

per a el Tío de la Tisa; 

m’el acaba de donar 

la Delicá de Gandía.
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lA conFigurAció de lA llegendA

Constantí Llombart, l’apòstol de la Renaixença, posà 

els fonaments per a la difusió escrita de la llegenda en la terce-

ra edició, corregida i augmentada, del Diccionario Valenciano-

Castellano (1887: 510), conegut per l’Escrig-Llombart. La seua 

principal aportació fou la incorporació de frases, modismes 

i refranys, entre els quals hi havia la locució «Paréixer ú la 

Delicá de Gandía», que s’aplica als qui es queixen amb poc 

de mal o als afligits per nimietats. L’explicació que en dóna és 

que, «segons es conta», una ventolera va tombar una de les 

grans flors de lis de ferro que coronaven l’antic palau gandià 

dels Borja en el mateix moment que passava una dona pel 

carrer. Li pegà al cap i la matà a l’acte. El caràcter sorneguer 

dels valencians suposà que era tan gràcil que l’occí una flor. 

Ara bé, tot seguit rebaixava la credibilitat dels fets amb la vul-

garitat del corresponent masculí: «Lo delicat de Gandía, que 

cagant, cagant, se descostellá».

Però el qui acabà d’arredonir la llegenda fou el ca-

pellà Joaquim Martí Gadea, destacat folklorista. En una obra 

primerenca, Ensisam de totes herbes (1891: 402), incloïa el ca-

pitolet «Mots ó dictats, acsiomes y desficasis», on apareixia 

el nostre personatge en una anècdota encara indefinida: «La 

delicá de Gandía, que va tropesar en una fulla de rosa y va 

caure». Però en el llibre Tròços y mòsos ó Retalls de nòstra ter-

ra (1906a: 101-106) concreta la invenció en una composició 

poètica escrita amb l’estructura del romanç. Per a donar-li un 

aire d’oralitat, convida a prendre cadira i escoltar una història 

de la veracitat de la qual ell també dubtava fins que, regirant 

un armari heretat dels pares, descobrí amb gran sorpresa i ale-

gria uns «papers de cego» titulats «La Delicá de Gandía. Co-

lòqui nòu y flamant, dedicat á les fadrines qu’están per aco-

modar». No el transcriu, sinó que més avant afirma que, en 

realitat, ho conten les cròniques referents a la ciutat «qu’en 

qüestió de còses velles/ té els pergamíns á costals». Situa els 

fets en l’Edat Mitjana. Una jove va a la Seu a oir missa en una 

festa senyalada un dia de molt d’aire:

Cumplit lo diví precèpte, 

eixía del llòch sagrat 

á temps qu’un tros de relléu 

va caure de la fajá 

pegantli tot damunt d’ella, 

justétament en lo cap; 

era una fulla de pedra 

de un rosetó despenjá, 

y com caygué tan á plom, 

la va deixar aplomá...

A continuació repassa les nombroses virtuts físiques 

i morals de la innocent víctima del destí, l’angoixosa espera, 

el funest desenllaç, la consternació del veïnat i el dolorós so-

terrament.

¡Qué llástima de fadrina, 

tan garrida y resalá, 

tan faenera y tan llesta, 

tan modesta y recatá, 

tindre que deixar el món 

en la flor de sa edat!!! 

La portaven entre quatre 

sense sentits, com es clar, 

á sa casa, y als tres dies 

l’ánima a Deu va entregar, 

entre’ls plórs de los seus páres 

y de la gent el pesar. 

Tota Gandia acudí 

al seu enterro plorant, 

y sobre tot les fadrines, 

de les que fou eixemplar, 

puix en bellea y virtut 

nenguna la va guanyar...

Segons conclou, el poble prengué la història i, com 

per a traure ocurrències «són tan llests els valenciáns», van 

suposar que era una xica tan summament delicada que un 

pètal de rosa la va estabornir, raó per la qual quedà com a 

exemple de «gent fluyxa y apocá». Si algú posa en dubte la 

veritat del relat, s’excusa: «Com m’heu han venut ho vench». 

I a qui vulga saber més, l’envia a Salamanca amb fingida de-

terminació. Per això, en una altra obra seua, Tipos, modismes 

y còses rares y curioses de la tèrra del Gè (1906: 65), reconeix 

la vaguetat del personatge femení, de qui només confirma la 

fràgil constitució:

La Delicà de Gandia 

siga suposta ó real, 
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dona á entendre qu’era fina 

sa complexió natural.

Però el seu corresponent masculí no hi desentona-

va (1906: 88). S’hi refereix equiparant les denominacions «el 

fill del pare tendre, que cagant se descostellava» i «el ruinós 

y delicat de Gandía», dèbils, queixons, poregosos, hipocon-

dríacs, que una bufada de vent els ofega i sols en una urna 

de vidre estarien segurs, i encara no del tot.11 Un altre fol-

klorista, Francesc Martínez i Martínez, en el llibre Còses de la 

meua tèrra (la Marina) . Segona tanda (1920: 21), també re-

collia invectives populars contra els hòmens massa teclosos, 

així mateix susceptibles de ser esclafats per un motiu vegetal 

ben càndid i subtil: «El delicat de Gandia, que’n una flòr de 

gesmil li vaen romprer el cap». En canvi, Estanislau Albero-

la, en el Refraner valencià (1928, 74: 137), reproduïa la dita 

de l’Escrig-Llombart, relacionada amb les desconjuntadores 

forçades fisiològiques. I, per a la Delicada, insistia a culpar la 

floreta de gesmil. Així atribuïa a la dona la hipersensibilitat i 

a l’home el costellam trencadís. De tota manera, com hem 

pogut comprovar, la parella de delicats gandians navegaven 

en una certa indefinició.

uns possibles FonAments per A lA FAulA

Una llegenda és una narració, oral o escrita, d’apa-

rença històrica, amb un personatge protagonista i que s’es-

devé en un lloc determinat. La de la Delicada reuneix tots els 

ingredients susdits. Hi efectuarem una aproximació identifi-

cadora hipotètica sense cap intenció de dogmatitzar.

En primer lloc, quant al fet històric, no s’ha trobat, 

almenys de moment, cap rastre fefaent de l’accident fatídic, 

que, d’altra banda, segurament hauria acabat amb el lament 

momentani, el soterrar i l’oblit. Ara bé, hi ha un episodi real 

que hi guarda una certa relació i que es mantenia viu en el 

record: un miracle de sant Vicent.

Una vegada conclosa la deliberació del Compromís 

de Casp, els jurats de València sol·licitaren que visitara la ciu-

tat per tal d’apaivagar les guerres de bàndols, que havien revi-

11. Tot just a Balones, poble nadiu del folklorista, a mitjan segle xix constata 
que hi havia una dona, la tia Rosa de Catamarruc, que era molt «fetillera», és 
a dir, melindrosa, sense empenta ni seguida, i per això li tragueren «la Delicà 
de Gandia» (Martí Gadea 1981: 63-64).

fat.12 Durant la Quaresma de 1413 estigué predicant a Valèn-

cia, a la plaça de la Llenya, també dita de l’Almoina, prop de 

la catedral.13 Solien acudir a sentir-lo la reina viuda, Margarida 

de Prades, i la seua germana Joana, que un dia s’hi presentà 

luxosament vestida i amb perles, diamants i robins en el pen-

tinat. A mitjan sermó es desprengué una pedra d’una cornisa, 

que travessà les xarxes i les veles que protegien del sol i anà a 

caure sobre el cap de Joana, que perdé el coneixement. Sant 

Vicent hi concorregué ràpidament i va dir amb ironia a la gent, 

que temia una desgràcia irreparable, que no es preocuparen 

perquè la pedra no havia caigut per a produir-li la mort ja que 

portava tan armat el cap que podia resistir perfectament el 

colp. A continuació la cridà i s’alçà miraculosament sense cap 

lesió i havent aprés que l’ostentació no plaïa a Déu, per la qual 

cosa l’havia punida. A l’endemà ja comparegué amb un vestit 

molt humil (Vidal Micó 1735: 204).

Mesos després, Joana de Prades es casà amb Joan Ra-

mon Folch de Cardona i de Gandia (Duran 1952; Fluvià 1971), 

fill de Joan Ramon Folch I i de Joana de Gandia, germana d’Al-

fons el Jove, que mantenia una gran enemistat amb el seu 

cunyat, a qui acusava d’haver influït Alfons el Vell, son pare, 

perquè fera grans donacions territorials al seu nét Hug de Car-

dona en detriment seu, que n’era fill i n’havia de ser l’hereu 

(Castillo 1999: 209-210). Aquesta disputa ocasionà que es 

bescanviaren lletres de batalla, verbalment molt sucoses, però 

que no passaren del duel dialèctic (Riquer 1968: 5-35).

Al greu conflicte amb el duc de Cardona s’afegí el 

que encetà poc després amb la seua nora Joana: a la mort de 

Joan de Prades i de Foix, tercer comte de Prades, tots dos es 

creien amb dret al comtat. Alfons el Jove era nét primogènit 

del segon comte, l’infant Pere de Ribagorça, pare d’Alfons el 

Vell, i Joana de Prades era néta del suara traspassat. El títol 

romangué vacant fins a 1425 en què morí el duc de Gandia i 

12. El predicador arribà al Cap i Casal el 29 de novembre de 1412 conduït 
sota pal·li. Com una anècdota col·lateral, s’hi produí una rara conjunció de 
personatges: tot just a la seua cel·la del convent dels dominics s’hostatjava, 
per tal d’honorar-lo com calia, el duc de Gandia, Alfons el Jove, que també 
havia estat candidat fallit a Casp després de la mort del seu pare, Alfons el 
Vell. A la vinguda del taumaturg, li demanaren que la desallotjara (Sanchis 
Sivera 1896: 338). 

13. El canonge Josep Sanchis Sivera (1927) publicà la predicació íntegra 
d’aquella quaresma, que fou reeditada posteriorment per Manuel Sanchis 
Guarner: (Vicent Ferrer 1973).
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el litigi fou dirimit pel rei a favor de les pretensions de Joana 

en compte de tornar a la Corona (Fluvià 1971).

Com hem pogut comprovar, tant per vincles familiars 

com per plets territorials, Joana de Prades tingué una relació 

considerable amb el ducat de Gandia. D’altra banda, l’episodi 

de la pedra al cap que la deixà aparentment morta encara 

era ben viu al segle xix. L’any 1855, en el quart centenari de 

la canonització de sant Vicent Ferrer, es representà a la pla-

ça del Mercat de València el miracle La vanitat castigada, que 

constituïa l’inici de la carrera teatral d’Eduard Escalante. S’hi 

escenificava l’impacte del roc punitiu, senyal de la caritativa 

advertència divina, i la intervenció providencial del sant. Com 

a complement, pels volts de l’altar, o entaulat, on s’estrenà 

l’obreta, es repartia preventivament la següent dècima anòni-

ma (Ribelles Comín 1978: 48):

Marit que á ta conyugue 

parella dus a la festa 

mes apañada y compuesta 

qu’en Pascua el Siri-Pascual; 

tin en conte, que molt fatal 

li pòt ser á la mitat 

el milacre del Mercát, 

no li caiga un cudòl gròs, 

com á la infanta, en lo tòs, 

castigant la vanitát.

Anys després Joaquim Badia Adell (1891) reprenia el 

tema i en refrescava la memòria amb el miracle titulat La 

mort de la Princesa, representat a l’actual plaça de la Mare 

de Déu. Sembla evident que els esdeveniments guarden una 

certa analogia amb la nostra llegenda, no sabem si per mera 

coincidència.

Un altre constituent de la faula és la protagonista, 

una jove extremadament tendra. En trobarem una d’igual en 

la rondalla popular «Tres al·lotes fines», recollida per Antoni 

Maria Alcover a Manacor a l’inici del segle xx,14 però que de-

via estar àmpliament estesa per tot el domini lingüístic. Conta 

que un rei tenia tres filles «garrides de tot, però encara molt 

més fines i delicades que no garrides». Un dia passejava amb la 

major per un jardí grandiós, ple de rosers florits i clic!, li impac-

14. La primera edició és de 1913. Nosaltres consultem la 6a (Alcover 1981).

ta una fulla al cap i cau esmortida a terra amb un gran trau a 

la fràgil testa. Poc després la segona es desperta amb una molt 

dolorosa inflor a l’esquena. Mirant i remirant, les seues dames 

descobreixen que havia estat causada per una arruga del llen-

çol. Ja escarmentat, el rei decideix protegir l’altra per evitar-li 

qualsevol perill i la tanca dins una vidriera amb set jocs de vi-

dres, però passa per davant un mosquit i, amb el vent que mou 

batent les ales, provoca en la donzella un bon constipat. Ja les 

tenia les tres malmeses per ser massa fines. El conte acaba a  

manera d’endevinalla. Quina de totes ho era més? No cal dir 

que, per al nostre propòsit, la del pètal traumàtic.

I per últim incidirem en el fet que la Delicada va lli-

gada a un topònim: Gandia. És, per tant, una dita geogràfica 

que no la deien els habitants de la ciutat de si mateixos, sinó 

els forasters per tal de marcar un cert antagonisme entre la 

comunitat rural i els costums i els tipus urbans, que es feien 

més evidents a la ciutat ducal, envoltada de pobles campe-

rols. El menyspreu altiu amb què les famílies acomodades de 

la capital comarcal podien mirar els llauradors de l’horta per 

la seua rusticitat era respost per la seua part amb la ironia 

amb què es pretenia caricaturitzar alguns trets considerats 

negatius com la conducta afectada, cursi o delicada. Qualse-

vol tipus o anècdota podia despertar la burla recíproca d’uns 

grups humans diferenciats entre els quals s’establia una mena 

de rivalitat basada en els prejudicis, que es manifesta en de-

terminats apel·latius o en dites tòpiques que, a força de repe-

tides, fan fortuna i queden fixades com a manifestacions de la 

cultura popular que afermen el grup propi tot contraposant-lo 

al veí (Sanchis Guarner 1982: ii, 13-32).15

En aquest sentit, no caldria buscar una Delicada, 

perquè la nostra figura seria en realitat una destil·lació glo-

bal d’un cert amanerament ciutadà enfront de la simplicitat 

natural del camp. Per tant, la dita expressaria una mofa de 

determinades conductes que es voldrien corregir amb humor.

l’AmFibologiA

Com hem vist, partint d’una frase proverbial, afegint 

i combinant elements, arribem a la creació d’una llegenda. 

15. Per a les dites tòpiques de la Safor, on inclou també les referides a la 
Delicada de Gandia, vegeu Sanchis Guarner 1982: iV, 169-194.
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«Paréixer (o ser) la Delicada de Gandia» establia un paral-

lelisme entre la situació en què es deia i una altra de primitiva 

que l’havia generada. Però quina podia ser? Per tal d’omplir el 

significat que l’expressió demanava, anaren agregant-se de-

talls que acabaren afaiçonant una història bonica i ben pensa-

da que manté una certa ambigüitat sobre la seua veracitat, la 

qual cosa la fa encara més suggestiva. Ara bé, en el procés ha 

perdut el seu caràcter mordaç i ha esdevingut un relat sobre 

la fatalitat a propòsit d’un personatge jove i gràcil, esclafat 

brutalment per un roc.

Al cap i a la fi la cultura popular pertany a la col-

lectivitat i permet la recomposició de les històries que circu-

len i una certa variabilitat en la transmissió. D’altra banda, la 

llegenda es formà durant la Renaixença valenciana, quan les 

manifestacions del poble despertaren un major interés, tot 

i que amb un excessiu retard i la marginació dels aspectes 

considerats vulgars, cosa que n’afavoreix la idealització. Així, 

han sorgit diverses aproximacions literàries, tant de caràcter 

narratiu com poètic i teatral, escrites per autors destacats 

(Garcia Frasquet 2000: 103-108).16 I fins i tot els gandians 

han passat a contemplar l’estampa tènue i vaporosa de la De-

licada com una espècie d’emblema ciutadà.

Ara bé, potser convindria no oblidar el caràcter bur-

lesc de la dita originària, que ha evolucionat en una llegenda 

edulcorada i melangiosa. Riure’s de si mateix és un exercici 

higiènic i transformador. I els valencians sempre hem presu-

mit d’una vena satírica que comença ja en el segle xV amb els 

versos dels burgesos desqueferats i enllaça amb els col·loquis, 

sainets, periòdics jocosos, trobos i facècies fins a arribar a la 

literatura fallera. Almenys, que la Delicada mostre les dues ca-

res: la d’angelical regina dissortada de jocs florals, que ara és 

la dominant, i la de representació de la coentor burgesa.

EPÍLEG

A partir de la dècada dels seixanta del segle passat, 

a la Safor es produeixen acceleradament una sèrie de canvis 

econòmics, sociològics i territorials que transformen la socie-

tat (López 1983), una mutació que també afecta l’antiga con-

16. La nostra etèria protagonista no para de suscitar noves recreacions 
literàries: Benito 2003; Franco 2011. I conjectures històriques (Aparisi 2014).

sideració que uns pobles tenien dels altres. En conjunt, s’aflui-

xa la dicotomia urbà-rural que afavoria el sociocentrisme dels 

pobles i l’antagonisme amb els veïns. La tendència es reforça, 

encara més, quan l’any 1965 la Gandia pixavina absorbeix els 

pobles blavets de Benipeixcar i Beniopa (Aparisi 2015: 134-

140; Soler 2011: 325-327), amb la qual cosa s’esvaïa el sentit 

dels anteriors malnoms col·lectius.

Aquesta perspectiva històrica permet valorar el can-

vi revolucionari que ha experimentat la ciutat en les darre-

res dècades de democràcia, que ha afavorit l’autoestima dels 

valencians i un cert redreçament com a poble. La sucursalista 

València la Xica, que acabà de despersonalitzar-se durant el fran-

quisme, hui és coneguda en l’àmbit cultural per la ciutat dels 

clàssics o la ciutat dels Borja, i en el territorial és la impulsora 

del projecte de Comarques Centrals Valencianes, que ajuda a re-

pensar i a vertebrar el País. Es tracta d’una gojosa consecució 

col·lectiva que continua demanant perseverança i participació.

Quant a la Delicada, encara que variant-ne el sentit, 

ja sembla una atribut irrenunciable, però els seus fonaments 

passats es clivellen. Emili Beüt (1950), descrivint la majes-

tuosa talaia del Montdúver, relata la llegenda gandiana per 

tal d’afirmar que la seua dura ascensió no és recomanable 

per a les persones dèbils o delicades a qui poguera escaure el 

modisme popular. Però hui sabem, amb un retard lamentable, 

que les dones són cridades a coronar els cims més alts.

I els pixavins? Com asseverava Joan Fuster en Nosal-

tres els valencians (1962: 189), tant a València com a d’altres 

llocs encara en quedaven, però eren espècies a extingir.
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1. INTRODUCCIó

Aquesta anàlisi onomàstica que presentem forma 

part d’un procés de tempteig i aplicació a les aules de Secun-

dària dels estudis de l’onomàstica tant actual —prenoms i 

cognoms dels alumnes i pares— com pretèrita —els dels seus 

rebesavis tot aprofitant el cens de 1857—1 que es remunten 

al curs escolar 2003-2004 i que hem anat aplicant en cursos 

posteriors, tal com a continuació resumim.2

1r. Taller centrat només en l’estudi dels prenoms, curs 

2003-2004, amb alumnes del primer cicle d’ESO del CP Pare 

Català de Benimaclet. Aquest estudi donà peu a una comu-

nicació al si del XXXII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica 

i VII Col·loqui d’Onomàstica Valenciana celebrat a Algemesí 

l’any 2005: «Com ens diuen? L’estudi dels prenoms a l’ESO», 

1. El metge Juan Bautista Peset y Vidal, l’any 1879 ja ens parla de la bondat 
d’aquest cens d’habitants per tal de conèixer amb exactitud la població de 
València al tercer quart del segle xix: «Para este cálculo ya contamos con 
bases más fijas que las anteriormente espuestas, y que se aproximan á la 
verdad en cuanto lo permite la Estadística elevada hoy á un grado notable 
de perfeccion. En efecto, los últimos censos verificados de 1857 y 1860 se 
llevaron á cabo con todas las precauciones y minuciosidades apetecibles para 
conseguir el recuento de los habitantes de España en sus respectivas fechas.» 
(1879: 182)

2. L’elaboració de l’estudi necessita una sèrie de tasques que posen en 
funcionament habilitats la pràctica de les quals, tot i ensenyar-se a l’escola, 
es limita a un nombre migrat d’exercicis. Aquestes habilitats, com ara la 
confecció de fitxes, o en tot cas l’ús d’un programa de base de dades, com ara 
Access, l’ordenació alfabètica, la redacció de textos expositius i, entre d’altres, 
la confecció de murals amb diagrames de barres són posades en valor per la 
seua proximitat als interessos de l’alumnat.

publicada al Butlletí Intern de la Societat d’Onomàstica (en 

avant BISO).3

2n. Taller a l’IES Francesc Ferrer i Guàrdia, també de 

Benimaclet, cursos 2005-2006 i 2009-2010, sempre amb 

alumnes del primer cicle d’ESO i dins del marc de les activi-

tats d’estudi alternatives a l’ensenyament de Religió.

3r. Taller «L’Estudi dels noms dels nostres alumnes i 

dels seus progenitors i rebesavis. El cens de 1857 de Tavernes 

Blanques, a tall d’exemple», dins de la IX Jornada d’Onomàs-

tica organitzada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua a 

Mislata, el febrer del 2015.4

3. Al web de la Societat d’Onomàstica estan penjats amb lliure accés les actes 
i els articles publicats al si del BISO i resulta imprescindible tenir el present 
article «Com ens diuen? L’estudi dels prenoms a l’ESO» per seguir el procés 
de confecció de l’estudi amb les consegüents explicacions i aclariments sobre 
els conceptes exposats més avall.

4. Al moment de redactar aquest article es trobava encara en premsa però 
en un punt molt avançat de publicació. En aquest article es presenten les 
tasques i la temporalització escaients i les pautes per a l’elaboració de la 
base de dades. 

EL CENS DE 1857 DE XERESA:  

ANÀLISI ONOMÀSTICA

Antoni Garcia i Osuna
[Societat d’Onomàstica]
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2. ESTUDI DEL CENS DE 1857 DE XERESA5

2.1. elAborAció del Diccionari De prenoms per sexes6 

2.1.1. DICCIONARI DE PRENOMS DE DONES7

Agustina, 2 (32a., 50a.) 

Amalia, 2: Amalia (10a.), Malia (5a.) 

Ana María, 18 (2a.-60a.) 

Andresa, 7 (2a.-36a.) 

Angela, 3 (14a., 33a., 67a.) 

Antonia, 30 (4a.-65a.) 

Antonia María, 1 (13a.) 

Aurora, 6 (1a., 6a. (2), 24a., 25a., 50a.)

Basalisa, 1 (18a.) 

Bautista, 1 (23a.) 

Benita, 2 (7a., 31a.) 

Bernardina, 1 (54a.) 

Bienvenida, 1 (4a.) 

Blasa, 1 (47a.)

Clara María, 1 (2a.) 

Concepción, 8 (mm.-25a.) 

Constansa, 1 (28a.) 

Cristina, 1 (22a.)

Dolores, 26 (1a.-50a.)

Emilia, 1 (4a.) 

Encarnación, 6 (3a.-35a.) 

Eugenia, 3 (mm., 34a.,42a.)

Filumena, 2 (11a., 13a.) 

Francisca/Fransisca, 14 (3a.-70a.)

Genoveva, 1 (16a.)

5. El document que conté l’esmentat cens es troba a l’Arxiu de la Diputació 
Provincial de València (ADPV) amb la signatura C. 3.6, caixa 5, exp. 18.

6. Abans de començar la confecció del Diccionari, cal enllestir una fitxa amb 
tota la informació que ens proporciona la mateixa acta del cens amb l’ajuda 
de la base de dades d’Access, on hem definit un total de 14 camps que, 
degudament, hi detallem amb el nom del camp i una breu descripció de les 
seues característiques i el seu aprofitament per al nostre estudi. 

7. El guarisme a la dreta indica la quantitat de posseïdors/-es del prenom; 
entre parèntesi, indiquem els anys que tenen els/les posseïdors/-es; en el cas 
de tenir un nombre considerable de posseïdors, només s’indiquen les dades 
de les edats extremes; mm. és l’abreviatura corresponent a l’edat inferior a 
l’any, per tant es tracta de mesos. En cursiva oferim la variant gràfica trobada 
al text de 1857.

Hilaria, 1 (2a.)

Yldefonsa, 2 (10a., 62a., àvia/néta) 

Yrene, 1 (mm.) 

Ysabel, 12 (mm.-60a.)

Joaquina, 1 (30a.) 

Josefa, 46 (4a.-80a.) 

Josefa María, 25 (mm.-64a.) 

Josefa Ramona, 1 (18a.) 

Josefa Rosa, 1 (8a.) 

Juana, 2 (mm., 2a.) 

Juliana, 1 (3a.)

Leonarda, 1 (1a.) 

Luisa, 5 (9a., 26a., 42a., 44a., 56a.)

Margarita, 6 (10a., 14a., 29a., 34a., 42a., 56a.) 

María, 40 (1a.-71a.) 

María Ana, 1 (24a.) 

María Antonia, 1 (37a.) 

María Dolores, 8 (1a.-26a.) 

María Francisca, 1 (18a.) 

María Ygnacia, 1 (44a.) 

María Ynés, 7 (mm.-17a. / 63a.) 

María Josefa, 1 (mm.) 

María Rosa, 9 (1a.-30a. / 44a., 48a.) 

María Rosario, 1 (2a.) 

María Teresa, 8 (3a.-18a. / 35a.) 

María Vicenta, 4 (5a.-17a.) 

María Virtudes, 1 (7a.) 

Mariana, 9 (19a.-60a.) 

Marta, 2 (4a., 7a.) 

Micaela, 1 (62a.)

Narsisa, 1 (56a.) 

Nolberta, 1 (2a.)

Orófila, 1 (1a.)

Pascuala, 1 (63a.)

Rafaela, 1 (13a.) 

Ramona, 3 (3a., 36a., 62a.) 

Remedios, 1 (mm.) 

Rosa, 13 (4a.-50a.)
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Sabina, 1 (9a.) 

Salvadora, 33 (1a.-80a.) 

Severina, 1 (4a.)

Teodora, 2 (7a., 40a.) 

Teresa, 22 (9a.-50a.) 

Tomasa, 6 (1a.-19a. / 50a.) 

Trenitaria, 1 (22a.)

Vicenta, 36 (3a.-85a.) 

Vicenta María, 18 (3a.-33a. / 42a., 56a., 60a., 65a.) 

Virginia, 1 (2a.)

2.1.1.1. ÍNDEX D’ATOMITZACIó INDIVIDUALITZACIó

El càlcul de l’índex s’obté de la divisió del total de por-

tadors entre el total de prenoms: 486 dones, 73 prenoms = 

6,66 d/p. 

L’índex obtingut ens servirà per a calibrar el grau 

d’atomització vs . individualització del recull en acarar-lo amb 

els trobats en altres censos i reculls. L’índex 1 representaria el 

cas ideal d’un prenom diferent per a cada persona.8

2.1.1.2. RÀNQUING DE FREQüÈNCIES

El rànquing dels 10 primers lemes més productius 

encara ens aclarirà molt més la tendència marcada per l’índex 

6,66 d/p (taula 1).9

A l’hora de presentar la taula contrastiva podrem ob-

servar com aquesta concentració de portadores, un 60,70%, 

molt elevada encara es manté per davall de la que ofereix el 

recull de Tavernes Blanques, 64,22%.10

8. De bon començament, una ràpida mirada al cens coetani de Tavernes 
Blanques amb un índex de 3,892 d/p, ens indica una major atomització del de 
Xeresa enfront d’una tendència individualitzadora del de Tavernes Blanques 
que s’apropa al recull de les alumnes actuals de Benimaclet, 2,91 d/p. 

9. I encara més, oferim la continuació del llistat del rànquing: 21é, Aurora, 
6; 22é, Encarnación, 6; 23é, Margarita, 6; 24é, Tomasa, 6; 25é, Luisa, 5; 26é, 
María Vicenta, 4...

10. Presentem una taula amb l’acarament entre el rànquing de Xeresa i el de Ta-
vernes. En línies generals hi ha establida una correspondència a grans trets; ben 
possiblement el tret més característic de Xeresa és l’existència, tant rellevant, 
de prenoms compostos amb el prenom Maria que al recull de Tavernes, tret de 
Maria Rosa, són inexistents (Ana Maria, Vicenta Maria, Maria Dolores o Maria 
Teresa) o merament testimonials (Josefa Maria o Maria Inés).

O. XERESA Q. % TAVERNES B. O. Q. %

1r Josefa 46 9,46 Josefa 3r 21  9,63

2n María 40 8,23 María 1r 25 11,46

ORDRE PRENOM QUANTITAT %

1r Josefa 46 9,46

2n María 40 8,23

3r Vicenta 36 7,41

4t Salvadora 33 6,79

5é Antonia 30 6,17

6é Dolores 26 5,35

7é Josefa María 26 5,35

8é Teresa 22 4,53

9é Ana María 18 3,70

10é Vicenta María 18 3,70

295 60,70

11é Francisca 14 2,88

12é Rosa 13 2,67

13é Isabel 12 2,47

14é María Rosa 9 1,85

15é Mariana 9 1,85

16é Concepción 8 1,65

17é María Dolores 8 1,65

18é María Teresa 8 1,65

19é Andresa 7 1,44

20é9 María Inés 7 1,44

Taula 1. Rànquing dels 10 primers lemes
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2.1.1.3. REMARQUES

2.1.1.3.1. INNOVACIONS VS CADUCITATS

Caldria confirmar a la llum de més estudis de pobla-

cions les dues tendències antagòniques; la innovació, és a dir, 

els prenoms imposats només al segment de la població infan-

til i juvenil; i, per altra banda, els prenoms caducs, és a dir, en 

vies d’extinció perquè només els trobem en persones de més 

de cinquanta anys. Encara més, aquesta dualitat ens podria 

aclarir les variants formals i la seua projecció futura.

Classifiquem els prenoms trobats tot seguint l’epí-

graf de cada grup:11

a . innovacions: < 30 (portadores de menys de 30 anys)12

3r Vicenta 36 7,41 Vicenta 2n 25 11,46

4t Salvadora 33 6,79 Salvadora 8é 8 3,66

5é Antonia 30 6,17 Antonia 5é 11 5,04

6é Dolores 26 5,35 Dolores 13é  6  2,75

7é Josefa María 26 5,35 Josefa María  2 0,92

8é Teresa 22 4,53 Teresa 11é  7 3,21

9é Ana María 18 3,70 ------------- 0

10é Vicenta María 18 3,70 ------------- 0

295 60,70

11é Francisca 14 2,88 Francisca  6é 10  4,58

12é Rosa 13 2,67 Rosa  4é 18  8,25

13é Isabel 12 2,47 Isabel 16é  3  1,38

14é María Rosa 9 1,85 María Rosa 17é  3  1,38

15é Mariana 9 1,85 Mariana  9é  7 3,21

16é Concepción 8 1,65 -------------  0

17é María Dolores 8 1,65 -------------  0

18é María Teresa 8 1,65 -------------  0

19é Andresa 7 1,44 -------------  0

20é María Inés 7 1.44 María Inés  1  0,46

11. El nombre a la dreta del prenom ens indica les mencions trobades; entre 
parèntesis, les edats de les portadores.

12. Ben possiblement, el prenom desAmpArAdos mereix un comentari a banda. 
Mentre que als censos de Benimaclet i Tavernes Blanques hi apareix en xique-
tes menors de vint-i-cinc anys, la qual cosa porta camí de confirmar-nos la 
innovació i, per tant, el naixement de la imposició d’aquest prenom conside-
rat tan tradicional, no en trobem ni rastre al de Xeresa. 
Al posar en contrast les ocurrències trobades podem observar el naixement 
al segon terç del segle xix, l’esplendor tot al llarg dels tres primers quarts del 
segle xx —entre les mares del col·legi ocupa un 4t lloc amb 26 ocurrències 
repartides entre AmpAro, 17, mAríA AmpAro (7) i mAríA de los desAmpArAdos (2)— 
(noteu la decadència de la forma antiga), i, finalment, la decadència gradual 
des del darrer quart del segle xx i començament del xxi: les dues ocurrències 
Amparo entre les xiquetes confirmen tot just el que ve a dir el titular del 
Levante (2004-05-02: 39): «Vicente y Amparo ya no se llevan.»

AmAliA, 1; bAsilisA, 1; bAutistA, 1; benitA, 2; bienVenidA, 1; 

clArA mAríA, 2; concepción, 8;13 costAnzA, 1; cristinA, 1; emiliA, 1; 

FilomenA, 2; genoVeVA, 1; HilAriA, 1; irene, 1; JoAquinA, 1; JoseFA 

rAmonA, 1; JoseFA rosA, 1; JuAnA, 2; JuliAnA, 1; leonArdA, 1; mAríA 

AnA, 1; mAríA dolores, 8; mAríA FrAnciscA, 1; mAríA JoseFA, 1; mAríA 

rosArio, 1; mAríA VicentA, 4; mAríA Virtudes, 1; mArtA, 2; norbertA, 

1; oróFilA, 1; rAFAelA, 1; remedios, 1; sAbinA, 1; seVerinA, 1; trini-

tAriA,1; VirginiA, 1.

b . innovacions: < 30 + un nombre reduït de major edat

AnA mAríA, 18 (14/4); AndresA, 7 (6/1); AurorA, 6 (5/1); 

dolores, 26 (22/4); encArnAción, 6 (5/1); isAbel, 12 (10/2); mAríA 

inés, 7 (6/1); mAríA rosA, 9 (7/2); mAríA teresA, 8 (5/1)

Els prenoms innovadors cal posar-los en paral·lel amb 

el creixement demogràfic que es dóna tot al llarg del segle xix: 

les famílies cada vegada tenen més descendents gràcies a la 

devallada molt limitada, però efectiva, de la mortalitat infantil 

i, per tant, a una necessitat major d’un nou stock onomàstic 

que entre altres coses donarà lloc a una solució innovadora: 

el prenom compost.

c . paritaris: Podríem dir que aquests prenoms són els anomenats 

tradicionals que, gràcies a la fidelitat patronímica van passant, 

almenys al segle xix, de mares a filles .

AntoniA, 30; FrAnciscA, 14; JoseFA, 46; JoseFA mAríA, 26; 

mArgAritA, 6; mAríA, 40; mAriAnA, 9; rosA, 13; sAlVAdorA, 33; Teodo-

ra, 2; teresA, 22; VicentA, 36; VicentA mAríA, 18.

d . DecaDència: amb algun < 30a .

Ángela, 3 (1/2); Eugenia, 3 (1/2); luisA, 5 (2/3); Ramo-

na, 3 (1/2).

e . caDucitats:  > 30a .

Agustina, 32a.-50a.; Bernardina, 54a.; Blasa, 47a.; Ma-

ría Ignacia, 44a.; Micaela, 62a.; Narcisa, 56a.; Pascuala, 63a. 

Aquests dos darrers grups són, per a l’època, els noms 

de iaia.

13. L’auge d’aquest prenom ben bé cal posar-lo en combinació amb l’actu-
ació de l’església romana: el 1708, Climent XI la declara «festa de guardar», 
i posteriorment, el 8 de desembre de 1854, Pius IX publica la seua encíclica 
sobre el dogma marià: Ineffabilis Deus.
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2.1.1.3.2. VARIANTS FORMALS

Les variants formals resulten inexistents al recull de 

Xeresa: no hi apareix ni  tan sols un Carmen o Carmela; men-

tre que, als reculls de Tavernes Blanques i Benimaclet, Carmen 

hi apareixia com una innovació perquè les tres posseïdores 

tenien 2, 6 i 22 anys, respectivament. Tot i la popularitat que 

durant la Guerra Civil tingué la cançó homònima, Carmela ha 

desaparegut del diccionari de mares i xiquetes del CP Pare 

Català.

Al cens de Xeresa només trobem Francisca sense cap 

competència amb Franca, i  Micaela, en franca decadència 

—només una dona de 62a.—, sense cap menció de Miguela. Al 

cens de Tavernes Blanques, Micaela se’ns presenta com una in-

novació amb dues posseïdores de 20 i 30 anys, respectivament; 

mentre que Miguela només té una portadora ja de 50 anys.

Entre les mares i xiquetes del CP Pare Català trobem, 

respectivament, una mare i una filla amb el prenom Micaela.14

2.1.2. DICCIONARI DE PRENOMS D’HOMES

Adrián, 1 (5a.) 

Agustín, 3 (7a., 18a., 40a.) 

Ambrosio/Ambrocio, 3 (9a., 33a., 65a., f. p.) 

Andrés, 2 (25a., 45a.) 

Antonio, 46 (1a.-62a.) 

Antonio Tomás, 1 (4a.) 

Antonio Vicente, 14 (mm.-27a. / 36a.)

Bartolomé, 2 (17a., 28a.) 

Bautista, 16: Bautista, 10 (7a.-70a.), Juan Bautista, 

6 (4a.-60a.) 

Benito, 1 (33a.) 

Bernardo, 3 (2a., 27a., 55a.) 

Blas, 1 (30a.)

Camilo, 1 (4a.) 

Casimiro, 1 (3a.) 

Cayetano, 2 (24a., 36a.) 

Celestino, 1 (9a.)

Domingo, 1 (5a.)

14. També una major perspectiva històrica ens donarà llum de la variant 
formal tradicional Milagro, tal com apareix al cens de Tavernes Blanques, 
davant del contemporani Milagros; un cas semblant seria el cas paral·lel de 
Remedio(s).

Eduardo, 1 (14a.) 

Estevan, 2 (14a., 33a.)

Fabián, 1 (11a.) 

Felipe, 1 (15a.) 

Fermín, 1 (9a.) 

Fernando, 1 (22a.) 

Florencio, 2 (8a., 29a.) 

Francisco/Fransisco, 65 (1a.-80a.) 

Francisco José, 1 (mm.)

Genaro, 1 (3a.) 

Gregorio, 1 (25a.)

Ylario, 1 (8a.) 

Yldefonso, 1 (28a.) 

Ysidro, 1 (17a.)

Joaquín, 7 (7a.-66a.) 

José, 95 (mm.-70a.) 

José Ygnacio, 1 (9a.) 

José María, 1 (7a.) 

José Ramón, 1 (7a.) 

José Tomás, 2 (4a., 5a.) 

Juan, 9 (1a.-55a.) 

Juan Antonio, 2 (8a., 25a.) 

Julián, 1 (8a.)

Leonardo, 2 (2a., 6a.) 

Liberato, 1 (16a.) 

Lorenzo, 7 (22a.-45a.) 

Luis, 4 (3a., 4a., 10a., 26a.)

Manuel, 1 (54a.) 

Mariano, 2 (9a., 18a.) 

Martín, 3 (10a., 20a., 40a.) 

Mateo, 1 (19a.) 

Matías, 4 (mm., 15a., / 22a., 48a.- f. p.)

Nicasio, 1 (5a.)

Pascual, 7 (6a.-30a. / 37a.) 

Paulino, 2 (6a., 9a.) 

Pedro, 1 (40a.) 

Pedro Pascual, 1 (40a.) 

Pío, 1 (50a.) 

Polet ‘Pablo’, 1 (3a.)



[ 32 ]

Antoni GArciA i osunA

Rafael, 4 (16a., 30a., 50a., 56a.) 

Ramón, 2 (21a., 30a.) 

Román, 1 (56a.)

Salvador, 52 (mm.-70a.) 

Sepriano, 1 (7a.) 

Silvestre, 1 (49a.) 

Simón, 1 (63a.)

Tomás, 16 (mm.-55a.)

Vicente, 59 (1a.-57a.)

2.1.2.1. ÍNDEX D’ATOMITZACIó/INDIVIDUALITZACIó

Càlcul: 485 homes: 68 prenoms = índex: 7,13 h/p 15

2.1.2.2. RÀNQUING DE FREQüÈNCIES

Els resultats del percentatge dels deu primers pre-

noms, el 78,35%, ens ve a reafirmar el que ens apuntava l’ín-

dex, 7,13 h/p. Aquesta atomització envers d’uns pocs prenoms 

ens encamina a la creació, no sols d’hipocorístics —totalment 

insuficients per a qualsevol dels deu primers prenoms— sinó 

dels malnoms.16

15. Només hem d’afegir que tradicionalment l’índex dels prenoms d’homes 
ha estat una miqueta més atomitzat que el de les dones: 7,13 vs . 6,66; així 
i tot, el de Xeresa encara ho és més que el de Tavernes Blanques: 7,13 vs . 6.

16. Taula 4. Taula contrastiva del rànquing de freqüències amb el cens de 
Tavernes Blanques

O. XERESA Q. % TAVERNES B. O. Q. %

1r José 95 19, 59 José 1r 44 16,66

2n Francisco 65 13,40 Francisco 3r 26  9,8

3r Vicente 59 12,16 Vicente 2n 31 11,74

4t Salvador 52 10,72 Salvador 7é 12 4,54

5é Antonio 46 9,48 Antonio 6é 15 5,68

6é Bautista/  
Juan Bautista

16 3,30 Bautista/  
Juan Bautista

22é 3 2,19

7é Tomás 16 3,30 Tomás 21é 3 2,19

8é Antonio Vicente 14 2,89 ------------- 0

9é Juan 9 1,85 Juan 9é 8 3,03

10é Miguel 8 1,65 Miguel 5é 19 7,19

380 78,35

11é Joaquín 7 1,44 Joaquín  17é 3 2,19

12é Lorenzo 7 1,44 ------------- 0

13é Pascual 7 1,44 Pascual 13é 6 4,38

14é Luis 4 0,82 Luis 10é 7 2,65

15é Matías 4 0,82 ------------- 0

16é Rafael 4 0,82 Rafael 19é 3 2,19

ORDRE PRENOM QUANTITAT %

1r José 95 19, 59

2n Francisco 65 13,40

3r Vicente 59 12,16

4t Salvador 52 10,72

5é Antonio 46  9, 48

6é Bautista / Juan Bautista 16 3,30

7é Tomás 16 3,30

8é Antonio Vicente 14 2,89

9é Juan  9 1,85

10é Miguel  8 1,65

380 78,35

11é Joaquín  7 1,44

12é Lorenzo  7 1,44

13é Pascual  7 1,44

14é Luis  4 0,82

15é Matías  4 0,82

16é Rafael  4 0,82

17é Agustín  3 0,62

18é Ambrosio  3 0,62

19é Bernardo  3 0,62

20é Martín  3 0,62

Taula 2. Rànquing de freqüències dels prenoms d’homes
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2.1.2.3. REMARQUES

2.1.2.3.1. INNOVACIONS VS . CADUCITATS

Només volem afegir el que hem dit més amunt: cal con-

firmar a la llum de més estudis de poblacions les dues tendències 

antagòniques; la innovació, és a dir, els prenoms imposats només 

al segment de la població infantil i juvenil; i, per altra banda, els 

prenoms en vies d’extinció perquè només els trobem en perso-

nes de més de cinquanta anys. Encara més, aquesta dualitat ens 

podria aclarir les variants formals i la seua projecció futura.

a . innovacions: < 30

Adrián, 1; Antonio Tomás, 1; Bartolomé, 2; Blas, 1; Ca-

milo, 1; Casimiro, 1; Celestino, 1; Domingo, 1; Eduardo, 1; Fa-

bián, 1; Felipe, 1; Fermín, 1; Fernando, 1; Florencio, 2; Francisco 

José, 1; Genaro, 1; Gregorio, 1; Ylario, 1; Ildefonso, 1; Ysidro, 

1; José María, 1; José Ramón, 1; José Tomás, 1; José Ignacio, 

1; Juan Antonio, 2; Julián, 1; Leonardo, 2; (Liberato, 1); luis, 4; 

Mariano, 2; Mateo, 1; Mauro, 2 (f. p.); Máximo, 1; Nicasio, 1; 

Polet, 1; Paulino, 2; Ramón, 2; Sepriano, 1.

b . innovacions: < 30 + un nombre reduït de major edat

Agustín, 3 (2/1); Antonio Vicente, 14 (13/1-36a.); 

Bernardo, 3 (2/1); JuAn, 9 (6/3); Martín, 3 (2/1); mAtíAs, 4(3/1); 

pAscuAl, 7 (6/1).

c . paritaris

Ambrosio, 3, f. p. (1/2); Andrés, 2; Antonio, 46; bAutistA 

/ JuAn bAutistA, 10; Cayetano, 2; Estevan, 2; FrAncisco, 65; José, 

95; lorenzo, 7; Mauro, 2; miguel, 8; rAFAel, 4; sAlVAdor, 52; tomás, 

16; Vicente, 59.

d . DecaDència amb algun < 30a .

JoAquín, 7 (2/5)

17é Agustín 3 0,62 ------------- 0

18é Ambrosio 3 0,62 ------------- 0

19é Bernardo 3 0,62 ------------- 0

20é Martín 3 0,62 ------------- 0  

En línies generals valdria el comentari adés esmentat perquè hi ha establida 
una correspondència a grans trets; una de les maneres de superar les nombro-
ses homonímies és crear prenoms compostos, ben possiblement el tret més 
característic de Xeresa: Antonio Vicente (14 mencions); més minoritaris: José 
Ygnacio, 1 (9a.), José María, 1 (7a.), José Ramón,1 (7a.), José Tomás, 2 (4a., 5a.), 
Juan Antonio, 2 (8a., 25a.), Antonio Tomás, 1 (4a.) o Francisco José, 1 (mm.); 
tots, sense excepcions, veritables innovacions com veurem a continuació.

e . caDucitats: > 30a .

Benito, 33a.; Manuel, 54a.; Pedro, 40a.; Pedro Pascual, 

40a.; Pío, 50a.; Román, 56a.; Silvestre, 49a.; Simón, 63a.

2.1.2.3.2. VARIANTS FORMALS

Poc s’ha d’afegir, tret de la dualitat JuAn (eVAngelistA) 

i JuAn bAutistA. Estan clarament explicitats els JoAn bAptistA, bé 

com a bAutistA o com a JuAn bAutistA, amb deu i sis mencions 

respectivament; el cas de JuAn, amb 9 mencions, pot referir-se 

tant a l’evangelista com al baptista.

Només dos prenoms ens recorden els equivalents 

valencians a Pablo i Cipriano: Polet i Sebriano. Polet Esposito 

és als llibres de l’Hospital General de València, Pablo de San 

Agustín, però la curta edat i un cert sentiment de commisera-

ció l’han transformat en un proper i estimat Polet.

2.2. cArActeritzAció del model pAtronímic 

Per tal de caracteritzar el model patronímic d’una 

època determinada cal tenir en compte, a més dels paràme-

tres estudiats, l’índex i el percentatge dels 10 primers pre-

noms, dos paràmetres més, la quantificació de les formes 

compostes i el grau de fidelitat patronímica. 

2.2.1. Quantificació de les formes compostes17 

a . Dones: S’han trobat 18 prenoms compostos —el 24,66% de 

tot el recull femení— que corresponen a 108 portadores, és a 

dir el 22,22% .18 Un percentatge molt elevat si el contrastem 

amb el percentatge coetani de Tavernes Blanques: 8 portado-

res, 3,67% . 

b . homes: 8 prenoms compostos, l’11,76%, corresponent a 23 

portadors, és a dir el 4,74% .19

17. Distingim, però, entre els prenoms complexos com ara Juan Bautista dels 
compostos, fruit de la unió de dues advocacions diferents: María Rosa o Juan 
Antonio. Al recull de Xeresa documentem aquests prenoms complexos: Juan 
Bautista (6) i Pedro Pascual (1)

18. Presentem al detall els compostos del recull per afinitat:
[--] + María: AnA mAríA, 18; Antonia María, 1; Clara María, 1; VicentA mAríA, 18.
Josefa + [--]: JoseFA mAríA, 26; Josefa Ramona, 1; Josefa Rosa, 1.
María + [--]: María Ana, 1; María Antonia, 1; mAríA dolores, 8; María Francisca, 1; mAríA 
inés, 7; María Josefa, 1; mAríA rosA, 9; María Rosario, 1; mAríA teresA, 8; mAríA VicentA, 4.

19. Tanmateix, els corresponents als homes:
Antonio + [--]: Antonio Tomás, 1; Antonio Vicente, 14; 
Francisco José, 1;
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2.2.2. Fidelitat patronímica

La confecció del cens de 1857 de Xeresa, com també 

el de Tavernes Blanques, on figuren les diferents unitats fami-

liars encapçalades pel cap de família, la seua consort, els dife-

rents fills ordenats per edat i, si es dóna el cas, els servents o 

criats, ens permet de copsar el que hem convingut a anomenar 

fidelitat patronímica; és a dir, comprovar si el nom de pila del 

pare o de la mare, de tots dos o, més excepcionalment, d’algun 

altre familiar com ara oncles o avis, s’imposa a algun dels fills 

o filles. Els resultats semblen molt cridaners, i cal tenir-los en 

compte perquè caracteritzen cada model patronímic. 

També el cens de 1857 de Benimaclet, malgrat estar 

redactat com un llistat continu, ens dóna traces que perme-

ten establir l’abast de cada família. Presentem els resultats en 

la següent taula:

MUNICIPI Núm. 
FAMÍLIES

FIDELITAT 
PATRONÍMICA

PARE + 
MARE

MARE PARE Altres

Xeresa 240 126 37 40 48 1 (àvia)

% 100 52,5 29,36 31,74 38,09 0,79

Tavernes 
Blanques

108 51 13 16 21 1 
(oncle)

% 100 47,22 25,49 31,37 41,17 1,96

Benimaclet 94 48 13 16 19 0

% 100 51,06 27,08 33,33 39,58 0%

Taula 3. Taula contrastiva de la fidelitat patronímica

Fins i tot, podem establir la direccionalitat i prioritat 

del continuisme patronímic, és a dir, a quin fill o filla s’imposa 

i en quin ordre de naixença.

Prenom 
progenitor

1r fill 2n fill 3r fill 1a 
filla

2a 
filla

3a 
filla

altre Totals

Pare 57 16 3 10 5 2 1(4a) 94

Mare 7 9 2 56 11 1 1(5a) 87

Avi (2) (1)

Àvia (2) 2 2

Total 64 25 5 66 18 3 2 183

Taula 4. Direccionalitat de la fidelitat patronímica: Xeresa20

José + [--]: José Ignacio, 1; José María, 1; José Ramón, 1; José Tomás, 2;
Juan Antonio, 2.

20. Afegim els resultats obtinguts a Tavernes Blanques:

Prenom 
progenitor

1r fill 2n fill 3r fill 1a filla 2a filla 3a filla Totals

Aquesta pràctica onomàstica donà com a resultat la 

consolidació del dia de l’onomàstica, del sant, com una festa fa-

miliar de gran importància —ara, per cert, desbancada per la ce-

lebració de l’aniversari individual—. Aquesta fidelitat patronímica 

ha estat respectada en moltes famílies fins ben entrat el segle xx.21

2.2.2.1. Exemples de fidelitat patronímica22

Fam. 54: Francisco џ Josefa María = Ana María / 

Francisco / José / María

Fam. 78: Juan Bautista (escribano) џ Antonia = 

Amalia / Juan Antonio / Severina / Juana.

Fam. 182: José џ María = María / José / Josefa / 

Salvador

Fam. 185: José џ Salvadora = Salvadora / Salva-

dor / Josefa María

Fam. 217: Inés (àvia) = Francisco џ María = Fran-

cisco / María Inés / Emilia / Remedios

Fam. 238: Ambrosio (avi) = Ambrosio џ Dolores 

= Fabián / Ambrosio / Camilo

Fam. 230: Francisco џ Josefa (avis) = Francisco џ 

Salvadora = María Rosa / Josefa María / Francis-

co / Domingo / Salvadora

Pare 32 2 1 3 38

Mare 5 5 21 1 1 33

Oncle 1 1

Tia 1 1 2

TOTALS 38 7 1 22 5 1 74

Taula 7: Direccionalitat de la fidelitat patronímica al recull de Tavernes Blanques

21. Portem a col·lació la fidelitat de la família Taronger de Montcada a la 
invocació dels Sants Reis: des de 1590 fins tot al llarg del segle xVii trobem 
Melcior (grafiat Melxior, Meljior, Melchior o Melchor), Gaspar i Baltasar (de 
vegades, Baltazar) amb el cognom Taronger —també Teronjer i Taronjer, i ja 
deturpat des del segle xViii en Taroncher— als processos criminals, consells 
generals i censos de població (2003: 238). Ens cridà molt l’atenció i més 
quan el dia de la presentació del llibre dels processos criminals de Montcada 
se’ns apropà un membre de la família i ens assabentà que fins als seus besa-
vis s’havia mantingut aquesta fidelitat patronímica als Sants Reis; de fet, ho 
poguérem confirmar en una visita al cementeri de Montcada on trobàrem la 
làpida de Gaspar Taroncher Bosch, soterrat el 1929.

22. Els símbols usats són џ i =, i signifiquen: џ ‘matrimoni’ i = ‘descendència’.
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Fam. 236: (fidelitat tardana) José џ Antonia = Te-

resa / Margarita / Concepción / Sabina / (5é) José 

Ramón / (6é) Antonia / (7é) Antonio

2.2.2.2. Exemples sense fidelitat patronímica
Fam. 79: Vicente џ Luisa = José / Salvador / Anto-

nio / Encarnación / Julián / Leonardo

Fam. 124: Lorenzo (alguasil, vidu) = Gregorio / 

José / Rosa / Francisco / Filumena / Juan Bautista 

/ Paulino. En aquest cas, al mancar el nom de la 

mare no sabem si algun dels dos prenoms feme-

nins, Rosa o Filumena, corresponen al de la mare.

2.2.2.3. Canvis formals amb prenoms amb fidelitat 

patronímica

El 77,90% dels casos de fidelitat patronímica que 

corresponen a 141 transmissions no presenten cap canvi for-

mal. Però sí que trobem 40 transmissions que corresponen a 

un 22,10% que  presenten canvis formals que hem tractat de 

classificar tot seguit. La major part d’aquestes alteracions for-

mals responen a la necessitat de superar les homonímies fruit 

de l’atomització imperant al model tradicional de Xeresa i, de 

més a més, presenten unes tipologies molt variades:

1a. Simple > Compost → 22 / 55%

Ex.: (fam. 31) Dolores > María Dolores / (fam. 133, 

100, 185, 171) José > Josefa María / (fam. 232, 

44,13) Teresa > María Teresa / (fam. 226, 152, 

138, 5) Vicenta > Vicenta María.

1b. Simple > complex → 1 / 2,5%

Ex. (fam. 220) Bautista > Juan Bautista

2a. Complex > compost → 2 / 5%

Ex. (fam. 68, 78) Juan Bautista > Juan Antonio

3a. Prenom+prenom > compost → 1 / 2,5%

Ex. (fam. 217) María, mare+ Inés, àvia > María Inés

4a. Complex > simple → 1 / 2,5%

Ex. (fam. 78) Juan Bautista > Juana

5a. Compost > simple → 6 / 16%

Ex. (fam. 188, 54, 61) Josefa María > José / (fam. 

54) Josefa María > María/ (fam. 126) María Rosa 

> Rosa/ (fam. 132) María Teresa > Teresa.

6a. Canvi d’ordre del compost → 1 / 2,5%

Ex. (fam. 10) María Ana > Ana María.

7a. Canvi d’un dels prenoms → 7 / 17,5%:

- Sense canvi d’ordre → 3

Ex. (fam. 204) Antonio Vicente > María Vicenta/ 

(fam. 76) Vicenta María > Ana María/ (fam. 65) 

María Rosa > María Francisca.

- Amb canvi d’ordre → 4

Ex. (fam. 116) Josefa María > Francisco José / 

(fam. 140) María Antonia > Josefa María/ (fam. 

184) María Teresa > Josefa María / (fam. 196) 

Vicenta María > María Virtudes.

3.2.3. Taula contrastiva de la caracterització del model 

patronímic
Municipi/
any

Població Índex: 
hab./pre.

%/10 
primers

Formes 
compostes

Fidelitat 
patro-
nímica

Xeresa, 
1857

Dones 6,66 60,70% 18/ 24,66%

Homes 7,13 78,35% 8/ 11,76%

Totals 6,89 69,52% 26/ 18,44% 240 > 126
52,5%

Tavernes 
Blanques, 
1857

Dones 3,89 64,22% 8/ 3,67%

Homes 6 51,81% 0

Totals 4,82 57,46% 8/ 1,84% 108 > 51
47,22%

Benimaclet, 
1857

Dones 4,09 61,99% 3/ 5,55%

Homes 4,36 89,41 2/ 5,13%

Totals 4,20 73,91% 5/ 5,38% 94 > 48
51,05%

Benimaclet-
CP Pare 
Català, 
2003

Mares 2,38 80,25% 99/ 42,67%

Pares 2,40 67,23% 92/ 41,63% 
Totals 2,39 73,87% 191/ 

42,16%
s/d

Xiquetes 2,25 41,19% 24/ 
16,11%

Xiquets 2,96 38,63% 8/ 
5,23%

Totals 2,61 39,72% 32/
10,60%

s/d

Taula 5. Caracterització del model patronímic

a. l’índex: 

L’índex dels tres censos de 1857, Benimaclet, Tavernes 

Blanques i Xeresa —4,36, 4,82 i 6,89—, s’aparten de l’ideal i pa-

lesen un moment on hi ha encara unes preferències col·lectives 
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que podem anomenar tradicionals si les acarem amb els resul-

tats dels pares i mares i alumnat de Benimaclet: el 2,4 dels pro-

genitors i el 2,96 dels xiquets i xiquetes del CP Pare Català.

Per altra banda, s’observen als censos de 1857 un 

cert desnivell entre el dos sexes; en el cas de les dones s’obté 

un índex inferior —3,892 per a Tavernes, 4,96 per a Benima-

clet i 6,66 per a Xeresa— respecte a l’obtingut pels homes 

—6 per a Tavernes Banques, 5,79 per a Benimaclet i 7,13 per 

a Xeresa— que vénen a palesar una relativa major varietat 

de noms de pila entre les dones i un major conservadorisme 

entre els homes de les tres localitats sempre sense eixir- se’n 

del caràcter tradicional que hem esmentat més amunt.

Aquesta atomització, sens dubte, porta com a con-

seqüència en aquest segle xix el naixement de la riquesa dels 

hipocorístics i la pujança de la malnominació per tal de tren-

car les homonímies.

b. AtomitzAció vs. indiViduAlitzAció (% dels 10 primers lemes)

Els resultats per al cens de Benimaclet de 1857, el 

73,91%, i per al de Xeresa, el 69,52%, mostren un diccionari 

molt més atomitzat que no pas el de Tavernes Blanques, el 

57,46%; però, a la vegada, molt més prop dels resultats ob-

tinguts entre els pares (67,23%) i mares (80,25%); però ben 

lluny dels resultats més individualitzadors del percentatge ob-

tingut entre xiquets (38,63%) i xiquetes (41,19%) del CP Pare 

Català a començaments del segle xxi. 

Caldria cercar la disparitat de resultats entre Taver-

nes Blanques i els de Benimaclet o Xeresa de 1857 en una 

distribució diferent dels sectors de producció. Mentre que 

a Benimaclet o Xeresa els oficis estan al voltant del sector 

agrícola per als homes i l’ofici de cigarrera, en el cas de Be-

nimaclet, per a les dones fadrines, Tavernes Blanques, situada 

a banda i banda del Camí Reial de Barcelona, ofereix, a més 

del predominant sector agrari amb un total de 93 ocupats,23 

una gran varietat d’activitats a l’engir de l’antic Camí Reial de 

Barcelona.24 Aquesta varietat d’activitats, sens dubte, influeix 

23. Aquests 93 ocupats es distribuexen així: 5 labrador propietario, 34 labra-
dor jornalero, 20 labrador, 28 jornalero, 1 labradora propietaria, 2 labradora 
jornalera i 4 labradora.

24. Com ara: 2 albeytar, 1 herrero, 1 aparejador —feia aparellades per a les 
haques—, 2 constructor de carros, 1 oficial de construcción de carros, 1 ma-
estro sangrador, 1 molinero, 1 posadero, 1 tabernera, 3 tienda de aguardiente, 

en una menor atomització de persones al voltant d’uns pocs 

prenoms, tot s’ha de dir, dins d’un context tradicional.

c . Formes compostes

Pel que fa al cas de les dones, el diccionari de Ta-

vernes Blanques recull 8 formes de prenoms compostos que 

vénen a representar un escadusser 3,669%. En el cas dels ho-

mes no hem trobat cap forma composta, tan sols, com hem 

indicat més amunt, un prenom complex Juan Bautista.

Aquest resultat s’avé amb l’obtingut en el recull del 

cens de Benimaclet de 1857, on trobem només cinc formes 

compostes, el 5,38%, que contrasta amb els resultats entre 

els pares i mares (191), el 42,16%, que marca un màximum, 

i els dels xiquets i xiquetes (32), i el 10,60%, on cal tenir en 

compte que els prenoms compostos són generals entre els 

nostres alumnes d’origen hispanoamericà. A manca de més 

estudis, sembla que la falta de formes compostes és un tret 

característic del model tradicional.25

Però, allò que caracteritza el cens de Xeresa, més que 

en cap altre recull coetani, és la notable capacitat creadora, 

de caràcter excepcional, per a mitjan segle xix, el 18,44% glo-

bal, que arriba fins al 24,66% en dones; no arriba als resultats 

1 tienda de chocolate, 1 tienda de fósforos, 1 espartero, 1 hornera, 1 peón ca-
minero, a més de tot el personal del portazgo situat molt a prop del pont dels 
Feixets, on es troba la ratlla del terme de la ciutat de València: l’administrador, 
l’interventor, el cobrador, 2 ordenances i una esquadra de cinc fusileros.

25. Caldria fer menció del llibre biogràfic del Marqués de Campo enllestit per 
Francesc Almela i Vives (1971), on reprodueix la partida de naixement de Jo-
sep Campo i Pérez, que tot i desaparèixer el 1936 prèviament havia estat co-
piada per Francesc García Collado, biògraf del marqués de finals del segle xix, 
i també d’un expedient incoat per la mateixa mare del Marqués, Teresa Pérez 
Vela, al cap de més de trenta anys del seu naixement a València el 1814, on 
incorporava unes interessantíssimes modificacions que pretenien donar més 
distinció i prestigi social. Per una banda, se substituí l’ofici del pare, «tendero 
de salsas», pel més anodí però prestigiós «del Comercio», i, el que més ens 
acompleix, en lloc de dir «a quien puse por nombre José» deia «a quien puse 
por nombre José, Gabriel y Juan». Reproduesc el comentari d’Almela i Vives 
(1971: 31): «Pel que fa a l’augment del nom de fonts, no acontentant-se 
amb Josep i afegint-hi Gabriel —nom del pare— i Joan —¿per ser els dels 
dos titulars de la parròquia? — respon a una tendència molt estesa moder-
nament, que considera més distingida la persona que, en lloc d’anomenar-se 
únicament Lluís o Xavier, s’anomena Lluís-Xavier o Xavier-Lluís.» 
Un altre exemple històric ha estat el cas del compost José Antonio, que fon 
imposat al fundador de la Falange i fill del general Miguel Primo de Rivera 
el 1903; després de la Guerra Civil conegué una gran vitalitat que encara és 
mesurable entre els pares dels alumnes ja nascuts als anys seixanta (8 José 
Antonio), on també competeix amb altres combinacions d’èxit, com ara 9 
José Luis o 7 José Vicente. Cap de les tres combinacions les trobem entre els 
xiquets actuals (l’any 2004) del CP Pare Català.
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dels pares i mares contemporanis de Benimaclet (el 42,16%) 

però marca una distància notable amb els resultats dels seus 

coetanis de Tavernes Blanques i Benimaclet.

d . FidelitAt pAtronímicA

Tots tres censos presenten uns resultats semblants 

molts cridaners: entre el 52,5% de transmissions a Xeresa i 

el 47,22% de Tavernes, amb un equidistant 51,05% de Beni-

maclet. Aquest paràmetre és molt important per a valorar la 

tradicionalitat d’un model patronímic.26

2.3. estudi dels cognoms

2.3.1. El doble cognom

Abans de començar la confecció del diccionari de 

cognoms crec que el cens de 1857 ens ofereix dades determi-

nants sobre el procés de la implantació plena i la consolidació 

del sistema del doble cognom hispà: el primer cognom provi-

nent del primer del pare i el segon cognom, del primer de la 

mare, amb un nexe que els uneix, la conjunció copulativa y.27

Diversos estudiosos, com ara Antonio Alfaro de Pra-

do (2012) o el professor nord-americà George R. Ryskamp 

(2005), han convingut a afirmar que l’aplicació universal del 

doble cognom en tot l’Estat espanyol i les colònies america-

nes, tret d’Argentina, tingué lloc a la segona meitat del segle 

xix. Tot al llarg del segle xix es van succeir normes disperses 

26. Llàstima que no vam tenir en compte aquest paràmetre als estudis sobre 
els pares i mares i els seus fills contemporanis de Benimaclet; en part, perquè, 
a diferència dels censos de 1857 on les unitats familiars es presenten unides, 
al centre escolar cada llistat, el de l’alumnat i el de pares i mares, ens aplega 
de forma separada i calia un gran treball de cerca i reconstrucció de cada 
família, tasca que no duguérem a terme per manca de temps i, perquè no 
dir-ho, per la seua complexitat intrínseca.

27. Al nostre treball sobre la malnonímia als protocols notarials de Pedro 
Juan Rubio de Teresa de Cofrentes, que s’allarguen des del 1792 fins al 1835, 
ja ens cridà l’atenció que en les diferents actes anaven guaitant citacions de 
propietaris pertanyents a les comarques de la Ribera i la Costera, on ja es 
documentava l’aparició del 2n cognom que acabarà per emprar el notari als 
seus darrers volums però d’una manera encara testimonial: només 114 cita-
cions, que representen un modestíssim 2,77%; formalment, 46 anotacions de 
les 114 ocurrències, porten la conjunció copulativa y entre ambdós cognoms. 
Però també hom s’adona que els 47 cognoms usats com a segon també són 
els més habituals, per tant, ens trobem amb una solució que tampoc desfarà 
del tot les homonímies en aquests indrets geogràfics tan tancats amb una 
forta endogàmia: quan la homonímia és insalvable trobarem atestacions amb 
el segon cognom on encara es fa servir el malnom o la referència al progeni-
tor (Garcia 2014: 1).

que aconsellaven anotar els cognoms patern i matern per tal 

de facilitar la identificació personal, i de fet, les actes impreses 

del cens refereix el plural apellidos. La llei del Registre Civil de 

1871 no regulà aquest sistema, i calgué esperar al Codi Civil 

de 1889, on es legislà el dret del cognom patern i matern dels 

fill legítims i es detallaren els processos a seguir per als fills 

naturals i els reconeixements posteriors de paternitat.28

El cens de 1857 de Tavernes Blanques ens dóna una 

bona lliçó respecte d’aquest procés de generalització del sis-

tema dels dos cognoms. Dels 482 registres, en trobem 93, 

el 19,29%, que només presenten un únic cognom. El procés 

està pràcticament consolidat al segment dels caps de família, 

que aplega al 93,34% dels inscrits amb els dos cognoms amb 

l’ajut de la conjunció copulativa y, i total entre el personal 

administratiu del portazgo; en canvi, la implantació és molt 

dèbil entre el sector social més baix —el 61,29% dels criats 

i sirvientes i el 78,25% dels jornalers transeuntes apareixen 

amb un sol cognom— i, de més a més, en les consortes, on 

aplega al 50%. Encara trobem un segment minoritari però ben 

significatiu: els set fills, com consta explícitament, i 9 joves i 

xics entre els dos i 20 anys sobre els quals s’estén el dubte de 

l’afillament. El cas més extrem és el de la xiqueta Filomena de 

11 anys, inscrita en la família de José Marco i Vicenta Martí, 

ambdós de 50 anys d’edat, on, al lloc dels cognoms, diu tex-

tualment «se ignora el apellido». 

Com ha estat dit més amunt, l’ús del sistema dels 

dos cognoms està pràcticament consolidat en els fills i filles, 

a més de l’ús entre els padres; dels set fills, segons consten 

explícitament a les actes, tres ben bé deuen correspondre a 

un anterior matrimoni, un —que tractarem més avall— a 

una possible adopció o afillament, i els altres dos casos cor-

responen a fills d’una mare espósita, María de San Miguel, 

possiblement per a evitar la negativitat de portar un cognom 

molt marcat i explícit de l’origen d’un dels progenitors. Com 

28. Antonio Alfaro (2012) ens diu a la lletra: «Aún así, la prueba de que el 
proceso fue asistemático lo encontramos en una Real Orden nada menos 
que de 1903 donde se exhorta a los funcionarios del Registro Civil a anotar 
con dos apellidos a los expósitos para que no se diferencien de los demás, 
ya que en España, se aclara, el apellido usual es el compuesto del paterno y 
materno, lo que se llama ordinariamente primero y segundo apellido . Es decir, 
que aún en 1903 ninguna ley obligaba a que todos los españoles llevaran dos 
apellidos, tan solo era la costumbre, lo “usual”, el argumento que utilizaba 
toda una Real Orden.»
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ha estat dit en nota, no serà fins a 1903 que es dicta una Reial 

Ordre que ordena als funcionaris del registre la inscripció dels 

dos cognoms als expòsits.

En el cas del cens de Xeresa, aquest procés està en-

cara molt més consolidat: dels 971 habitants censats, no-

més 52 es presenten sense 2n cognom, un 5,35% davant del 

19,29% del cens de Tavernes Blanques. Dins del grup de cri-

ats el segon cognom també està molt més consolidat: dels 

35 criats censats, 10 apareixen sense 2n cognom, un 27,7% 

que res té a veure amb els resultats de Tavernes Blanques 

(61,29%).

No obstant això, presentem alguns casos especials: 

a. (fam. 49): Polet Esposito, 3a., al llibre d’expósitos HG: 

Pablo de San Agustín

b. (fam.196): Francisco Liñana y Valles џ Vicenta María 

Fluixá y Vertes = Liberato Nadal —no trobat als llibres 

de l’HG—, María Virtudes Liñana

c. (fam. 141): Pío Muñoz y Martínez, 50a., esclaustrado, 

2 sirvientas (Dolores Bou y Roselló i Rosa Martínez y 

Muñoz), «Pedro T. (ymbecil)» 40a.29

d. Menors d’edat sense 2n cognom: 17

-Família significativa: (fam. 104): Miguel Pellicer, 46a., џ 

Vicenta Roselló, 40a., = Vicenta Pellicer, Josefa Pellicer, 

Margarita Pellicer, Miguel Pellicer, Antonio Pellicer, 

Salvador Pellicer, Francisco Pellicer, Salvadora Pellicer.

2.3.2. Correspondència dels cognoms

Un segon aspecte és la manca de correspondèn-

cia dels cognoms dels fills i filles amb els dels progenitors. 

Aquesta disfunció la detectem en cinc famílies, i, en princi-

pi, crèiem que es tracta de les darreres manifestacions de 

l’antic costum de seleccionar els cognoms d’entre els cog-

noms dels progenitors.30 Quantitativament al cens de Xere-

29. No sabem ben bé si aquesta inicial T. es refereix a l’adjectiu tonto o ta-
rado, però potser perquè no es correspon als cognoms de la cèdula familiar 
a la qual pertany.

30. El professor Ryskamp (2005: 343-344) estableix una explicació sobre 
aquesta disfunció: «Los sistemas regionales del uso del apellido de la ma-
dre marcan la transición desde un sistema anterior y más difundido geo-
gráficamente en el cual era evidente un uso más flexible de los apellidos, 
pues aparentemente los individuos seleccionaban el apellido deseado de 

sa, de les 240 unitats o cédulas familiars, 33 no ofereixen 

una correspondència dels cognoms dels progenitors, és a dir, 

un 13,75%. En canvi, al cens de Tavernes, de les 108 famí-

lies, tan sols quatre, el 3,7%, presenten aquesta disfunció. 

Aquesta manca de correspondència ens indica que el mo-

del patronímic de Xeresa encara té trets de l’antic sistema 

d’escollir el cognom de l’ampli stock familiar, com veurem 

a continuació.

Vegem al detall les possibles causes:

a. Per l’existència de fills o filles d’un matrimoni anterior: 

17 casos, 51,51%:

a.1. Segon matrimoni del pare, 10 casos:

Ex. (fam. 53) Pascual Hernández y Llodia, 37a., џ 

Cristina Moragues y Bou, 22a., = Salvador Her-

nández y Balbastre, 8a., Antonio Hernández y 

Balbastre, 5a.

(fam. 209) Lorenzo Sebastiá y Domingo, 41a. (viu-

do), = Josefa Sebastiá y Llidó, 14a., Vicente Sebas-

tiá y Velló, 10a.; Salvador Sebastiá y Velló, 7a.

a.2. 2n matrimoni de la mare, 6 casos:

Ex. (fam. 66) Antonio Roselló y Ferragud, 56a., џ 

Josefa Roselló y Castelló, 48a., = Josefa Roselló 

y Roselló, 11a.; Malia Roselló y Roselló, 5a., però, 

José Blanquer y Roselló, 15a.

a.3. 2n matrimoni d’ambdós cònjuges, 1 cas:

(fam. 42): Tomás Ibáñez y Roselló, 42a., џ Eugenia 

Ferragud y Bofí, 34a., = Tomás Ibáñez y Lloret, 

17a., José Ibáñez y Domingo, 10a., Miguel Pavia 

y Ferragud, 11a., Teodora Ibáñez 7a., María Rosa 

Ibáñez y Ferragud, 3a. 

b. Canvis produïts segons l’antic costum de selecció de 

cognoms entre els dels progenitors, 15 casos:

b.1. Canvi d’ordre, 5 casos:

entre los apellidos de sus ancestros lejanos ya fuesen de la línea paterna o 
materna.»També el genealogista Alfaro (2012) ens diu que «los apellidos 
originalmente no venían impuestos sino que cada individuo tenía derecho 
a escogerlos, libertad que normalmente se ejercía dentro de las costumbres 
locales».
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Ex. (fam. 37) Dolores Ferragud y Xaixo, 31a. (viu-

da), = Fermín Ferragud y Ascó, 9a.; Vicenta Ascó y 

Ferragud, 5a.

(fam. 125) Agustín Ferragud y Xaixo, 40a., џ Josefa 

Llorca é Yvars, 30a. = Agustin Llorca y Ferragud, 

7a.; Clara María Ferragud y Llorca, 2a.

c. Canvi de cognom, 1 cas:

Ex. (fam. 204) Antonio Vicente Castelló y Car-

dona, 36a. (viudo), = José Roselló y Prats, 6a.; 

Antonio Vicente Roselló y Prats, 5a.; María Vicenta 

Roselló y Prats, 8a.; María Roselló y Prats, 1a.

Però, la clau la trobem en la família 205 on aparei-

xen els pares d’Antonio Vicente Castelló y Cardona: Ambrosio 

Roselló y Castelló, 65a., џ María Ynés Cardona y Pascual, 63a. 

Per tant el cap de família de la 204 ja havia pres com a pri-

mer cognom, Castelló, el segon cognom del pare; els seus fills 

continuaren amb el primer cognom de l’avi, Roselló, sense 

tenir en compte l’ordre triat pel seu pare. 

d.1. Adopció del 2n cognom de la mare com a 2n del fill, 

3 casos:

Ex.(fam. 71) José Roselló y Roselló, 41a., џ Ana 

María Roselló y Serralta, 40a. (2a dona), = Isabel 

Roselló y Moscardó, 13a.; María Roselló y Mos-

cardó, 5a.; Dolores Roselló y Serralta, 3a., ben 

possiblement per tal d’evitar l’homonímia de 

cognoms amb el pare: Roselló y Roselló.

d.2. Adopció del 1r cognom de la mare com a 1r dels fills, 

1 cas:

(fam.152) Francisca Prats y Gargori, 64a. (viuda), 

= Francisco Prats y Roselló, 32a.; Salvador Prats y 

Roselló, 32a.

e. Adopció de cognoms sense intuir-ne la motivació, 1 cas:

(fam. 25) Francisca Rum y Simó, 43a. (viuda), = 

Antonia Prats, 19a.; Teresa Bufante y Rum, 19a.; 

Ana María Prats, 10a.

f. Sospites d’afillament i assimilable, 5 casos:31

Ex. (fam. 69) José Pellicer y Castelló, 55a., џ An-

tonia Roselló y Roselló, 52a., = María Pellicer y 

Roselló, 20a.; Francisca Pellicer y Canet, 10a.

(fam. 77) José Blanquer y Bou, 60a. (viudo), = An-

tonio Blanquer y Moscardó, 24a.; Mateo Blanquer 

y Moscardó, 19a.; Salvador Blanquer y Moscardó, 

16a.; Rafaela Blanquer y Moscardó, 13a., però José 

Moscardó y Cardona, 4a.

(fam. 109) José Bou y Bofi, 40a., џ Dolores Blan-

quer y Aparici, 28a., = José Bou y Blanquer, 8a.; 

Francisco Bou y Blanquer, 4a.; Salvadora Bou y 

Blanquer, 12a., però Aurora Bufi y Torres, 6a.: 

neboda del pare?

(fam. 192) Joaquín Oltra y Ciscar, carpintero, 

32a., џ María Llorca y Saragosa, 26a., = Adrián 

Oltra y Llorca, 5a.; Genaro Oltra y Llorca, 3a., però 

Eduardo Albero y Ciscar, 14a.: un cas d’aprenent 

d’ofici?

(fam. 239) Simón Monserrat y Llena, cirujano, 

63a., џ Josefa Servera y Borrás, 62a., = Francisco 

Monserrat y Servera, bárbero, 25a., però, Josefa 

Monserrat y Solivera, 9a.: una néta d’un fill més 

major?

31. Aportem el testimoni coetani del metge Juan Bautista Peset y Vidal que 
ens pot fer molta llum a tots aquests casos sospitosos de possibles adopcions 
i afillaments; a la lletra escriu (respectem, doncs, l’ortografia de l’època): «Por 
último, ademas del número de espósitos, que se mantienen en el estableci-
miento [Casa de Expósitos del Hospital General —en el llenguatge de l’Horta, 
el fet de l’adopció s’anomenava «l’han tret de la Casa»—], les hay casi en 
su totalidad esparcidos por los pueblos de la huerta y provincia de Valencia, 
de donde acuden á llevárselos para su lactancia, modestamente retribuïda, 
las desgraciadas madres que perdieron sus hijos; consiguiéndose así robar 
víctimas á la Parca y en bastantes casos encontrarles padres, que les atienden 
como verdaderos hijos y á las veces les adoptan como tales.» (1879: 167-
168). Encara més, ens ve a la memòria el personatge de la Borda de la novel·la 
de Blasco Ibáñez, Cañas y barro: «Era una empresa de años, tal vez de toda la 
vida, [...] y el tío Tono, con una fe inquebrantable, seguía adelante, auxiliado 
únicamente por la Borda, una pobrecilla que su difunta mujer sacó de los 
expósitos, tímida con todos y tenaz para el trabajo lo mismo que él.» (1964: 
821) Personatge que ja apareix prefigurat al conte Primavera triste: «El viejo 
Tófol y la chicuela vivían esclavos de su huerto, fatigados por una incesante 
producción. [...] La apodaban la Borda, porque la difunta mujer del tío Tófol, 
en su afán de tener hijos que alegrasen su esterilidad, la había sacado de la 
Inclusa.» (1964: 92)
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2.3.3. Diccionari del primer cognom d’homes 

Albero, 1

Aparici, 15

Arlandis, 1

Bartel, 1

Blanes, 4

Blanquer, 21

Boigues, 1

Borrás, 6

Bou, 39

Braco, 2

Bufi, 2

Camallonga, 1

Canet, 1

Cardona, 7

Castelló, 18

Cavallero, 14

Costa, 1

Donet, 4

Esposito, 1

Estela, 4

Femenia, 1

Ferragud, 22

Fluviá, 1

Fuster, 5

Galiana, 1

Garcia, 4

Gorrita, 8

Hernández, 10

Ibáñez, 3

Juan, 2

Juliá, 5

Liñana, 3

Lledó, 2

Llorca, 2

Lloret, 8

Lloria, 4

Lurbe, 6

Mahiques, Maiques, 3

Marí, 2

Martínez, 11

Monserrat, 2

Moragues, 5

Morales, 2

Morant, 1

Moscardó, 2 

Mulor, 1

Muñoz, 7

Nadal, 1

Navarro, 4

Naya, 3

Oltra, 3

Pardo, 2

Pascual, 6

Pavia, 1

Peyró, 32

Pelegrí, 2

Pellicer, 14

Perelló, 3

Peretó, 4

Pérez, 3

Peris, 3

Planes, 3

Prats, 12

Ramon, 1

Roselló, 63

Sancho, 1

Sastre, 4

Sebastiá, 15

Serralta, 8

Soldevila, 1

Sort, 1

T. , 1

Talens, 1
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Torres, 3

Velló, 4

Vera, 1

Viñó, 9

Xaixo, 4

———————————

Índex: 486 homes / 78 1r cognoms → 6,23 h/cog. El 

còmput de Tavernes Blanques presenta un índex de 2,7 h/cog. 

molt més individualitzat.

De tota manera, presentem en l’annex tots els cog-

noms trobats dins d’una taula on separem els resultats de les 

mencions per sexes i, de més a més, un acarament amb els 

cognoms actuals extrets del llistat telefònic, Páginas blancas, 

de 2008. 

2.3.4. Rànquing de freqüències dels 10 primers cognoms 

d’homes

ORDRE 1r cognom d’homes QUANTITAT %

1r Roselló 63 12,99

2n Bou 39 8,04

3r Peyró 32 6,60

4t Ferragud (Ferragut) 22 4,53

5é Blanquer 21 4,33

6é Castelló 18 3,71

7é Aparici 15 3,09

8é Sebastiá 15 3,09

9é Cavallero (Caballero) 14 2,89

10é Pellicer 14 2,89

253 52,1632

11é Prats 12 2,47

12é Martínez 11 2,27

13é Hernández 10 2,06

14é Viñó 9 1,85

15é Gorrita 8 1,65

16é Lloret 8 1,65

17é Serralta 8 1,65

18é Muñoz 7 1,44

19é Borrás 6 1,24

20é Lurbe 6 1,24

32Taula 6. Rànquing de freqüències de cognoms

Aquest recull ens mostra quina era la fotografia ono-

màstica de Xeresa, fotografia que cal contrastar amb les da-

des actuals per poder copsar-hi les aparicions o desaparicions 

després de prop de cent cinquanta anys.

2.3.5. Taules contrastives

A continuació presentem un assaig de taula contras-

tiva amb els resultats obtinguts del buidatge de la guia telefò-

nica corresponent al 2008, on hi apareixen 2014 números de 

telèfon personal a més dels corresponents a botigues, tallers 

32. Els cens de Tavernes Blanques continua oferint un tant per cent menor, 
és a dir, una major diversitat: 91 cognoms, el 34,73%. Adjuntem el rànquing 
pertanyent a l’any 2008 elaborat amb la guia Páginas blancas de Telefònica. El 
percentatge obtingut per a 2008 ens acosta a una situació més diversificada 
que té a veure amb la major varietat de cognoms fruit dels fluxos migratoris.

1r Roselló 36 7,26

2n Bou 21 4,23

3r Castelló 18 3,63

4t Sebastiá 18 3,63

5é Pellicer 17 3,43

6é Ferragud (Ferragut,1) 14 2,82

7é Cardona 12 2,42

8é Peiró 12 2,42

9é Ascó 11 2,22

10é Lloret 11 2,22

170 34,27

11é Martínez 11 2,22

12é Moscardó 11 2,22

13é García 10 2,02

14é Arlandis 8 1,61

15é Chuliá 8 1,61

16é Aparisi (Aparici, 2) 8 1,61

17é Daviu 7 1,41

18é Ferrer 7 1,41

19é Pérez 7 1,41

20é Canet 6 1,21
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o consultoris. Com ha estat dit, no es tracta d’uns resultats 

exhaustius però si que resulten aclaridors per detectar canvis 

i evidències de la fotografia onomàstica de mitjan segle xix.

2.3.5.1. 1857→200833

1857 2008

COGNOM Q. % ORDRE ORDRE % Q. Evolució33

Roselló 63 12,96 1r 1r 7,26 36 ↓

Bou 39 8,02 2n 2n 4,23 21 ↓

Peyró 32 6,58 3r 8é 2,42 12 ↓

Ferragud 22 4,53 4t 6é 2,82 14 ↓

Blanquer 21 4,32 5é - 0,20 1 ↓

Castelló 18 3,70 6é 3r 3,63 18 =

Aparici 15 3,09 7é 16é 1,61 8 ↓

Sebastiá 15 3,09 8é 4t 3,63 18 ↑

Cavallero 14 2,88 9é 26é 1,01 5 ↓ 

Pellicer 14 2,88 10é 5é 3,43 17 ↑

Prats 12 2,47 11é - 0,60 3 ↓

Martínez 11 2,27 12é 11é 2,22 11 =

Hernández 10 2,06 13é - - 0 ↓

Viñó 9 1,85 14é 33é 1,01 5 ↓

Gorrita 8 1,65 15é 22é 1,21 6 ↓

Lloret 8 1,65 16é 10é 2,22 11 ↑

Serralta 8 1,65 17é 31é 1,01 5 ↓

Muñoz 7 1,44 18é .- 0,20 1 ↓

Borrás 6 1,24 19é  - 0,40 2 ↓

Lurbe 6 1,24 20é  - 0,40 2 ↓

Taula 7. Acarament de cognoms, 1857-2008

2.3.5.2. 2008→1857

2008 1857

COGNOM Q. % ORDRE ORDRE % Q. Evolució

Roselló 36 7,26 1r 1r 12,96 63 ↓

Bou 21 4,23 2n 2n 8,02 39 ↓

Castelló 18 3,63 3r 6é 3,70 18 =

33.La direcció de les fletxes ens indiquen l’augment ↑ o devallada ↓ de casos, 
i el signe =, que els valors es mantenen amb un valor semblant.
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Sebastiá 18 3,63 4t 8é 3,09 15 ↑

Pellicer 17 3,43 5é 10é 2,88 14 ↑

Ferragud (Ferragut,1) 14 2,82 6é 4t 4,53 22 ↓ Ferragud

Cardona 12 2,42 7é 18é 1,44 7 ↑↑

Peiró 12 2,42 8é 3r 6,58 32 ↓ Peyró

Ascó 11 2,22 9é 0 ↑↑↑

Lloret 11 2,22 10é 16é 1,65 8 ↑

170 34,27

Martínez 11 2,22 11é 12é 2,26 11 =

Moscardó 11 2,22 12é <34é 0,40 2 ↑↑

García 10 2,02 13é 28é 0,82 4 ↑↑

Arlandis 8 1,61 14é <34é 0,20 1 ↑↑

Chuliá 8 1,61 15é 23é 1,03 5 ↑ Juliá

Aparisi (Aparici, 2) 8 1,61 16é 7é 3,09 15 ↓ Aparici

Daviu 7 1,41 17é 0 ↑↑

Ferrer 7 1,41 18é 0 ↑↑

Pérez 7 1,41 19é <34é 0,60 3 ↑

Canet 6 1,21 20é <34é 0,20 1 ↑↑

Finalment, deixem en un segon annex diverses tau-

les que ens mostren la possibilitat de cercar més contrastos 

que ens il·luminen el pas de la fotografia onomàstica de 1857 

a l’actual. Per exemple, comparem la situació dels cognoms 

davanters a l’estat espanyol, o els que han minvat, crescut o, 

fins i tot, han desaparegut de l’stock xeresà; també reflectim 

els cognoms d’origen estranger apareguts a la Xeresa des de 

finals dels segle xx, i una mena d’estudi de la situació actual 

de tres cognoms, que ben bé podríem anomenar endèmics de 

la Safor: Ascó, Gorrita i Xaixo.

3. APLICACIONS ONOMÀSTIQUES: HIPOCORÍSTICS, 

MALNOMS I ANTROPOTOPÒNIMS

Hom ha convingut a posar en valor l’alt percentatge 

de topònims d’un terme municipal que es motiven en l’ono-

màstica personal, tant prenoms o noms de pila com cognoms; 

en alguns reculls es pot quantificar en més d’un 60%. Així 

mateix, en una localitat on ha prevalgut durant molts anys un 

model patronímic tradicional, com el que acabem d’analitzar, 

on hi ha una aglutinació de persones al voltant d’uns poc pre-

noms, cal desfer aquestes enutjoses homonímies per tal d’en-

tendre’s i saber de quin veí o veïna parlen els interlocutors; cal 

la creació d’hipocorístics. Però, com que aquest mecanisme 

de creació d’hipocorístics és limitat a quatre o cinc forma-

cions, encara ens cal l’afegitó del malnom.

El recull que presentem no és exhaustiu, ni fruit d’un 

treball de camp, i ha estat espigolat, en gran manera, de la revis-

ta digital La Cisterna amb 19 números, publicada des del 2000 

fins al 2006. També hem emprat el Corpus toponímic valencià 

i el fullet corresponent a Xeresa de la Toponímia dels pobles 

valencians, ambdues publicacions de l’Acadèmia Valenciana de 

la Llengua. De més a més, els fullets de rutes senderistes pa-

trocinades per l’Ajuntament de Xeresa (ruta del Molí, ruta dels 

Picapedrers, ruta dels Santets, ruta dels Corrals, ruta botànica 

de les Senilleres, ruta de la Marjal), acompanyades d’un mapa 

guia, a més del sender de petit recorregut PR-V-153. 

Taula 8. Acarament de cognoms, 2008-1857
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Els dos únics topònims pretèrits pertanyen a un 

mapa del 1841 denominat Plan topografico de la situacion y 

demarcacion de la mina de carbon de piedra denominada la 

negra en el termino y junto al pueblo de Xeresa (ADPV, MP, 17, 

núm. 3) on, a més de la peña de Xaixo i la montaña del Perelló, 

trobem la peña de la Ruda, el camino Real de Gandia, la mina 

de carbón La Negra, el Yesar i el pueblo de Xeresa.

Els resultats —que caldria qualificar de provisionals— 

els presentem en aquesta taula tot diferenciant els antrotopò-

nims, que s’originen en un prenom, a més d’un hipocorístic, o 

en un cognom, dels malnoms que tanmateix es motiven en un 

prenom, on incloem els hipocorístics, o en un cognom.

1. ANTROPOTOPÒNIMS

1.1. PRENOM →TOPÒNIM 1.2. COGNOM →TOPÒNIM

Amèlia oliveres d’Amèlia Borràs Racó de Borràs

Àngel Caseta d’Àngel Bou Llometes del Pla de Toni el Bou (?)
Pla de Toni el Bou (?)

Benita Cova de Benita
o de Marta

Caballero Cova de Caballero

Cipriano Motor de Cipriano Canet partida de Federico Canet o Partida de Canet

Evaristo Coll d’Evaristo Caudeli Racó de Caudeli

Federico Partida de Federico Canet Ferragut Penyal / penyó de Ferragut (Xeraco)
Racó de Ferragut (Xeraco)
Camí del Racó de Ferragut (Xeraco)

Felip Xalet de Felip Fluixà Sequer de la ti Fluixana

Francisco Partida del Pont de Francisco Gorrita Brollador de Gorrita
Pinada dels Gorrites

Juan Antonio caseta de Juan Antonio Maïques Casa de Maïques

Justo Cova del Piló de Justo Minyana Pla de Minyana
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Marta Cova de Benita
o de Marta

Moscardó Barranc de Moscardó

Martina Barranc de la Martina Pellicer cova Pellicer

Mauro Barranc de Mauro / barranc de 
Maure (TPV)
cova del barranc de Mauro
Senda del Barranc de Mauro

Perelló xalet de Perelló
mur de Perelló

montaña del Perelló (1841)

Pau Xalet de Pau
Racó de Pau

Piera Motor de Piera

Pere Clot de Pere Xaixo Peña de Xaixo (1841)

Rafaela Coll de Rafela

1.3. HIPOCORÍSTIC →TOPÒNIM

Pepico Cova del Ti Pepico

Pepito Piló de Pepito

2. MALNOMÍMIA

2.1. PRENOM/
HIPOCORÍSTICS

→MALNOM/HIPOCORÍSTIC 2.2. COGNOM →HIPOCORÍSTIC/MALNOM

Amèlia El Ti Milio Melín Cardona Pepín de Cardona

Anna Vicente, Anita Daviu Paco i Pepico, Daviu

Agostí/Agostina Gostino
Paco Gostí
El Ti Paco Gostí

Femenia Les Femenies

Andreu Uela Andreva Julià El Ti Toni Julià del Forn

Antoni Antoniet (pelotari)
El Ti Tonico Tomaqueta
Tonico Pacalet
El Tio Toni Marta

Maïques Vicent de Mahiques
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Benita Salvador de Benita Naia Juan de Naya

Blai El Ti Blai Peiró El Ti Peiró

Camilo/Camila Pepe Camila (músic)
Paco Camila
Rafael de Camila

Polo Salvador, Polero
Els Poleros

Caterina Bernardino, Emilio i Vicente, 
Catina

Ribes El Ti Ribes

Eleuterio Teriet Senent Francisquet de Senent

Emili El Ti Milio Capot
El Ti Milio Melín

Encarnació La Ti Encarnacioneta

Fabià El Ti Fabianet

Fermí El Ti Andrés de Fermín

Francesc/Francesca Pepe i Tonico Pacalet
Uelo Quiquet
Paco Mariana
Paco Rosa

(cont. 2.1) 
PRENOM/
HIPOCORÍSTIC

→MALNOM/HIPOCORÍSTIC

Isidre Emilio Fuster, Sidro Peregrí Carme la Pelegrina

Joaquim Ximet Plàcid Consuelo de Plácido

Leandre El Ti Leandro Pura La Ti Pureta

Mariana Paco Mariana Roberta Juan de Roberta

Marta el Ti Vicent de Marta
El Tio Toni Marta

Rosa Paco Rosa

Martí Lluís de Martinot Sinforosa Encarnació la Sinforosa

Melcior Antonio, Menxoret Valentí El Ti Manuel de Valentí
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Pau José Piera, Pauet Vicent Vicentico les Viguetes
pelotaris:
Vicentet 
Vicentico

7. EPÍLEG I CONVIT

No ens queda més que repetir el convit final de la 

comunicació al XXXII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica 

i VII Col·loqui d’Onomàstica Valenciana, celebrat a Algemesí 

l’any 2005, al professorat tant del primer cicle d’ESO com 

del segon cicle, els quals tenen la responsabilitat dels ano-

menats treballs d’investigació, a realitzar estudis semblants 

seguint el model i millorant-lo si escau, amb la finalitat 

d’anar sumant i contrastant els resultats trobats en cadas-

cun dels instituts de les diferents viles i comarques valen-

cianes, i de confirmar, o no, les tendències apuntades per tal 

d’obtenir una visió realista i certa de la nostra realitat ono-

màstica lluny de tòpics i paranys com ara el de la suposada 

tradició secular de certs noms. 

El convit es fa extensiu a tots els estudiosos —eru-

dits locals, cronistes, amants de l’onomàstica— de la nostra 

realitat amb una visió històrica, perquè els resultats dels estu-

dis dels censos de població de 1857 ens poden servir per a fer 

una lectura més aclaridora de l’onomàstica emprada pels nos-

tres escriptors pretèrits i per a fornir-nos en el coneixement 

dels canvis operats en la societat valenciana des de l’òptica 

dels usos onomàstics i de la configuració dels diferents mo-

dels antroponímics.

Als estudis de Benimaclet, Tavernes Blanques i, ara, 

Xeresa, pagaria la pena afegir-ne de la comarca de la Safor 

(Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, L’Alqueria de la Comptessa, 

Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, 

Castellonet de la Conquesta, Daimús, La Font d’En Carròs, 

Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Mira-

mar, Oliva, Palma de Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, 

El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de 

la Valldigna, Vilallonga i Xeraco), i, fins i tot, de Beniopa i Be-

nirredrà, que aleshores conformaven municipis independents 

de Gandia.
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ANNEX I: DICCIONARI DE COGNOMS DE 185734

 

COGNOM 1r cognom 
homes

2n cognom
homes

1r cognom 
dones

2n cognom
dones

totals

1857

1r cognom

200834

AGUILAR 2 2 7

AGUSTÍN 4 (t) 4 .0

ALAMÁ 7 2 9 .2

ALARIO 1 1 1 3 0

ALABAU 1 1 2

ALBERT 1 1 5

ALEGRE 1 (t) 1 .0

ALFONSO 1 (c) 1 2 .0

ALMENAR 3 1 4 .0

AMIGÓ 1 1 .0

AMORóS 1 1 0

ANA 1 (t) 1 .0

APARICIO 1 (c) 1 .3

AUSINA 1 (p) 3 6 3 13 .0

BADIA 1 1 2 3

BAIXAULI Bayxauli 2 4 6 0

BALABASQUER 1 1 0

BALLESTER 1 (c) 1 .6

BARRACHINA 1 (t) 1 1 3 .0

BASET 1 1 Bauset 2

BAYARRI 3 9 6 9 27 .0

BELARTE 3 (t) 3 .0

BELENGUER 3 3 .1

BELLVER 1 1 0

BELTRAN 1 1 2 2

BENAVENT Benabent 2 1 1 4 0

BENS 1 1 1

34. La columna de la dreta aplega els 1rs cognoms corresponents a 2008; 
van precedits d’un punt tots els corresponents als 1rs cognoms dels homes 
de 1857, que hem destacat en negreta en la columna de l’esquerra; el valor 
que volem copsar és el de la permanència actual: només una mena de valor 
qualitatiu.
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BIOT 1 1 2 0

BLANC 1 (t) 1 0

BLASCO 1 1 0

BONELL 3 (p) 1 4 .0

BORRÀS 1 (c) 1 .2

BOSCH 3 1 1 5 .3

BOU 3 (p) 2 3 8 0

BOVER Bober 4 1 2 7 0

BURRIEL 1 1 0

CALATAYUD 1 1 2 0

CALBÉ 1 Calvet 1

CALVO Calvo 1 2 3 0

.CAMPS 7 1 2 10 0

CANALDA 2 1 1 4 .0

CARIÑENA 1 1 2 1

CARMELO 1 (exp) 1 .0

CASANÍ 4 1 5 .3

CASANOVA Casanoba 2 1 3 .1

CASTELLó 2 2 1

CATALÀ 6 2 1 9 2

CELDA 1 (c) 1 .2

CEREZO 2 2 4 .1

CERVERA 1 1 1 3 .1

JULIÀ Choliá
Chuliá

4
1

1
1

3 8
2

0

CLARAMUNT 1 1 0

CORIA 1 (c) 0

CORTINA 2 1 3 0

CUÑAT 3 2 3 2 10 .0

DEVÍS Devís 1 1 2 4 1

DIAS 1 1 6 Díaz

DOLÇ Dols 1 1 2 1 Dolz

DOMÉNEC 1 (s) 1 0

DONDERIS 1 1 0

DUBÓN 1 2 1 3 .1

ESCORIHUELA 2 2 4 .3

ESTELA 3 2 5 .1
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FABRA 2 1 3 3

FALAGUERA 1 1 1 3 .1

FELICIA 1 1 0

FERRER 2 1 1 3 4

FERRIOL 1 1 2 .0

FOLGADO 1 1 0

FORNÀS 1 (t) 1 .0

FORT 1 1 1

FRECHINA 1 1 0

FUSTEGUERAS 1 (p) 1 2 .0

GADEA 1 1 0

GANDIA 2 (t) 1 .0

GARCIA 1 (s) 2 3 .59

GARIBO 1 1 0

GARÍN 1 1 2 0

GIL 5 2 3 1 11 .14

GIMENES 1(c) 1 2 2 Giménez

GIMENO 1 1 3

GINER 1 1 .7

GOSALBO 1 1 1 3 0

GRANCHA 1 1 1 3 0

GRANELL 2 2 1 2 7 .2

GRAU 7 2 7 1 17 .9

GUANTER 7 2 9 .0

HERNANDES 3 2 5 .1 Hernández

HERNANDIS 1 (c) 1 .0

HUETE 1 (rector) 1 1 3 0

HUMEDES 2 1 2 5 0

HURTADO 4 2 2 8 5

IBÁÑES 1 1 3

IZQUIERDO 1 1 3

JULIÀ veg. Cholià/Chulià

LLADRÓ 1 5 3 3 12 .0

LLOPIS 1 1 2 1

LLORIS 3 4 3 4 14 .0

LLUCH 28 10 10 12 60 .5
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LLUNA 2 1 2 5 0

LÓPEZ 2 5 5 12 .17

MACHANCOSES 4 2 5 1 12 .0

MANZANO 1 (metge) 1 .1

MAÑES/MÁÑEZ 1 (t) 1 Máñez 2 .0

MARCO 4 7 11 .12

MARÍ 2 2 4 0

MARQUÉS 2 2 3 3 10 .10

MARSAL 1 1 0

MARTÍ 4 8 5 5 22 .5

MARTÍNEZ 4 (t) 5 1 10 .43

MARTORELL 1 1 0

MAS 1 1 2 0

MAZANA 2 1 1 4 0

MENGOD 1 (rector) 1 2 .0

MENGUAL 1 0

MESEGUER 5 5 .1

MICÓ 4 2 6 .1

MILLÁ 1 1 7

MOLINA 1 (t) 1 .0

MOLINS 3 1 4 .0

MONFORT 1(c) 1 0

MONLEÓN 1 (t) 1 .0

MONLLÁ 1 1 1 Mollá

MONRÒS Monrrós 3 5 8 0

MONSERRAT 2 1 3 0

MONSONÍS 1 (t) 1 2 .0

MONTAUT 2 2 2 1 7 .0

MORENO 1 1 .17

MUNTAÑANA 4 2 1 Montaña-na 7 .2 Montañana

MUÑÓS 2 (c) 2 .3 Muñoz

MURCIANO 5 2 7 .0

NAVARRO 1 1 2 4 .12

NOGUERA 2  
(peó caminer)

1 3 .0

OLIVER 1 (p) 1 .1

OLIVEROS 1 1 0
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OLMOS 1 (s) 1 .2

ORTS 1 1 6

PALANCA 8 4 5 2 19 .4

PARDO 1 1 3

PASCUAL 1 1 1

PASTOR 1 (t) 2 3 .2

PECHUÁN 5 1 6 .1

PELLISER 1 2 1 2 6 .0

PERALTA 1 (t) 1 .0

PERIS 1 5 1 3 10 .8

PETIT 1 1 0

PIQUER 1 1 4

PITARCH 2 2 0

PLA 1 (t) 1 1 3 .1

POBO 3 (t) 3 .1

.POLO 1 1 0

PONS 2 2 .0

PUCHADES 2 1 2 5 0

PUCHOL 1 1 0

QUIJOTE 1 (c) 1 .0

RAMÍREZ 1 1 3

RAMO 1 1 2 0

REDONDO 1 1 2 .4

REQUENÍ Raquení 2 1 1 4 .0

RIBES 2 2 2 6 .3

.ROBIO 1 1 0

RODRIGO 3 3 4 10 .1

RODRÍGUEZ 1 1 12

ROIG 9 7 9 1 26 .11

ROMEU 1 1 1 3 0

ROS 1 1 3 5 .2

ROSAT 1 1 1 3 2

RUIXO 1 (c) 1 .0

RUÍS 1 1 2 18 Ruiz

SABATER 1 1 1

SALABERT 4 4 .0
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SALES 1 (t) 1 .1

SAN MIGUEL de San 
Miguel

1 1 1 Sanmiguel

SÁNCHEZ 2 1 1 3 25

SANCHIS 6 2 8 .4

SANCHO 1 1 3

SANFELIU 1 1 0

SANS 1 1 2 9 Sanz

SANTAMARÍA 1 1 1 3 0

SEBRIÀ 1 1 0

SENENT 2 1 3 5

SEPÚLVEDA 3 2 5 0

SERRA 2 2 .0

SEVILLA 2 2 2

SOLER 1 1 3

SORNÍ 8 6 9 5 28 .3

SURIA 6 7 8 8 29 .3

TALLADA 4 1 2 7 0

TARAZONA 1 1 0

TEJEDOR 1 (mestre) 1 1

200.TERRECHINER 1 (t) 1 .0

TORRES 4 3 8 15 .10

TRABER 1 3 4 0

TRENCO 1 1 0

TUDELA 1 (t) 1 0

VALLÉS Ballés 1 (p) 1 1 Vallés

VALLS Balls 1 (p) 0

VIDAL 4 1 4 2 11 .6

VILA 1 (p) 1 0

VINAGRA 1 1 0

VITORIA 1 (t) 1 .0

VIVES 1 1 0

211 262:95=2,7
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ANNEX II

2.3.5.3. Cognoms capdavanters a l’Estat espanyol

2008 1857

COGNOM Q. % ORDRE ORDRE % Q. Evolució

Martínez 11 2,22 11é 12é 2,26 11 =

García 10 2,02 13é 28é 0,82 4 ↑↑

Pérez 7 1,41 19é <34é 0,62 3 ↑

Gómez 5 1,01 28é 0 ↑↑

Ruiz 5 1,01 30é 0 ↑↑

Ibáñez 4 0,81 35é <34é 0,62 3 =

Fernández 3 0,60 <41é 0 ↑

Hernández 0 13é 2,06 10 ↓↓↓

Rodríguez 3 0,60 <41é 0 ↑

González 2 0,40 <41é 0 ↑

Muñoz 1 0,20 <41é 18é 1,44 7 ↓↓

Sánchez 0 0

Jiménez 0 0

López 0 0

2.3.5.4. Evolució d’altres cognoms representatius

a. desApAreguts  > 4

1857 2008/2011

COGNOM Q. % ORDRE ORDRE % Q. Evolució

Bofi/Bufi 2 0,40 <34é 0

Estela 4 0,62 27é 0

Gorrita 8 1,65 15é 4

Hernández 10 2,06 13é 0

Lloria 4 0,62 29é 0

Peretó 4 0,62 31é 0

Xaixo 4 0,62 34é 0

b. cognoms minVAts

MOLT MINVATS MINVATS <50%

1857 2008/2011 1857 2008/2011

COGNOM Q. Q. COGNOM Q. Q.
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Aparici 15 8/8 Bou 39 21/15

Blanquer 21 1/1 Ferragud 22 14/12

Borrás 6 2/1 Gorrita 8 6/4

Cavallero 14 5/4 Peyró 32 12/15

Lurbe 6 2/0 Roselló 63 36/31

Moragues 5 1/1 Serralta 8 5/4

Muñoz 7 1/1 Viñó 9 5/6

Pascual 6 1/0

Prats 12 3/3

c . cognoms pAritAris i creixents

PARITARIS CREIXENTS

1857 2008/2011 1857 2008/2011

COGNOM Q. Q. COGNOM Q. Q.

Castelló 18 13/18 Arlandis 1 8/6

Donet 4 3/3 Canet 1 6/3

Fuster 5 5/3 Cardona 7 12/10

Martínez 11 11/7 García 4 10/8

Navarro 4 3/3 Lloret 8 11/11

Perelló 3 4/2 Moscardó 2 11/9

Sastre 4 4/4 Pardo 2 4/3

Velló 4 6/4 Pelegrí 2 6/6

Pérez 3 7/8

Sebastiá 15 18/19

Juliá 5 8/6

Torres 3 5/4

d .Cognoms ActuAls Amb Antecedents i sense Antecedents  

(2n H, 1r-2n D) ≥4

AMB ANTECEDENTS SENSE ANTECEDENTS

2008/2011 1857 2008/2011 1857

COGNOM Q. Q. COGNOM Q. Q

Ascó 11/9 1 Barbosa 3/5 0

Ferrer 7/8 1 Burgos 4/3 0

Fluixá 6/6 1 Daviu 7/7 0

Gómez 5/5 3 Mascarell 5/3 0
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Martí 4/4 2 Ruiz 5/2 0

Pla 6/4 1 Sendra 4/2 0

e. cognoms estrAngers, 2011: Butler, Christov, Dimitrov, 

Escura, Key, Ovidiu, Strahim,Valery, Vitoaria, Yokavaseva i 

Zumajevas.

f. tres cognoms escollits, quasi endèmics de la Safor: 

situAció ActuAl

Cognom ASCó GORRITA XAIXO

Q/ localitat Q/localitat Q/ localitat

1 L’Alqueria de la Comtessa 4 Gandia-Beniopa 2 Benirredrà

3 Bellreguard 6 XERACO 11 GANDIA-BENIOPA

2 Gandia 4 Xeresa 1 Palmera

1 Oliva 2 Xeraco

1 El Real de Gandia

1 Tavernes de la Valldigna

5 VILALLONGA

9 XERESA

La Safor 23 14 16

Altres 
comarques

1 Alzira 1 Xàtiva

El Perelló Asca (sic)

TOTALS 24 15 16

Fonts 
estadístiques:
INE= Instituto 
Nacional de 
Estadística/
IDESCAT= 
Institut 
d’Estadística de 
Catalunya

Variant DESCó:
18, La Pobla de Vallbona; 
5, Benisanó; 1, Llíria; 1, 
Benaguasil (Camp de 
Túria)

INE: EE: 165,1r /
Prov. València: 134, 1r
IDESCAT: Catalunya: 19 
(Barcelonés, 11)

INE: 
EE: 190 
(Castelló, 23 /
Pontevedra, 42 /  
prov. València, 89

IDESCAT: Catalunya, 14 
(Segrià, 2 / Vallès Occ., 6)

INE: EE, 70
(prov. València, 66)
IDESCAT: <4
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Un dels camps d’estudi que més dóna rendiment als 

historiadors, i no cal dir als geògrafs i lingüistes, és la topo-

nímia. No dic res de nou amb aquesta afirmació. Però també 

és un camp on la imaginació ha sigut fil conductor massa 

vegades de les recerques. En la toponímia les aparences en-

ganyen, i mai no són prou les cauteles per a no caure en el 

parany. De fet, la toponímia pot presentar-se a l’historiador 

com el camí més curt de solució a un problema determi-

nat, que sol guardar relació preferentment amb l’estructura 

del poblament o els trets econòmics del sistema analitzat; 

però és un camí sembrat de mines, amb efectes fatals en el 

cas de trepitjar en el lloc equivocat. Els efectes poden ser 

encara controlats i rectificats mentre ens situem dins la dis-

ciplina d’estudi. La història sempre és provisional i se sotmet 

a revisions intermitents, al ritme del diàleg amb noves fonts 

exhumades o la reinterpretació de les ja conegudes. El con-

trol es perd quan la toponímia salta a escenaris que no són 

propis dels debats científics, sinó més aviat dels entreteni-

ments populars sociolingüístics. Els topònims són artefactes 

sonors, ara i adés amb un gran poder evocador, encara que 

potser vénen recoberts d’un vel enigmàtic, i res ens incita 

tant com la solució d’un enigma. I quan el voluntarisme 

supera la preparació adequada per a anàlisis habitualment 

complexes, desbarrar apareix com el desenllaç més probable. 

La toponímia, en molts casos així, no passa de ser una mena 

de joc pseudoerudit, sense més conseqüència que la d’un 

error d’apreciació de relativament fàcil esmena, de seguida 

que hi intervinga un examen competent.

El joc deixa de ser joc en el moment que en la lectura 

del topònim, executada sense les garanties de la lingüística i 

la història —o fins i tot, amb les presumptes garanties de la 

lingüística i la història—, hi ha la intenció declarada de trobar 

els orígens dels grups humans. En general tenim la propensió 

a voler saber què som, d’on venim i el significat de les coses 

que ens envolten, les quals, pel seu valor simbòlic, metafòric 

o real, poden ajudar a resoldre l’espinosa qüestió dels orígens 

i la singladura col·lectiva pels camins de la història. La topo-

nímia, no cal dir-ho, proporciona marcadors essencials, pistes 

suggestives, detalls reveladors, i la temptació de trobar-hi, 

doncs, el desllorigador bàsic als interrogants suscitats entorn 

de la genètica dels pobles és molt gran. I ací hem d’entendre 

per pobles, des de la més petita aglomeració humana fins a 

les més grans nacions del món. Sens dubte, la toponímia hi 

ajuda, fins al punt de ser de vegades l’únic ressort disponible 

per a esbrinar els orígens dels pobles. Però també ha confós, 

ha espargit inútils i damnosos dubtes, que han transcendit 

l’àmbit exclusiu del que hauria d’haver estat una discussió 

científica, per anar a parar als escenaris relliscosos de la 

política i, el que és més perillós, dels pedigrís ètnics o dels 

certificats que eviten contaminacions perjudicials per a la 

reputació del grup.

TOPONÍMIA I POBLAMENT

Les divagacions ja van ocupar l’oci productiu d’ho-

menots cultes dels primers temps moderns. L’humanisme ha-

via esperonat el desig d’indagació, i les mirades es dirigiren 

USOS I ABUSOS DE LA TOPONÍMIA. 

TOPONÍMIA MAJOR DE LA SAFOR

Ferran Garcia-Oliver
[Universitat de València]
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cap a Roma. Les connexions amb l’Imperi dels cèsars concedia 

un crèdit incontrovertible, tot i que també, com passava amb 

l’origen de les famílies, les epopeies bíbliques i les llegendes 

troianes tingueren idèntic o més gran atractiu. A casa nostra, 

les circumstàncies històriques permeteren l’adició d’altres in-

gredients, en particular la filiació carolíngia i l’empremta àrab. 

Pere Tomic, en la seua història del regne d’Aragó i el principat 

de Catalunya, acabada el 1438 però no publicada fins a 1495, 

associà el mot Catalunya al mític cavaller Otger Cataló, l’heroi 

que protagonitzaria les primeres escomeses contra els moros 

invasors, fins a la mort en el setge d’Empúries l’any 735:

Devets saber que en l’any de la incarnació de Jesu-

crist qui·s comtava set-cents trenta-tres, en la pro-

víncia de Guiana sí ha hun castell apellat Cathaló, 

e com en aquella província hagués hun príncep qui 

regia la dita terra per Pipí, rey de França, e lo prín-

cep e regidor fos apellat per son nom propri Otger 

Golan. Mas per tal com lo dit príncep fahïa sa ha-

bitació en lo castell Cathaló, per totes les gents era 

apellat lo dit príncep Otger Cataló et totes les sues 

gents eren appellades los cathalons.

En memòria seua, Carlemany anomenaria aquest 

territori a cavall dels Pirineus, i que servia de tampó de l’Im-

peri, Catalunya, i els seus pobladors, catalans:

E per tant com lo príncep havia nom Otger Cathaló 

[e] era stat lo primer ab sos companyons qui [...] 

era entrat en la dita terra, fos intitulat principat; e 

per tant com lo príncep havia nom Cathaló, la ter-

ra fos apellada Catalunya e que totes les gents de 

la terra e principat fos[sen] appellats catalans [...] 

perquè huy, en aquest dia, la terra e les gents tenen 

lo nom que l’emperador Carles donà.1

D’altres curiositats toponímiques estan presents en 

l’obra de Tomic. Això vol dir, probablement, que els seus con-

temporanis també les tenien i per això s’esplaia contant-les a 

1. Pere Tomic (2009): Històries e conquestes del Realme d’Aragó e Principat de 
Catalunya, a cura de Joan Iborra, Catarroja, Afers, pp. 183 i 195. Cal remarcar, 
però, que la llegenda etimològica explicativa del nom Catalunya ja és present 
en el Llibre del reis, un anònim escrit cap a 1278-1280, és a dir, més de cent 
cinquanta anys abans de l’obra de Tomic, el qual sens dubte el tingué present. 
Stefano M. Cingolani (ed.) (2008): Libre dels reis, València, PUV, pp. 21-38.

un públic amatent. Després de l’erecció del monestir de Santa 

Maria de la Grassa i de la prossecució de les accions contra 

els adeptes de l’islam, Carlemany i els seus «se atendaren a 

la costa Roja, sobre la vall hon lo monestir és edificat, prop de 

hun castell que l’emperador hi havia fet a qui lo emperador 

Carles havia mès nom de Montagut». Un nom posat per un 

emperador ve revestit, òbviament, d’una aurèola rutilant; però, 

vet ací que hi trobà un cos expedicionari amb un botí espe-

cial: dos mil set-cents moros, dels quals set-cents eren infants 

petits, «qui staven cascuns en los breços e per manament de 

l’emperador foren tots batejats. E aprés lo arquebisbe Turpí 

mudà lo nom en aquell munt e mès-li nom lo munt dels Bras-

sats e·ncara huy lo dit munt és axí apellat». Per altra banda, el 

que havia estat la Vall Magra, un terreny inhòspit, passà a ser la 

Vall Grassa per voluntat ara del comte de Flandes, «vehent que 

la vall era plena de tantes riqueses», després de la fundació de 

l’abadia benedictina. Són els poderosos, doncs, els qui bategen 

o rebategen el territori quan hi acompanya una profunda acció 

colonitzadora. En efecte, en una altra vall, ara de la Cerdanya, 

rere una batalla exitosa, aquest arquebisbe Turpí li posà per 

nom «la vall Carolle, qui vol dir la vall de Carles, però huy en 

dia és apellada per les gents la vall de Curoll».2

La suggestió toponomàstica emergeix amb força en 

els cronistes valencians del xVi. Pere Antoni Beuter, Martí de 

Viciana i sobretot Gaspar Escolano en són els precursors in-

signes. Amb més relliscades que encerts, inauguren al País Va-

lencià un corrent de perquisicions que intermitentment con-

voca lletraferits, amants de les glòries locals i de les glòries 

pàtries, erudits i estudiosos, per a tots els quals la intuïció o la 

més fèrtil fantasia són eines preferents de treball. A partir de 

la Renaixença, la toponímia comença a tenir el valor afegit de 

radiografia dels orígens, però es manté al marge de la univer-

sitat fins ben entrat el segle xx.

Mentrestant, cap a la dècada dels trenta i quaranta 

d’aquest segle xx, Marc Bloch, i amb ell l’anomenada Escola 

dels Annales, posa la toponímia al servei de la història rural, 

en particular de tot el que es refereix al paisatge agrari i el 

poblament, una manera al capdavall més neutra de referir-se 

també als orígens: «El primer servei que l’historiador de la po-

2. Ibid ., pp. 186, 189 i 197.
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blació demana a la toponímia és el de proporcionar-li dades 

cronològicament classificades», diu Bloch.3 L’aplicació del que 

podríem anomenar mètode toponímic o toponomàstic enri-

queix la perspectiva dels historiadors de l’economia i les socie-

tats rurals, amb resultats excel·lents durant els anys seixanta 

i vuitanta, dècades de floriment dels estudis del senyoriu, les 

comunitats rurals i el paisatge, on invariablement s’aborda 

l’anàlisi del medi. Amb el benentès que no s’ha de prendre 

el paisatge tan sols com un escenari de lluita social i de pro-

ducció agropecuària, sinó també com un producte cultural. I 

en aquest propòsit la toponímia juga un paper fonamental, 

junt amb altres elements com ara la xarxa viària, el sistema 

de regadiu, la morfologia del poble o la tipologia de les cases.

El paisatge es presenta, doncs, com un sistema de 

signes que cal interpretar i desxifrar, com un ingredient més 

del sistema de valors de la comunitat o comunitats que l’han 

creat, un autèntic producte ideològic. Tots els signes que el 

conformen, començant per la manera de designar els nuclis de 

poblament —la toponímia major— i el territori —la toponí-

mia menor— han estat una elaboració estrictament humana. 

Medi natural i creacions culturals, en la societat tradicional, no 

són dues estructures estranyes entre si, sinó que s’integren de 

ple per a donar-se mútuament coherència. Just el contrari del 

que s’esdevé en la societat actual, en què la penetració del ca-

pitalisme agrari i l’especulació immobiliària han desmantellat 

les connexions orgàniques que hi havia entre el poble, la casa, 

els camps del terme i la manera d’anomenar-los. Els mots, so-

vint, han deixat de tenir la significació que abans tenien, i el 

seu reflex es deixa sentir molt més encara en la toponímia 

menor, és a dir, en el repertori de les partides rurals, dels ca-

mins i de les singularitats de la contrada: el «camí de la Dula» 

de tants pobles valencians no és sinó un fòssil, una relíquia, 

d’unes pràctiques col·lectives de pasturatge del bestiar local 

desaparegudes fa ja tant de temps, cosa que ningú, llevat dels 

especialistes, sap a hores d’ara interpretar amb garanties.

Per aquesta raó, les transformacions que afecten el 

concepte d’un paisatge i particularment els mots que l’iden-

tifiquen i el carreguen de sentit cobren una dimensió cultural. 

Els elements significatius d’un paisatge, la toponímia entre 

3. Marc Bloch (1978): La historia rural francesa, Barcelona, Crítica, p. 96.

ells, sotmesos a la dinàmica evolutiva, poden esdevenir ele-

ments sense significat o amb un significat diferent.4 És el que 

s’esdevé amb el mot alqueria. Herència musulmana, serveix 

abans i l’endemà de la conquesta cristiana per a designar un 

nucli de població format per un nombre divers de famílies, 

que treballen un territori annex. Però abans d’acabar el segle 

xiii, el mot alqueria ja perfila uns contorns imprecisos, perquè 

cada vegada més s’associa a una sola casa, a una sola famí-

lia, separada de les altres famílies i les altres cases per zones 

de conreu o pastura i, per tant, disseminades pel camp.5 Tot 

alhora les antigues alqueries comencen, per part seua, a ser 

designades com a llocs, si més no les de majors dimensions. 

Alí Farixa i Jaie Fadall, el juliol de 1346, reconeixien que ells 

eren «commorantes in loco vocato la Taverna, sita en la vall 

d’Alfàndech».6 Així, doncs, la representació mental de la imat-

ge i de l’ordenació de l’espai experimenta en el decurs d’una 

o dues generacions un daltabaix eloqüent, en la mesura que 

el model feudal d’organització del territori va sobreposant-se 

damunt del que havia imperat durant l’etapa andalusí fins 

a fer-lo desaparèixer pràcticament del tot a les envistes de 

l’Edat Moderna.

Són incorrectes, per tant, plantejaments que tracten 

d’aproximar-se a l’estudi de les condicions espacials —d’un 

senyoriu, d’un llogaret, d’una comarca— tan sols per a bas-

tir un rerefons, una mena de decorat sobre el qual es pro-

jecta la vida quotidiana de les comunitats camperoles, allà 

on desenvolupen les seues relacions amb els poders polítics 

corresponents. El paisatge, doncs, es presenta com un varia-

díssim banc de dades que van més enllà de les anàlisis de la 

història agrària. Al cap i a la fi, els conreus s’emplacen en un 

escenari transformat, els signes del qual poden ser qualsevol 

classe d’edifici rural, la xarxa viària, el sistema de regadiu, el 

parcel·lari, la toponímia, l’instrumental, el mateix vocabulari 

i, com no podia ser d’una altra manera, la morfologia del po-

ble i la tipologia de les cases. Hi ha un llenguatge secret del 

paisatge: penetrar-hi significa descobrir un producte cultural, 

una elaboració complexa de les comunitats camperoles i dels 

4. Julio Caro Baroja (1984): Paisajes y ciudades, Madrid, Taurus, pp. 25-26.

5. Ferran Garcia-Oliver (1991): Terra de feudals, València, Institució Alfons el 
Magnànim, p. 45.

6. AHN, Clero, Bernardos, ll. 3.387, doc. núm. 20.



[ 60 ]

Ferran Garcia-Oliver

senyors propietaris del sòl, en definitiva un nou marc per a 

l’enfrontament social. El paisatge apareix, en efecte, com un 

sistema de signes que cal interpretar i desxifrar, un espace 

vécu, un espai per viure-hi.7

La xarxa de poblament i les modificacions del pai-

satge rural —que solen gestar-se a ritmes molt lents, llevats 

de sotracs com el de la colonització valenciana del segle 

xiii—, no sempre queden registrades explícitament en les 

fonts escrites, ni tampoc són de fàcil detecció per les pros-

peccions arqueològiques. L’única possibilitat de recuperar per 

a la història del poblament i del paisatge és tot just a través 

de la toponímia.8 Gràcies a ella es poden advertir transfor-

macions de l’hàbitat i dels conreus, o la construcció o l’aban-

donament de qualsevol mena d’edifici, particularment les 

fortificacions. Així, per exemple, a partir del segle xi a la Ro-

manya es multipliquen els assentament rurals que prenen el 

nom de l’operació de roncare, és a dir, de la posada en cultiu 

d’una zona boscosa: Ronacalle, Runci, Runci Valerii, Roncore, 

Runco Episcopi, Ronkatello, Runcus Fabri i d’altres semblants. 

Aquests topònims, lligats sovint a noms de persona, indiquen 

una paternitat dels treballs de desboscament i que s’hi ac-

tua primer que res de forma capil·lar, per iniciativa d’un sol 

individu, de propietaris, de colons, per a assumir després un 

conjunt de dimensions més àmplies.9

Un cas similar per al País Valencià és del sufix lla-

tí -anus, que al·ludeix a antigues villae o fundi, del període 

sobretot tardoimperial romà, les quals pertanyien a un gran 

propietari. D’aquestes extenses possessions sorgiren noms del 

tipus Bocairent, Carcaixent, Crevillent, Llutxent, Marinyén, Par-

cent i molts altres.10 És així com la toponímia s’erigeix en tes-

timoni de l’estratificació dels grups socials que l’han creada, 

7. Rinaldo Comba (1981): «Il territorio come spazio visuto. Richerche geo-
gràfica e storiche nella genesi di un tema di storia sociale», Società e storia, 
11, pp. 1-27.

8. Aldo A. Settia (1980): «La toponomàstica come fonte per la storia del po-
polamento rurale», Bolonya, Il Mulino, p. 36.

9. Giovanni Cherubini (1972): Una comunità dell’Appennino dal xii al xv seco-
lo . Montecoronaro dalla signoria dell’abbazia del Trivio al dominio de Firenze, 
Florència, Olschki, pp. 56-57.

10. Josep Torró (1990): Poblament i espai rural . Transformacions històriques, 
València, Institució Alfons el Magnànim, p. 26.

com també dels col·lectius ètnics que hi ha al seu darrere.11 

La presència freqüent de noms de pobles valencians amb el 

prefix Beni cal atribuir-ho a l’arribada massiva de tribus ma-

gribines, abans i sobretot després de l’any mil, coincidint amb 

la caiguda del califat cordovès, la represa econòmica de tot el 

Sarq al-Àndalus i les penetracions consecutives d’almoràvits 

i almohades. I el mateix podria dir-se dels diversos Atzaneta, 

que enllacen amb la tribu Zanata, Senija amb els Sinhája, Fa-

vara amb els Hawwâra o Azuébar amb els Zuwáwa.

Una vegada més, tanmateix, cal extremar la prudèn-

cia a causa de les transformacions semàntiques per homofo-

nia. És el que succeiria, verbigràcia, amb el dos Guardamar, en 

la desembocadura del Segura i del Serpis. Segons Miquel de 

Epalza el nom de lloc àrab Wâdî r-rimâl, o ‘riu de les dunes’, 

que al·ludeix a la realitat física d’una desembocadura fluvial 

al mar, s’hauria transformat a l’homòfon Guarda-Mar, com a 

funció estratègica d’un lloc.12 Amb tot, no puc deixar d’ex-

pressar les meues reserves, si més no pel que fa al topònim 

de la Safor. En primer lloc, perquè del topònim, sense docu-

mentar durant tota l’Edat Mitjana, se’n tenen les primeres 

referències al segle xVi, amb Martí de Viciana; i en segon lloc, 

justament per la seua concreta situació, separat de la mar un 

parell de quilòmetres per una franja de marjals i una mica 

més lluny encara del Serpis, i assentat sobre un tossal per on 

discorria un vell camí romà. Així, doncs, és ben probable que 

l’alqueria medieval fes referència al sentit purament de vista: 

des de Guardamar, en efecte, es veu, es guarda —i es vigila— 

11. Ibid. Així i tot, una vegada més, cal anar amb compte a l’hora de genèri-
ques atribucions. A Astúries s’havien adjudicat tots els topònims acabats en 
-ana a l’època més antiga de la llatinització. Però, tant l’arqueologia com la 
gramàtica històrica han revelat formacions en -ana molt tardanes, del segle 
x, que res tenen a veure amb villae romanes. I el mateix s’ha constatat a 
zones de la Toscana, on jaciments amb noms com Lignana o Terrazana pro-
porcionen materials posteriors als segles ix i x. Margarita Fernández (2006): 
«La toponímia como fuente para la historia rural: la territorialidad de la aldea 
feudal», Territorio, Sociedad y Poder, 1, p. 46. Comptat i debatut, la multiplica-
ció del registre arqueològic, poc desenvolupat encara a mitjan segle xx, revela 
les insuficiències de la toponímia, en la mesura que sovint no hi ha correlació 
entre el topònim i la seua vinculació a un període donat.

12. Mikel de Epalza i María Jesús Rubiera (1986): «Estat actual dels estudis de 
toponímia valenciana d’origen àrab», Xé Col·loqui de la Societat d’Onomàs-
tica. 1er d’Onomàstica Valenciana, València, Universitat de València, 1986, p. 
420. Vegeu també de Mikel de Epalza (1980 i 1983): «El topónimo Guarda-
mar», Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 29, pp. 205-214; 32, pp. 
89-99.
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la mar. En aquestes circumstàncies, la seua invenció degué 

pesar també la intenció de prestigiar el lloc, l’antiga alqueria 

musulmana, amb un nom eufònic que insinuava la bellesa de 

l’indret, amb vistes a la mar blava, en una operació idèntica 

a l’efectuada a Miramar i Bellreguard. Els senyors de les tres 

alqueries tot alhora s’aureolaven ells mateixos i, de passada, 

eliminaven un distintiu aràbic més.

A les trampes de l’homofonia s’afegeixen les pèr-

dues de sentit a causa de l’encavalcament de les llengües que 

han passat pel país, les unes per a quedar-s’hi i les altres per 

a desaparèixer. El català i l’aragonès invasius del segle xiii in-

terpretaven aproximativament els sons àrabs. Els notaris i els 

escrivans tampoc semblaven massa curosos a l’hora de posar 

sobre el paper topònims carregats de significat que, tret de 

ben poques ocasions, desconeixien. L’alqueria de Rafassatna, 

en terme de Gandia, al Llibre del Repartiment se la designa 

com a Rahal Açera,13 però en documents posteriors rep les 

grafies de Rahalacenna, Rafaçanna d’en Quintavall, Rafacemia, 

Rafaçalna o Rafacenna.14 El pas del temps produïa més distor-

sions, reduccions i alteracions inevitables, siga per la manca 

de fixació normativa dels topònims o per la desaparició del 

seus pobladors, sobretot després de l’expulsió dels moriscos.15

La toponímia menor ha experimentat mutacions so-

vint d’una importància superior, ja que està més subjecta als 

avatars del temps i s’ha situat fora de la normativa o dels 

noms oficials. Per altra banda, hi ha una tendència a l’econo-

mia de les paraules, a escurçar i simplificar aquells topònims o 

massa llargs o un pèl cacofònics: el Fadrí és com popularment 

a Oliva és conegut el rierol d’Alfadalí, que al seu torn reflec-

teix el nom de l’antiga alqueria islàmica d’Alhadedí. Mentre 

que a Beniopa —municipi annexionat per Gandia el 1965—, 

13. Antoni Ferrando (dir.) (1984): Llibre del Repartiment, València, Vicent Gar-
cia, assentament núm. 2.148.

14. Roque Chabás (1898): Distribución de las aguas en 1244 y donaciones del 
termino de Gandía, València, Francisco Vives Mora, p. 4; José Camarena, Co-
lección de documentos para la historia de Gandía y su comarca (1959-1961), 
Gandia, Imprempta Ferrer, 1959-1961, p. 61; ARV, Governació, 2.225, f. 25v. 
(17-IV-1435); Ferran Garcia-Oliver, Frederic Aparisi, Noelia Rangel i Vicent 
Royo (2009-2011): Hug de Cardona . Col·lecció diplomàtica (1407-1482), Va-
lència, Universitat de València, vol. ii, pp. 559 i 561.

15. Açò mateix succeïa en l’antroponímia, en la mesura que la descurança o 
la ignorància dels notaris i escrivans els duia a escriure els noms tal com els 
sonaven, particularment els dels musulmans.

l’alqueria de Sanz i Forés, per influència ara del castellà, havia 

donat l’alqueria Flores.

No hi ha dubte que els talls lingüístics operats al llarg 

de la història al País Valencià han condicionat l’evolució de la 

toponímia. La llengua dominant, no necessàriament la de més 

pes demogràfic sinó la de l’administració i l’estat, ha pogut 

escombrar denominacions incòmodes i crear-ne de noves. És 

el que degué succeir sovint entre els segles Viii i xiii, amb la 

lenta però irreversible arabització del territori, i el que es des-

encadenà l’endemà de la conquesta catalanoaragonesa. Val-

guen com a exemples els casos de Gebalcobra i Gebalsogra 

(la Muntanya Gran i la Muntanya Petita) que esdevindrien la 

Taverna i l’Ombria, en la vall d’Alfàndec; l’Alfàs, que esdevin-

dria l’alqueria d’en Cabot; Benicaiscais, que esdevindria el Real 

o Sahara, que esdevindria l’alqueria de n’Abelló. Els topònims, 

per consegüent, estan sotmesos a actualitzacions i transfor-

macions en funció dels canvis socials, molt més pronunciats 

quan aquests canvis comporten tot alhora la introducció 

d’una llengua en competència i que compta amb el suport 

dels nous poders.16

Un d’aquests talls lingüístics no hi ha dubte que cor-

respon al de la conquesta del segle xiii. El sentit comú, i si cal 

també les ensenyances de la història, indiquen que la llen-

gua, o les llengües, que es difongueren pel país venien de fora, 

de la mà dels nous colonitzadors. Però sembla que no hi ha 

prou amb el sentit comú i les ciències socials per a sostenir 

les evidències més elementals i la lògica documental. Hi ha 

qui sosté, filòlegs amb títols universitaris entre ells, que una 

d’aquestes llengües, el valencià, ja estava ací quan Jaume I 

hi arribà amb els seus. I aquest valencià, sorgit del baix llatí 

amb empelts ibers, havia sobreviscut heroicament gràcies als 

mossàrabs. El problema, per als addictes del mossarabisme, és 

que quan aquests bàrbars del nord comandats pel Conqueri-

16. Les dificultats d’interpretació dels topònims, la manca de solucions ab-
solutes, ha dut Joan Tort a reclamar aproximacions interdisciplinàries, per-
què tant la filologia com la geografia o la història tenen les seues pròpies 
limitacions, tècniques i heurístiques. Joan Tort (2001): «La toponímia com 
a camp de coneixement interdisciplinari. Algunes bases teòriques i episte-
mològiques per a l’estudi dels noms de lloc», Scripta Nova, 86, http://www.
ub.edu/geocrit/sn-86.htm#25 Tort. Vegeu també Ernest Querol (1995): «La 
metodología en els estudis de toponímia», Materials de Toponímia - I. Valèn-
cia (Vicenç M. Rosselló i Emili Casanova, eds.), Generalitat Valenciana - Uni-
versitat de València, pp. 61-74.
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dor —tal com els reputaven els poetes andalusins de Valèn-

cia— es posaren a bastir un nou regne, no hi havia mossàrabs 

entre el Sénia i el Segura, i si n’hi quedaven, eren tan pocs i 

discrets que òbviament no pogueren exercir mai cap influx 

lingüístic en la llengua dels immigrants. Això a banda, les sem-

pre anèmiques comunitats mossàrabs existents a al-Àndalus 

fins al segle xii estaven fortament arabitzades: una cosa era 

la llengua de la litúrgia, estancada, i una altra cosa ben dis-

tinta la llengua d’ús diari. La fidelitat als diversos dialectes 

romandalusins —perquè tampoc existia una llengua unitària 

mossàrab— feia aigües pertot arreu.17

Per al sosteniment de la continuïtat lingüística entre 

el mossàrab, el valencià medieval i, doncs, el valencià actual, 

els mossarabistes han acudit, com no podia ser d’una altra ma-

nera, al repertori toponímic. I han mostrat un especial afecte 

per aquells noms que, d’entrada, tenen una filiació dubtosa o 

tenen una sonoritat especial. Dins el fantasmal sac de la llen-

gua mossàrab s’ha ficat qualsevol raresa lingüística, que ho és 

només en aparença, perquè bon punt una destra indagació lin-

güística, històrica i arqueològica ha examinat el topònim en 

qüestió l’espectre mossàrab ha desaparegut a l’instant. Petrer 

ens pot servir d’exemple. L’eixida a la llum d’uns mosaics ro-

mans, donà peu a Enric Llobregat a batejar el jaciment com 

a Vila Petraria, a partir d’una imaginada evolució fonètica del 

nom d’aquest poble del Vinalopó: Petraria – Bitrir – Petrer. Des-

prés, Poveda Navarro hi suposà un propietari esclavista ano-

menat Petrarius.18 El diccionari Alcover/Moll, afegí el seu gra 

d’arena a la confusió amb l’argument que Petrer provindria 

«del llatí petrariu, “de pedra”, amb la –t- conservada pels mos-

sàrabs». Ja hi són, doncs, els mossàrabs. Coromines ho pastà 

tot amb una formulació sòlida, no per això menys imaginària: 

«l’etimologia és certament Petrarium sigui com abreujament 

de Pagus Petrarius i Vallis Petrarius, “rodal o vall pedregosa”; o 

àdhuc del substantiu Petrarium usat per Sant Jeroni amb el sig-

nificat de “pedrera”», cosa que venia suggerida pels tossals i les 

17. Sobre les fantasies mossàrabs vegeu Ferran Garcia-Oliver (2016): Valen-
cians sense ADN . Relats dels orígens, València, Tres i Quatre, pp. 71-90.

18. Antonio Manuel Poveda Navarro (1991): «Transformación del hàbitat 
ibérico contestano de las cuencas altas y media del Vinalopó (provincia de 
Alicante). Del final de la República al Alto Imperio», Alebus . Cuadernos his-
tóricos de Elda y Valles del Vinalopó, 1, pp. 65-78.

muntanyes del terme municipal.19 En fi, altres plomes solvents 

com la del mateix Mikel de Epalza contribuïren a donar crèdit 

al que no havia sorgit sinó com una afirmació massa precipita-

da.20 Tomàs Pérez Medina, en una anàlisi escrupolosa, mostra, 

primer, que enlloc hi ha constància de cap vil·la romana; segon, 

que la mediació mossàrab és una pura fabulació ideològica i, 

tercer i més important, que en realitat som davant d’un to-

pònim berber, a partir del radical B.t .r., i correspondria a una 

tribu de la regió de Gao, en el territori de Mali. Una explicació 

semblant la tindrien altres topònims com Petra, a Mallorca, i 

Patraix, Patraixet i Petra a la comarca de l’Horta.21

Del miratge mossàrab no han pogut escapar tampoc, 

doncs, pulcres historiadors i filòlegs. Els uns i els altres havien 

sostingut que la caníssia i les seues variants derivaven del mot 

àrab Kanı-sa, amb el significat d’‘església cristiana’. Rèpliques 

com l’Alquenència d’Alzira es troben, a més, a la Catalunya 

Nova (Conesa) i Menorca (Ses Canessies). Per consegüent, 

qualsevol kanisa seria una prova irrefutable de l’existència 

d’una església o, el que és el mateix, d’una comunitat mossà-

rab. Però l’arqueologia no hi ha trobat mai cap resta d’edifici 

religiós i del que es tracta és de restes preislàmiques que els 

musulmans conceptuaren d’antigues.22

Una altra fixació dels mossarabistes gira entorn dels 

topònims amb un vila inicial. Tots o gairebé tots serien crea-

cions romanes que haurien sobreviscut fins a les campanyes 

de Jaume I, quan són recollits i actualitzats per la conquesta. 

Només els mossàrabs n’haurien garantit la conservació pluri-

secular. D’entrada, cal tenir en compte que la majoria dels vila 

valencians, inferiors en nombre que en altres àrees peninsulars, 

són topònims no anteriors als segle xiii. Es tracta de noms do-

nats pels colonitzadors del nord, sovint a antics nuclis de pobla-

ment, com una mena de sobrenoms identificadors per alguna 

19. Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae, Barcelona, Curial, 1966, vol. Vi, 
pp. 215-216.

20. Mikel de Epalza (1987): «El significat etimològic de Petrer: camí empe-
drat», Festa 91, s/p.

21. Tomàs Pérez Medina (2003): «Romans o berbers? Nova recerca sobre 
el topònim “Petrer” (les Valls del Vinalopó)», Butlletí Interior de la Societat 
d’Onomàstica, núms. 94 i 95, pp. 599-607.

22. Mikel de Epalza (1988): «Els mossàrabs valencians i els topònims derivats 
de “kanisa” àrab», Miscel·lània d’homenatge a E . Moreu-Rey, Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, ii, pp. 140-153; Enric Guinot (1991): Els fundadors del 
Regne de València, València, ed. 3i4, vol. i, p. 64-65.
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circumstància del paisatge o per qualsevol altre motiu específic. 

Vilafamés, verbigràcia, ha servit d’argumentació mossàrab, igno-

rant que en les fonts coetànies s’hi refereixen com a Benihamez, 

és a dir, que els colonitzadors traduïren el Beni dels assentaments 

col·lectius andalusins en el vila de la tradició feudal.23

Vilallonga de la Safor és un altre cas digne de men-

ció. Sovint se l’ha associat a una finca rústica tardoimperial 

romana, i fins i tot com un testimoni de l’ús del castellà en 

la documentació oficial. Joaquim Juan Cabanilles afirma, en 

canvi, que som davant la denominació que la primera gene-

ració de pobladors del segle xiii donà al conjunt d’alqueries 

islàmiques dependents del castell del mateix nom. Més que 

la prova d’una llatinitat persistent, o de l’inadmissible ús del 

castellà entre els escrivans i notaris del xiii, Vilallonga seria el 

resultat d’una reromanització, o potser millor d’una simple 

catalanització, atès que llong/llonga és un adjectiu usual en la 

llengua del tretze. La proximitat de tres alqueries —l’Alcúdia, 

la Font i Cais—, que atorgaria una fesomia allargada a l’es-

pai urbà ocupat, potser és al darrere del nom de Vilallonga.24 

Amb tot, resulta poc convincent la hipòtesi de la imatge allar-

gada com a motiu perquè els colons del segle xiii escolliren 

aquest nom de Vilallonga. Res no autoritza a afirmar tampoc 

que foren els mateixos immigrants del nord els qui batejaren 

l’indret. A part, una vila medieval presenta trets urbanístics i 

estructurals que no estigueren mai presents en aquestes tres 

alqueries, i el nom s’aplicà sempre durant l’Edat Mitjana a la 

vall sencera i al castell, mai a cap alqueria o poble en concret. 

La concentració dels tres nuclis per a formar un sol poble sols 

es produiria segles més tard. ¿I si fórem, doncs, malgrat la 

sòlida argumentació de Juan Cabanilles, davant un topònim 

antic, recuperat arran de la colonització feudal?25

23. Enric Guinot: ibid.

24. Joaquim Juan Cabanilles (1996): El nom de Vilallonga de la Safor (Un assaig 
de toponímia històrica), Gandia, CEIC Alfons el Vell.

25. Abans d’iniciar la campanya militar, els conqueridors posseïen una infor-
mació bastant detallada del territori valencià, que arribava a l’àmbit local. La 
tasca colonitzadora incloïa la introducció d’un nou repertori toponímic, una 
forma entre expeditiva i simbòlica d’apropiar-se’l. Però també es trobaren un 
elenc de noms que per diverses raons, entre elles les de la utilitat, respectaren 
i adaptaren a la llengua romanç, siga el català o l’aragonès. A propòsit del 
coneixement del territori i la toponímia abans de la conquesta vegeu Ferran 
Garcia-Oliver (2015): «“La crida de l’oració s’ha fet vol de campanes”. La co-
lonització valenciana del segle xiii», La encrucijada de Muret, Sevilla, Sociedad 
Española de Estudios Medievales, p. 125.

Amb totes aquestes cauteles assenyalades fins ací, 

he escollit l’escenari de la Safor per a assajar una anàlisi de 

la seua toponímia major. No cal dir que les eines emprades 

són les pròpiament historiogràfiques, sense desestimar el re-

curs a les subministrades per la filologia i la geografia sempre 

que ha estat possible. La comarca, amb seculars lligams eco-

nòmics, culturals i lingüístics, és un escenari mitjà, ni massa 

petit ni excessivament gran, adequat per a resseguir l’evolució 

dels topònims i establir un seguit de conclusions vàlides per 

al territori, tant per al País Valencià com per al conjunt dels 

Països Catalans. Cal advertir, però, que la temptativa de recull 

i explicació dels topònims està del tot mediatitzada per les 

fonts disponibles. Els materials documentals, llevat del Llibre 

del Repartiment, són gairebé inexistents fins al darrer terç del 

segle xiV. Els cent cinquanta anys que van de 1240 a 1390 són 

decisius en la fixació de la toponímia que ha perdurat fins als 

nostres dies, per tot el seguit de canvis, desaparicions, adap-

tacions i fundacions que tingueren lloc al compàs de l’emer-

gència i consolidació del nou ordre social instaurat arran de 

la conquesta i la colonització subsegüent. D’altra banda, la 

recerca es detura als primers compassos del segle xVi, quan 

es pot donar definitivament tancada la colonització, llevat de 

Llocnou de Sant Jeroni i l’Alqueria de la Comtessa i de tantes 

alqueries unifamiliars sotmeses als vaivens demogràfics i els 

trasbalsos de les biografies familiars. Això no obstant, la des-

estabilització morisca, en forma de fugides al nord d’Àfrica i 

sobretot el decret d’expulsió de 1609 provocarà una sagnia 

humana ingent i, de retop, la desaparició d’un nombre impor-

tant de pobles.

LA TOPOGRAFIA MAJOR HISTÒRICA DE LA COMARCA DE 

LA SAFOR

La xarxa de poblament de la Safor no ha quedat al 

marge de les convulsions històriques. Sens dubte podríem 

rastrejar-hi una secular continuïtat essencial, però l’estabilitat 

definitiva no es va aconseguir pràcticament fins al segle xViii, 

quan per fi es tancaren les ferides provocades per l’expulsió 

dels moriscos el 1609. Segurament la neolitització posà les 

primeres bases fermes d’aquest procés, però els noms dels 

nuclis, si és que en tenien, ens són absolutament descone-

guts. I el mateix succeeix amb la iberització, que tingué en 
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la comarca una zona bastant activa. Les primeres nomencla-

tures segures, doncs, són romanes. Ara bé, tant el període pre-

cedent com el que abasta fins als assentaments islàmics, amb 

una arqueologia encara en bolquers, subministra un repertori 

de noms poc transparents, provisionalment presentats com a 

preislàmics o preromans, si bé estudis futurs podrien situar-los 

en períodes històrics posteriors. El que queda fora de dub-

te és que la toponímia major d’avui dia majoritàriament és 

el resultat d’una doble ruptura lingüística, que al seu torn ve 

provocada per sengles conquestes i colonitzacions posteriors: 

la islàmica i la feudal.

És simptomàtic comprovar com bona part dels 

topònims preislàmics que han sobreviscut fan referència a 

hàbitats o indrets defensius d’altura: Marinyén, Bairén, Rebollet, 

Vilella, Borró, encara que l’últim podria ser un nom àrab donat a 

un assentament anterior, i potser també Vilallonga. Aquest fet 

assenyala, d’una banda, la degradació dels hàbitats de la plana, 

dins la llarga decadència posterior a la caiguda de l’Imperi romà 

que havia enfonsat ciutats, pobles i hisendes agrícoles, i d’altra 

banda, que les formes de poblament encara devien ser bastant 

fluctuants, amb desplaçaments inevitables de seguida que un 

esdeveniment natural o bèl·lic arruïnava el nucli d’habitació i 

els conreus. En aquestes condicions, resistiren millor els marcs 

de poblament, i els noms amb ells, més fàcilment defensables. 

Això no significa, però, una desaparició dels poblats a les planes 

irrigades, fins al punt que algunes vil·les tardoromanes degue-

ren ser la base física d’assentaments islàmics.26

Els musulmans van saber traure partit de les estruc-

tures defensives dels turons. Les referen, les ampliaren i les 

utilitzaren, a més de per a usos militars, com a marc de refe-

rència de recollida d’impostos i de delimitació territorial de 

les valls, on s’ubicaven les aljames: vall d’Alfàndec, vall de Bai-

rén, vall de Vernissa, vall de Vilallonga, Rebollet. Això no obs-

tant, prioritzaren la plana, en torn de les alqueries i els rafals, 

tal com s’esdevingué arreu de la part oriental d’al-Àndalus. 

Si l’alqueria al·ludeix a assentaments d’un nombre variat de 

famílies, el rafal al·ludeix a extensions rurals propietat de rics 

26. Si més no així succeeix a la vall del Vernissa. Vegeu Carles Miret (2003): 
«Els noms de lloc d’Alfahuir», Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, 
94-95, p. 579.

prohoms ciutadans, els quals les cedien a pagesos per a treba-

llar-les sota diversos models de conducció, sobretot parceries.

¿D’on provenien els nous amos del territori? La 

toponímia ens posa sobre la pista de l’arribada massiva de 

magribins. Només cal fer repàs al nombre imponent d’al-

queries amb l’arrel beni.27 No disposem de l’acta de funda-

ció, però d’entrada són posteriors al 711 i clarament ante-

riors al 1238. Beniopa (Bani ‘Uqba, ‘els fills d’Uqba’) ja era 

una alqueria sòlidament constituïda a mitjan segle xi, cosa 

que convida a considerar la toponímia gentilícia de l’Hor-

ta de Gandia en alguns casos com a anterior al període de 

taifes i lligada estretament a la xarxa de regadiu entorn del 

Serpis i el Vernissa: Benialgaig, Benihamís, Beniarjó, Benicaix-

cais, Benicanena, Benidano, Benieto Jussà, Benieto Sobirà, 

Beniopa, Benipeixcar, Benirridà, Benirugat, Benissuai, a banda 

els també noms d’origen àrab d’Ador, Alcaiceria, Alcodar, Al-

fauir Alfarrassí, l’Alfàs, Almatzem, Almiserà, l’Assoc, Atzucac, 

Barx, Daimús, el Rafalet de Bonamira, Rafelcofer o Ròtova. Els 

topònims en beni —llevat de Benicanena, d’origen àrab— 

correspondrien, doncs, a una colonització agrícola berber al 

voltant del Serpis protagonitzada per grups berbers paren-

tals agnaticis de caràcter clànic.28

A partir del segle xi les ciutats, o madines islàmiques, 

prenen una major rellevància i són responsables també del 

desenvolupament agrari del seus voltants, amb interven-

cions fonamentals en matèria hidràulica. Alzira, Xàtiva i so-

bretot Dénia són les ciutats de referència de la Safor, però 

Oliva (possiblement Awraba) i Bairén s’erigeixen com a nuclis 

secundaris que degueren aglutinar activitats econòmiques 

específicament urbanes a més de les agràries. En qualsevol 

cas, entre els segles Viii i xiii som al davant d’una ingent tasca 

de colonització, de bastiment d’infraestructures com séquies, 

assuts i molins, d’obertura de camins, d’extensió de conreus 

presidits pels cereals i de fundació de nuclis, com no s’havia 

tornat a repetir des del Neolític. Si s’hagués conservat la mi-

crotoponímia podríem avaluar amb més precisió la profun-

27. Pierre Guichard (1969) : «Le peuplement de la région de Valence aux 
deux premiers siècles de la domination musulmane», Mélanges de la Casa de 
Velázquez, 5, París, pp. 103-159.

28. André Bazzana (1983): «El món islàmic», El llibre de la Safor (N. Novell i J. 
Muñoz dirs.), Impremta Palàcios, Sueca, p. 253.



[ 65 ]

Usos i abUsos de la toponímia. toponímia major de la safor

ditat de les transformacions. Allò cert és que quan Jaume I 

prepara la presa del territori, es troba entorn d’un centenar 

d’alqueries i rafals, nombre que dóna compte de l’ocupació 

densa de la comarca. Certs topònims suggereixen un origen 

anterior, preislàmic, com Rebollet o Recunxent, però la nòmi-

na toponímica és aclaparadorament aràbiga.

La conquesta cristiana capgira el model de pobla-

ment islàmic. Primer de tot, el castell perd la funció nuclear 

que tenia, defensiva, fiscal i administrativa, en benefici de la 

vila, envoltada ràpidament de muralles i torres per a la seua 

defensa.29 Això explica que Bairén, fortalesa i petit centre urbà 

enfilat a un turó, es trasllade a l’horta, al marge esquerre del 

riu Serpis —anomenat llavors de Vilallonga—, probablement 

damunt una alqueria desafectada immediatament i remode-

lada a partir del disseny ortogonal de les pobles valencianes. 

La baixada des de Bairén, on els colons havien rebut les prime-

res donacions, suposa tot alhora un canvi de nom: Gandia.30 

Amb el castell de Marinyén, a la vall d’Alfàndec, es repeteix el 

desallotjament de l’albacar, és a dir, de la zona ocupada per 

habitatges. Però mentre que a Bairén es funda tota una vila 

com Gandia, a la vall d’Alfàndec sols es pot fundar una entitat 

menor, el lloc del Ràfol. Aquí, l’àrea del que degué ser un an-

tic rafal és planificada i executada l’endemà de la conquesta 

per a l’erecció, en efecte, d’un nucli de nova planta i com a 

residència exclusiva de cristians, dotada d’una rònega muralla 

de tapial.31

La concentració prioritària dels cristians en viles i 

llocs de menor entitat, per raons de seguretat i perquè els 

mercats urbans ja són els eixos vertebradors de les activitats 

econòmiques, té com a conseqüència immediata la reducció 

de la xarxa d’hàbitat bastida pels andalusins, com succeeix 

29. Vicent Olaso (2011): Per guardar la vila . Muralla i defensa a la costa valen-
ciana . Gandia, segles xiii-xvi, Gandia, CEIC Alfons el Vell.

30. Cal no descartar que Gandia fóra l’alqueria sobre la qual s’aixecà la nova 
vila cristiana. Isabel Canet (2000): «Fisonomia d’una vila: l’urbanisme medie-
val de Gandia», Sucre & Borja . La canyamel dels ducs, Gandia, Ajuntament de 
Gandia, pp. 201-218; Frederic Aparisi (2013): «Fundar una vila, colonitzar un 
territori», Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I 
(Maria Teresa Ferrer ed.), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, pp. 589-605.

31. Ferran Garcia-Oliver (2003): La vall de les sis mesquites . El treball i la vida 
a la Valldigna medieval, València, Publicacions de la Universitat de València, 
pp. 20-21.

pertot arreu del Sarq al-Àndalus.32 La disseminació dels rafals 

i les alqueries sostreia també òptimes àrees de conreu que, no 

oblidem, havien estat assignades i repartides entre els nous 

vinguts en forma de parcel·les. Quants assentaments desapa-

reixen no ho sabrem mai amb certesa, però un bon nombre 

quedaran impresos en el nom de partides rurals.33

Els feudals, doncs, donen una major rellevància a les 

viles i els llocs intermedis —Oliva, Gandia, Palma, Ador, la 

Font d’en Carròs, Recunxent, el Ràfol—, i reorganitzen el terri-

tori rural, però en el sentit d’una contracció considerable dels 

indrets poblats. Això no obstant, cent cinquanta anys després 

de la conquesta, la documentació avala la presència entorn 

del Serpis i el Vernissa d’un nombre significatiu d’alqueries, 

identificades amb el nom dels seus propietaris cristians. Les 

informacions a l’abast no permeten confirmar si es tracten de 

nuclis anteriors a la dominació feudal, o producte de l’expan-

sió agrària i demogràfica de la darreria del segle xiii i primeres 

dècades del xiV. El fet que sovint siguen alqueries unifami- 

liars, molt fràgils i sotmeses a les conjuntures, fa pensar en 

creacions tardanes. Com que, a més, passen amb certa fre-

qüència a mans de nous propietaris, en un mercat d’alque- 

ries incessant —i de senyorius—, la identificació esdevé extre-

madament complicada i de vegades impracticable. Així, per 

exemple, Benieto Sobirà —aquesta sí, alqueria islàmica pre-

sent ja al Llibre del Repartiment—, entre la darreria del Tres-

cents i 1548, any de la compra per Francesc de Borja, serà 

coneguda com a Benieto de n’Ortoneda, Benieto de n’Abelló, 

Benieto d’en Morera, Benieto de Samorera, Alqueria d’en Mas-

quefa i Alqueria d’en Colbet o Vicent Calbet.

La guerra de Castella, el conflicte armat que durant 

deu anys, entre 1356 i 1366, enfronta Pere el Cerimoniós 

i Pere el Cruel, té a la Safor un dels seus escenaris on els 

estralls se senten de forma molt acusada. El Ràfol és barrejat 

per les tropes castellanes, i els efectes igualment es deixen 

sentir als termes de Gandia, Palma i Rebollet, fins al punt que 

32. Perfectament documentat per a la comarca de la Ribera. Vegeu Josepa 
Cortès, Antoni Furió, Pierre Guichard i Vicent Pons (1981): «Les alqueries de la 
Ribera: assaig d’identificació i localització», Economia agrària i història local, 
València, Institució Alfons el Magnànim, pp. 209-264.

33. Rafalatar, per exemple, en terme de l’Alqueria de la Comtessa, deu re-
ferir-se a un antic rafal, el record del qual ha perdurat en el nom d’aquesta 
partida.
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el 1368, dos anys després d’acabat el conflicte, Berenguer de 

Vilaragut, senyor de la Font, concedeix una nova carta pobla 

per a impulsar el poblament del lloc. Sense descartar que al-

gunes alqueries desapareguen, d’altres romanen despoblades 

temporalment: Domingo Roca, jurista de Gandia, intenta el 

1388 assentar dos musulmans en la seua alqueria d’Almat-

zem, dins el terme del Real, la qual «fuit derelicta de tempore 

guerre regis Castella usque nunc», però sembla que l’intent 

se salda amb un fracàs perquè onze anys després torna a 

estar despoblada.34

La xarxa de poblament, però, tendeix a poc a poc a 

estabilitzar-se, no sols en benefici dels mateixos camperols 

sinó també en benefici dels senyors i propietaris que els inte-

ressa no perdre efectius demogràfics. Només operacions d’un 

alt significat simbòlic i d’obtenció d’un capital de prestigi 

poden consentir el sacrifici de la rendibilitat econòmica, és 

a dir, la supressió d’una població. Això solament és a l’abast 

dels poderosos, la més alta aristocràcia. L’erecció de Sant Je-

roni per part del duc Alfons el Vell el 1388 es tradueix en la 

desaparició de l’alqueria musulmana de Cotalba, però no del 

nom. Potser cal imputar-ho a l’eufonia del topònim i, princi-

palment, al fet que es tracta d’un nom romànic amb un aire 

místic i evocador, apte d’allò més per a un monestir de jerò-

nims: cota alba, blanca.35

 Els senyors de petites alqueries ensopeguen amb 

multitud d’entrebancs per tal d’assegurar la continuïtat del 

seus pobladors. A la guerra de Castella s’afegeixen les suc-

cessives pestes que delmen la comarca i la mateixa crisi de 

les rendes senyorials. El deute nobiliari per la via del censal 

34. Aquesta és la raó per la qual el procurador de Jaume Roca, fill i hereu de 
Domingo Roca, l’1 de febrer de 1389 estableix en l’alqueria Azmet Cremades 
i Hucei Català (AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.172, protocol de Ramon Agualada). 
El 1381, però, l’alqueria d’Almatzem, o amb el nom romancejat del Matzem, 
té dos habitants, Hacap i Azmet Benganama, signe de la precarietat de l’al-
queria (José Camarena: Colección de documentos, p. 49).

35. Si fem cas de la llegenda, la fundació del monestir de Valldigna es féu 
damunt també de l’alqueria de Benizael. Fra Geroni Espí, monjo i arxiver de 
Valldigna, cap a mitjan del segle xViii, confeccionà una Historia chronológica 
de los abades del Real Monasterio de Nuestra Señora de Valldigna, en la qual 
relatava que els monjos que baixaren de Santes Creus a fundar el nou monestir 
s’instal·laren primer de tot en un llogaret deshabitat anomenat Benizael, en un 
edifici ampli i fort on els moros tenien mercat. Per falta de verificació docu-
mental o arqueològica no he inclòs el topònim en el repertori de les alqueries 
del terme d’Alfàndec. José Toledo Girau (1936): «El Castell i la Vall d’Alfàndec 
de Marinyén», Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, xVii, p. 31.

sovint es descarrega sobre els muscles dels vassalls, demanda 

que suscita nombroses desercions. Hi ha, per altra banda, una 

mena de procés durament selectiu durant la primera meitat 

del segle xV, que ve arrossegant-se des de la guerra de Cas-

tella, i que coincideix amb seriosos problemes demogràfics 

arreu de la Safor i, en general, arreu de les comarques centrals 

valencianes. Un bon grapat d’aquelles alqueries, habitades per 

una o molt poques famílies musulmanes, no resisteixen el cú-

mul d’adversitats. El més sorprenent és que si no la desapari-

ció sí almenys el despoblament, temporal o definitiu, obeeix 

a l’interès senyorial de privilegiar un sol nucli en detriment 

dels més fràgils, a efectes segurament de controlar millor els 

processos de treball i la recaptació de les rendes. Els set ca-

sats de 1381 de Sotaia, que passa a anomenar-se Bellreguard, 

pugen a seixanta o setanta cap a 1465, gràcies a les facili-

tats donades pels Roca, senyors de l’alqueria, que a més hi 

han construït un trapig de sucre. En aquest context, els jurats 

de Gandia es queixen que Bellreguard ha crescut en aquest 

interval perquè Joan Roca i el seu fill Jaume Roca han com-

prat les alqueries, «axí d’en Abelló com d’en Joan Martí e d’en 

Chiquot, situades dins los termes de la dita vila de Gandia e 

contribució de aquella, les quals alqueries hui són despobla-

des e los qui estaven e habitaven en aquelles se són venguts 

a poblar en la dita alqueria».36 Sabem, a més, que els Roca 

també hi incorporen l’alqueria de l’Alfàs. Bellreguard, doncs, és 

el resultat de la concentració de la població de cinc alqueries: 

Sotaia (o d’en Roca), Sahara (o de n’Abelló), l’Alfàs (d’en Ca-

bot, d’en Carbonell o Bellreguardó), Joan Martí (o la Paloma) i 

en Xicot.37 Aquest agrupament es repeteix en altres tres casos, 

encara que ja al segle xVi. Almoines, és a dir, l’Almoina de la 

Seu de València, uneix les alqueries d’Alfarrassí, Rafassatna i 

l’Alqueria Nova; l’Alqueria de la Comtessa, és el resultat de la 

36. José Luis Pastor Zapata (1992): Gandia en la baixa edat mitjana . La vila i el 
senyoriu dels Borja, Gandia, CEIC Alfons el Vell, p. 23.

37. Els Roca, però, venen almenys dues d’aquestes alqueries, les quals deuen 
ser ràpidament establertes a nous pobladors. Una és l’alqueria d’en Cabot, que 
el 1485 és en mans de Lluís Carbonell, i l’altra és la de Sahara, o n’Abelló, en 
mans de Guillem Ramon Pujades, senyor també de Piles, Beniamís i Rafalsineu 
(Vicent Olaso, ed. (2005): El Manual de Consells de Gandia a la fi del segle xv, 
Gandia, Universitat de València, pp. 31 i 183). Però, segons Soler, l’alqueria de 
n’Abelló passaria a ser coneguda amb el nom de Bellreguardó o Bellreguar-
donet, sense mostrar l’aval documental. Vegeu Abel Soler (2006): Història del 
poble de Bellreguard, Bellreguard, Ajuntament de Bellreguard, p. 60.
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confluència de l’Alqueria Nova i l’Alqueria dels Frares, cone-

guda també com a l’alqueria de n’Arnau Roger, mentre que 

Vilallonga solda en un sol nucli les antigues alqueries islàmi-

ques de l’Alcúdia, Cais i la Font, però en temps més moderns.

Queda fora de dubte que són els petits assentaments 

islàmics els més afectats per la crisi demogràfica del Quatre-

cents, sense negligir tampoc un altre factor de caire extrae-

conòmic, el del deteriorament de la pròpia condició social, 

que empeny els camperols musulmans a cercar protecció i 

seguretat jurídica en el si de les aljames. Però tampoc els as-

sentaments cristians no queden indemnes de problemes sem-

blants. D’aquesta debilitat congènita n’és bona mostra el Rà-

fol de Valldigna. Tot i els esforços primers reials i, des de 1298, 

dels abats i monjos cistercencs, sempre són pocs els habitants 

que s’hi estableixen de forma permanent. En els seus millors 

moments, cap a mitjan segle xiV, no deu ultrapassar les tren-

ta famílies. A llarg del segle xV pateix el degoteig de pèrdues 

permanents, i l’endemà de la guerra de les Germanies, i en 

part pels perills derivats de les naus corsàries turques, el Ràfol 

queda definitivament despoblat. Només hi quedarà hàbil el 

trapig de sucre, bastit un segle abans, el 1431. És precisament 

una d’aquestes expedicions, l’estiu de 1532, la responsable 

que l’alqueria de Xara es buide del tot, quan els seus habitants 

fugen en massa tot d’una, en una operació que degué estar 

molt ben preparada amb antelació.

Mentrestant, la demografia de la Safor dóna mostres 

d’un sòlid creixement al llarg del segle xVi. No és estrany, en 

aquestes condicions, que els propietaris, burgesos i senyorials, 

tornen a bastir alqueries per tal de posar en explotació les 

seues terres. L’alqueria del Duc o l’alqueria de Romaguera, els 

vestigis de la qual es remunten a l’època de Francesc de Borja, 

en són dos exemples, però no els únics. La recuperació, però, 

s’estronca brutalment per l’expulsió dels moriscos el 1609. La 

xarxa de poblament, conservada amb penes i treballs d’ençà 

de la conquesta, queda desfeta de la nit al matí. La Safor, una 

de les comarques valencianes amb més presència islàmica, 

veu perdre per sempre més una quinzena de nuclis poblats, 

mentre que d’altres es repoblaran molt lentament amb penes 

i treballs. En termes numèrics, el cataclisme representa entorn 

d’un quaranta per cent o un poc més dels habitants. Als domi-

nis del monestir de Valldigna només subsisteixen quatre po-

bles (Barx, Benifairó, Simat, Tavernes) dels deu que tenia (l’Al-

cudiola, Alfulell, Massalali l’Ombria, més el Ràfol i Xara que 

havien quedat deshabitats abans). Davant la impossibilitat 

d’omplir de nou tots els llocs, senyors i propietaris opten per 

privilegiar-ne un nombre sensiblement inferior. Ja mai més, en 

els segles posteriors, hi haurà cap altra nova fundació, llevat 

d’alqueries de residència unifamiliar. La xarxa de poblament 

d’avui dia de la Safor és una herència de la planificació pos-

terior a l’expulsió de 1609, sobre la base d’una herència mil-

lenària on pesen més les discontinuïtats que les continuïtats.

CONCLUSIONS

Cal diferenciar toponímia i poblament. Els nuclis po-

den ser anteriors a la marca toponímica, és a dir, que es tracte 

en alguns casos d’un nom donat a un mateix assentament 

pel col·lectiu ètnic o polític dominant. Aquesta eventualitat 

ha quedat registrada des que posseïm informació escrita, l’en-

demà de la conquesta cristiana. D’una banda, tenim dobles 

nomenclatures: el que per als usuaris de la llengua àrab de la 

vall d’Alfàndec era Gebalsogra i Gebalcobra, per als usuaris de 

la llengua catalana era l’Ombria i la Taverna (i a voltes aquest 

últim com la Taverna de Gep), a part que Alfàndec esdevé al 

seu torn Valldigna.38 De l’altra, sovint les alqueries musulma-

nes passen a ser conegudes amb els noms dels seus propieta-

ris, moltes de les quals, durant el segle xV sobretot, són edifi-

cis rurals que presideixen una explotació territorial, treballada 

per parcers o arrendadors, sense cap nucli de població estable. 

Així, doncs, el registre toponímic és clarament superior a la 

xarxa de poblament: els 177 topònims recollits a la Safor en-

tre la conquesta i la darreria del segle xV, llevat de l’Alqueria de 

la Comtessa i Llocnou de Sant Jeroni, posteriors, corresponen 

a 103 nuclis poblats. La forta petjada islàmica redunda en els 

72 topònims documentats, inferiors no obstant això als 89 

de cristians. La toponímia preislàmica és residual, més aviat 

dins la categoria provisional de dubtosa, mentre que els noms 

romans han resistit millor en els hàbitats d’altura:

38. Alfàndec, però, també és utilitzada habitualment pels cristians, tant es-
pontàniament com en la documentació escrita, malgrat la fundació del mo-
nestir cistercenc de Valldigna el 1298, a partir de la qual, per exprés desig del 
rei Jaume II, el territori hauria d’anomenar-se així (Ferran Garcia-Oliver: La 
vall de les sis mesquites, pp. 16-17).
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Topònims Castells Valls Nuclis poblats

Romans 3 3 2

Àrabs 72 1 1 68

Catalans 89 1 1 24

Dubtosos 13 3 1 11

Total 177 8 5 103

Quadre 1: Toponímia major de la Safor

Si desglossem les dades globals pels diferents senyorius 

medievals, s’hi imposa el matís ètnic. El pes de la toponímia mu-

sulmana augmenta allà on perduren les aljames compactes, és 

a dir, la vall de Vilallonga i a la vall d’Alfàndec (Valldigna), a pesar 

fins i tot en aquesta última de la presència d’un agent cristia-

nitzador de primer ordre com fou el monestir de Santa Maria 

de Valldigna.39 Aquesta permanència cal atribuir-la, junt amb la 

solidesa de les modestes comunitats camperoles musulmanes, 

on la ramaderia conserva un pes gens menyspreable, a l’absèn-

cia d’una forta vila mercat: les possibilitats de transformacions 

estructurals del paisatge de les comunitats camperoles són me-

nors que les dels sectors burgesos, els quals, junt amb la petita 

cavalleria, protagonitzen un autèntic assalt a la terra i, per con-

següent, escindeixen les antigues aljames en una constel·lació 

de petites alqueries aïllades territorialment les unes de les altres.

Topònims Castells Valls Nuclis poblats

Romans 1 1

Àrabs 12 1 1 9

Catalans 4 1 1

Dubtosos 1

Total 17 2 3 10

Quadre 2: Toponímia major de la vall d’Alfàndec (Valldigna)

Topònims Castells Valls Nuclis poblats

Romans 1

Àrabs 4 5

Catalans 2 2

Dubtosos 1 1 1 1

Total 8 1 3 8

Quadre 3 Toponímia major de la vall de Vilallonga

39. La vall rep, segons els moment i les circumstàncies, el nom de Valldigna 
(català), Marinyén (romà) i Alfàndec (àrab), com també Alfàndec de Mari-
nyén. Semblantment el castell rep els noms de Marinyén i Alcalà de Marinyén.

El pes de la toponímia catalana augmenta, en canvi, a 

Palma i Rebollet i sobretot a Bairén.40 En aquest procés interve-

nen tres factors. Primerament, el desballestament de l’organit-

zació extracomunitària de les comunitats musulmanes, l’aljama, 

a causa de la fragmentació de l’espai lliurat en unitats separades 

a la cavalleria comarcal. En segon lloc, les accions desplegades 

pels grups artesans i mercantils locals, i fins i tot en algun cas 

de membres de l’elit rural més emprenedora, que en comprar 

terres, d’òptima qualitat, els permet diversificar les inversions. 

En el minúscul territori adquirit per compra construeixen una 

alqueria i la cedeixen a una família o a més famílies, sovint mu-

sulmanes, per al seu conreu. De vegades la zona residencial i 

de treball deuen bastir-se sobre antigues alqueries i rafals, però 

el més probable són creacions ex novo que reben el nom del 

seu propietari. El caràcter especulatiu d’aquestes adquisicions 

es posa en relleu en l’actiu mercat de compravenda d’alqueries, 

cosa que originava un nou canvi de nom. I en tercer lloc, l’acció 

purament institucional de control del territori i pugna amb la 

cavalleria assentada en els seus respectius termes generals.

Topònims Castells Valls Nuclis poblats

Romans

Àrabs 7 5

Catalans 6 1 4

Dubtosos 3 2 2

Total 17 3 11

Quadre 4: Toponímia major de Palma i Borró

Topònims Castells Valls Nuclis poblats

Romans 1 1

Àrabs 9 9

Catalans 4 4

Dubtosos 4 4

Total 18 1 17

Quadre 5: Toponímia major de Rebollet

40. Si s’haguessen conservat els protocols notarials d’Oliva, és ben segur que 
al terme de Rebollet s’hauria repetit un fenomen semblant, encara que potser 
de no tanta intensitat.
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Topònims Castells Valls Nuclis poblats

Romans 1 1 1

Àrabs 40 40

Catalans 73 13

Dubtosos 4 4

Total 118 1 1 57

Quadre 6: Toponímia major de Bairén

¿Qui posa, doncs, el nom als pobles? Més enllà de 

la temptació d’atribuir un origen popular, presumptament 

democràtic, es tracta d’una operació reservada a les elits, 

si més no, després del tall de 1238. La vall d’Alfàndec, en 

efecte, passa a anomenar-se Valldigna, per exprés desig de 

Jaume II, perquè el nom resumeix les bondats materials i 

espirituals del territori que transfereix al monestir cistercenc 

de Santes Creus per a la fundació d’una nova abadia filial: 

«in valle vocata hactenus de Alhandech, quam de cetero im-

perpetuum vocari volumus Vallemdignam».41

El bateig de l’alqueria de Sotaia com a Bellreguard és 

un exemple de com la cavalleria de la Safor, amb la fi de pres-

tigiar el seu propi llinatge, opta per canviar un nom de resso-

nàncies àrabs per un altre de més sonor, òbviament català, 

que, com Valldigna, posa l’èmfasi en la bellesa contemplada 

del paisatge. Així, el 16 d’octubre de 1433, Joan Roca, cavaller 

i habitant de Gandia, abans de procedir a un canvi en el tipus 

de rendes que exigeix als seus vassalls musulmans —partició 

de fruits per rendes en metàl·lic— declara que Sotaia, la seua 

alqueria «és appellada e de present appelle et vull en sdeveni-

dor ésser apellada Bellreguart, e la qual antigament per los de 

mon linatge e parents antecessors meus successivament tro a 

mi és stada posseïda».42

La primera referència documental a Miramar data del 

19 de juliol de 1425, és a dir, vuit anys abans que mossèn 

Joan Roca decidesca efectuar l’operació de canvi de Sotaia, 

41. ARV, Reial Cancelleria, núm. 489 (còpia del privilegi de fundació).

42. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-12, protocol de Joan de Llorca. Amb tot, 
durant molt de temps Bellreguard continua sent coneguda també com a l’al-
queria d’en Roca. Encara a la darreria del segle xVi, els moriscos de la contrada 
l’anomenen, en el seu àrab dialectal, Rah .l al-Roca. Ana Labarta (1982): «Cuen-
tas del tendero morisco Hierónimo Hoix (Gandía, 1587)», Al-Qantara, 3, p. 138.

quan Bernat Ribelles figura com a senyor de l’alqueria.43 Però 

el nom més antic documentat, tanmateix, és el de Rafalmau, 

i deu obeir al fet que el seu propietari era el 1391 el notari 

Bartomeu Dalmau. Posteriorment, passà a mans almenys de 

Pere Sapujada cap als anys trenta del segle xV, el qual la ven 

als germans Francesc i Joan Balaguer, i per això serà cone-

guda indistintament com a l’alqueria de Francesc Balaguer o 

com a l’alqueria de Joan Balaguer.44 Els Balaguer al seu torn la 

venen als Borja el 16 de juliol de 1499, i en el document que 

registra l’operació llegim, en efecte: «loch apellat olim Rafal-

mau e hara nomenat Miramar». El nom de Miramar era tan 

poc difós —en seixanta anys, d’ençà de 1425 no el tornem a 

detectar— que Isabel Garcia ignorava el 1504 que el lloc on 

havia nascut —ella era ja veïna de València— s’anomenava 

Miramar, perquè sempre l’havia conegut com a l’alqueria dels 

Balaguer.45 Encara el 1774, un escrivà de Gandia certificava 

que un veí de Miramar era «morador en la alquería nombrada 

de Balaguer».46 Miramar, doncs, no és ni de bon tros un nom 

creat pels mateixos veïns, en un ambient popular i camperol. I 

pel que fa a Guardamar, la seua aparició encara és més tarda-

na, a la llum de la documentació existent. Hi fa referència per 

primera vegada Martí de Viciana quan assenyala que Miquel 

Jeroni i Vicent Tamarit són els senyors de Guardamar. Com a 

alqueria de Tamarit o dels Tamarit apareix citada almenys des 

de 1486, i sota aquesta designació perdura fins al segle xVii. 47

43. Ibid ., ll. 1.350-7, protocol de Jaume Pérez de Culla. Nou anys abans, el 20 
de març de 1416, dos musulmans de l’alqueria d’en Ribelles compren una 
vinya en la Font (ibid ., ll. 1.280-4, protocol de Pere Pugeriol.

44. Vicent Olaso, ed.: El Manual de Consells, pp. 33 i 316.

45. Santiago La Parra (2003): Història de Miramar, Miramar, Ajuntament de 
Miramar, p. 365.

46. Ibid ., p. 30. Respecte dels Sapujada, veiem que en un plet de 1502 s’al-
ludeix al seu torn a un document de 1434 en el qual apareixia Pere Sapujada 
com a senyor i «aprés fonch nomenada d’en Johan Balaguer e huy se nomena 
lo loch de Miramar, les terres del qual huy en dia affronten ab terres del loch 
de Beniamiç e ab terres que·s nomenaven les alqueries d’en Roqua e ara se 
nomenen lo loch de Bellreguart». Ibid ., p. 29 .

47. El 6 de desembre de 1486, en la carta enviada als «hereters» del terme 
de Gandia figura Violant Tamarit com a «senyora de la alqueria apellada [en 
blanc], o a son procurador», la qual no pot ser més que la de Guardamar 
(MCG, p. 89). Gaspar Escolano afirmava que els musulmans l’anomenaven 
«Raal Verdeguer», i així apareix el 1587 en els comptes del tender morisc 
Jeroni Hoix. Si és així, doncs, com que Piles pertanyia a Jaume Verdeguer, hi 
ha la possibilitat que Guardamar siga «l’alqueria d’en Bernat Verdeguer» del 
cens de 1381 (José Camarena: Colección de documentos, p. 53).
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APÈNDIX. REPERTORI DE TOPÒNIMS

AbreViAcions

ACV: Arxiu de la Catedral de València

AHCG: Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia

AHN: Arxiu Històric Nacional

APPPV: Arxiu de Protocols del Patriarca de València

ARV: Arxiu del Regne de València

c.: caixa

CBT: bArceló torres, Carme (1982): Toponímia aràbiga del País Valen-

cià . Alqueries i castells, Canals, Gráficas Castillo.

CPV: gArciA-oliVer, Ferran (1998): Cistercencs del País Valencià . El 

monestir de Valldigna, 1298-1530, València, ed. 3i4.

DAG: cHAbás, Roque (1898): Distribución de las aguas en 1244 y do-

naciones del término de Gandía, València, Francisco Vives Mora.

DCVB: Diccionari Català-Valencià-Balear, Palma de Mallorca, Moll, 

1964-1969.

HC: gArciA-oliVer, Ferran; ApArisi, Frederic; rAngel, Noelia i roYo, Vi-

cent (2009-2011): Hug de Cardona . Col·lecció diplomàtica 

(1407-1482), València, Universitat de València, tres volums.

JCM: cAmArenA, José (1959-1961): Colección de documentos para la 

historia de Gandía y su comarca, Gandia, Impremta Ferrer.

ll.: lligall

LR: FerrAndo, Antoni (ed.): Llibre del repartiment de València, València, 

Vicent Garcia, 1984.

MCG: olAso, Vicent, ed. (2005): El Manual de Consells de Gandia a la 

fi del segle XV, Gandia, Universitat de València.

MFI: mArtínez FerrAndo, Jesús Ernesto (1934): Catálogo de la documen-

tación relativa al antiguo Reino de Valencia contenida en los re-

gistros de la Cancilleria Real . I . Jaime I, el Conquistador, Madrid, 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotarios y Arqueólogos.

MFII: mArtínez FerrAndo, Jesús Ernesto (1934): Catálogo de la docu-

mentación relativa al antiguo Reino de Valencia contenida en 

los registros de la Cancilleria Real . II . Pedro el Grande, Madrid, 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotarios y Arqueólogos.

NMC: gArciA, Ferran (1983): El naixement del monestir cistercenc de 

la Valldigna, València, Universitat de València.

Onomasticon: coromines, Joan (1994-1997): Onomasticon Catalo-

niae, Barcelona, Curial.

VSM: gArciA-oliVer, Ferran (2003): La vall de les sis mesquites . El tre-

ball i la vida a la Valldigna medieval, València, Publicacions de la 

Universitat de València.

TERME D’ALFÀNDEC (VALLDIGNA)

Romans:
Marinyén (vall). Vegeu Alfàndec de Marinyén (vall).

Marinyén (castell). Castris de Merinyén et de Alcalano; lo castell [...] 

apellat de Marinyén. 48 Les restes de construccions de cases dins 

el seu albacar, indiquen que fou un petit nucli poblat.49

Aràbics:
Alcalà. Castris de Merinyén et de Alcalano.50 Aquest castell, situat 

al capdamunt de l’alqueria de Gebalcobra (Tavernes), i el de 

Marinyén, situat en la muntanya darrere de Gebalsogra (l’Om-

bria), encara que més aviat està darrere de l’alqueria d’Alfulell, 

deuen ser els que apareixen al Llibre del Repartiment: alque-

rias sive castris de Heyip Alcobra, Oaegeyp Açogra, és a dir, «les 

alqueries i castells de Gebalcobra i Gebalsogra».51 Després de 

l’erecció del monestir de Valldigna, no hi ha més referències a 

la seua utilització, a diferència del que passa amb el castell de 

Marinyén. Avui dia es coneix popularment com els Castellets. 

De l’àrab /al-qaláca/, ‘el castell’.52

Alcudiola. L’Alcúdia; l’Alcudiola.53 Entrà a formar part del senyoriu de 

Valldigna el 1303, i desapareix amb l’expulsió dels moriscos. De 

l’àrab /al-kúdya/, ‘el turó’, ‘el pujol’, amb el diminutiu valencià.54

Alfàndec de Marinyén (vall). Alfàndech sive vallem de Marinén, Al-

fàndech de Marignén, Alfàndech de Mariyé, Alfàndech de Mari-

nyén, valle de Marignén, Marynén, Alchalà de Alfàndech; Alfàn-

dech de Merinyent, Alfàndech de Merinyén; Alhandech.55 Des de 

1298, arran de la fundació del monestir cistercenc de Nostra 

Senyora de Valldigna, la vall d’Alfàndec rebrà també el nom de 

Valldigna, però per la seua dependència respecte del castell, 

també rep el nom d’Alfàndec de Marinyén. El significat àrab 

d’alfàndec és ‘el barranc’.

Alfàndec (castell). Castrum de Alfàndec, castrum de Alfàndec de Ma-

rinyén.56 Vegeu castell de Marinyén.

48. ARV, Reial Cancelleria, núm. 489 (còpia del privilegi de fundació); CPV, p. 
169 (4-III-1411).

49. Pierre Guichard (1983): «Geographie històriques sociale des habitats 
fortifiés ruraux de la région valencienne», Habitats fortifiés et organisation 
de l’espace en Méditerranée médiévale, Lyon, Maison de l’Orient, 1983, pp. 
87-93.

50. ARV, Reial Cancelleria, núm. 489 (còpia del privilegi de fundació).

51. LR, 45 .

52. CBT, 234.

53. AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.378, doc. núm 2; ARV, Reial Cancelleria, 
núm. 489 .

54. CBT, 84.

55. LR, 45, 168, 210, 274, 274 i 275, 275, 168 i 269; NMC, 28; ARV, Reial 
Cancelleria, núm. 489 (còpia del privilegi de fundació).

56. MFI, docs. 279 i 281, pp. 66-67.
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Alfulell. Alfullell; Fulell.57 Desapareix amb l’expulsió dels moriscos. 

Probablement de l’àrab /al-bulál/, ‘lloc de reunió’.58

Barx. Barch, Barig, Barx, Barg, Bartx, Barxt, Barx Algeval, Barx Argeval, 

Barx Aljeval, Barx Aliebal; Bartx Algeval, Barg Arvergal, Barcha-

liebat, Barx añgeval; Bartg, Bareg; les voltes de Barx.59 Proba-

blement de l’àrab /búrj al-jabál/, ‘la serralada’, ‘la muntanya’.60

Benifairó. Beniayroyn i Benihayró, Benihayron; Benifayró; Benifalló.61 

De l’àrab /Bani Khayrúb/.62

La Drova. Lo loch appelat d’Adzarora.63 Després d’aquesta referència 

del 29 de març de 1301 no es torna a tenir notícies de la Dro-

va com un lloc, presumiblement poblat. El novembre de 1388 

apareix citat com el pla de la Darova.64 De l’àrab /az-zacrúra/ 

‘l’atzeroler’.65

Gebalcobra. Heyipa Alcobra, Ageba Alhora i Egeba Alhobra, Algeba 

Alhora, Hegep Alcobra, Egebalhobra, Hegep Alhobra; Nabalco-

bra; Yerbalcobre i Igebalcobra; Hiegebalcobra.66 Nom amb el 

qual els musulmans designaven la Taverna, després Tavernes. 

De l’àrab /al-jibál al-kubra/, ‘la muntanya gran’.67

Gebalsogra. Oaegeyp Açogra i Hyegebazora, Hyegebazora, Hegeba-

zora; Gibaçoffra.68 Nom amb què els musulmans designaven 

l’Ombria. Desapareix amb l’expulsió dels moriscos. De l’àrab /

al-jibál as.-s.ugra/ la ‘la muntanya petita’.

Massalali. Maçalali; Mazalali.69 Entrà a formar part del senyoriu de 

Valldigna el 1306, i desapareix amb l’expulsió dels moriscos. La 

vella alqueria islàmica ha esdevingut la partida del Massalari. 

57. AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.378, doc. núm. 4 (8-VI-1344); ARV, Reial 
Cancelleria, núm. 489.

58. CBT, pp. 158-159.

59. Ferran Garcia-Oliver (1996): «Barx, el nom d’un poble de la Safor», 
Miscel·lània F .G . Perles Martí, CEIC Alfons el Vell, pp. 125-148; CBT, 103; HC, i, 
338, 332; ARV, Clero, ll. 755, c. 1.966-67.

60. CBT, p. 103.

61. LR, 168, 268; AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.378, doc. núm. 4 (8-VI-
1344); ARV, Reial Cancelleria, núm. 489.

62. CBT, 115.

63. NMC, 110

64. CPV, p. 64.

65. CBT, p. 243. No he conceptuat la Drova com a nucli poblat.

66. LR, 45, 168, 267, 272, 274 i 275, 275; MFI, doc. 1.349, p. 296 (14-XI-1272); 
José Toledo Girau: «El Castell i la Vall d’Alfàndec de Marinyén», p. 7 (10-V-
1280) i p. 14 (8-VII-1295); AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.370, doc. núm. 
2 (17-XI-1343).

67. M.ª del Carmen Barceló Torres (1984): Minorías islàmicas en el País Valen-
ciano . Historia y dialecto, València, Universitat de València, pp. 273, 303 i 207.

68. LR, 168, 267, 270; AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.370, doc. núm. 2 (17-
XI-1343); Ferran Garcia-Oliver, Cistercencs del País Valencià, p. 85.

69. LR, 212 i 228, 228; AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.378, doc. núm. 4 (8-
VI-1344); ARV, Reial Cancelleria, núm. 489.

Probablement de l’àrab /manzal Khálim/, ‘l’hostal de Khâlim’, 
‘l’establiment de Khâlim’.70

Simat. Cimat.71 Potser de l’àrab /simát/, ‘carrer’, ‘barri’.72

Xara. Alcarea de Xara.73 Es despoblà el 1532 arran la fugida dels seus 
pobladors al nord d’Àfrica. Avui dia resta dempeus la mesquita, 
reconvertida en l’ermita de Santa Anna. Potser de l’àrab /aš-
šácra/, ‘l’estepa’, ‘la garriga’.74

70. CBT, 173.

71. NMC, 74.

72. CBT, 209.

73. AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.378, doc. núm. 4 (8-VI-1344).

74. CBT, 225.

Llocs i alqueries de la Safor (primera meitat del segle xv).  
Font: Ferran Garcia-Oliver (1983): «De la conquesta als Borja»,  

El llibre de la Safor, p. 259.
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Catalans:
L’Ombria. Alcarea de la Ombria; l’alqueria apellada Umbria, àlies Gi-

baçoffra.75 Vegeu Gebalsogra.
El Ràfol. Lo loch del Raffalet; in loco del Ràphol; lo Ràffol.76 Fundació 

feudal, concentrà només població cristiana i en el seu si es bas-
tí el trapig de sucre el 1431. Després de les Germanies quedà 
despoblat.

Valldigna. Vaylldigna; Valldigna, àlies Alfàndech.77 Vegeu Alfàndec.
La Taverna (Tavernes). Alcarea de la Taverna; la Taverna de Gep.78 Ve-

geu Gegalcobra.

Dubtosos:
El Pla de Corrals. Els Corrals del Puçolo; l’heretat del Poçuelo; els Cor-

rals de Barcheta; el Possolo; heretat del Pozuelo.79 Potser Poçolo 
o Poçuelo, la forma més estesa al segle xV, siga un aragonesisme. 
Si fos així, l’origen cal atribuir-lo a l’establiment que el 20 d’abril 
de 1307 hi féu l’abat Joan de Font de quatre pobladors, que pel 
cognom devien ser aragonesos: Pasqual Pardo, Joan de Caste-
llar, Martí de Moya i Sanç de Moya.80 Zona erma i muntanyenca, 
destinada al pasturatge, encara no tenia cap nom en romanç i, 
doncs, no fóra estrany que la batejaren el que en definitiva no 
passà mai de ser una partida rural amb unes poques cases.81

TERME DE VILALLONGA

Romans:
Recunxent. Reconchén.82 En l’emplaçament d’aquesta alqueria mu-

sulmana, ara la zona cadastral l’Alter-Recuntxent, s’han trobat 
vestigis romans. Desapareix amb l’expulsió dels moriscos.

Aràbics:
L’Alcúdia. La Alcúdia; l’Alcudiola.83 Situada en un tossal, sembla que 

en el seu origen és un assentament iberoromà. Tot i buidar-se 

75. AHN, Clero, Bernardos, carpeta 3.378, doc. núm. 4 (8-VI-1344); CPV, p. 85.

76. VSM, p. 22; ARV, ll. 812, c. 2.122-23; ARV, Reial Cancelleria, núm. 489.

77. AHN, Clero, ll. 3.387, doc. núm. 20 (17-XI-1343); ARV, Reial Cancelleria, 
núm. 489.

78. Ibid ., carpeta 3.378, doc. núm. 4 (8-VI-1344); ARV, Mestre Racional, 9.793 
(1436). No deixa de ser suggestiva aquesta forma d’anomenar Gelbacobra 
—la Taverna de Gep—, mig en català, mig en àrab, i no és l’única vegada per-
què torna a aparèixer el 7 de març de 1394 (APPV, 28.841, protocol de Joan 
Canyada), i el 7 d’agost de 1417: «in loco de la Taverna de Xerp».

79. ARV, ll. 784, c. 2.044-45-46, pergamí (29-XII-1405): AHH, Clero, Bernados, 
carpeta 3.387, núm. 9 (30-I-1413); ARV, Clero, ll. 784 (20-VIII-1432); ARV, 
Mestre Racional, núm. 9.811 (1434); ARV, Clero, núm. 1.892 (1456).

80. NMC, 119.

81. Els fracassos reiterats dels monjos de Valldigna per tenir habitat contínua-
ment el Pla de Corrals fa que no l’haja inclòs en els nuclis poblats.

82. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-14, protocol de Joan de Llorca (14-I-1435).

83. Ibid.

després de l’expulsió dels moriscos, és una de les tres alque-

ries que donaran lloc a Vilallonga. De l’àrab /al-kúdya/, ‘el 

turó’, ‘el pujol’.84

L’Almàssita. La Almàcita.85 Desapareix amb l’expulsió dels moriscos.

Cais. Caiç.86 Repoblada l’alqueria amb cristians després de l’expulsió 

dels moriscos, junt amb l’Alcúdia i la Font donaran lloc a Vila-

llonga. Cavanilles encara informa que cap a 1794 disposava de 

80 veïns.

Simat. Cimat.87 Al segle xVi s’annexà l’alqueria a l’Alcúdia, segura-

ment per la seua demografia exsangüe. Tanmateix, no figura 

com a alqueria de la vall de Vilallonga, almenys el 1435, quan 

es reuneix el Consell General.88 Potser de l’àrab /simát/, ‘carrer’, 

‘barri’.89

Catalans:

La Font. La Font de la vall de Vilallonga.90 Una de les tres alqueries 

que donaran lloc a Vilallonga, tot i haver perdut la seua pobla-

ció després de l’expulsió dels moriscos. El nom, català, devia ser 

una traducció literal del seu nom originalment àrab.

El Ràfol. Rafal Vallis de Vilalonga, lo Rafal.91 A la darreria del segle xVi 

sols comptava amb una casa i desapareix definitivament amb 

l’expulsió dels moriscos.92

Dubtosos:

Buixerques. Buxerques.93 Si bé no pot excloure’s l’origen àrab o la 

possibilitat de la seua mediatització en l’estructura toponími-

ca, la seua etimologia és dubtosa. Les restes romanes troba-

des indiquen l’antiguitat de l’assentament. El 1612, després de 

l’expulsió dels moriscos, va ser concedida carta pobla, signada 

84. CBT, pp. 82-84.

85. VSM, p. 71.

86. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-14, protocol de Joan de Llorca.

87. André Bazzana: «El món islàmic», p. 253.

88. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-14, protocol de Joan de Llorca.

89. CBT, p. 209.

90. Els seus pobladors devien ser cristians. El 15 d’agost de 1440, Caterina, 
viuda de Roderic Navarro, és habitant de la Font de la vall de Vilallonga: APPV, 
núm. 1.523 (numeració antiga), protocol de Lluís Masquefa.

91. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-14, protocol de Joan de Llorca (14-I-
1435). Al Ràfol hi havia l’alberg del senyor, Pere Guillem Llançol de Romaní.

92. Josep Sanchis Sivera (1980): Nomenclátor geográfico-eclesiástico de los 
pueblos de la diócesis de Valencia, València, Librerías París-Valencia (facsímil, 
1922), 364.

93. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-14, protocol de Joan de Llorca (14-I-1435).
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a «el Ràfol de Buixerques».94 El poble, però, va anar perdent a 
poc a poc població fins que desapareix a la darreria del segle 
xix. El seu nom perdura en la partida de Buixerques.

Vilallonga (vall i castell). Tot i ser una denominació romanç inapel-
lablement, potser som davant un topònim antic recuperat i 
catalanitzat pels colonitzadors del segle xiii, atés que el castell 
és anterior a la conquesta i el topònim sempre s’aplicà genèri-
cament a tota la vall, mai a un poble concret. La primera refe-
rència documental llatina, Villalonga, es remunta a 1258,95 i la 
primera referència catalana a 1342, Vilalonga, continguda en la 
Crònica de Ramon Muntaner, un any abans que la Vilalongua 
de la versió romanç del Llibre dels Fets.96

TERME DE PALMA I BORRó97

Aràbs:
Ador. Alcheria de Ador, alcheria que dicitur Addor; Andor.98 De l’àrab /

ad-dur/, ‘les cases’.99

Alfahuir. Alhuoyr; Alhauir; Alhuahir.100 Potser de l’àrab /al-h. uwáyr/, 
‘l’omet’, tot i que Barceló no descarta un ètim /al-khawí/, ‘el 
pla’, ‘el lloc deshabitat’, ‘el desert’.101

L’Alfàs. L’Alfaç. Originàriament devia ser una alqueria, tot i que les 
notícies que posseïm després de la conquesta es refereixen a 
l’Alfàs ja com a séquia, ja com a partida o com a centre d’una 
explotació agrària entorn d’un edifici: «la partida vulgarment 

94. Una denominació com aquesta suggereix una possible identificació entre 
el Ràfol i Buixerques, en el sentit que tots dos estigueren a tocar: el Ràfol 
albergava la població cristiana, i per aquesta raó hi havia la casa del senyor, i 
Buixerques la població musulmana.

95. Ambrosio Huici i M.ª de los Desemparados Cabanes (1982): Documentos 
de Jaime I de Aragón. Volumen IV (1258-1262), Saragossa, Anúbar Ediciones, 
doc. 922, p. 28.

96. Tot i que Gustà i Soldevila respectivament normalitzen el topònim en la 
seua forma moderna Vilallonga. Ramon Muntaner (1979): Crònica, I, a cura 
de Marina Gustà, Barcelona, Edicions 62, p. 32. Jaume I (1982): Crònica o 
Llibre dels Feits, a cura de Ferran Soldevila, Barcelona, Edicions 62, p. 277.

97. Cal tenir en compte que el terme de Palma i el de Gandia s’uniren el 
1407 per voluntat del duc Alfons el Vell, atès que havia manat fer la seua 
sepultura al monestir de Sant Jeroni. L’1 de maig de 1406, el Consell de Palma 
va nomenar el seu síndic per ratificar la unió. Ferran Garcia-Oliver (1983): 
«Documents per a la història de la Safor», Ullal, 4, pp. 96-97.

98. LR, 180 i 228; Enric Guinot (1991): Cartes de poblament medievals valen-
cianes, València, Generalitat Valenciana, p. 314.

99. CBT, 69.

100. LR, 229; HC, 7; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.136-6,1 protocol de Francesc 
Fiscal (14-VI-1390).

101. CBT, 88.

apellada l’Alfaç».102 Hi havia una altra alqueria anomenada 
l’Alfàs en terme de Gandia. De l’àrab /al-fás.h. /, ‘el camp sem-
brat’.103

-Almiserà. Almizran; Almiçran; Almizrà; Almizarà; lo loch del Mizerà, 
Almicerà.104 El 8 de desembre de 1392 Guerau de Castellverd, 
algutzir d’Alfons el Vell, la compra a Joan Boïl, cavaller de Va-
lència.105 L’abril de 1415 Almiserà ja és propietat dels hereus del 
difunt Joan de Cabrera, cavaller de Gandia,106 mentre que el 18 
de març de 1432 el seu propietari és Galceran Cirera, ciutadà 
de València. Però deu anys després el senyor és Jaume Català, 
veí d’Aiora.107 Potser de l’àrab /al-múnya/, ‘l’hort’, ‘el jardí’.108

Rafalet de Bonamira. Lo Rafal; lloc de Rafelet de Benimira.109 Queda 
despoblat el 1505 perquè els seus habitants musulmans van 
ser expulsats a Alfafuir. Els monjos jerònims reedifiquen l’indret 
en una altra banda entre 1607 i 1609, i així naix Llocnou de 
Sant Jeroni.110

Ròtova. Alcheria de Ador, que dicitur Ròtova.111 Potser de l’àrab /rút-
ba/, ‘lloc de pagament d’impostos per al bestiar’.112

Vernissa. Verniça.113 No apareix al Llibre del Repartiment, però degué 
ser una alqueria (i un riu, també) que passaria a designar una 
partida. El 14 de setembre de 1387 Alfons el Vell atorga a Pere 
Marc el terç-delme de «l’alqueria nostra o territori apellat Ver-
niça, situat en terme de la vila nostra de Gandia e del castell 
nostre de Palma».114 Aquesta referència a territori, suggereix 
que es tractava ja només de terres de conreu, sense cap ha-
bitació. El topònim Vernissa el tornem a trobar a Mallorca, en 

102. Ferran Garcia-Oliver (2009), Ausias Marc, València, Publicacions de la 
Universitat de València, p. 347.

103. CBT, 87. No conceptuada l’Alfàs com a nucli poblat.

104. HC, i, 328; LR, 181, 228 i 270; ARV, Protocols, núm. 3.199, protocol de 
Francesc Tomàs (8-IV-1434); HC, i, 328; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-26, 
protocol de Pere Rovira (18-VI-1462); ibid ., ll. 1.280-10, protocol de Pere Pu-
geriol (2-VII-1427).

105. Ibid ., ll. 1.172-6, protocol de Ramon Agualada (20-XI-1394).

106. Ibid ., ll. 1.391, núm. 766.

107. Ibid ., ll. 1.350-4, protocol de Jaume Pérez de Culla.

108. CBT, 92.

109. JCM, 32. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-4, protocol de Pere Pugeriol 
(24-I-1416).

110. Jesús Alonso (1988): Sant Jeroni de Cotalba: desintegració feudal i vida 
monàstica (segles xviii i xix), Gandia, CEIC Alfons el Vell, 104.

111. LR, 181, 267.

112. CBT, 203.

113. Arxiu Ducal de Medinaceli, L. 174/1.

114. Ferran Garcia-Oliver: Ausias Marc, p. 291. No l’he conceptuada, però, 
com a nucli poblat.
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els entorns de Santa Margalida.115 Segons Joan Coromines el 
topònim és àrab, relatiu al nom d’una tribu berber.116

Catalans:
Alqueria de l’almoina d’en Guillem Colomer. Alqueria d’en Guillem 

Colomer. Es tracta d’una alqueria unifamiliar.117

Alqueria d’en Pere Estruc. Alqueria d’en Pere Astruch.118 Quan Ausias 
Marc la compra el 14 de gener de 1439 es tracta d’una explo-
tació rural, no d’un lloc habitat.119 Probablement Pere Estruc 
l’heretà del seu pare, i a les terres hi afegí, si més no, un molí 
fariner amb un hort i casa, que havia comprat el 3 de març de 
1403 a la partida de l’Alfàs, vora un camí públic i la ribera del 
riu de Vilallonga, per un preu de 800 sous.120

Cotalba. Ja apareix com a alqueria de Borró el 29 de març de 
1261.121 Despoblat el 1388 arran de la construcció del mones-
tir de Sant Jeroni.

Llocnou de Sant Jeroni. Bastit entre 1607 i 1609 per tal d’omplir el 
buit del Rafalet de Bonamira.

Palma (vila i castell). Palma; Pallma.122

Raconc. Reconch.123 Habitualment aquesta alqueria, que prompte 
passa a ser una partida, ha estat locailtzada en terme de Vila-
llonga, però fa la impressió que més aviat es trobava dins els 
termes generals de Palma, per bé que les terres del Raconc se 
situaven en ambdós termes.124

115. Antoni Mas i Joan-Lluís Monjo (2005): «Femenia / Femenies. Un llinat-
ge toponímic mallorquí», Jornades d’Antroponímia i Toponímia (2003-2004), 
Palma, Universitat de les Illes Balears, p. 28.

116. Onomasticon, i, p. 293.

117. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-5, protocol de Pere Pugeriol (13-III-
1417). L’1 de gener de 1398 pertanyia a Joan de Quintavall i tenia dues cases 
habitades (ibid ., ll. 1.173-1, protocol de Ramon Agualada).

118. Ferran Garcia-Oliver, Ausias Marc, p. 188.

119. Ibid. No l’he inclosa, per tant, entre els nuclis poblats.

120. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.173-4, protocol de Ramon Agualada.

121. MFI, doc. 341, p. 79.

122. LR, 179; HC, ii, 645. El 3 de gener de 1388 el castell encara era utilitzat, 
perquè Joan de Novals n’és l’alcaid: alcaydus castri de Palma (AHN, Nobleza, 
Osuna, ll. 1.172-2, protocol de Ramon Agualada).

123. Ibid ., ll. 1.270-4, protocol de Pere Pugeriol (2-VII-1434).

124. Si m’incline per situar-la dins dels límits de Palma, concretament en 
terme Ador, és perquè Francesc de Pròixita, senyor de Palma, va voler cons-
truir un assut en l’alqueria del Raconc, i és obvi que no ho hauria pogut fer 
si el lloc en qüestió no hagués estat dins la seua pròpia jurisdicció. Jaume 
Castillo Castillo (1997): Els conflictes de l’aigua a la Safor medieval, Gandia, 
CEIC Alfons el Vell, p. 38.

Dubtosos:
Arnales. Arnals (?) L’11 de febrer de 1273 hi ha una donació reial 

als cristians del terme de Palma del lloc anomenat Arnales, en 
terme al seu torn d’Ador, per a plantar vinya.125

Borró. Borron; Borrà.126 Podria ser un topònim àrab, però sembla an-
terior al domini islàmic.127

Castellonet de la Conquesta. Castellon, Castiello, alcheria de Bor-
ró; Castelló de Borró; Castellonet.128 Com en el cas de Vilallon-
ga, potser som davant la catalanització de l’hispano-àrab /
qaštilyún/. El diminutiu -et, seria pres com a diferenciador dels 
altres Castelló propers.129

Navesa. Turrem que vocatur Navesa, iuxta Palma, Navesa, alqueria de 
Palma; in termino de Palma, in partita de Navesa.130 D’alqueria amb 
una torre en el Repartiment, passa, doncs, a convertir-se en una 
partida. Podria ser un topònim preislàmic. Per a Coromines, sembla 
una forma arabitzada del nom «Navasa», poble de l’Alt Aragó.131

Vilella. Villela.132 Tot i ser un diminutiu català de vila, es tracta d’una 
fortalesa almohade de mitjan segle xii, abandonada poc des-
prés de la conquesta feudal.133

TERME DE REBOLLET

Romans:
Rebollet. Castrum et villam de Reboylén, Robolé; Rebollet.134 Es trac-

ta, doncs, d’un castell i d’una vila poblada, abans de la fundació 
de la Font d’en Carròs. Potser del llatí robore, ‘roure’.

125. MFI, doc. 392, p. 305. A falta de més informació, no l’he inclosa entre 
els nuclis poblats.

126. LR, 181, 228, 267; ibid ., 229.

127. CBT, 129. Però segons Bazzana: Borró o Borrox seria un topònim àrab que 
significaria ‘les torres’. André Bazzana, «El món islàmic», p. 252.

128. LR, 181, 180, 270; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.172-5, protocol de Ramon 
Agualada; ibid ., 1.280-16, protocol de Pere Pugeriol (16-X-1440). Al Llibre del 
Repartiment s’al·ludeix a una torre entre les donacions, i el 1391 Castellonet 
estava en mans de Martí Eiximén Romeu.

129. CBT, 140.

130. LR, 179; LR, 272; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-4, protocol de Pere 
Pugeriol (20-III-1416).

131. Onomasticon, V, p. 454.

132. Jaume I: Crònica, p. 277. Tanmateix, Muntaner l’omet en la seua Crònica, 
com també el de Borró, i sí que es refereix a «tres castells» d’Alfàndec, Palma, 
Bairén, Vilallonga i Rebollet. Ramon Muntaner, Crònica, p. 32.

133. Miquel Sánchez (2013): «El refugio en altura andalusí de Vilella 
(Almiserat, Valencia), un ejemplo de arquitectura defensiva rural en el ámbito 
centro-meridional valenciano (c. 1150-1250)», Arqueologia de la Arquitectu-
ra, 10: e005. doi: http://dx.doi.org/10.3989/arq.arqt.2013.004; André Bazzana 
i Pierre Guichard (1980): «Note sur la localisation du château de Vilella», 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 16, pp. 437-442.

134. LR, 200 i 264; AHN, Nobleza, Osuna, lligall 1.280-4, protocol de Pere 
Pugeriol (14-IX-1416).
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Aràbs:
Alcudiola. Locus de l’Alcodiola; in termino de Rafelcofer, in partita de 

la Alcudiola.135 Alqueria coneguda avui dia com a el Ravalet de 
Rafelcofer. De l’àrab /al-kúdya/, ‘el turó’, ‘el pujol’, amb el dimi-
nutiu català, exactament com l’Alcudiola d’Alfàndec i l’Alcu-
diola de Vilallonga.136

Alhadedí. Alfadedí. Alqueria del terme castral de Rebollet donat el 
1252 per Jaume I a Carròs, despoblada ben aviat,137 el nom de 
la qual ha perdurat en el rierol d’Alfadalí.

Benifarés. Benifarés.138 No figura al Llibre del Repartiment. Potser va 
ser deshabitada després de la conquesta. Avui perdura com a 
partida. Segons Asín Palacios derivaria de l’àrab Banı- Farı-x, ‘els 
descendents de Farís’.139

Beniflà. Benifflà; rahalum de Beneflach.140 Alqueria del terme castral 
de Rebollet donat el 1252 per Jaume I a Carròs. Potser es tracta 
de la facció bereber /Bani Ifrán/.141

Benimaheret. Benimaheret. Alqueria del terme castral de Rebollet 
donada el 1252 per Jaume I a Carròs, despoblada ben aviat.142

Benirrama. Beniarrama. Alqueria del terme castral de Rebollet dona-
da el 1252 per Jaume I a Carròs.143 Potser de l’àrab /Bani Rah.
ma/. Tot i que, com assenyala Carme Barceló, aquest nom és de 
dona, al segle xiV hi havia musulmans que duien aquest nom.144

Elca. Elcha.145 Alqueria despoblada l’endemà de la conquesta. Potser 
de l’àrab /h. álq(a)/, ‘camp’, ‘estret de terra’, ‘freu’, ‘coll’.146

Rabat. Rahalum Rabat. Rahal del terme castral de Rebollet donat el 
1252 per Jaume I a Carròs, encara que és un assentament que 
es remunta, si més no, a l’època ibèrica. Potser de l’àrab /riba-t/, 
‘monestir fortifica la frontera’.147

135. Ibid ., ll. 1-171-25, protocol de Pere Belsa (21-III-1440); ibid ., 1280-16, 
protocol de Pere Pugeriol (23-VII-1440).

136. CBT, 84.

137. André Bazzana: «El món islàmic», p. 253.

138. José Camarena: «De la historia de Oliva y Rebollet», Iniciación a la His-
toria de Oliva (1978): Oliva, Ajuntament d’Oliva, p. 137; André Bazzana: «El 
món islàmic», p. 253.

139. Miguel Asín Palacios (1940): Contribución a la toponimia árabe en Es-
paña, Madrid, Patronato Menéndez y Pelayo, p. 68. A falta de més informació, 
no l’he inclosa entre els nuclis poblats.

140. DAG, 4 André Bazzana: «El món islàmic», p. 253.

141. CBT, 117.

142. André Bazzana: «El món islàmic», p. 253.

143. Ibid.

144. CBT, 123.

145. LR, 283.

146. CBT, 151.

147. DCVB, vol. ix, p. 77; Onomasticon, vol. 6, p. 341.

Rafelcofer. Rafalcofer, termini castri de Rebollet; Refulcofer.148 Potser 
de l’àrab /ráh. (al)l Guráb/, ‘la finca de Guráb’.149

Catalans:
Alqueria d’Arnau Roger. Vegeu Alqueria d’en Roger i Alqueria dels 

Frares.
Alqueria d’en Pujades. Alqueria d’en Pujades.150

Alqueria d’en Roger. Vegeu Alqueria d’Arnau Roger i Alqueria dels 
Frares.

Alqueria d’en Savall. Alqueria d’en Çavall.151

Alqueria d’en Siscar. Alcarea d’en Siscar.152 Vegeu Alqueria dels Fra-
res. Aquesta alqueria podria ser el Rafal Xiscar o Rafalxescás en 
terme de la Font, citat per Escolano i que hauria desaparegut 
després de l’expulsió dels moriscos.153 Els moriscos deien i es-
crivien Rah . l Xiscar.154

Alqueria de la Comtessa. L’Alqueria de la Comtessa. Topònim tar-
dà, de mitjan segle xVi. Fins llavors havia estat coneguda com 
a l’Alqueria Nova (distinta tant de l’Alqueria Nova que forma 
part d’Almoines com de l’Alqueria Nova que pertany el senyo-
riu dels Cardona) i a la qual s’integrarà l’Alqueria dels Frares. 
El nom deu correspondre a l’única comtessa del segle xVi del 
comtat d’Oliva, Magdalena de Centelles i Folc de Cardona, ger-
mana i hereva del IV comte d’Oliva, Pere, i esposa del V duc de 
Gandia, Carles, amb el qual es casa el 1548.155 A la primeria del 
segle xVii encara el poble és conegut amb el vell Alqueria Nova 
o l’Alquerieta.

148. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.172-2, protocol de Ramon Agualada (6-I-
1388); Enric Guinot (1991): Cartes de poblament, p. 571.

149. CBT, 198. Fóra probable que el Rafalcohor al qual es refereix Escolano 
siga, en realitat, Rafelcofer (Rafalcofor).

150. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-6, protocol de Pere Pugeriol (15-X-1418). 
No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

151. Ibid. No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

152. Ibid ., ll. 1280-5, protocol de Pere Pugeriol (10-X-1417).

153. José Camarena, «De la hª de Oliva y Rebollet», p. 140. Però el 1609, en 
vespres de l’expulsió dels moriscos, no hi ha cap Rafal Xiscar o Rafalxescàs: 
Francisco Pons Fuster (1981): Aspectos económico-sociales del condado de 
Oliva (1500-1750), València, Ajuntament d’Oliva, p. 8.

154. Ana Labarta: «Cuentas del tendero morisco», p. 138.

155. Tanmateix, d’altres proposen que hauria estat fundada per Beatriu d’Urrea, 
regent del comtat d’Oliva entre 1480 i 1486 sobre el solar d’un conjunt de ca-
ses. Vegeu Rubén Galera Hernández (2014): «Apunts biogràfics de la Comtes-
sa de l’Alqueria, Beatriu Ximénez d’Urrea», L’Alqueria de la Comtessa en festes, 
l’Alqueria de la Comtessa, s. p.; Frederic Costa, Rafael Jordà, Abel Soler (2005): 
L’Alqueria de la Comtessa . Geografia, història, patrimoni, l’Alqueria de la Com-
tessa, Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, pp. 42-43. Amb tot, la tardana 
aparició del topònim apunta més aviat cap a Magdalena de Centelles.
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Alqueria dels Frares. Alqueria d’en Roger, àlies dels Frares; l’Alqueria 
dels Frares òlim lo Rafal de en Siscar.156 El 1411, Arnau Roger 
dóna la meitat de l’alqueria al seu germà Antoni, i anys des-
prés Antoni transfereix al seu torn aquesta meitat als frares 
de Sant Jeroni, d’on li ve el nom. El 1541 queda annexada a la 
parròquia de Rafelcofer, i després passa a integrar l’Alqueria de 
la Comtessa.

Alqueria Nova. L’Alqueria Nova. Vegeu Alqueria de la Comtessa.
La Font d’en Carròs. Fontis de Rebolleto; La Font d’en Carròs, locus 

de la Font, La Font d’en Carròs termini baronie de Rebollet; Fon-
tis d’en Carroz157. Els Carròs funden la vila cap a 1329-1330 i 
li assignen, dins els seus termes generals, els llocs de Potries, 
Beniflà, Rafelcofer i la que seria l’Alqueria dels Frares.

Dubtosos:
Íxber. Híxbar, Íxber.158 Coromines el fa d’origen preromà. El 1602 

encara estava poblada.
Mediona. Mediona.159 Segons Josep Camarena l’alqueria podria ha-

ver desaparegut al segle xiV.160 En contra de l’opinió de Joan 
Coromines, Carme Barceló afirma que el topònim no és d’eti-
mologia àrab.161

Potries. Putries; locus de Potries, termini de Olive, locus de Potries, 
termini de Rebollet.162 Tot i que Joan Coromines li dedica un 
entrada extensa, l’origen del topònim és incert. Les reflexions 
sobre «els moros autòctons, abans mossàrabs» són historio-
gràficament insostenibles.163

Oliva. Oriba.164 Tot i que podria relacionar-se amb /Awraba/, lloc prop 
de Dénia citat per Ibn al-Abbâr, no hi ha una opinió unànime.165

156. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.270-6, protocol de Pere Pugeriol (16-VI-
1441); La Crònica del pare Castillo, AHCG, MP-11 (l’original és a l’ACV).

157. Robert Ignatius Burns (1973): Islam Under the Crusaders . Colonial Sur-
vival in the Thirteenth-Century Kindgom of Valencia, Princenton, Pricenton 
University, p. 43; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-7, protocol de Joan de Llorca, 
(26-II-1422); ibid ., ll. 1.280-16, protocol de Pere Pugeriol (6-VIII-1440).

158. José Camarena: «De la hª de Oliva y Rebollet», p. 138.

159. LR, 264 i 283.

160. Segons Camarena, Mediona ha perdurat en la partida de Miliona (José 
Camarena: «De la hª de Oliva y Rebollet», p. 137). Però en aquest mateix any 
de 1978, Miliona no apareix en el repertori de partides d’Oliva. Vegeu Salva-
dor Cardona (1978): «El medio físico», Iniciación a la historia de Oliva, p. 61.

161. CBT, 177; Onomasticon, v, p. 243. Cal recordar que hi ha un altre Mediona 
al Penedès.

162. André Bazzana: «El món islàmic», p. 253; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1280- 
4, protocol de Pere Pugeriol (14-II-1416 i 12-VI-1416).

163. Onomasticon, Vi, p. 273.

164. LR, 264.

165. David Caldes (2015): «Aproximació al paisatge històric d’Oliva: l’espai 
urbà (i)», Cabdells, xiii, p. 77.

TERME DE BAIRÉN166

Romans:
Bairén. Término de Bayrén, castell de Bayrens.167 La vila estava pobla-

da abans de la conquesta de Jaume I.
Aràbs:
Alcaiceria. Alcaceria.168 De l’àrab /al-qaysaríya/, ‘el basar’.169

Alcodar. Alcodar, Alcodeir, Alcodeyr.170 Despareix arran de l’expulsió 
dels moriscos. Potser de l’àrab /al-gud. ayr/, ‘l’olleria petita’.171

Alfarrassí. Alharracín; Alharracim; Alfarrazí; Alferratzí; Alfarraz.172 Cone-
guda com a alqueria d’en Constantí entorn si més no dels anys se-
tanta i vuitanta del segle xiV, fins a 1384 en què el cavaller Ramon 
Constantí la ven a Joan de Quintavall.173 I és una de les alqueries 
que, quatre anys més tard, el mateix Quintavall ven a l’almoina 
d’en Conesa. Potser de l’àrab /al-kharrazin/, ‘els sabaters’.174

L’Alfàs. L’Alfaç, l’alqueria d’en Cabot. El 6 de febrer de 1427, Miquel 
de Santjoan i la seua dona, veïns de Gandia, venen l’alqueria 
de l’Alfàs a Vicent Cabot. Per això a partir d’ara seria conegu-
da també com a l’Alqueria d’en Cabot,175 i després, pel seu nou 
propietari, l’Alqueria d’en Carbonell. L’Alfàs s’integraria en Bellre-
guard, i cal no confondre-la, doncs, amb l’Alfàs del terme de Pal-
ma. De l’àrab /al-fás.h. /, ‘el camp sembrat’.176

Almatzem. Almatcem, del Machzem.177 Per un document de l’1 de 
febrer de 1389 sabem que l’alqueria d’Almatzem estava situa-
da en la partida del Real i que pertanyia al benifet instituït per 
Domingo Roca. L’almatzem al·ludeix als partidors de les séqui-

166. He descartat, per falta de confirmació documental, un llegendari Be-
nizalema que, segons Escolano, es trobava sota les aigües al peu del castell 
de Bairén.

167. LR, 181; JCM, 3.

168. DAG, 5; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.172-5, protocol de Ramon Agualada 
(17-VI-1391). En aquesta data, en una venda de terres, l’Alcaiceria ja és una 
partida i per les seues immediacions passava el camí de Piles.

169. CBT, 234.

170. LR, 303, 304. Torna a aparèixer el 1244 arran de la distribució de les 
aigües del terme de Gandia (DAG, 5, 6).

171. CBT, 79.

172. LR, 302, 304; DAG, 4 i 5; JCM, 51; Manuel Febrer Romaguera (2006): Les 
aljames mudèjars valencianes en el segle xv, València, Universitat de València, 
pp. 87-99; HC, ii, p. 558.

173. José Luis Pastor Zapata (1990): El ducado de Gandía: un señorío valen-
ciano en el tránsito de la Edad Media a la Moderna, Madrid, Editorial de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, p. 31.

174. CBT, 187.

175. APPV, protocol núm. 21.386, protocol de Joan de Pina.

176. CBT, 87.

177. JCM, 49.



[ 77 ]

Usos i abUsos de la toponímia. toponímia major de la safor

es: «lo terç almatzem o partidor en lo terme del Real».178 De 
l’àrab /al-makhzan/.179

L’Assoc. Açoch; l’alqueria d’en Roca, del Açoch; l’Asoch; loch apellat 
de l’Infant o de l’Açoch; alquaree d’en Martorell sive de l’Açoch; 
in partita de les Files sive de l’Açoch.180 Aquesta alqueria seria 
comprada per Vicent d’Orriols i posteriorment per la família 
Martorell, per això serà coneguda també pels noms dels dos 
respectius propietaris. De l’àrab /as-sq/, ‘el mercat’.181

Atel. Domos in Candia et II iovatas in Atel. No en tenim cap més no-
tícia tret d’aquesta provinent del Llibre del Repartiment.182 Pot-
ser de l’àrab /at-tájj/, ‘turó’, ‘el pujolet’.183

Atzucac. Azucach.184 De l’àrab /az-zuqqáq/, ‘el carreró’.185

Barx. Barg; Barig.186 Apareix citat el 1244 en la distribució de les ai-
gües del terme de Gandia per a posteriorment esdevenir una 
partida. Devia estar situada vora al riu, perquè en un tros de 
terra venut el 20 de maig de 1390, situat en la partida de Barig, 
confrontava «cum rambula dicte ville ex tribus partibus»,187 i 
a més comptava amb una torre.188 Com el Barx del senyoriu de 
Valldigna deu provenir de l’àrab /búrj/, ‘la torre’.

Beneixida. Benexida.189 Potser de l’àrab /Bani Jidda/.190

Benialgaig. Benalgaig, Benialgaig.191

178. HC, iii, p. 920.

179. CBT, 240.

180. LR, 190; JCM, 49; HC, iii, 921. MCG, 81; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-
13, protocol de Pere Pugeriol (22-XI-1430); ibid ., ll. 1.280-16 (21-XII-1440). 
Apareix ja el 1244 arran de la distribució de les aigües del terme de Gandia 
(DAG, 5).

181. CBT, 99.

182. LR, 302. No és segur que Atel, o potser millor Atell, estiga situat a la 
Safor, però el fet que la casa del beneficiari estiga situada a Gandia, fa pensar 
que les dues jovades que també se li atorguen, és a dir, les 72 fanecades, 
haurien de ser prop del nucli de residència.

183. CBT, 243. A falta de més informació no he inclòs Atel, o Atell, entre els 
nuclis poblats.

184. LR, 190; DAG, 5.

185. CBT, 244. Abel Soler la identifica amb l’Alqueria Nova i aquesta al seu 
torn amb l’alqueria d’en Vidal de Favars, sense aportar, però, cap document 
acreditatiu. Abel Soler (2011): Benipeixcar . Imatges i paraules per a la memò-
ria, Gandia, Ajuntament de Gandia, p. 83.

186. DAG, 5; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-26, protocol de Pere Rovira (11-
III-1462).

187. Ibid ., ll. 1.172-4, protocol de Ramon Agualada.

188. El 20 de març de 1391 es ven un hort tapiat «in partita de Barig, cum 
quadam turri» (ibid ., ll. 1.172-5, protocol de Ramon Agualada).

189. Josep Sanchis Sivera (1980): Nomenclátor . . ., 102 (28-II-1334).

190. CBT, 108.

191. DAG, 5.

Beniamís. Benihamiç; Beniamiz.192 El 1425, el seu propietari és Mi-
quel Dalmau, el qual posseeix també Rafalsineu.193 El seu nom 
dóna també nom a una séquia, el reg de la qual perdura en la 
partida de Beniemís, en la marjal de Piles. Potser de l’àrab /Bani 
Khámis/.194

Beniarjó. Benidarjó; Benizairon, Benizarion, Benizeiró; Benizergó; Be-
niargó, Beniarjó.195 De l’àrab /Bani Zarjún/.196

Benicanena. Beniquinena, Beniquineyna; Benicanea, Benicanina, Be-
nicaniura, Benicarena, Beninene, Beniquana, Beniquanena, Be-
niquena, Beniquenena, Beniquerena, Beniquanena, Canena.197 
Desapareix després de l’expulsió dels moriscos. Potser del nom 
de tribu àrab /Bani Kinána/.198

Benicaiscais. Reallum de Benicascax; Benicaiscaix, alias nominatum 
el Real.199 Beniscaiscais és, doncs, el nom primigeni del Real.

Benicassareig. Beniozareg, Beniazareg; lo loch apellat Benicaçareig; 
Benicacerig; Benicassareix, Benicasareig, Benichasareig, Benio-
zareg; Benicareg.200 Situat en terme del Real, vora la munta-
nya, tal com assenyalen diverses vendes de terres. Durant tot 
el segle xV no és més que una partida, però estranyament en 
els capítols de la venda del senyoriu de Joan Cardona a Maria 
Enríquez, l’any 1502, inclouen, a més de Beniopa, Benipeixcar, 
l’Alqueria Nova, l’Alqueria d’en Foixet i el Real, Benicassareig.201 
Amb tot, no devia ser un lloc habitat.

Benicaurix. Despoblat de Benipeixcar.202

Benieto Jussà. Beniatam, Beniaton; Benieto Alhondón, Benieto el de 
Suso, Benietos Jusanos; Beniyeto Jussà; Benieto Elemosine.203 
També anomenada Benieto dels Cristians i situada dins els ter-

192. JCM, 52, 15; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.305-7, protocol de Guillem Ba-
laguer (10-III-1421). En aquesta última data Beniamís fita amb l’alqueria de 
l’Assoc o d’en Martorell.

193. Ibid ., c. 551, doc. 3, f. 30.

194. CBT, 117.

195. LR, 181; DAG, 3, 4, 5; Abel Soler (2007): Beniarjó . Poble de la Safor i Se-
nyoria d’Ausiàs March, Beniarjó, Ajuntament de Beniarjó, p. 64; MCG, 31.

196. CBT, 111.

197. LR, 302, 303, 304; HC, iii, 1.254.

198. CBT, 113.

199. Abel Soler (2007). El Real de Gandia . Geografia, història, patrimoni. El 
Real de Gandia, Ajuntament del Real de Gandia, p. 39; Ferran Garcia-Oliver 
(1982): «“Hòmens de vila” contra cavallers a la Safor del Quatre-cent: les 
manifestacions d’una crisi?», Guaita . Revista d’història i cultura, 1, p. 27.

200. LR, 180, 268; DAG, 5; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.205-1, protocol d’Esteve 
Pedró (V-1331); ibid ., ll. 1.175-11, protocol de Joan Avellà (21-VIII-1433); HC, 
iii, p. 920; MCG, 24.

201. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.121-25, protocol de Lluís Erau.

202. JSS, 112.

203. LR, 302, 303 304; DAG, 4; JCM, 69; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.391-765, 
protocol de Pere Pugeriol (7-XI 1420).
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mes de la vila de Gandia. Ara bé, Benieto no s’integra en el 
nucli d’Almoines, sinó que en queda separat. De fet, els jurats 
de Gandia, a efectes fiscals, diferencien el 1485 els «lochs de 
la Almoina e Benieto Jusà». L’any 1500 queda integrada al se-
nyoriu dels Borja.204

Benieto Sobirà. Beniyeto Sobirà, Benieto d’en Ortoneda; Benieto d’en 
Bernat Ortoneda; Benieto d’en Abelló; Benieto d’en Morera; Be-
nieto d’en Samorera.205 L’Almoina de la catedral de València, que 
posseeix Benieto Jussà des de 1398, compra Benieto Sobirà el 
1418 a Guillem Abelló. Després de passar per diversos senyors, 
Francesc de Borja l’adquireix el 1548. Dos d’aquests propieta-
ris són Lluís Masquefa i Vicent Calbet, raó per la qual Benieto 
Sobirà també és conegut com a Alqueria d’en Mazquefa i Al-
queria d’en Calbet o Alqueria de Vicent Calbet.206 Annexionada 
a Almoines el 1574, queda despoblada després de l’expulsió 
dels moriscos.

Benimesquit. Benimesquith, en terme de Beniopa.207

Beniopa. Beniogba, Beniopa, Benagba, Beniocha, Beniopar; Beniop-
pa; Benihopa, Beninova, Beniope, Benioppa, Benioya, Benyopa, 
Benyopar, Penyopa.208 De l’àrab /Bani cÚqba/.209

Benipeixcar. Benampiscar; Benibiscayr; Benipascar, Benipesar, Beni-
pescar, Benipeschar, Benipeixchar, Benipexquar, Benipeixquar, 
Benipexcar, Penipexcar, Benipexscar, Benipexacar.210 Potser de 
l’àrab /Bani Biškart/, nom que portaven alguns musulmans va-
lencians en època cristiana.211

204. MCG, 31.

205. DAG, 4; JCM, 69; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1291-1, protocol de Ramon 
Agualada; ibid ., 1.280-5, protocol de Pere Pugeriol; ibid ., 1.350-3, protocol de 
Jaume Pérez de Culla (7 de maig de 1426); ibid ., 1.280-17, protocol de Pere 
Pugeriol. Benieto Jussà i Benieto Sobirà tots dos foren anomenats els Benietos 
(DAG, 4 i 5).

206. Ibid ., 1.280-16 (23-VIII-1440); MCG, 31 (any 1484).

207. Només hi ha una referència en un document de 1279, i a falta de més in-
formació no he inclòs Benimesquit entre els nuclis poblats. Abel Soler la identi-
fica amb Benipeixcar, dut per unes mutacions fonètiques agafades pels cabells, 
vegeu Abel Soler (2011): Benipeixcar, p. 82. L’ingent treball d’aquest historiador 
i digne d’elogi, en una suma enorme de monografies locals, es dilueix massa 
sovint en raonaments discutibles. Només cal fer-se compte de la interpreta-
ció del topònim Rafelcofer, verbigràcia, per a mesurar l’abast especulatiu. Abel 
Soler (2015): Rafelcofer . Geografia, Història, Patrimoni, Rafelcofer, Ajuntament 
de Rafelcofer, pp. 74-75. Això no lleva que jo mateix puga equivocar-me, però 
sempre m’he mantingut en el límit del document i de les explicacions filolò-
giques dels experts. El meu treball queda obert a la revisió i la impugnació a la 
llum de noves fonts documentals, recerques i anàlisis.

208. LR, 180, 302, 304, 267, 268, 270; DAG, 6; HC, iii, p. 1255.

209. Ja apareix citada al segle xii: «qaríya Bani cUqba. CBT, 122.

210. LR, 192; en un document del 22 de febrer de 1276: Abel Soler: Beni-
peixcar, p. 81; HC, iii, p. 1255. Ja apareix el 1244 arran de la distribució de les 
aigües del terme de Gandia (DAG, 5).

211. CBT, 122.

Benirredrà. Benirridà, Beniredà.212 De l’àrab /Bani Rid. á/.213

Benirugat. Beniragat, Benirragat, Benirogat, Benrogat.214 Després del 
repartiment de les aigües de 1244, tornem a tenir referència a 
l’alqueria en unes afrontacions arran d’una venda de terres el 
1313 i el 1314.215 El 1404 apareix com el «camí de Benirugat» 
i ha deixat de ser una alqueria.216 Potser de l’àrab /Bani Rugát/, 
«els descendents de Rugat». Amb tot, Rugat deu ser un topò-
nim preislàmic.217

Benissuai. Benixuaybe; Benixuayp; in territorio de Benixuay, in termino 
dicto loco [Benicanena], in partita de Benixuay; Benixuayp; Be-
nixuayb; Benixuaxip.218 Deu haver-se despoblat abans de 1609, 
perquè no consta en la documentació referida a l’expulsió. De 
l’àrab /Bani Šucáyb/.219

Daimús. Damuz, Deymuç; Daymuç; Adeymuç.220 L’alqueria pertany el 
1391 a Nicolau Carbonell,221 però Guillem Martorell la compra 
el 15 de novembre de 1389 a Miquel Dalmau, notari de Gan-
dia, i a la seua dona Guisabel. Fitava amb terres de l’alqueria 
de Domingo Bertran, el camí de la Dula, el camí del Grau de 
Gandia a Oliva i terres de l’alqueria de Francesc Guillem.222 El 
14 d’agost de 1398, si més no, ja és a mans dels Sifre, i el 2 de 
setembre de 1440 és propietat de Beatriu, viuda de Joan Sifre, 

212. JCM, 53, 65.

213. CBT, 123. La vila d’Ontinyent rep l’alqueria de Benirredrà el 1381, gràcies 
a la donació testamentària d’un cavaller. La vila, al seu torn, en ven la meitat 
a Joan Gascó el 1367. Els Cardona, posteriors senyors d’aquesta meitat, la 
venen a la catedral de València, raó per la qual apareix a la documentació cap 
a la fi del segle XV un «Benirredrà d’Ontinyent» i un «Benirredrà del Capítol»: 
Alfred Bernabeu (1988): «Benirredrà. Un senyoriu municipal d’Ontinyent», 
Almaig . Estudis i documents, 4, pp. 67-70.

214. DAG, 4 i 5.

215. Elías Olmos Canalda (1961): Inventario de los pergaminos del Archivo 
Catedral de Valencia, València, arquebisbat de València, docs. 1.235 i 1270, 
pp. 150 i 154.

216. JCM, 75.

217. CBT, 203 i 257.

218. LR, 192; DAG, 5; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-4, protocol de Pere Pu-
geriol (29-X-1416 i 24-XI-1416); ibid ., ll. 1.280-20, protocol de Pere Pugeriol 
(27-V-1427); ibid ., ll. 1.181-25, protocol de Pere Belsa (24-X-1440); HC, iii, 
921. El 24 d’octubre de 1440, per Benissuai passava el camí que menava a 
l’ermita de Santa Anna.

219. CBT, 124.

220. JCM, 59, 53; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.75-2, protocol de Miquel Bru-
guera; HC, ii, p. 686. El 1244 ja apareix citat al document de distribució de les 
aigües del terme de Gandia (DAG, 4, 5).

221. JCM, 53.

222. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.175-2, protocol de Miquel Bruguera.
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cavaller difunt de Gandia.223 De l’àrab /ad-daymús/, ‘la cister-
na’, ‘el soterrani’, ‘el racó’.224

Piles. Piles. L’alqueria ja apareix citada en un document de 1318.225 
Els Verdeguer, prohoms de Gandia ja la posseeixen cap a la 
dècada dels vuitanta del segle xiV. També són senyors d’una 
altra alqueria a tocar de l’Assoc o Alqueria d’en Martorell. Pi-
les roman en mans dels Verdeguer almenys fins a la dècada 
dels quaranta del segle xV.226 El 1452 és propietat de Jaume 
de Pallàs, àlies Lladró, cavaller de València.227 De l’àrab /balád 
Bílaš/.228

Rafalabenadir. Rahal Aben Adir.229

Rafalabenjacob. Raale Avenjacob, raale Beniacob.230 No se’n tornen 
a tenir notícies després del Repartiment amb aquest nom.

Rafalaixet. Rafalaixet; Rafalayet sive l’alqueria sobirana.231 Una de les 
alqueries que el 1398 ven Joan de Quintavall a l’almoina d’en 
Conesa, futura Almoines.

Rafalaleig. Rahalaleig, Rahal Algrig.232 No ha quedat rastre docu-
mental després del repartiment de les aigües de 1244.

Rafalcaïd. Rahalcadi, Rafalcadi; alcarea de Rafalcayt.233 Rafalcaïd pot-
ser siga l’«alqueria del senyor marquès», és a dir, del marquès 
de Villena Alfons el Vell, en un cens de 1373. El 1388, en un 
document del 16 de març, s’esmenta Rafalcayt ja com una par-
tida. Però en una transacció del 29 de juliol de 1391 encara hi 
ha cases i residents (comorantes) en l’alqueria de Rafalcaïd i en 
una altra del 26 de juliol de 1421 figura un Jaume Pedrolo com 
a veí de Rafalcaïd.234 Probablement de l’àrab /ráh. (al) al-qáyd/, 
‘la finca de l’alcaid’.235

223. Ibid ., ll. 1.173-1, protocol de Ramon Agualada i ll. 1.350-3, protocol de 
Jaume Pérez de Culla, respectivament.

224. CDT, 150.

225. JSS, 348.

226. El 26 de novembre de 1439, el senyor és Francesc Verdeguer (AHN, No-
bleza, Osuna, ll. 1350-3, protocol de Jaume Pérez de Culla).

227. Ibid ., ll. 1.168-5, protocol de Pere Rovira.

228. CBT, 194.

229. En un document de 1312. JSS, 366.

230. LR, 303, 304.

231. Ferran Garcia-Oliver (2003): «Almoines i els Borja», L’Almoina . Revista 
d’informació i cultura, 30, pp. 20-23; Manuel Febrer Romaguera: Les aljames 
mudèjares valencianes, pp. 87-99.

232. DAG, 4 i 5.

233. Ibid ., 4; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.183-1, protocol de Ramon Agualada.

234. Ibid ., ll. 1.172, protocol de Ramon Agualada; ibid ., ll. 1.1362-4, protocol de 
Francesc Fiscal; ibid ., ll. 1.205-3, protocol de Pere Pugeriol. En un altre docu-
ment del 28 de juliol de 1427, la partida de Rafalcaïd fitava amb el camí de 
l’Antigor (ibid ., ll. 1.280-10, protocol de Pere Pugeriol).

235. CBT, 272.

Rafalnecle. Rafal Nechle.236 Devia tractar-se d’una alqueria unifami-
liar treballada per musulmans el 1403.

Rafalsineu. alqueria d’en Xineu, l’alqueria d’en Sineu; Sineu; Rafal-
sineu.237 El seu propietari és, el 1425, Miquel Dalmau, senyor 
també de Beniamís.238 Desapareix després de l’expulsió dels 
moriscos, però com a partida encara perdura almenys fins a 
1830 com a Rafalsenau.239

Rafalsultà. Rafal Acostan, Rahal Çoltan; Rafalsoltan.240

Rafalxumeiex. Rafal Xumeyex.241 Probablement, una alqueria unifa-
miliar treballada per musulmans el 1403.242

Rafassatna. Raal Açera; Rahalaçenna; Rafaçanna d’en Quintavall; 
Rafaçannar; Rafacemia; Rafaçalna, Rafacenna; locus de Raffa-
çatna.243 Propietat dels Corella des del temps de la conquesta, 
Alfons el Vell els la confisca per Alfons el Vell per fer costat a 
Pere I de Castella en la guerra contra la Corona d’Aragó. Poc 
després, Alfons el Vell en fa donació a Bernat Torres i aquest al 
seu torn la ven a Joan de Quintavall.244

Rafalislem. Rafalizlem.245

La Ràpita. Alqueria citada el 1244 arran de la distribució de les ai-
gües del terme de Gandia.246 El 1267 apareix com «in loco vo-
cato Ràpita, iuxta stagnum», abans d’esdevenir una partida, i 
comptava amb un torre i un molí. Segons Camarena estaria 
situada en el Grau Vell, al Molí de Santa Maria.247 El 24 de juliol 
de 1391 la Ràpita continuava tenint l’estany en les immedi-
acions, i vuit anys després, el 13 de juliol de 1398, sabem per 
un document de compra venda que aquest estany era el de 

236. JMC, 15.

237. Ibid ., 15, 52, 60; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.175-7, protocol de Joan Ave-
llà (IX-1384); MCG, 31.

238. AHN, Nobleza, Osuna, c. 551, doc. 3, f. 30.

239. José Sanchis i Francisco Gil (1987): Rasgos históricos de Almoines, Ajun-
tament d’Almoines, Almoines, p. 17.

240. DAG, 4 i 5; MFI, doc. 1.718, p. 375 (26-VII-1274).

241. Ibid.

242. Per aquesta raó no l’he inclòs entre els nuclis poblats.

243. LR, 2.148; DAG, 4; JCM, 61; ARV, Governació, 2.225, f. 25v. (17-IV-1435); 
AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1350-5, protocol de Jaume Pérez de Culla (31-III-
1425); HC, ii, 559, 561; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-26 (14-V-1462).

244. Informació continguda en un document del 18 de gener de 1392. AMG, 
Pergamins, núm. 91. Rafassatna, però, no forma part del lot d’alqueries que 
Joan de Quintavall va vendre el 1398 a l’almoina d’en Conesa. Aquesta 
absència suggereix que Rafassatna seria objecte d’una transacció pròpia.

245. LR, 303.

246. DAG, 5 i 6.

247. Josep Camarena (1983): «Documents per a la història de la Safor», Ullal, 
2, p. 67.
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Sancti Nicolai.248 De l’àrab /rábit. a/, ‘lloc d’oració i guerra’, ‘lloc 
de guaita’.249

Sahara. Çahara; alqueria de n’Abelló, alqueria de Guillem Abelló.250 
Una de les alqueries que integraria Bellreguard.

Sotaia. Alqueria de Çotaya d’en Roca.251Vegeu Bellreguard.
Xeresa. Exereza; Xeressa, Xereza; Exeresa.252 Potser de l’àrab /šaríša/, 

‘carrasca’, ‘alzina’, ‘coscoll’, ‘garriga’. Tot i que l’origen de la pa-
raula no és àrab i es tracte probablement d’un ètim llatí (quer-
cus, cerrus), adoptat pels musulmans.253

Catalans:
L’Almoina. Vegeu Almoines.
Almoines. Les Almoines. El nom procedeix de la venda feta per Joan de 

Quintavall de les alqueries d’Alfarrassí, Rafalaixet, l’Alqueria del 
Taronger, Benieto Jussà i Rafassatna a l’Almoina d’en Conesa de 
la catedral de València el 12 de setembre de 1398. En el cens de 
1391 quatre d’aquestes alqueries duen el nom de «l’Alqueria d’en 
Quintavall, la d’amunt», «Rafaçanna d’en Quintavall», «l’Alqueria 
del Taronger d’en Quintavall» i «tres casats d’en Quintavall».254 
L’Almoina de la catedral de València permuta les Almoines per un 
senyoriu a Burjassot a Beatriu Cervelló i Pere Ferràndiz d’Íxer,255 
per a passar a integrar el senyoriu dels Borja a partir de l’any 
1500.256 Alfarrassí, Rafassatna i l’Alqueria Nova, fundada entre 
1420 i 1430, constitueixen el nucli del futur poble d’Almoines.257

Alqueria d’Antoni Gallac. Alqueria d’Antoni Gallach. Situada a la 
partida del camí de València.258

248. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1-136-62-4, protocol de Francesc Fiscal; ibid ., ll. 
1.173-1, protocol de Ramon Agualada.

249. CBT, 273.

250. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.175-11, protocol de Joan Avellà (13-V-1433); 
ibid ., ll. 1.323-9, protocol de Joan de Llorca (19-II-1428). Fitava amb les al-
queries de Sotaia, l’Almoina, l’Alfàs (en Cabot) i Ramon Valls. Guillem Abelló 
posseí també durant un temps Benieto Sobirà.

251. JCM, 52. El 26 de febrer de 1403 figura n’Agnès Roca com a propietària 
de Sotaia (AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.173-4, protocol de Ramon Agualada).

252. JCM, 29; HC, ii, 624, 923; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.350-25, protocol de 
Jaume Soler (10-IV-1424).

253. CBT, 226.

254. JCM, 61-62. L’«Alqueria d’en Quintavall, la d’amunt», del mateix cens de 
1391, segurament és Benieto Sobirà.

255. José Luis Pastor Zapata: El ducado de Gandía, p. 304.

256. Ferran Garcia-Oliver: «Almoines i els Borja», pp. 20-23.

257. No he inclòs Almoines, doncs, un nucli poblat, perquè és posterior a la 
cronologia en què es mou aquest treball.

258. «Prop de la Creu», diu el document. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.168-2, 
protocol de Pere Rovira (26-XI-1443). El document, en què Antoni Gallac pro-
cedeix a arrendar l’alqueria durant tres anys, no especifica que la possessió 
rep aquest nom, però he cregut convenient donar-li, ni que siga provisional-
ment, el nom del propietari. No era un nucli un poblat.

Alqueria d’Arnau Andreu. Alqueria d’Arnau Andreu.259 Degué passar 
per herència a Ramon Andreu i posteriorment a Joan Andreu. 
L’alqueria fitava amb la séquia del Rei i el camí de la Mar.260

Alqueria d’en Bartomeu Dalmau. Alqueria d’en Berthomeu Dal-
mau.261 Vegeu Miramar.

Alqueria d’en Bartomeu Martí. Alqueria d’en Berthomeu Martí.262 
Vegeu alqueria d’en Carbó.

Alqueria d’en Bernat Torres. L’alqueria d’en Bernat Torres.263 Vegeu 
Rafassatna.

Alqueria d’en Bernat Verdeguer.264 Vegeu Piles i Guardamar.
-Alqueria d’en Bertolí. Fitava amb l’alqueria de Palmera i el terme 

d’Oliva, és a dir, de Rebollet.265

Alqueria d’en Cabot. L’alqueria de en Cabot.266 Vegeu l’Alfàs, l’Alque-
ria d’en Carbonell i Bellreguard.

Alqueria d’en Cabrera. Alqueria d’en Johan Cabrera. Vegeu Almiserà.267

Alqueria d’en Calbet. Calbet, Alqueria d’en Calbet, Alqueria d’en Vi-
cent Calbet. Vegeu Benieto Sobirà.

Alqueria d’en Carbó. L’alqueria de Carbó; in partita alcharea d’en Car-
bó.268 El 9 d’octubre de 1424, Jaume Martí, veí d’Ondara i habitant 
a Gandia, empenyora l’alqueria anomenada d’en Carbó per al dot 
de la seua filla Paula, dada que du a identificar l’alqueria de Jaume 
Martí, que al seu torn havia heretat de son pare Bartomeu Martí, 
amb l’alqueria de Carbó. Fitava amb els camins de Daimús i de 
Piles, en un document del 24 de desembre de 1427.269

Alqueria d’en Constantí. Vegeu Alfarrassí.
Alqueria d’en Dalmau Almenar. Vegeu Daimús.

259. El 22 de febrer de 1388 Domingo Sorió i la seua dona Floreta, commo-
rantes en l’alqueria d’Arnau Andreu, a l’horta de Gandia, deuen a Arnau An-
dreu 540 sous d’un préstec «ad opus laborandi sive arandi predicta alcharea 
vestra» (ibid ., ll. 1.175-1, protocol de Miquel Bruguera).

260. Ibid ., ll. 1.205-3, protocol de Pere Pugeriol (4-X-1421), i ibid ., ll. 1.205-4, 
protocol de Pere Pugeriol (31-I-1449). No era un nucli un poblat.

261. JCM, 60.

262. Ibid ., 15.

263. Ibid ., 51.

264. Ibid ., 53.

265. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.269-5, protocol de Ramon Agualada (10-IV-
1409). A falta de més informació, no l’he inclosa entre els nuclis poblats.

266. El 30 d’octubre de 1393, Antoni Cabot, veí de Gandia, cancel·la un deute 
amb Nicolau Llobet «commoranti in alquerea mea» (AHN, Nobleza, Osuna, 
ll. 1.175-4, protocol de Miquel Bruguera).

267. Quan passa als Cabrera, Almiserà, com Palma i Borró, pertany al terme 
de Gandia.

268. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1350-25, protocol de Jaume Soler (9-X-1424); 
ibid ., ll. 1.280-11, protocol de Pere Pugeriol (24-XII-1427).

269. No era un nucli un poblat.
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Alqueria d’en Domingo Bertran. Alqueria d’en Domingo Bertran.270 
Estava situada vora el camí i barranc de Benirugat, en un do-
cument de 1404.271

Alqueria d’en Foixet. Alqueria d’en Foxet.272 El 1381 compta amb 
quatre cases, però en les preses de possessió de les alqueries 
d’Hug de Cardona mai no s’esmenta cap representant. Tanma-
teix, el 22 d’octubre de 1440 dos musulmans de l’alqueria apa-
reixen en una transacció econòmica.273

Alqueria d’en Francesc de Pertusa. Alqueria de Francesch de Pertu-
sa.274 Poblada per musulmans el 1381.

Alqueria d’en Francesc Salou. Alqueria d’en Francesch Salou. Fitava 
amb l’alqueria d’Almatzem.275

Alqueria d’en Jaume Martí. Alqueria d’en Jacme Martí. Vegeu Alque-
ria d’en Carbó.

Alqueria d’en Jaume Verdeguer. Alqueria d’en Jacme Verdeguer.276 
Vegeu Piles.

Alqueria d’en Jaume Verdeguer, júnior. Alqueria d’en Jacme Verde-
guer, júnior.277 Com que les terres d’aquesta alqueria fiten el 
10 de març de 1421 amb les de l’Assoc o en Martorell, ha de 
ser distinta necessàriament de l’alqueria de Piles, propietat de 
Jaume Verdeguer, segurament el seu pare.

Alqueria d’en Joan Balaguer. Alcharea Iohannis Balaguer, alcharia 
de Johan Balaguer.278 Vegeu Miramar.

Alqueria d’en Joan Martí. Vegeu Alqueria de Bernat Paloma i Bellre-
guard.279

Alqueria d’en Lleonard Samorera. Vegeu Alqueria d’en Samorera i 
Benieto Sobirà.

Alqueria d’en Martorell. L’alqueria d’en Pere Martorell; alqueria d’en 
Martorell, que olim solia ésser d’en Orriol, alqueria que olim 
solia ésser d’en Orriol e ara és d’en Solanes; alcarea venerabi-
lis Iacobi Martorell.280 Joan Martorell i son Pare Pere Martorell 

270. JCM, 75.

271. No era un nucli un poblat.

272. Ibid ., 49, i HC, i, 455.

273. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-16, protocol de Pere Pugeriol.

274. JMC, 51.

275. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-4, protocol de Miquel Bruguera (12-XII-
1388). A falta de més informació, no l’he inclosa entre els nuclis poblats.

276. Ibid ., ll. 1.325-1, protocol de Joan de Llorca (21-VIII-1380).

277. Ibid ., ll. 1.305-7, protocol de Guillem Balaguer.

278. HC, ii, 855, 856.

279. «Johan Martí, fill del honorable en Berthomeu Martí, de la vila de 
Gandia, axí com a procurador de son principal, dient que com per Mahomat 
lo Curt, serrahí olim de la alqueria del dit son principal, e a present comorant 
en la dita alqueria de Miramar». AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.350-7, protocol 
de Jaume Pérez de Culla (19-VII-1425).

280. JCM, 60; HC, iii, 921; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.350-3, protocol de Jaume 
Pérez de Culla (9-III-1440).

compren l’alqueria a Pere Sapujada i la seua dona Teresa el 10 
de març de 1421. Fitava amb les alqueries de Bernat Paloma, de 
Jaume Verdeguer, júnior, de Beniamís, de Simó d’en Xicot i d’en 
Bertran.281 Vegeu l’Assoc.

Alqueria d’en Masquefa. Alqueria d’en Mazquefa. Vegeu Benieto 
Sobirà.

Alqueria d’en Morera. Vegeu Benieto Sobirà.
Alqueria d’en Pere Carbonell. L’alqueria d’en Pere Carbonell; l’al-

queria d’en Carbonell.282 Poblada per cristians el 1373. Vegeu 
l’Alfàs, Alqueria d’en Cabot, Bellreguardó i Bellreguard.

Alqueria d’en Pere Desvalls. L’alqueria d’en Pere Dezvals.283 Poblada 
per musulmans el 1383. Vegeu Palmera.

Alqueria d’en Ramon Gascó. Vegeu El Real.
Alqueria d’en Ramon Xicot. L’alqueria d’en Ramon Chiquot, alque-

ria de Ramon Xiquot; alqueria de Simó d’en Xiquot.284 Vegeu 
Bellreguard.

Alqueria d’en Ribelles. Vegeu Miramar.
Alqueria d’en Roca. Vegeu Bellreguard.
Alqueria d’en Rodrigo Jordà. Compta amb una sola casa el 1383.285

Alqueria d’en Samorera. Vegeu Alqueria d’en Lleonard Samorera i 
Benieto Sobirà.

Alqueria d’en Sapujada. Vegeu alqueria d’en Pere Sapujada.
Alqueria d’en Simó Orts. Alcarea d’en Simonis Orts.286 Segurament 

es tracta d’una alqueria unifamiliar, treballada en aquell mo-
ment pel matrimoni format per Azmet Xeibini i la seua dona 
Fotoix.287

Alqueria d’en Solanes. Alqueria d’en Solanes. Vegeu Alqueria d’en 
Martorell.

Alqueria d’en Vicent Calbet. Vegeu Alqueria d’en Calbet.
Alqueria d’en Vicent d’Orriols. L’Açoch, alqueria d’en Vicent d’Orriols; 

alqueria d’en Orriol.288 Vegeu l’Assoc.

281. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.305-7, protocol de Guillem Balaguer.

282. JCM, 30; AHN, Nobleza, Osuna, pergamí, còpia del pergamí núm. 1.072.

283. JCM, 52.

284. Ibid ., 60, 75; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.305-7, protocol de Guillem Bala-
guer: el 10 de març de 1421 fitava amb l’alqueria de l’Assoc o d’en Martorell.

285. JMC, 52. No l’he inclosa, doncs, entre els nuclis poblats, perquè segura-
ment hi residiria un parcer.

286. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.173-1, protocol de Ramon Agualada (15-VI-
1398).

287. No l’he inclosa, per tant, entre els nuclis poblats.

288. JCM, 66; HC, iii, 921. En un document del 17 de març de 1399 llegim: 
«Vicentius d’Orriols, civis civitatis Valentie, dominus alcharee vocate del 
Açoch» (AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.137-6, protocol d’Esteve Corts).



[ 82 ]

Ferran Garcia-Oliver

Alqueria de Bernat Bertran. Alqueria de Bernat Bertran. El 10 de 
març de 1421 fitava amb l’alqueria de l’Assoc o d’en Martorell, 
i per la vora passava el camí i barranc de Benirugat.289

Alqueria de Bernat Matoses. Alcharea Bernardi Matoses.290 Estava 
situada en la partida del Castell, és a dir, sota el castell de Bai-
rén i devia tractar-se d’una alqueria unifamiliar, treballada per 
parcers o arrendadors musulmans.291

Alqueria de Bernat Paloma. Alqueria de Bernat Paloma. El 10 de 
març de 1421 fitava amb l’alqueria de l’Assoc o d’en Martorell, 
i el 6 de febrer de 1427, fitava amb dos camins i amb terres 
de Pere Carbonell i l’alqueria d’en Cabot o l’Alfàs, és a dir, amb 
Bellreguard.292 Aquesta alqueria seria comprada per Joan Martí 
i en un document de 1465 rep el nom de la Llacuna.293

Alqueria de Francesc Ferrer. En Ferrer; Alcarea Francisci Ferrer.294 
Probablement es tracta d’una alqueria unifamiliar, treballada 
per arrendadors o mitgers.295

Alqueria de Francesc Guillem. Alqueria de Francesch Guillem. Fitava 
amb l’alqueria de Daimús i per la seua vora passava el camí del 
Grau de Gandia a Oliva.296

Alqueria de Guillem Fortuny. Alcharea Guillermi Fortuny.297 Vora 
aquesta alqueria passaven els camins de la Dula i el de Piles.298

Alqueria de Jaume d’Ares. Alqueria de Jacme d’Ares. El 26 de juliol 
de 1413 Jaume Vilar, veí de Gandia, la ven a Jaume Julià, veí de 
Xàtiva.299 Situada a la partida del Castell, fitava amb les séquies 
del Rei i de la Redonda.300

Alqueria de Joan Andreu. Vegeu Alqueria de d’Arnau Andreu.

289. Ibid ., ll. 1.305-7, protocol de Guillem Balaguer; JCM, 75 (en un document 
de 1404). Aquest Bernat és fill de Domingo Bertran, el qual hi té una alqueria 
al costat, la qual fitava al seu torn amb l’alqueria de Daimús el 1389 (ibid ., ll. 
1.175-2, protocol de Miquel Bruguera). No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

290. Ibid ., ll. 1.172-4, protocol de Ramon Agualada (4-V-1390).

291. No l’he inclosa, doncs, entre els nuclis poblats.

292. Ibid ., ll. 1.305-7, protocol de Guillem Balaguer; APPV, núm. 21.386, pro-
tocol de Joan de Pina.

293. Abel Soler: Bellreguard, p. 23.

294. JCM, 15; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.173-1, protocol de Ramon Agualada 
(14-VIII-1398). En aquest dia el matrimoni format per Abrahim Salema i Aiol 
reconeixen deure a Francesc Ferrer 240 sous i 6 diners que van pagar a Simó 
Sifre, senyor de Daimús, per poder traslladar-se a la seua alqueria «ad labo-
randum ad usum boni laboratoris».

295. Per aquesta raó no l’he inclosa entre els nuclis poblats.

296. Ibid ., ll. 1.175-2, protocol de Miquel Bruguera. No l’he inclosa entre els 
nuclis poblats.

297. Ibid ., ll. 1.175-11, protocol de Joan Avellà (1-XII-1434).

298. No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

299. Ibid ., lligall 1324-5, protocol de Guillem Ferrer.

300. No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

Alqueria de l’Antigor. Alqueria apellada de la Antigor, la qual solia és-
ser d’en Pere Carbonell.301 Propietat de Bernat Martí, àlies Rostojo, 
llaurador, el 1403. El 6 de febrer de 1424, Dolça, la viuda de Bernat 
Martí, fa donació al seu fill, amb el mateix nom i malnom del seu 
pare, de la part que li pertany de l’alqueria de l’Antigor, la qual 
confrontava amb el camí de l’Antigor, la senda de la Mar i el riu.302

Alqueria de la Torre d’en Penafel. Situada en terme de Piles, a tocar 
del d’Oliva.303

Alqueria de n’Abelló. Vegeu Sahara i Bellreguard.
Alqueria de na Carpseta. Compta el 1391 amb una sola casa.304

Alqueria de na Ortoneda. Sols comptava amb una casa el 1383.305 
Aquesta alqueria passaria al seu fill Bernat Ortoneda,306 i com 
que sols tenia un casa poblada, no pot identificar-se amb el 
Benieto Sobirà, amb gairebé vint cases o focs fiscals, propietat 
també de Bernat Ortoneda.307

Alqueria de Pere Sapujada. Alqueria d’en Sapujada. Vegeu Miramar.
Alqueria de Ramon Andreu. Vegeu Alqueria d’Arnau Andreu.
Alqueria de Ramon Valls. Alqueria de Ramon Valls, ferrer. Fitava 

amb l’alqueria de Sahara d’en Guillem Abelló.308

Alqueria de Tamarit. Alqueria de Tamarit, Alqueria dels Tamarit, l’Al-
querieta. Vegeu Guardamar.

Alqueria de Vidal de Favars. L’alqueria que fon de Vidal de Favars.309 
Poblada per musulmans el 1381.310

Alqueria del benifet d’en Roca.311 Vegeu Bellreguard.

301. JCM, 69. Pere Carbonell posseeix també l’alqueria d’en Cabot o de l’Alfàs, 
la qual integrarà Bellreguard. L’Antigor avui dia és una partida de Daimús i cal 
no confondre-la amb d’altra del mateix nom (o l’Antigoreta també) en terme 
d’Almoines, a tocar del Real.

302. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.280-9, protocol de Pere Pugeriol. A l’Antigor 
és on s’alçava el sepulcre monumental de Baèbia Quieta. L’Antigor roman en 
mans dels Rostojo fins a la dècada dels vint del segle xiV, si més no. El 1520, 
Isabel, la viuda de Miquel Rostojo, deixa al seu nét l’alqueria i altres posses-
sions (ibid ., ll. 1.349-13). No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

303. Ibid ., ll. 1.325-1, protocol de Joan de Llorca (4-VIII-1380). No l’he inclosa 
entre els nuclis poblats.

304. JCM, 60. No l’he inclosa entre els nuclis poblats, perquè segurament hi 
residiria un parcer.

305. Ibid ., 52.

306. Ibid ., 76.

307. No l’he inclosa entre els nuclis poblats, perquè segurament hi residiria 
un parcer.

308. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-9, protocol de Joan de Llorca (19-II-
1428). No l’he inclosa entre els nuclis poblats.

309. JCM, 49.

310. Potser cal identificar-la amb el Rah . l Vidal dels comptes del morisc Jeroni 
Hoix. Ana Labarta: «Cuentas del tendero morisco», p. 138.

311. «Mahomat Almelle et Hucey Català, moros de la alqueria apellada del 
benifet d’en Roca de la orta de la vila de Gandia»: AHN, Nobleza, Osuna, ll. 
1.173-2, protocol de Ramon Agualada (9-VIII-1399).
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Alqueria del Taronger. Alqueria del Taronger d’en Quintavall; alcha-
rea del Taronger.312 Una de les alqueries que el 1398 forma part 
de l’Almoina. Vegeu Almoines.

Alqueria Nova. L’Alqueria Nova; Alquaria Nova, Alcaria Nova, Villa-
nova.313 Alfons el Vell en fa donació al seu nét Hug de Cardona 
el 1407 i integra el senyoriu d’aquesta família fins a la com-
pra pels Borja. Cal, doncs, no confondre-la amb l’altra Alqueria 
Nova que esdevindrà l’Alqueria de la Comtessa. Desapareix ar-
ran de l’expulsió dels moriscos.

Alqueria Nova. L’Alqueria Nova. Cap a la dècada dels vint del segle 
xV, l’Almoina estableix una Alqueria Nova amb una mesquita 
fins i tot, i de fet, junt amb Alfarrassí i Rafassatna constituiran 
el futur Almoines.314

Bellreguard. Antiga alqueria de Sotaia, també coneguda com a l’Al-
queria d’en Roca i Alqueria del Benifet d’en Roca que, per volun-
tat del seu senyor Joan Roca, cavaller, s’anomena Bellreguard 
a partir del 16 d’octubre de 1433. L’alqueria, que prompte és 
designada com a lloc, n’incorpora d’altres dels voltants, con-
cretament les de n’Abelló, en Joan Martí (Bernat Paloma) i 
en Xicot.315 En un document del 10 de març de 1486 llegim: 
«Bellreguart, antigament dit Sotaya».316 Durant el segle xV de 
vegades apareix encara com a l’Alqueria d’en Roca, mentre que 
els moriscos continuaren anomenant-la Rah .l al-Roca.

Bellreguardó. Bellreguardó, Bellreguardonet. Antiga alqueria de 
l’Alfàs anonemada posteriorment alqueria d’en Cabot i al-
queria d’en Carbonell: «in loco sarrecenis sive mauris popu-
lato [...] vulgo antiquittus», la Alqueria de en Cabot, subcesi-
ve vero la Alqueria de en Carbonell et novissime Bellreguardó 
nominato.317

312. JCM, 61; AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.323-26, protocol de Pere Rovira (13-
III-1462).

313. JCM, 63. HC, 1.254.

314. Abel Soler (2009): Almoines . Geografia, història, patrimoni, Almoines, 
Ajuntament d’Almoines, p. 39.

315. Sobre la d o t final del topònim vegeu Joan Antoni Torres Cremades i 
Carme Barceló: «Toponímia d’un poble de la Safor: Bellreguard o Bellreguart», 
Ullal . Revista d’història i cultura de la Safor, 2 (tardor 1982), pp. 61-66.

316. Ibid ., ll. 1.087-93.

317. AHN, Nobleza, Osuna, pergamí, núm. 1.072 (11-IX-1488). Aquest mateix 
any de 1488, en el Manual de Consells de Gandia, apareix citat com l’«heretat 
de Belreguardó», cosa que podria significar que, o bé no era un nucli sòlida-
ment poblat, o bé que es tractava, llavors, d’un territori de conreu entorn 
d’un edifici central o alqueria (MCG, 272). Soler, però, identifica Bellreguardó 
amb l’alqueria de n’Abelló, no sabem per quina raó. Bellreguardó, ens informa 
també Soler (Bellreguard, p. 60), reapareix sovint en la documentació ducal 
del segle xVi, quan els seus veïns se’n passaren a Bellreguard. Fins i tot figura 
en unes ordinacions municipals de Miramar, destinades a marcar el pas del 
bestiar que baixava a pasturar a la marjal de Rodafam «por el termino del 
lugar de Berreguart y por el de Berraguardó».

El Grau de la Mar. «In termino ville Gandie, in vico vocato de la 
Mar».318

Guardamar. La primera referència al topònim la trobem en Martí de 
Viciana. Es tracta, per tant, d’un nom tardà. Des de la dècada 
dels vuitanta del segle xV pertany a la família dels Tamarit, i 
com a Alqueria de Tamarit, Alquerieta de Tamarit o, simplement, 
l’Alquerieta serà coneguda almenys fins ben entrat el segle xVii. 
Els moriscos, segons Escolano, l’anomenaven Raal Verdeguer, 
cosa que confirmaria un document de 1587 en el qual apareix 
sota el nom àrab de Rah . l Verdeguer.319 Si fóra correcta aquesta 
identificació, potser que l’«Alqueria d’en Bernat Verdeguer» del 
cens de 1381 correspongués a la futura Guardamar,320 ja que 
Piles pertanyia a Jaume Verdeguer.

La Llacuna. Vegeu Alqueria de Bernat Paloma.321

Miramar. La primera referència documental al topònim data del 18 
de juliol de 1425.322 Però el nom amb què se’l coneix habitual-
ment abans i després d’aquesta data és el de Rafalmau. Mira-
mar rep després el nom dels seus propietaris, primer el d’Alque-
ria de Pere Sapujada —o Alqueria d’en Sapujada— i després el 
d’Alqueria de Balaguer —o Alqueria dels Balaguer, en referència 
als germans Francesc i Joan—, el qual perdurarà almenys fins a 
la darreria del segle xViii. Els moriscos, però, continuaven afer-
rats a l’antic nom de Rafalmau (Rah . l Almau).323

Palmera. Alqueria apellada la Palmera, àlias d’en Pere Desvalls; Pal-
mera.324 L’11 de desembre de 1399, Haeix Alcoi i la seua dona 
Heixa venen l’alcharea de la Palmera, que fuit Iohannis Sanç al 
mercader Pere Desvalls, ciutadà de València.325 Pere Andreu és 
el seu propietari el 1442, i el 13 d’abril de 1489 Guillem Ramon 
Pujades, cavaller de València, compra Palmera a Miquel Albert, 
doctor en lleis de València.326 El 1409, fitava amb terres de les 

318. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.137-3, protocol d’Esteve Corts (10-I-1392). 
Concretament es tracta de la venda de tres fanecades en aquest lloc sota 
el domini de Pere Carbonell, veí de Gandia. No l’he inclòs entre els nuclis 
poblats.

319. Ana Labarta: «Cuentas del tendero morisco», p. 138.

320. JCM, 53.

321. En uns comptes del batle senyorial de 1509 queden perfectament iden-
tificats els tres llocs de Bellreguard, Bellreguardó i la Llacuna: Abel Soler: Be-
llreguard, p. 156.

322. AHN, Nobleza, Osuna, ll. 1.350-7, protocol de Jaume Pérez de Culla.

323. Ana Labarta: «Cuentas del tendero morisco», p. 138.

324. ARV, Governació, núm. 2.268, 7ª mà, f. 18 (7-VII-1442); MCG, 208.

325. Entre els límits de l’alqueria hi havia terres de l’alqueria del seu pare 
també anomenat Pere Desvalls, la fita de terme del castell de Rebollet i la 
séquia de Beniamís (ANN, Osuna, ll. 1.137-6, protocol d’Esteve Corts).

326.ARV, Governació, núm. 2.268, 7ª mà, f. 18 (7-VII-1442), i AHN, Nobleza, 
Osuna, ll. 1.322-27, protocol d’Antoni Barreda (3-III-1490).
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alqueries de Bartomeu Dalmau, de Ramon Xicot i de Joan Roca 
(Bellreguard), i el barranc de Benirugat.327

Rafalasbert. (Rafal) d’en Azbert, l’alqueria d’en Anthoni Albert.328 Al-
queria poblada per musulmans el 1403.

Rafalinfant. Rafal Infant; «loch apellat de l’Infant o de l’Açoch».329 
Vegeu l’Assoc.

Rafalmau. Vegeu Miramar.
El Real de Gandia. Regalis, l’Alqueria d’en Ramon Gascó; El Real, El 

Real d’en Gascó, El Reyal, Lo Reyal, Regale, Regale d’en Gascó, 
Regale d’en Gaschó, Reyal d’en Gascó, Reyal de en Gascó.330 Ve-
geu Benicaiscais.

Dubtosos:
Gandia, Candia.331 És una alqueria islàmica dins el terme del castell 

de Bairén en el moment de la conquesta, i donarà nom a la vila 
medieval de nova fundació.

Pardines. Pardinas; Pardines.332 Segons Coromines, el singular Pardina 
prové del llatí parietı-nae, ‘parets ruïnoses’.333 Sembla corrobo-
rar-ho diversos testimonis aportats en un plet l’any 1330 del 
senyor de Beniarjó contra la vila de Gandia per la collita de 
l’impost del morabatí. Un d’ells afirma que els llocs de «Be-
nizergó ed Pardines, los quals appar que sien antichs e antiga-
ment poblats, com hi haja torres e alberchs morischs, com se 
diga que ans que·l regne de València fos conquest que·ls dits 
lochs ja eren poblats».334 Però perfectament podria ser un nom 
encunyat l’endemà de la conquesta cristiana, en un duplicat del 
Pardines de la comarca del Ripollès. En temps d’Ausias Marc, si 
més no, estava poblada i s’organitzava en aljama. Desapareix 
arran de l’expulsió dels moriscos.335

327. Contingut en un document del 24 de juliol de 1462. APPV, núm. 22.550, 
protocol de Francesc Pintor.

328. JCM, 15, 52.

329. Ibid ., 15; MCG, 81.

330. JCM, 5, 53; HC, iii, 1.258.

331. LR, 180, 228, 303, 304.

332. Ibid ., 302, 303, 304; DAG, 4.

333. Onomasticon, Vi, p. 160.

334. Abel Soler: Beniarjó, p. 64.

335. Santiago La Parra (1992): Los Borja y los moriscos . Repobladores y «terra-
tenientes» en la Huerta de Gandia tras la expulsión de 1609, València, Edicions 
Alfons el Magnànim, 1992, p. 61.

Rafalbarbens. Raal Barbenz; Rahalarbén.336 Després del Repartiment 
i la distribució de les aigües del terme de Gandia no se’n tornen 
a tenir notícies amb aquest nom. Si els escrivans traslladaren 
bé el topònim, és possible que colons procedents de Barbens, 
en la comarca de l’Urgell, aplicaren el nom a un rahal islàmic.

Xeraco. Xaracho, Xaraco; Exaracho; Xaraquo.337 Etimologia incerta, 
tot i que podria ser una adaptació d’una paraula àrab.338

336. LR, 304; DAG, 4.

337. LR, 180, 268; NMC, 109 i JCM, 29; CPV, 66.

338. CBT, 226.
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1. INTRODUCCIó I OBJECTIUS

Enguany fa huitanta anys que Manuel Sanchis Guar-

ner va publicar «Locucions tòpiques valencianes», un article 

extens dividit en tres parts dins el Bolletí del Diccionari de la 

Llengua Catalana creat per Antoni M. Alcover. Aquest treball 

és el que va publicar posteriorment, ampliat, en l’editorial 

l’Estel, amb el títol Els pobles valencians parlen els uns dels 

altres. L’estudi va marcar un abans i un després en els treballs 

de folklore geogràfic per l’exhaustivitat i el rigor, que han fet 

d’aquesta una de les obres més conegudes del lingüista i fol-

klorista.

En els mots liminars ja assenyalava que la col·lecció 

«pretén de replegar el material folklòric valencià de caire ge-

ogràfic, és a dir, els motius, parèmies, cançons i rondalles que 

fan al·lusió als pobles i als seus habitants, accidents de ter-

reny, etc.». Moltes de les manifestacions que arreplegava se 

centraven en la voluntat dels habitants d’un lloc d’afirmar-se 

amb valor positiu enfront dels naturals de llocs propers, que 

es reflectien de forma negativa, burlesca i sovint satírica. Es 

tracta de malnoms, refranys, cançons breus o altres creacions 

folklòriques inventades per algú en algun moment i que han 

acabat sent acceptades per una col·lectivitat, que les ha re-

petides i assumides com a pròpies. Tot plegat mostra la visió 

que tenien els habitants de cada localitat i les rivalitats fortes 

que mantenien i que, actualment, per sort, han quedat molt 

diluïdes.

El treball que ara comença segueix, en certa manera, 

els mateixos objectius que aquell de Sanchis Guarner, però 

circumscrit a la Safor i, secundàriament, a pobles veïns. En 

la recopilació de dades actual el lector podrà comprovar la 

vitalitat d’aquestes mostres de cultura popular i la vigència 

de moltes de les parèmies i cançons arreplegades per Sanchis 

Guarner. Ací em limitaré a exposar allò que he arreplegat en 

les meues entrevistes: qui vulga completar el ventall haurà 

de recórrer, per tant, al tercer volum d’Els pobles valencians 

parlen els uns dels altres. 

2. metodologiA

En la fase d’entrevistes que vaig fer per a la tesi El 

parlar de la Safor, vaig dedicar algunes preguntes a arreple-

gar la pronunciació del nom del poble que s’estudiava, la dels 

noms dels pobles veïns, els gentilicis (neutres o burlescos), i 

també a recopilar aquells retrucs, cobles, refranys, llegendes o 

altres mostres de cultura popular que dedicaven als habitants 

dels pobles veïns. Aquest article és l’exposició dels resultats 

obtinguts en aquestes preguntes. 

Les entrevistes es van fer entre 2008 i 2015 a 247 

informants de tots els pobles de la Safor (tots menys Beniflà i 

llogarets com la Drova i Marxuquera; sí que vaig estudiar po-

bles sense terme municipal com Beniopa, Benipeixcar, el Grau 

i el Pla de Corrals). Els entrevistats eren nascuts entre 1911 i 

1956 i eren indistintament hòmens i dones. 

He organitzat el treball per pobles: primer els de la 

Safor, d’on tinc més dades; a continuació alguns dels llocs ve-

ïns d’on n’he arreplegat unes quantes i, finalment, hi ha altres 

localitats de les quals he obtingut una sola anotació. Per no 

ELS POBLES DE LA SAFOR (I ALGUNS DELS VEÏNS) 

PARLEN ELS UNS DELS ALTRES

Joan Giner Monfort
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repetir informació, he deixat en un sol poble aquelles ma-

nifestacions que incloïen referències a dos o més. Comente 

només el nom popular del poble o la pronunciació d’aquest 

en els casos en què no coincideix amb el nom oficial. He ano-

tat entre parèntesis el nom de la localitat on m’han dit cada 

nom, malnom, gentilici o tòpic. He afegit referències a algu-

nes fonts que confirmen les dades o que les amplien, però he 

prescindit, per no resultar massa repetitiu, d’Els pobles valen-

cians parlen els uns dels altres. 

En els fragments d’entrevistes que transcric m’he 

permés algunes llicències normatives per mostrar el parlar 

col·loquial: les marcaré en lletra cursiva. No he reflectit l’ober-

tura de les ee inicials en [a], l’elisió de [ j] davant de consonant 

palatal sorda, l’ensordiment de consonants finals en gleves 

consonàntiques com -nt, entre altres. Hi he regularitzat, a 

més, l’apostrofació.

3. tÒPICS, topÒnims i mAlnoms reFerits A pobles 

de lA sAFOR

Ador

El malnom més usual per designar els habitants d’Ador 

és orengos (Ador, Palma, Ròtova). En aquest cas, però, el mot fa 

la funció, també, de gentilici, ja que ni els habitants d’Ador ni els 

dels pobles veïns no coneixen cap altre sinònim.1 

Arreplegue uns altres renoms, que desconec si són 

generalitzats o d’ús reduït: gorreros (Vilallonga) i beatos (Be-

niarjó). És molt conegut el redolí «Ador fa pudor i de Palma 

es sent l’aulor» (Alfauir, Castellonet, Palma), que es basa en 

la proximitat dels dos pobles i en la rivalitat forta que man-

tenen, afavorida precisament per la distància escassa.2 Aquest 

veïnatge també ha ajudat a lligar els dos pobles en «Palma, 

Ador i els collons del retor»:

– Tu d’a on eres? 

– De Palma. 

– Palma i Ador? I els collons del retor! [Palma]

1. El mateix esdevé en altres pobles valencians, com Xàtiva, Cocentaina o 
Onil, veg. Beltran (2003: 65). 

2. Mora (1988: 84) ho escriu «Ador fa pudor i de Palma se sent».

També es refereix a Ador l’estrofeta següent, molt 

usual en pobles valencians.3 

En Barx han mort un burro,  

en Gandia l’han pelat,  

en Palma l’han fet a trossos  

i en Ador se l’han minjat. [Castellonet, Palma]

AlFAuir 

La pronunciació del nom del poble ha experimentat 

diversos fenòmens fonètics: els informants oriünds qualifi-

quen Alfauir com a forma moderna, però és com l’he sentit 

pronunciar a entrevistats del Real, Beniarjó, Palma, Ròtova, 

Castellonet i Almiserà. Són més comunes les reduccions vo-

càliques Alfuïr (Alfauir, Beniopa, Castellonet, Gandia, Llocnou, 

Palma, Ròtova, Vilallonga) i Alfoïr (Ador, Almiserà). 

El malnom local és floriners (Ròtova) o florineros (Al-

miserà). També angepsers (Ador, Castellonet). Aquests mal-

noms són l’única resposta dels d’Alfauir quan els pregunte pel 

seu gentilici. De fet, segons el DCVB, l’ètim d’Alfauir és «dimi-

nutiu de hawara, ‘terra blanca’ i més si tenim en compte que a 

Alfauir hi ha pedreres de guix». Els pobles veïns els atribueixen 

l’hàbit de vestir amb colors molt vius i roba cridanera: 

Quan érem jovenetes díem que, als d’Alfauir, els 

agradava molt el colorido, les bates flamenques, 

florineres, i a voltes hasta hui algú estrena roba i 

faig: «oi!, Quina bata! Pareixes d’Alfauir!» [Ròtova]

Quan vas vestida de roig o color molt fort: «pareix 

que sigues de Tarrateig!» o «com si fóres d’Alfoïr!» 

[Llocnou]

Almiserà 

Anote tant la pronunciació Almiserat (Almoines, 

Gandia, Piles, el Real, Ròtova) com Almiserà (Ador, Almiserà, 

Castellonet, Gandia, Llocnou, Palma, Piles, Ròtova), puntual-

ment amb assimilació vocàlica: Almisirà (Ròtova). El gentilici 

(usat com a malnom local amb valor despectiu) és miserans 

3. A Palma la van cantar igual però canviant Barx per València. La mateixa 
cançó, amb altres noms de poble, la canten a Gata, a Benissa (Sanchis Guar-
ner 1982b: 82-83), a Sueca (Sanchis Guarner 1982c: 157) i a la Pobla del Duc 
(Sanchis Guarner 1983: 182).
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(Almiserà, Llocnou) o miseranos (Llocnou). Hi anote la cobleta 

burlesca següent, que expliquen així els informants: 

Quan entraràs a Almiserà 

lo primero que se ve 

és el carro de la Xara  

arrimat a la paret. [Almiserà]4

la primer casa, quan passes el pont, antes vivia la 

Xara, una dona viuda, analfabeta cent per cent, i 

una dona molt decidida que anava a comprar fruta 

i a vendre-la en el carro i li dien la Xara. [Almiserà]

Almoines 

Els informants d’Almoines i d’Ador recordaven que en 

el passat també s’anomenava el poble l’Almoina. Els d’Almoi-

nes afirmaven que eixe era el costum dels habitants del Real. 

El mateix explicava Josep Camarena en el llibre d’entrevistes 

fet per Ignasi Mora: «El nom d’Almoines es pot prestar a equí-

vocs. Si tu te’n vas hui al Real i preguntes com es diu aquest 

poble sense anomenar-lo, et diran: l’Almoina». Tot i això, no-

més he arreplegat com a nom del poble la forma en plural, 

tant al Real com a la resta de la Safor.

Els almoiners tenen el malnom pronòstics i cantoners 

(Almoines): segons ells mateixos, «pronòstics perque antes 

que vinga la cosa, ja ho tens, passarà açò o allò o lo atre; i 

cantoners, perquè mos aparem molt al cantó a fer un barret».5 

Els habitants dels pobles veïns els dediquen les estructures 

rimades «almoinero, panxabuida i embustero» (el Real) i «els 

d’Almoines porten boines» (Beniflà). Segons un informant de 

l’Alqueria: 

Almoines, lo que tenia més fama era de: «Mira! Es-

tan en el pa i la navaixeta!». En Almoines sempre, 

al tallar-se el pa, feen: «Mira, a Almoines el tallen 

el pa en la navaixa! Redéu, allí es tallen el pa en la 

navaixeta!» [l’Alqueria]

4. El mateix començament («al entrar a Godelleta/ lo primero que se ve») 
l’apliquen els de Xest en una quarteta burlesca referida a Godelleta, veg. San-
chis Guarner (1983: 86).

5. Sanchis Guarner (1982c: 182) explica cantoner com a 'passejador', 'xarraire'.

l’AlqueriA de lA comtessA 

El nom popular del poble és l’Alcria, pronunciat amb 

síncope (l’Alqueria, Castellonet, la Font, Gandia, Guardamar, 

Llocnou, Palma, Palmera, Piles, Rafelcofer). Tot i això, «de la 

Comtessa» forma part del nom del poble des de fa segles, 

no és, com en altres casos, un afegitó modern. Els habitants 

d’aquest poble reben el malnom baütxos (l’Alqueria, Bellre-

guard, la Font, Palmera, Piles, Rafelcofer).6 N’arreplegue altres 

vinculats tots a la personalitat vanitosa que els atribueixen 

els pobles veïns: bufaners (l’Alqueria, Bellreguard), fantàstics 

(Piles), presumits (Piles). Sanchis Guarner també va arreple-

gar bufaners en aquesta corranda basada en malnoms de la 

comarca: 

En Milamar són boueros, 

l’Alqueria, bufaners; 

en Rafelcofer, gitanos 

i en l’Almoina, cantoners.7

De fet, aquesta característica està relacionada amb 

la història dels pernils de fusta que conten tant els locals com 

els veïns, amb versions diferents.8

L’Alcria, dien que tenien pernils de madera, perque 

eren fantàstics. Els agradava dir que menjaven bé: 

quan feen la provessó, les cases ben aubertes. Oi, 

que cases! Posaven pernils de madera: tots tenien 

pernils! Des del carrer es vea! [Piles]

Ací ham segut sempre fanfarrons. Ham tengut poc, 

pero fanfarró. I total, ací, al pujar de les escales, 

pos... la gent feen pernils, els plantaven ahí, penjant 

del racó més fresc de la casa, i es veu que passaven 

els forasters i veen allí els pernils i dien que els per-

nils eren de madera. [l’Alqueria]

Com casi tots tenien cerdos, feen pernils, i els pen-

javen al pujar de l’escala, para que es secaren bé. 

6. També el mapa introductori Vii de l’ALDC, I, arreplega el malnom baütxo 
de l’Alqueria i gitano de Rafelcofer. A Palma afirmen que a l’Alqueria són 
malfaeners, cosa que no em diuen en cap altre poble i que caldria confirmar.

7. Sanchis Guarner (1982c: 182).

8. En el llibre de festes de l’Alqueria de 1996 es pot llegir una explicació rao-
nada del perquè de l’exposició dels pernils a les escales en juny, justament per 
les festes locals de Sant Pere (veg. Català 1996).
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Entonces, quan venien festes de sant Pere, en juny, 

tots tréem entonces el pernil, i com estava allí, a la 

vista, claro, posàvem... la part de la cansalâ para 

doraeta, i es vea com si fóra de fusta, pero és que 

es vea des del carrer, i dien que de l’Alcria tenien 

els pernils de fusta, para lluir. Bufaners! [l’Alqueria]

Els habitants dels pobles veïns els dediquen els re-

dolins burlescos «l’Alcria, porqueria» (la Font) i «l’Alqueria, ni 

de nit, ni de dia» (l’Aqueria, Palmera, Piles). Els podem afegir 

aquest tercet, tret de la bibliografia: 

En Pego s’apeguen 

en Oliva es desapeguen 

i en l’Alqueria els arrepleguen.9

bArx 

El gentilici que arreplegue és barxero, i els malnoms, 

peluts (Simat) i rabosots (Barx). Així ho explicava una infor-

mant de Barx:

Les simateres dien: al carrer eixe, com entonces no 

hi havia ni cotxes ni res, pués hi havia una quadri-

lla d’hòmens que depenien del jornal, i tenien que 

anar allí a Auies Vives a treballar; i clar, se n’ana-

ven pâ tota la setmana. Pero clar, pel carrer eixe 

que estaven les escoles antes, que va a l’estació, 

pués com passaven per allí el carrer perque veni-

en d’allà d’Auies Vives, del monasteri aquell, pués 

saps què els dien les simateres? Com estaven to-

tes allí al carrer prenint el daixò, i els dien «Mira, 

mira, barxerets, peludets i a peu!». «Mira, mira 

els barxerets com passen: barxerets i peludets, i 

a peu!». Anaven en el daixò al coll, portarien pués 

un cabàs d’eixos que diríem un sarró. Això sí que 

ho he sentit jo dir a les simateres... pero això era 

en tiempos! [Barx]

S’utilitza l’estructura rimada següent per referir a les 

bones i males relacions entre Barx, Barxeta i Pinet i la sem-

blança dels noms i la ubicació: «Barx i Barxeta es volien casar 

9. Llibre de festes de l’Alqueria de 1996. Hi ha moltes variants amb noms 
diferents dels dos últims pobles, per exemple: «A Pego, l’apeguen;/ al Verger 
la desapeguen/ i a Ondara l’arrepleguen», Beltran (2003: 63).

i va eixir Pinet i heu va desbaratar» (el Pla de Corrals); «Barx 

i Barxeta es volien casar, va entrar Pinet al mig i hau va des-

torbar» (Barx).

bellreguArd 

El nom del poble ha experimentat diversos fenò-

mens fonètics, especialment la simplificació consonàntica 

(/ʎr/ > [r]), l’ensordiment de la [Y] intervocàlica i encara, so-

vint, la monoftongació del grup [eu
ˆ
] resultat d’elidir la [Y]: Ber-

roar/Berroart (l’Alqueria, Bellreguard, Beniarjó, Beniopa, Dai-

mús, Guardamar, Miramar, Palma, Palmera, Piles, Rafelcofer, el 

Real, Tavernes); Berreuart (Rafelcofer); Berrouart (Rafelcofer). 

El malnom és maricons (l’Alqueria, Beniarjó, la Font, Gandia, 

Miramar, Potries, Rafelcofer), sovint xaperos (Almoines, Bell-

reguard, Benipeixcar, Daimús, Gandia, Piles), que ha generat 

expressions com Bellreguard, la xapa (Benipeixcar) o la xapa 

al cul (el Grau).10 Els pobles veïns els dediquen l’estructura ri-

mada «Berroart, fart i fartera, totes les puces se’n van a l’era» 

(Palmera), que de vegades es deixa incompleta: «Berroart, el 

fart» (Palmera); «Bellreguard, fart i fartera» (Miramar). Garcia 

Frasquet (2015: 196) arreplega aquesta variant: «Bellreguard, 

fart i fartera/ tiren les dones a l’era» i afig un altre redolí: «de 

Bellreguard, ni dona, ni gos, ni gat».

beniArJó 

Normalment es pronuncia Beniarjó; molt puntual-

ment afectat per assimilació vocàlica, Boniarjó (Potries), o, 

fins i tot, consonàntica, Miniarjó (Rafelcofer), igual com ocor-

re amb Benifairó. Com a gentilici anote beniarjoners (possi-

blement amaga un beniarjoneros corregit). Els pobles veïns 

els dediquen el redolí «en Beniarjó, el que no és lladre és ca-

bró» (Beniarjó, Palma, Potries) i també uns altres usuals en 

noms de pobles acabats en -ó,11 com «Beniarjó, ol-lo i tira-

lo» (Potries), «Beniarjó, boca el caldo i tira-lo» (Rafelcofer) o 

«Beniarjó, molta broma i poc sabó» (Ador).12 A Potries, a més, 

arreplegue la cobla següent: 

10. Segons Mora (1988: 180) també tenen fama de ser persones beates.

11. També es diuen de Benifairó, Castelló de Rugat, el Patró, Polop, Xaló (San-
chis Guarner 1983: 196)... La rima amb cabró també es fa a Castelló de la 
Plana (Sanchis Guarner 1982a: 162).

12. Es diu el mateix de Castelló de Rugat, veg. Sanchis Guarner (1983: 196).
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Mataueles sí,  

mataueles no,  

a matar les ueles  

de Boniarjó. [Potries]

Al Real adaptaven la cançó de la salpassa amb noms 

de pobles veïns: «ous ací, ous en Beniarjó, bastonaes al tio 

Bessó» (veg. també Potries).

Un altre motiu de burla per als pobles veïns, segons 

Ignasi Mora i Josep Camarena, era el campanar: 

Perquè fins l’altre dia, Beniarjó no tenia campanar. 

I quan fa poc més de vint anys es van decidir a 

construir-lo, el van fer d’un roig tan estrany que de 

seguida sorgí una frase escatològica per a anome-

nar aquell campanar: «el piu roig de Beniarjó».13

beniFAiró de lA VAlldignA 

Sovint afectat per la metàtesi Benifarió (Barx, Simat, 

Tavernes) o l’assimilació vocàlica Binifairó (Simat, Tavernes). 

El gentilici és benifaironero (Simat, Tavernes). Arreplegue el 

nom burlesc Benifot (Barx) referit a Benifairó i Benifairó, la 

llobera com a retruc (veg. l’entrada de Tavernes).

És molt usual el redolí burlesc «Benifairó, ol-lo i ti-

ra-lo» (Benifairó, Tavernes), també aplicat a altres noms de 

poble acabats en -ó (veg. Beniarjó). Unes altres estructures 

rimades referides a Benifairó són «Benifaironeros, panxabuida 

i embusteros» (Simat), que es diuen uns als altres diversos 

pobles de la Valldigna (veg. Simat i el Pla, també Almoines); i 

les quartetes: 

La tia Maria 

de Benifairó 

pastava farina 

i venia el segó. [Tavernes]14

Benifairó està molt llunt,  

la llobera de llicsons,  

13. Mora (1988: 133).

14. Hi ha moltes versions d’aquesta estrofa: Martí Gadea va publicar «La tia 
Maria/ de Benifairó,/ pastava, fenyia/ i venia el segó» (veg. Sanchis Guarner 
1983: 30). Sembla que és més usual amb referència a Benifaió. Hi ha moltes 
més variants («cantava i cernia, venia el segó», «es menja la figa i tira el 
peçó», «li bota una purna i es crema el faldó»..., veg. Sanchis Guarner 1982a: 
6, 1983: 104, Vázquez 2011).

pensant-me que era Madrid,  

era un niu de gafarrons. [Tavernes]15

Una altra de les burles freqüents és l’afirmació «els 

de Benifairó es tapen tots en un llençol» (Tavernes), que exa-

gera la poca grandària del poble.16 Els habitants de Tavernes i 

Simat afirmen, a més, que a Benifairó «parlen moll»: «els de 

Benifairó, estan més molls que una figa al parlar! Parlen bla-

net, i els de Simat també, ací som més basts» (Tavernes); «A 

Binifairó fan una miqueta de rastre quan parlen» (Simat).17 La 

informació sobre aquest poble es pot ampliar amb les canço-

netes laudatòries arreplegades per Caffarena (2006: 38) que 

els mateixos benifaironers dedicaven a la bellesa de les seues 

conciutadanes.

beniFlà

Puntualment pronunciat amb assimilació vocàlica i 

consonàntica: Miniflà (Rafelcofer). Els pobles veïns dediquen 

als habitants d’aquest poble els redolins «Beniflà, minja pu-

ces sense pa» (Beniarjó), i «En Beniflà, caguerâ» (Potries)18 o 

també «Beniflà, rega i regarà i a l’assut no anirà». Ignasi Mora 

i Josep Camarena donen l’explicació de l’últim: 

Això és, diríem, la interpretació popular d’un dret 

que posseïa Beniflà de regar les seues terres de la 

sèquia d’Oliva fonamentalment, al mateix temps 

que no estava obligat a anar a arreglar l’assut quan 

venia una riuada i se l’enduia.19

beniopA 

En ocasions, la pronunciació general Beniopa és afec-

tada per l’assimilació vocàlica Biniopa (Beniopa, Benirredrà). 

15. Hi ha cobles molt paregudes dedicades a altres pobles valencians, com 
Corbera i Fortaleny (Sanchis Guarner 1982c: 153 i 159), Benissanó, Almussa-
fes, Sallent i Torrent (Sanchis Guarner 1983: 26-27, 98 i 168-169).

16. També a DDAA (2004: 118): «A Benifairó, tots es tapen amb un llençol».

17. Escrivà Caudeli (1992b: 48) anota el mateix: «diuen que parlem moll i 
fem cançoneta, encara que la cançoneta, jo note que la fan a Tavernes i a 
Simat».

18. La mateixa rima s’aplica a altres pobles acabats en -à, com Montca-
da (Sanchis Guarner 1982c: 67) o Benissivà (la panderâ), Sanchis Guarner 
(1982b: 54).

19. Mora (1988: 131). N’arreplegue altres, com «Beniflá, ni fu ni fa» (Ador), 
que sembla, segons els informants, una creació recent d’un veí del poble; no 
he comprovat tampoc si és una construcció assentada «no és vàlida, com les 
joies de Beniflà», que arreplega Vázquez (2011).
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El gentilici és benioperos (Beniopa, Benirredrà, Daimús) i els 

malnoms sarracenos (Beniopa, Benipeixcar), polacos (Benio-

pa, el Grau) i caragoleros (Xeresa, veg. la cançó de més avall). 

Josep Piera, en El cingle verd, explica els dos primers malnoms 

a partir de les fortes diferències entre Gandia i Beniopa:

Mentre que Gandia fou vila senyorial, Beniopa va 

ser aldea morisca; entretant una vivia del comerç, 

l’altra dedicava el seu esforç a la terra. I quan la 

primera era de dretes, a la segona manaven les es-

querres. Diferències històriques, aquestes, que han 

marcat comportaments distints i malnoms respec-

tius. Així, la gent de Beniopa anomena «pixavins» 

els de Gandia, i aquests s’hi tornen amb els despec-

tius «polacos» i «sarracenos».20

Una informant de Beniopa afirmava que es deia que 

«les dones de Beniopa tenen la panxa rasposa», cosa que re-

fereix a la quarteta següent, publicada per Sanchis Guarner:

Les xiques de Beniopa 

totes són caragoleres, 

tenen la panxa rasposa 

de pujar dalt les moreres .21 

Sobre el malnom polacos, explica una informant de 

Beniopa: 

Mos dien els polacos perque va haver... quan es va 

acabar la guerra europea, Espanya volia entrar en 

les Nacions Unides, i els polacos la vaen denegar i 

es vaen posar forts contra que Espanya entrara, i 

per culpa d’ells no vaen entrar en les Nacions Uni-

des; i ara, com vaen fer un camp de fútbol en Gan-

dia que estava en terme de Beniopa, feen: 

20. Piera (1982: 13). També Piera (1978: 120) «ells us deien sarraïns per ser de 
poble». Explica l’origen de la rivalitat Mora (1988: 247).

21. Sanchis Guarner (1936a: 14). La mateixa quarteta es canta a Ulldecona 
(referida a les xiques de Vinaròs), a Quart de Poblet, referida a les de Riba-roja 
(Sanchis Guarner 1983: 33), a Sueca, referida a les de Riola (Sanchis Guar-
ner 1982c: 162), a l’Horta, referida a les d’Albuixec (Sanchis Guarner 1982c: 
62), a Montcada, referida al barri de les Casetes de Badia (Sanchis Guarner 
1982c: 69), amb poques diferències a Elx (Sanchis Guarner 1982b: 220)... Veg. 
Francés i Guiscafrè (2013: 34-35), que es fixa en aquesta cobleta pel fet que 
considera l’acció impròpia de les dones i Mora (1988: 246) que la justifica pel 
fet que hi criaven cucs de seda.

–El camp de Gandia.  

–No! eixe camp és de Beniopa! 

–Mira, ahí teniu els polacos, ahí!

Tot i que Gandia va absorbir Beniopa i Benipeixcar en 

1964, es manté la consciència de poble i l’oposició a la ciutat 

comtal, almenys en els més majors: «jo no sóc de Gandia, 

mai en la vida!», afirmava una de les informants. Una altra de 

les burles que rebien, especialment dels gandians, era la pro-

nunciació del nom del poble exagerant l’harmonia vocàlica: 

Beniop[ɔ].

És cèlebre a la Safor aquesta cobleta dedicada als ha-

bitants de Beniopa:

Beniopa, la tropa,  

cau de raboses,  

totes les xiques  

són mentiroses. [Almoines, Barx, Beniopa, Benirredrà;  

un informant de Benipeixcar diu «niu de raboses»]22 

benipeixcAr 

Els de Benipeixcar rebien el malnom de pinyeros (el 

Grau) i eren escarnits amb referència a «la sopa d’all» (Be-

nipeixcar), segurament utilitzada com a símbol de pobresa. 

El gentilici és benipeixcaero (Benirredrà). Hi arreplegue dues 

estructures rimades, una burlesca, i l’altra, recitada pels infor-

mants locals, elogiosa:

Benipeixcar,  

tots los gossos a cagar,  

i en un platet, a mullar. [Benirredrà]23

Benipeixcar és un jardí  

de clavells i roses fines;  

els clavells són els fadrins  

i les roses són les fadrines;  

22. Una informant de Beniopa feia la interpretació següent: les xiques de 
Beniopa tenen fama de guapes, els de Gandia hi anaven a festejar i elles 
contaven mentides perquè es creien inferiors als de ciutat. Si la relació anava 
bé eixien les mentides.

23. És semblant el redolí que fan a pobles amb el nom acabat en -ar: Biar, a 
Algar i Beniatjar, veg. Sanchis Guarner (1982b: 161, 1982c: 29 i 1983: 190).
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els auelos, diamants  

i les aueles perles fines. [Benipeixcar]24

benirredrà 

El nom del poble Benirredrà (Bellreguard, Beniopa, 

Benipeixcar, el Grau, Daimús) se sol pronunciar amb una 

dissimilació eliminatòria que fa desaparéixer la [r]: Beniadrà 

(Ador, Almoines, Beniarjó, Beniopa, Benipeixcar, Benirredrà, 

Castellonet, el Real) i, fins i tot, Benidrà (Beniopa). El genti-

lici popular és Beniadrero. Les cobletes burlesques que de-

diquen als habitants són les mateixes que en altres pobles 

acabats en -à:25

Beniadrà,  

ni té espiga  

ni té gra. [Benirredrà, sovint acabat en «i una que 

en tenia/ la tenia fallâ»]

cAstellonet de lA conquestA 

El nom popular del poble és Castellonet. Ni els ori-

ünds ni els veïns reconeixen cap gentilici per als seus habi-

tants. Els malnoms que arreplegue em plantegen dubtes sobre 

si realment estan fixats: angepsers (Castellonet; és el mateix 

que el d’Alfauir, no tots els informants el reconeixen, si bé 

tots recorden la importància que tenia el treball amb l’algeps) 

i esquadrinyadors (Ador, «a penes anava allí consevol, tots 

s’assomaven a la porta»). Els pobles veïns els retrauen com 

a referències burlesques «carabasses morisques» (Ròtova) i 

«carabasses morisques i oli en canuts» (Ròtova), la motivació 

de les quals desconec.

Uns altres motius de mofa dels pobles veïns es ba-

saven en jocs de paraules: «estellonet encés, paella en terra» 

(Llocnou), que juga amb la semblança entre Castellonet i [a]

stellonet; o anècdotes, com aquesta: «en Castellonet n’hi ha-

via un pas ahí que es dia el forat, i oi!, es burlaven prou del 

forat, al costat de l’iglésia, que era xicotet!». També es basa en 

un esdeveniment, en aquest cas imaginari, el que ja hem vist 

aplicat als habitants de Benicolet i de Pinet:

24. La mateixa cançó, l’arreplega Sanchis Guarner referida a Vinaròs (1982a: 
105), València (1982c: 75) i Benimodo (1983: 104).

25. El mateix es diu de Beniardà, la Marina Baixa, Beltran (2003: 63); i de 
Teulada (Sanchis Guarner, 1982b: 53).

Els xicons de l’edat de mosatros, es plantaven de-

munt d’un cudol per dalt la muntanya, per ahí el 

Mortatell, mos cantàven quan veen que veníem: 

Hijos de Castellonet, 

plantad nabos y cebollas, 

que por mucho que pedregue 

siempre quedan las caborras! 

[Castellonet; cobleta també arreplegada a Ròtova]26

Ignasi Mora i Josep Camarena anoten un altre motiu 

d’escarni, basat en els pocs habitants que té i la seua impor-

tància històrica: 

Castellonet ha estat sempre un poble d’una tradi-

ció històrica que discordava amb la seua significa-

ció demogràfica i econòmica. Per això, els pobles 

dels voltants han tingut tendència a fer broma de 

Castellonet. En tal sentit, una de les frases més 

corrents era i és: «Quan Castellonet era port de 

mar...».27

dAimús 

El nom de Daimús (pronunciació molt majoritària) 

experimenta sovint una monoftongació, Demús (Almoines, 

Gandia, Guardamar, Piles). El gentilici, daimussero, és utilitzat 

pels pobles veïns amb valor despectiu com a malnom, igual 

com ho són tramusseros (Daimús, Guardamar, Miramar) i flo-

ricoleros (Guardamar, Miramar, Piles), basats en la producció 

agrícola d’aquest poble («feen molta floricol, feen molta ren-

da», Piles).28 Garcia Frasquet (2015: 197) arreplega aquestes 

quartetes, la primera sembla que a Miramar, la segona, a Oliva: 

«a Daimús han fet un bando/ que no juen a pilota/ que una 

güela s’ha mort/ del susto d’una granota», «Daimús, Miramar 

i Piles/ els haurien de penjar/ perquè planten carabasses/ per 

als d’Oliva regar».

26. Arreplegue la mateixa historieta a Benicolet i a Pinet. Sanchis Guarner 
(1982c: 104) la inclou referida a Benimàmet. La versió d’aquest últim poble 
ja la va deixar anotada Martí Gadea.

27. Mora (1988: 52).

28. Boronat (1991) també anota el malnom tramusseros i Garcia Frasquet 
(1994: 23-24) floricolers.
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lA droVA

Els habitants d’aquest llogaret reben el malnom de 

cabilenyos (Barx). 

lA Font d’en cArrÒs 

El nom popular és la Font (Almoines, l’Alqueria, Be-

niopa, Benirredrà, Rafelcofer), i el gentilici, fontero (Potries). 

Reben el malnom de cabuts (Almoines, l’Alqueria, Beniarjó, 

Gandia, Guardamar, Potries, Rafelcofer, Vilallonga),29 a la qual 

cosa ells responen «cabuts, sabuts i vullguts». Anote a Potries: 

«Potries, porqueries, i la Font, porquerols» (sembla el que de-

ien els de la Font als de Potries i la resposta d’aquests).

gAndiA 

No he arreplegat cap gentilici en les entrevistes més 

enllà del malnom pixavins (flexiona gènere i nombre, pixaví, 

pixavina, pixavines, Almoines, l’Alqueria, Beniarjó, Benipeix-

car, Castellonet, Daimús, la Font, Gandia, el Grau, Guardamar, 

Oliva, Piles, Potries, Rafelcofer, Xeraco). A Xeraco i a Xeresa 

alterna amb la variant pixadins. Hi ha unanimitat en els pobles 

propers sobre l’explicació del malnom: «perquè són xulos» 

(Daimús), «ahí pixen i el fan clotet» (Beniopa). Igual ho expli-

ca Sanchis Guarner: «són fanfarrons, com els de la ciutat de 

València, i per això els apliquen el mateix malnom [...] com 

també als de Morvedre [...]».30 Aquesta fama de presumits va 

vinculada a la de tacanys, que se sol explicar escarnint l’en-

sordiment de sibil·lants propi de Gandia, el Grau i Benipeixcar 

amb aquest acudit:31

Ma mare em dia que els de Gandia el dien «ja ha[s] 

almor[s]at?» i si dies que sí: «Ai!, t’havera convi-

dat!», i si dies que no: «Pué[s] almor[s]a, que ja é[s] 

hora!» [Xeresa]

29. Mora (1988: 146) fa una possible interpretació de l’origen del malnom 
relacionada amb els conflictes amb Oliva per la Mare de Déu del Rebollet. 
La qualitat de «cabut» s’ha arribat a associar a la Font: «Xe, que cabut eres! 
Pareixes de la Font!» (l’Alqueria). Josep Piera (2007: 134) juga amb aquest 
malnom a Puta postguerra: «Sansixto era d’un poble amb fama de cabuts».

30. Sanchis Guarner (1982c: 184). A Benialí, diu, els anomenen pixandins. So-
bre els paral·lelismes entre Gandia i València i sobre aquest malnom, veg. 
també l’article de Garcia Frasquet en aquestes mateixes actes.

31. El mateix es conta, sense imitar l’ensordiment de sibilants, referit a Beni-
gànim segons Sanchis Guarner (1983: 192), ja que també tenen fama d’avars.

«Ja has dinat?», «Sí», «És que si no haveres dinat, 

haveres dinat a ma ca[s]a». I si dies: «Ja has dinat?», 

«No», «Pués ja é[s] hora!» [Xeraco]

Ignasi Mora i Josep Camarena expliquen aquesta ri-

valitat entre Gandia i els pobles veïns per la naturalesa de 

centre comercial i econòmic d’aquesta ciutat: «sempre hi ha 

hagut ací una guerra i un menyspreu entre la capitat i la res-

ta dels pobles, entre els pixavins i els blavets».32 Aquesta de-

nominació, blavets, que equipara a ‘de poble’, en oposició als 

gandians, ‘de ciutat’,33 és també molt comuna a la Marina Alta 

i sembla que designava, més aïna, els treballadors temporers 

que anaven a treballar en el cultiu de l’arròs a la Ribera.34

Dins de Gandia hi ha els barris de Corea i Nazaret, 

entre altres. El primer compta amb el gentilici previsible: co-

reà. Ambdós tenen un origen humorístic, igual com el cas dels 

polacos o sarracenos de Beniopa.35 

No han eixit en les entrevistes que he fet ni amb fi-

nalitat burlesca ni laudatòria, la llegenda de la delicada de 

Gandia ni la referència a «València, la xica», per la qual cosa 

no les inclouré en aquest treball. Sí que sembla que s’ha arri-

bat a associar la qualitat de delicat amb Gandia, més enllà de 

l’expressió «paréixer la delicada de Gandia».36 De tota mane-

ra, remet el lector interessat a l’article de Garcia Frasquet en 

aquestes actes.

el grAu de gAndiA

Normalment el Grau de Gandia (Xeraco) és, simple-

ment, el Grau (Beniopa, Gandia). El gentilici grauero (Gandia) 

32. Mora (1988: 181).

33. Mora (1988: 247).

34. Així ho explica Grau Bono (1927: 97): «la inmigración “golondrina” la 
efectuan los braceros procedentes de la región de la Marina y huerta de 
Gandía, que en gran número acuden con motivo de la plantada y siembra 
del arroz, y a quienes el vulgo conoce con el nombre de blavets» . Cortés 
(1952: 8) ho limita a la Marina: «blavet: obrer agrícola natural de la comarca 
valenciana de la Marina que immigra temporalment a la Ribera del Xúquer 
per treballar en la sega i la batuda de l’arròs». Sembla que en temps antic 
aquesta denominació tingué prou més fama. És present també en una obra 
teatral de Ligorio Ferrer publicada en Garcia Frasquet (2000: 208): «blavets 
son la machor part/ sóls qu’al correr de la moda/ la chaqueta se fán chas». 
També en parla Sanchis Guarner (: 74-75), amb una citació de Martí Gadea. 
Oposa, de nou, la Marina i la Ribera.

35. Piera (2007: 57).

36. Això fa pensar Martí (1985): «més delicat que els de Gandia».
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és utilitzat també com a malnom amb càrrega despectiva, as-

sociat a la suposada pobresa dels seus habitants en oposició 

a Gandia. Està relacionat amb aquesta idea «al Grau, a peu!» 

(Xeraco). S’utilitzava, referida al Grau, l’estructura rimada es-

catològica: «al Grau, els penja però no els cau» (el Grau).37

guArdAmAr de lA sAFor

En ocasions anomenada Guardamar (l’Alqueria, Gan-

dia), tot i que el nom popular del poble i el que més repetei-

xen els informants dels llocs propers és la síncope l’Alcrieta 

(Almoines, l’Alqueria, Bellreguard, Benipeixcar, Daimús, Gan-

dia, Guardamar, Miramar, Piles, Rafelcofer), puntualment l’Al-

crieta de Daimús (Benirredrà). El gentilici dels seus habitants 

és alcrietero (Guardamar), utilitzat pels pobles veïns també 

com a malnom amb càrrega despectiva. Un altre malnom 

és de carasol (Guardamar). Hi arreplegue els redolins «els de 

l’Alcrieta porten camiseta; els de Daimús, ballen el fus» (Guar-

damar). Garcia Frasquet (2015: 196) anota aquesta quarteta 

referida a Guardamar: «entre cols i floricols/ manganelles i 

escarabats,/ eixos de l’Alquerieta/ com estan ben apanyats».38

llocnou de sAnt Jeroni

El nom popular és Llocnou (Almiserà, Ròtova), forma 

que ha experimentat alteracions vocàliques variades (també 

algunes consonàntiques): Llacnou (Almiserà, Llocnou, Terra-

teig), Llaunou (Alfauir, Almiserà, Benicolet Llocnou, Ròtova), 

Llounou (Almiserà). Els gentilicis que arreplegue són llacnoero 

(Almiserà), llaunouero (Ròtova), llacnouers (Almiserà, Lloc-

nou), llaunouers (Benicolet) i llaunouins (Llocnou), sotmesos 

als mateixos fenòmens fonètics que el topònim. Els pobles 

veïns utilitzaven el gentilici com a malnom amb càrrega des-

pectiva. A Barxeta, a més, arreplegue el redolí «en Llacnou no 

mingen prou».

Una de les característiques més conegudes pels po-

bles saforencs veïns és que a Llocnou realitzen harmonies vo-

càliques en què les aa finals esdevenen [ε] precedides d’una 

[ε] tònica (mentre que la major part de la Safor pronuncia [ɔ] 

37. El mateix diuen els de València als del Grau de València (Sanchis Guarner 
1982c: 107). Una informant d’Almoines afirmava que eren «fanfarrons» de 
malnom, cosa que no he pogut contrastar. Climent (2002: 255) també parla 
dels graueros .

38. Veg., al final, l’apartat sobre la Barraca d’Aigües Vives.

en aquest context): «mosatros tenim un dejo que el noten 

en seguida» (Llocnou), «els de Ròteva sí que es burlaen de 

Llacnou perque Llacnou tenen més dejo, arreglat als d’Oliva» 

(Llocnou).

La rivalitat entre els veïns dels diversos carrers tam-

bé ha generat malnoms: «els del carrer Nou als de Bais dien 

Nova York, perque estava més nou; i ací al carrer Nou dien 

el barri dels gitanos, perque allí hi havia un sequer i tots los 

gitanos anaen a parar allí» (Llocnou). 

mArxuquerA

No arreplegue dades de Marxuquera. Ignasi Mora i 

Josep Camarena expliquen «Marxuquera, quan et faça goig, 

ven-la»: «el que prometia a la primavera se’n venia abaix 

completament a l’estiu».39 Caffarena (2007: 65) també ar-

replega una cançó referida a aquest poble: «els fadrins de 

Marxuquera,/ un diumenge de vesprà,/ se n’anaren a Gandia/ 

a encomanar-se una aixà./ Face-me-la de vint lliures/ que sóc 

fadrí de rigor./ Déu mos lliure de l’aixada/ en el temps de la 

calor».

mirAmAr 

Miramar és la forma més usual per anomenar el 

poble, tot i que també és corrent la dissimilació Milamar (l’Al-

queria, Beniarjó, Daimús, la Font, Guardamar, Piles, Palmera, 

Rafelcofer, Xeraco). Els entrevistats no reconeixien gentili-

cis més enllà dels malnoms (boeros) o del terme miramarí/

milamarí, que qualificaven com a forma moderna. Els seus 

habitants tenen diversos malnoms: batans (Miramar, Piles), 

bombos o bombets (Daimús, Guardamar, Miramar), boueros 

(Miramar, pronunciat boeros a l’Alqueria i Bellreguard) i bovos 

(Piles, Palmera). El penúltim malnom es basa en el fet que hi 

abundava el ramat boví,40 mentre que el darrer parteix de la 

llegenda que els de Miramar es casaven entre ells perquè no 

es perderen les herències (l’Alqueria, Bellreguard, Piles). 

39. Mora (1988: 70).

40. Veg. també Garcia Frasquet (1994: 23-24), que afirma que batans era un 
malnom compartit pels de Miramar i Piles. Jo només ho he sentit referit als 
primers. Un informant de Miramar afirma que anomenaven bombets als de 
Piles, malnom que només he arreplegat en altres informants referit als de 
Miramar.
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La fama que tenen de bovos, és que pâ no desfer-se 

les herències es casaven cosins germans en cosins 

germans i cosins i cosines i ties, i segons diuen els 

genes es van revolucionar i era el poble que més 

tontos hi havien en tota la... [Bellreguard]

Aquesta presumpta endogàmia té una possible base 

històrica, no en l’àmbit familiar sinó més vast: els repobladors 

siscentistes de Miramar eren molt majoritàriament famílies 

genoveses i mallorquines que en les primeres generacions es 

casaven amb persones de la mateixa procedència (caracte-

rística freqüent en comunitats migrades, encara hui en dia).41 

La fama que tenen de parlar molt malament (l’Al-

queria, Barx, Daimús, Guardamar, Palmera) podria estar rela-

cionada amb aquest predomini absolut de dues comunitats 

extraregnícoles (una amb una variant dialectal diferent, l’al-

tra procedent d’una altra comunitat lingüística): «a Milamar 

parlen més atrassats» (Palmera), «en Milamar parlaven molt 

malament» (l’Alqueria), «els de Milamar, parlaven poc bas-

tot!» (Daimús). La burla més freqüent se centra en caracterís-

tiques del parlar: les interjeccions xi! o jas! (pronunciada [‘jas]) 

o mira, jas! (Bellreguard, Beniarjó, Daimús, Palmera, Piles, ho 

diuen imitant la dicció, allargant molt la [a], perquè els acusen 

d’utilitzar molt aquesta interjecció) i toca xi! (Bellreguard). Els 

pobles veïns també els atribueixen algunes incorreccions lin-

güístiques que resultaven desconegudes per als habitants de 

Miramar, com ara aquesta:

En Palmera, en la iglésia nova, vaen fer un sombrall 

d’eixos molt ben fet pâ que no banyara les portes, 

i passa un de Milamar: «jas! una missa en balcó!». 

Una missa era la iglésia: allí en Milamar parlen més 

malament que ací.

En altres casos es basen en acudits o en llegendes:

En Miramar va anar l’arçobispo i li dien l’osso visco, 

i quan va donar la bendició i uno diu: «viva l’osso 

visco!» i en seguida uno diu «i la seua dona!» i va 

dir «hablad como queráis» i va pegar mitja volta i 

se’n va anar (Bellreguard).

41. Veg. La Parra (2003: 191) i Mas i Monjo (2002: 91-96).

L’alcalde li va dir a l’arçobispo: «com està la se-

nyora?», diu: «bé». «I els xiquets?» (Bellreguard).

«Hablad como queráis» és utilitzat també com a 

burla (sense necessitat de contar la resta de l’anècdota), vin-

culat al fet de parlar malament i al malnom bovos . Ara bé, 

també és com acaba una llegenda popular que es conta en 

pobles de frontera lingüística per a justificar un parlar forta-

ment influït per la llengua veïna (per exemple, a Guardamar 

del Segura, a Anna i al Matarranya).42 La novetat, però, és que 

Miramar no està ubicat en un extrem lingüístic ni té una pe-

culiaritat tan marcada en el parlar com la dels altres pobles on 

es conta aquesta història.

Algunes de les estructures amb rima que els dedi-

quen els pobles veïns són «Miramar, vore-lo i no entrar» (Mi-

ramar, contestaven: «però qui va, ja no sa’n va» o «però el que 

entra ja no sa’n va») i la molt repetida «a Piles t’esquiles i a 

Miramar, t’acaben d’esquilar» (Miramar, Palmera, Piles). Gar-

cia Frasquet (2015: 198) anota aquesta quarteta referida a 

Miramar: «les xiques de Miramar,/ totes són altes i primes,/ 

pareixen una escaleta/ d’ajocar-se les gallines». La cobla se-

güent deu ser d’origen infantil, variació d’una nadala que juga 

amb un dels malnoms dels habitants de Miramar:

Bomberos venid 

bomberos llegad 

a tocar el bombo [bis] 

que está en Miramar. [Daimús]

oliVA 

El gentilici dels habitants d’Oliva és olivero (l’Alqueria, 

Guardamar). Les dues burles més conegudes que reben són per 

la llegenda del llicsó del campanar i l’ase i pel timbre pròxim a 

[ε] de les aa àtones finals ( ja que la major part de la Safor pro-

nuncia aquestes vocals properes a una [ɔ]): per fer burla, n’hi ha 

prou a pronunciar el mateix nom d’Oliva (Almoines, l’Alqueria, 

la Font, Piles, Palmera) o anomenar la gamba (la Font) pronun-

ciats amb una [ε] final exageradament oberta. 

Jo he conegut de menut dones d’Oliva que de 

bon matí apareixien per Llocnou amb una pane-

42. Beltran, Monjo i Pérez (2004: 15-16), Sanchis Guarner (1982b: 235).
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ra d’aquelles planes al cap cridant: «Dones, gam-

beeeee!» —per cert que a nosaltres també ens 

cridava l’atenció això de l’e final.43

El Molinell producía buen acopio de gamba pe-

queña que mujeres de Oliva pregonaban a la en-

trada de la Pescadería y por la calle —«A la bone 

gambe»— con su peculiaridad fonética local de 

cerrar la a para transformarla en e.44

La llegenda de l’ase és molt coneguda i es conta refe-

rida a molts altres pobles valencians.45 Com a burla, se sol fer 

referència a l’exclamació final: «ja el llep!», «els del llep» (el 

Grau, Piles, Vilallonga) o qualsevol altra variació, llepons (com 

a malnom, Piles), «no hi ha llep?» (Oliva).

Ací, com tenim un campanar que tenia un llicsó: 

«ja llep?», dien «ja llep?», «ja llepa el llicsó el bur-

ro?» [Oliva]

A Oliva, el burro i el llicsó, que van estirar. [Almoi-

nes]

Una volta, mo’n va passar un cas... que anàem mo-

satros a la plaia, allí Oliva en el carro, i mo’n nem 

pac allí i en seguida em diu Vincilao a mi: dis-li a 

eixe «ja el llep!». Jo, ignorantment, vaig allí i dic: 

«xe, ja el llep!». I en seguida aquell: «la figa ta mare 

sí que llepa!». I resulta que allà es veu que hi havia 

un llicsó dalt del campanar. I van agarrar un burro 

i en una corda estirant... «ja el llep!», «ja el llep!», i 

en la llengua diu que ja aplegava... [Vilallonga]

Una altra estructura rimada, que juga amb els noms 

de pobles veïns, és:

Oliva, poble d’anguiles, 

bona terra pâ melons. 

43. Mora (1988: 197). Escrivà Caudeli (1993: 128) també ho explica: «dones, 
gambet[ε] del Pla!» o «Oliv[ε] és la meu[ε] terr[ε]».

44. Climent (2002: 262).

45. Podeu llegir la història en Sanchis Guarner (1982c: 190), Mora (1988: 
195) i Beltran (2007: 371). La primera versió transcrita sembla la de Martínez 
(1996: 87-88), de principi de segle xx. Sanchis Guarner arreplega la mateixa 
història (o variants molt paregudes) referides a l’Alcora (1982a: 138), Xà-
bia (1982b: 58), Catarroja (1982c: 128), Bellreguard (1982c: 182) i Moixent 
(1983: 165)... També es conta d’Enguera i Guardamar del Segura.

Miramar, Daimús i Piles, 

vaja unes tres poblacions! [l’Alqueria, Piles; hi 

ha qui ho acaba en «veniu i toqueu-me els 

collons»].46

Cap informant ha anomenat la història dels faldons 

d’Oliva de què parlava Martí Gadea.47 Tampoc he sentit cap 

d’aquests dos redolins lligats que trac de la bibliografia: «en 

Oliva, gamberos; i en Gandia, cavalleros».48

pAlmA de gAndiA 

El nom popular del poble és Palma (l’Alqueria, Benio-

pa), i el gentilici dels seus habitants, palmissons (Ador, Alfauir, 

Palma, Ròtova), mot que en alguns pobles de la comarca de-

signa el fruit del margalló. Alguns dels motius de burla ja s’han 

assenyalat en l’apartat dedicat a Ador, poble amb el qual 

presenta continuïtat geogràfica (actualment els separa un 

carrer) i una rivalitat forta. Els altres motius de burla podrien 

ser d’àmbit restringit: a Potries em diuen «Palma, la llesca», 

perquè «anaen a demanar la llesca, n’hi havien tres o quatre, 

anaen a demanar limosna per les cases». A Ador afirmen que 

a Palma eren lletjonetes.

pAlmerA 

El gentilici és palmerut (Bellreguard, Palmera) o pal-

merí (Palmera). El primer era utilitzat també com a malnom 

amb càrrega negativa, així com dàtils (Palmera). L’estructura 

rimada que apliquen els pobles veïns a Palmera és «Palmera, 

ni paga ni nega i un que va pagar, el barranc se’l va empor-

tar» (Miramar, Piles) o «i un dia que va pagar, el barranc/ la 

barrancâ se la va emportar» (Palmera).49 A Piles afirmen que 

això va començar perquè havien de pagar part de l’obra de la 

sagristia de l’església, no van pagar i l’obrer els va deixar sense 

campanar. Per això es diu que «Palmera deu» (Palmera). A 

l’Alqueria arreplegue «en Berroart, maricons; en Palmera, cap-

redons».

46. També en Llibre de festes de l’Alqueria de 1996.

47. Veg. Monjo (1977: 93-94).

48. Vázquez (2011). Com totes les referències d’aquesta font caldria confir-
mar que siga una unitat fraseològica viva i no inventada per l’autor.

49. Per una cançó de Pep Gimeno, Botifarra, sabem que també s’aplica a 
Antella. La barrancâ és com anomenen els veïns de Palmera el barranc que 
creua el poble.
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piles 

Els habitants de Piles són pileros (l’Alqueria, Guarda-

mar, Miramar, Palmera), gentilici que sovint és utilitzat amb 

càrrega despectiva. Tot i això, el malnom que els correspon és 

lleganyosos (Almoines, Piles). Afirmen a Piles que «dien que 

domés menjaen melva i del salat es feen lleganyosos. Antes 

la melva era de les coses més barates» (Piles). Segons Garcia 

Frasquet (2015: 195) afirma que reben aquest malnom «pos-

siblement en record d’alguna infecció ocular causada per les 

aigües de la marjal, però també perquè deien que les seues 

dones no eren guapes». El mateix autor atribueix als pilers la 

fama de ser malparlats i el malnom batans, que els meus in-

formants només han aplicat als de Miramar. Segons una infor-

mant de Rafelcofer són gent «de got i gavinet» (Rafelcofer).

el plA de corrAls 

Els pobles veïns solen anomenar-lo el Pla de Corrals 

(Barx, Rafelguaraf, Tavernes) o els Corrals (fins i tot els Ascor-

rals, Simat). Els habitants d’aquest llogaret solen referir-se al 

poble com al Pla. El gentilici, sovint utilitzat despectivament 

com a malnom associat a la pobresa dels seus habitants, és 

corralero (el Pla). Els apliquen els mateixos adjectius que re-

fereixen als simaters i benifaironers: «corralero, panxabuida i 

embustero» (Simat, el Pla).

potries 

El gentilici és potrieros (Beniarjó), i el malnom, cas-

soleros (Beniarjó, Potries, Vilallonga) o cassolers (Potries), que 

s’explica per la importància de la indústria terrissera. Aquesta 

tradició deu ser antiga, ja que s’ha proposat com a ètim del 

poble poteries, ‘lloc on es produeixen pots, terrisseria’. Els po-

bles veïns els fan burla amb els redolins «Potries, porqueries» 

(la Font; els responien «i la Font, porquerols») i «de Potries, 

no el fies» (Ador, Palma).50 Al Real em canten versions de la 

cançó de la salpassa adaptades als noms dels pobles propers: 

«ous ací, ous en Potries, bastonaes al tio Maties» (veg. també 

50. Segons Vázquez (2011), també es diu «Potries, Potries, ni llargues ni fies» 
i l’estrofeta: «sant Blai gloriós en Potries/ sant Pere en l’Alqueria/ sant Jeroni 
en Llocnou/ i sant Francesc en Gandia». Caldria comprovar si existeixen, ja 
que procedeix d’un llistat on es mesclen estructures fraseològiques i altres 
ocurrències.

Beniarjó). Unes altres estructures rimades que arreplegue a 

Potries són:

El campanar de Potries  

és de pedra i no caurà, 

el de Palma és de canyissos 

i el d’Ador caiguent està. [Potries]

rAFelcoFer 

El nom de Rafelcofer experimenta diverses altera-

cions vocàliques: Rafalcofer (l’Alqueria, Rafelcofer, el Real, la 

Font), Raf[ε]lcofer (amb dues síl·labes tòniques, Benipeixcar, 

Llocnou, Palma, Ròtova, Xeraco, Xeresa), Refalcofer (Almoi-

nes, l’Alqueria, la Font, Daimús, Miramar), Relcofer (Piles). El 

malnom dels habitants d’aquest poble és gitanos (Almoines, 

l’Alqueria, Daimús, la Font, Gandia, Rafelcofer), segons un in-

formant de l’Alqueria, perquè n’hi havia molts; segons un de 

Rafelcofer, perquè hi anaven caravanes de gitanos d’Hongria. 

No hi coneixen cap gentilici a banda del malnom; identifiquen 

la forma normativa, coferers, com a forma moderna. Hi arre-

plegue el redolí «a Rafalcofer no vages si no tens res que fer» 

(Palma), amb les variants «a Refalcofer no vages si no tens 

quefer. I si vas, te’n recordaràs» (l’Alqueria) i «a Rafalcofer no 

vages, que no hi ha res que fer» (Daimús).51

el reAl de gAndiA 

El nom del Real de Gandia (Palma) sol ser, simple-

ment, el Real (Almoines, Benirredrà, el Grau, Rafelcofer); el 

gentilici del seus habitants és realero (Almoines, el Real) i el 

malnom, tomaqueros (el Real). Per fer burla als habitants del 

Real, els pobles veïns juguen amb l’homonímia: «sou del Real? 

Valeu un quinzet» (el Real), «els del quinzet» (el Real)52 o amb 

redolins com «els del Real pixen en un poal» (Almoines), que 

es podia ampliar amb «no tenen una pesseta pâ crompar-se 

un orinal» (Almoines) i «el Real, molta fanfàrria i poc cabal» 

(el Real).

51. També «a Rafalcofer no vages si no tens dinés» (Almoines), que sembla 
una confusió amb «a la fira no vages si no tens diners». Martí (1985) ho 
escriu «a Rafelcofer no vages si no tens que fer».

52. La mateixa burla amb el joc de paraules real-quinzet la dediquen els po-
bles veïns a Vila-real (veg. Sanchis Guarner 1982a: 185).
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rÒtoVA 

El nom del poble ha experimentat diverses altera-

cions vocàliques: Ròtiva (Ador, Alfauir, Ròtova), Ròteva (Lloc-

nou, Ròtova), Ròtova (Almiserà), també presents en els gen-

tilicis: rotiveros (Alfauir, Ròtova), rotoveros (Llocnou), rotivers 

(Alfauir). Els pobles veïns els dedicaven aquest quartet burlesc: 

Els rotiveros s’han retratat 

i en el retrato ha eixit un gat. 

La camiseta li ve millor, 

que pareixia l’esmolador. [Alfauir; a Ròtova anote «en 

camiseta es veu millor/ que pareix un esmolador»]

simAt de lA VAlldignA 

El nom popular del poble és Simat, i el gentilici que li 

correspon, simatero. Reben el malnom fills de flare (Benifairó, 

Tavernes) a partir de les llegendes (variades i escabroses) so-

bre els abusos de poder dels frares del monestir:53

Antes, els flares, anaen a casar-se i antes de ca-

sar-se estrenaen ells a les dones, sinós, els empare-

daen. Allí n’hi han molts emparedats. La primera nit 

era pels flares i la que no mullava o no volien que 

mullara, els emparedaen as dos. [Tavernes]

Fills de flare eren els simateros, i no és mentira, n’hi 

havia una senyora que li dien Gràcia i que en va fer 

prou... va fer dos pobles de flares, d’ahí diu que ve... 

l’auia, els dies de gràcia que és el segon divendres del 

mes de agost, dien que els flares, en agraïment a una 

dona de Simat que li dien Gràcia, donaven l’auia a tots 

els de la Vall, eixos dies tota l’auia, i era quant era la 

collita de l’arròs o de lo que siga, al mes d’agost, quan 

més auia fea falta a Tavernes. I la capella de Simat li la 

van fer a la mare de Déu de Gràcia. [Benifairó]

Diu que quant un flare volia, es deixava a la porta 

de la casa... penjava la capa o l’hàbit al picaport 

de la porta i sabia l’home que no havia d’entrar. 

[Benifairó]

En Simat diuen que són tots fills de flares i els de 

Simat mos diuen a mosatros fills de puta. Tu saps 

53. El malnom fill de frare també s’aplica a altres pobles on hi havia un mo-
nestir, com ara Benissa (veg. Beltran 2003: 66).

per qué és que mos hau diuen això? Pués perque 

els flares vaen abaixar l’auia d’allà les Foes i diu 

d’uns nóvios que s’havien de casar i anaen a dema-

nar pâ que es casara, i la nit antes la nóvia s’havia 

de gitar en lo flare del convent, per això diuen que 

en Simat són fills de flare. [Tavernes]

Els pobles veïns solen molestar els simaters dient 

«Simat, cau de raboses» (Benifairó, Tavernes, sovint en una 

estrofa més llarga, veg. l’entrada de Tavernes), «simatero, pan-

xabuida i embustero» (Barx, Benifairó, el Pla) o «eu! a Simat 

a peu!» (pel costum dels simaters d’utilitzar amb freqüència 

la interjecció eu!).

Caffarena (2006: 61) arreplega una cançó burlesca 

de Benifairó dedicada als simaters: «el campanar de Simat/ 

diuen que no té valor/ li ha caigut una rajola/ li ha mort la 

lloca al rector./ Vint-i-quatre ous que tenia/ i el rector molt 

desenquet/ li resava a sant Vicent/ que li eixiren els pollets./ 

I sant Vicent li deia:/ els pollets no t’eixiran/ perquè la lloca 

està morta/ i els ous estan gelats». Una informant de Potries 

va recitar diversos versos d’aquesta cançó referida al campa-

nar de Potries, tot i que n’havia oblidat fragments. El mateix 

autor (2006: 51) n’arreplega una altra que aprofita la melodia 

d’una cançó mexicana per a denunciar l’hàbit de la joventut 

benifaironera d’anar a festejar a Simat. 

tAVernes de lA VAlldignA 

La major part de pobles propers es refereixen a Taver-

nes com a la Vall (Benifairó, Beniopa, Favara, el Grau, Simat, 

Xeraco, Xeresa) i, en conseqüència, el gentilici que correspon 

és vallero (Benifairó, Cullera, Favara, Simat, Tavernes). Aquesta 

denominació la pren per la situació dins la vall anomenada la 

Valldigna, tot i que dins aquesta depressió geogràfica hi ha 

altres localitats. En pobles més allunyats s’especifica la Vall 

de Tavernes (Llutxent, Vilallonga). Tavernes és percebut com 

a una denominació moderna pels informants de Simat, Barx 

i Favara, però és fàcil sentir aquest nom a tots els pobles ac-

tualment (Alfauir, Almoines, Beniopa, Gandia, el Real).54 Els 

vallers solen anomenar Tavernes el seu poble (si parlen amb 

algun altre valler, senzillament, el poble), tot i que també hi 

sent la Vall. Com a malnoms arreplegue granoteros (Xeresa, 

54. Sanchis Guarner (1979) fa un estudi sobre el nom del poble.
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diuen que anaven a agarrar granotes per a vendre-les).55 Tam-

bé fills de puta (Tavernes), que és el que responen els simaters 

quan un valler li diu fill de frare . Tots dos malnoms es basen en 

llegendes vinculades als frares del monestir de Simat.56

Estàem molt contraris antes, axina com ara estan 

de lo més bé, antes no t’heu pots imaginar, per-

què resulta que una rica s’entenia en un flare, i 

va haver una donació, que tots los divendres del 

mes, amolla l’auia i el qui vol regar, rega, debaes, 

anava l’auia al tall. Va fer eixa donació. I això és pâ 

sempre, i aquells [els de Simat] es vaen fer locos, 

perque diu que ella era d’ací la Vall, i l’auia venia 

de la font eixa que n’hi ha ahí propet del quartel, la 

font Menor, i diu que perteneixia a Simat. I aque-

lla, com descendia d’ací, va fer la missa pals d’ací. 

Al meu gendre, no li hu podies dir [«fill de flare»], 

quan li dies això, sempre dia «i els de la Vall són 

fills d’una puta». Als simateros els senta molt mal 

que diguen això. [Tavernes]

I com resulta que ací, això ho dien en temps an-

tic, ací va hi haver una dona ben compuesta que 

va anar a Simat i va fer amistat en los flares i per 

això mosatros també teníem auia d’allà, que mos 

vaen enviar la font de la Bola que dien i la font del 

Caldero, que era de Simat, i els de Simat vaen dir 

que això era per una puta que va anar allí, per una 

vallera que va anar allí en los flares. [Tavernes]

A partir del nom del poble s’ha creat la rima «A la 

Vall apugen a cavall» (Xeraco, Xeresa).57 Els vallers reciten la 

55. Els informants de Xeresa confirmen aquest malnom, tot i que no el re-
coneixen els vallers consultats. A Xeraco em diuen caragoleros (afirmen que 
tenien costum de fer caragols i de cuinar caragolades), cosa que tampoc 
reconeixien els vallers i que no he pogut contrastar.

56. Els conflictes en el reg han sigut una constant a la Valldigna. Toledo 
Girau (1992) aplega diversos documents datats entre els segles xV i xix que 
ho testimonien. Les autoritzacions de reg atorgades pels abats als habitants 
de Tavernes (anteriorment el Ràfol) daten, almenys, de 1421 (p. 19), però 
l’inici de la gràcia que anomenen els informants ( ja amb aquest nom) es 
documenta en 1701, en un document signat pel prior i el president major del 
monestir (p. 61). Al llarg del segle xViii-xix documenta aquest estudi diversos 
conflictes entre simaters i vallers per la gràcia que els segons exigeixen i els 
primers qüestionen.

57. També en Martí (1985). La mateixa rima Vall-cavall s’utilitza en burles a 
la Vall d’Uixó, Sanchis Guarner (1982a: 185).

següent estrofa, a la qual els pobles veïns canvien l’última 

paraula per malfaenera:

Simat cau de raboses,  

Benifairó, la llobera;  

i la Vall s’emporta la palma  

de la gent ben faenera. [Simat, Tavernes]58

VilAllongA 

És generalitzada la pronunciació Villalonga en l’àrea 

estudiada (Beniarjó, la Font, Gandia, Palma, Potries, Rafelco-

fer, Vilallonga), si bé puntualment es veu alterada per rota-

cisme, Villaronga (Ador). El malnom dels habitants d’aquest 

poble és lloberos (Ador, Beniarjó, la Font, Palma, Potries, Vi-

lallonga), sovint aplicat al nom del poble: «Villalonga, la llo-

bera» (Palma).

xerAco 

Aquest topònim, Xeraco, és pronunciat puntualment 

Aixeraco a Gandia, supose que ocorre el mateix amb Xeresa. 

No he sentit aquest reforç vocàlic inicial a Tavernes, on segons 

Sanchis Guarner també es realitza. El gentilici de Xeraco és 

xeraquer o xeraquero (Xeresa). S’utilitza com a malnom local 

amb càrrega despectiva (Xeresa). Els habitants d’aquest poble 

i els de Xeresa s’intercanvien el malnom rabuts (Xeresa). El 

fet que tant Xeraco com Xeresa siguen pobles amb vora la 

meitat de població d’origen baleàric dóna un matís suggerent 

a aquest malnom i al fet que se l’atribuïsquen mútuament 

un poble a l’altre: rabuts és com s’anomenaven els xuetes a 

Tàrbena.59 Tot i això, és precipitat fer aquesta interpretació als 

pobles de la Safor sense cap comprovació prèvia, ja que altres 

pobles sense abundància de mallorquins (com Artana) també 

reben el mateix malnom. Tanmateix, ajuda a pensar en aques-

ta hipòtesi l’anotació de Joan Antoni Mayans: 

el judío circuncidado se llama en buen castellano 

Retajado, i en lemosín Raüt, i de aquí passaron a 

58. També DDAA (2004: 118). Es diu el mateix a la Marina Alta: «Benissa, 
cau de raboses;/ Senija, la granotera;/ Teulâ s’endú la fama/ de la gent 
malfaenera», Beltran (2003: 63); és usual en moltes altres comarques amb 
altres noms de poble (Sanchis Guarner 1982a: 99; 1982b: 53,125, 132 i 161; 
1982c: 152; 1983: 96-97 i 206). 

59. Veg. Mas i Monjo (2002: 102) i Monjo i Mascaró (2007).
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Rabut, i a creer que tenían Rabo los judíos; a esto 

ha ayudado la voz Rabí.60

A partir del nom del poble s’ha creat el redolí «a Xe-

raco, a plantar un taco» (Xeresa).61 La cançó que arreplega 

Caffarena (2007:110) a Barx referida a Xeraco es basa en la 

mateixa rima: «Jo festejava una xica/ allà vora Xeraco,/ cada 

volta que la veia/ li ensenyava el retaco». Els habitants de Xe-

resa els acusaven de menjar entrevill, part pobra del porc: «tot 

l’entrevill de Xeresa se’l minjaven ells» (Xeresa), «venien ací a 

les carnisseries que hi havien, tots els entrevills i les cotxinaes 

eixes se les emportaven a Xeraco» (Xeresa).

xeresA 

El gentilici de Xeresa és xeresero (Xeraco, Xeresa). 

S’intercanviaven el malnom rabuts (Xeraco) amb els xera-

quers. A més, els xeraquers els acusaven de «fer aulor de bae-

jo» (Xeresa), possiblement per ser un peix barat i, per tant, 

símbol de pobresa. A partir del nom del poble s’han creat les 

estructures rimades «Xeresa, la tinc promesa» (Xeraco, Xere-

sa) i «Xeresa, el que no és, li pesa», l’última, diuen, «perquè 

teníem mala fama» (Xeresa).62

4. tÒpics, topÒnims i mAlnoms reFerits A pobles 

VeÏns A lA sAFor

D’aquests pobles no tinc tantes dades, però exposaré 

a continuació allò que hi he arreplegat.

l’AtzúbiA

Arreplegue les pronunciacions l’Adzúbia (l’Atzúbia, 

Pego) i amb assimilació a la consonant de l’article, l’Alzúbia 

(Pego). El gentilici, adzubianos (l’Atzúbia), és utilitzat sovint 

pels pegolins com a malnom amb intenció despectiva. Els 

de Pego els dediquen el redolí «adzubianos, pocs i nanos», 

a la qual cosa responen «pegolins, molts i roïns».63 Vázquez 

60. Mayans (sense data: 17v). El text és, segurament, dels últims anys del xViii.

61. Martí (1985): «Xeraco, li plante un taco». 

62. El que escriu Sanchis Guarner (1982c: 193) és «de Xeresa, si és puta no 
li pesa».

63. El mateix es diu del Ràfol de Salem (Sanchis Guarner 1983: 206). Recorda 
el refrany «albercocs porquins, molts però roïns». De fet, a Callosa lliguen 
tots dos refranys: «Callosins, com els albercocs porquins, molts però roïns», 
Beltran (2003: 63).

(2011) també arreplega «en Atzúbia cireres i en Villalonga, 

lloberes». 

AlzirA

El gentilici que anote és alzirenyo (Alzira, Carcaixent). 

Bona part de les burles que reben dels pobles veïns del sud se 

centren en el parlar, ja que és un dels llocs més meridionals 

que formen part del valencià central; en conseqüència, es fa 

mofa de les diferències: «els d’Alzira pugen per raere» (Be-

nifairó, Tavernes); «mira, pareixes d’Alzira, puja raere!» (Beni-

fairó). Sembla que els de Carcaixent escarnien l’ensordiment 

de les sibilants amb frases com «els d’Alzira min[tʃ]en fe[tʃ]e 

fre[tʃ]it».64 Unes altres burles que els dedicaven els carcaixen-

tins eren «Alzira, cau de raboses»65 i «eres d’Alzira i plores?».66 

La darrera és una de les poques dites que té un valor positiu, ja 

que dóna per fet que ser d’Alzira és un privilegi incompatible 

amb plorar. L’ALDC arreplega pegunta com a malnom «per-

què els que vénen forasters ja no se’n van».67

lA bArrAcA d’Aigües ViVes

A Tavernes canten, dins la cançó Carrascal, la cobleta 

següent:

Les xiques de la Barraca 

totes van de cinc en cinc 

i una li diu a l’altra: 

«tu tens nóvio, jo no en tinc!».68 

Carrascal [...]

Caffarena (2007: 115) arreplega referida a aquest po-

ble una de les cançons ja copiades en l’apartat de Miramar: 

«les xiques de la Barraca,/ totes són altes i primes,/ pareixen 

escaletes/ d’ajocar-se les gallines».

bArxetA

El gentilici popular és barxetà (Barxeta), i el malnom, 

raboses (Barxeta). Els pobles veïns els dediquen el redolí «a 

Barxeta, la fam apreta» (Barxeta, el Pla, Rafelguaraf). Una al-

64. Escrivà Caudeli (1992b: 49).

65. Fragment de la mateixa cobleta que hi ha en l’apartat de Tavernes, veg. 
Sanchis Guarner (1983: 96).

66. El mateix diuen de la Vila Joiosa (Sanchis Guarner 1982b: 92). 

67. Mapa introductori Vii de l’ALDC, I.

68. També aquestes cobletes són molt repetides en la geografia valenciana.
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tra burla se centrava en la poca productivitat de les terres, 

«Barxeta, raïm i figues, si plou a temps» (Barxeta, el Pla): «no 

n’hi havien tarongers ni n’hi havia res, només hi havien raïm 

i figues, i si plovia a temps, si no plovia a temps tampoc te-

nien res» (el Pla). Afirmen que feien burla del Genovés ano-

menant-lo el Vaticano, «perquè la gent és molt catòlica», a la 

qual cosa els responien «la pequeña Rússia».69

benicolet

Els habitants de Benicolet reben el malnom de xoris-

tes (Benicolet, en singular, xoriste), xoros (la primera o oberta, 

Almiserà, Llocnou)70 i còlbits (Llocnou). Els pobles veïns els 

dediquen la mateixa estructura rimada que hem vist abans 

referida a Castellonet: 

Benicolet,  

plantad nabos y cebollas 

que por mucho que pedregue 

siempre quedan las casporras. [Benicolet]

benigànim

Normalment pronunciat amb elisió de la consonant 

final, Benigani (Benicolet, Llutxent, Pinet, Quatretonda). Re-

ben el malnom de pollosos, «Benigani el pollós» (Benicolet, 

Llocnou, Pinet), segons Sanchis Guarner, perquè tenen fama 

d’avars (que és un dels significats que pren el mot pollós). 

Aquest filòleg va arreplegar allí l’acudit que els pobles ve-

ïns a Gandia apliquen a la capital comarcal per ridiculitzar 

la presumpta gasiveria dels seus habitants i l’ensordiment de 

sibilants sonores (veg. l’entrada de Gandia). L’altre malnom 

que reben, ganxuts (Benicolet, Quatretonda), es basa en una 

llegenda: «a Benigani volien traure la Lluna de dins del pou, la 

veen allí dins... ganxuts!» (Quatretonda).71

cArcAixent

El gentilici de Carcaixent és carcaixentí (Carcaixent). 

El motiu de burla més conegut és el redolí, usual en pobles 

69. El mateix malnom, per tindre tradició esquerrana, el reben els habitants 
de la Nucia, veg. Beltran (2003: 67).

70. Escrig defineix xoro en el seu diccionari com a «taimado, astuto y 
socarrón».

71. Podeu llegir la llegenda completa a https: //ccelganxo.wordpress.com/
sobre-el-col%C2%B7lectiu/llegenda-dels-ganxuts/ o a Sanchis Guarner 
(1983: 191).

amb el nom acabat en -ent, «Carcaixent, bona terra i mala 

gent» (Benifairó, Carcaixent), al qual contestaven «si bona és 

la terra, millor és la gent» (Benifairó).72

cullerA

El gentilici de Cullera és cullerot (Cullera, Favara). Els 

de Favara fan burla del timbre de les aa finals pròxim a una 

[ε]: «xiqu[ε]!» (Favara). És coneguda la rivalitat que mantenen 

amb Sueca: «els suecans mos dien que ací en el poble les do-

nes totes eren putes i en Sueca tots eren maricons, fogons!» 

(Cullera). Els de Tavernes deien «vés espaet o passaràs el pont 

(o el riu) de Cullera debaes», ja que l’administració de justícia 

estava a Sueca.73

FAVArA

A Tavernes cantaven, dins la cançó Carrascal, una co-

bleta referida a Favara:

Les xiquetes de Favara 

totes pixen en poal 

perque no tenen dinés 

pâ comprar-se un orinal. 

Carrascal, carrascal, que bonita serenata. 

Carrascal, carrascal, que me está dando la lata.

Els habitants de Cullera manifestaven que a Favara par-

len «més gros» que ells (en oposició als pobles situats més al 

sud, que parlen «més fi» o «més dolç»). Caffarena (2007: 40, 71, 

75 i 89) arreplega més cançons referides al mateix poble: «en 

Favareta volien fer/ cristians i moros sense saber./ I el primer dia 

varen matar/ al secretari que ho va arreglar», «una xica de Llaurí/ 

diuen que té molta manya,/ per a enflocar ratolins/ i enviar-los a 

Favara», «entre Favara i Llaurí/ feren una gran festota/ mataren 

un llegostí/ de la sang feren pilota», «ja no canta Micalet/ a l’estil 

de la Ribera/ perquè li han robat la veu/ entre Favara i Cullera».

FornA

Segons els de l’Atzúbia reben el malnom de galipaus. 

Els redolins que arreplegue referits a Forna són trets de la bi-

72. El mateix a Parcent, Crevillent, Carcaixent, Bocairent, Picassent, Torrent, 
Moixent, Ontinyent. Mayans (sense data, p. 11v) va anotar «qui casa en 
Parcent, casa en bona gent» a final del segle xViii. 

73. Podríem afegir-hi la cançó de beure «Baix del pont de Cullera», inclosa en 
Chover (1951: 324), tot i que no té una finalitat burlesca.
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bliografia: «qui va a Forna, torna nuet o no torna», «qui a For-

na per la costera va, pel mateix camí no tornarà»74 i «Forna, 

qui vestit se’n va, despullat se’n torna».75

llutxent

Normalment Llutxent (Terrateig) és pronunciat Lut-

xent (Almiserà, Benicolet, Llocnou, Llutxent, Pinet, Quatreton-

da, Ròtova). Reben els malnom de raboses (Almiserà, Beni-

colet, Pinet, Ròtova, Terrateig) i pedregosos (Quatretonda), o, 

referit al nom del poble, «Lutxent, el pedregós» (Benicolet, 

Llocnou, Terrateig).

pego

El malnom que reben és pegolins . Els pobles veïns 

els dediquen burles per característiques del parlar, com verga! 

(l’Atzúbia), perquè utilitzen amb freqüència aquesta interjec-

ció. Algunes altres referències tretes de la bibliografia són l’es-

tructura rimada inclosa en l’apartat de l’Alqueria76 i «n’hi han 

més puces (o altres coses) que porquets en Ebo (o mosques 

en Pego)».77 A Oliva introdueixen una referència a Pego en la 

cançoneta cantada en els batejos: 

El padrí pegolí,  

la padrina pegolina,  

si no tiren confitura  

morirà la criatura. [Oliva]

pinet 

Són pinetells de malnom (Pinet).78 Els pobles veïns 

els dediquen el redolí «Pinete, míralo y vete» (Barx), a més de 

la mateixa historieta que a Castellonet o Benicolet: 

Això va ser un obispo que va anar a Pinet, i va fer 

una pedregâ que ho va arrasar tot, i els d’allí li dien 

74. Mascarell (1977: 47) afirma que ho deien els de Forna als de Vilallonga.

75. Vázquez (2011).

76. De fet, hi ha diverses variants en què canvia el nom de l’últim poble. Per 
exemple, aquesta que publica Beltran (2003: 63): «A Pego l’apeguen; al Verger 
la desapeguen i a Ondara l’arrepleguen».

77. Vázquez (2011).

78. També em diu un informant de Pinet que ells són pedregosos, que és un 
dels malnoms dels de Llutxent. Caldria confirmar que també ells reben aquest 
malnom. No incloc «quedar-se com la nóvia de Pinet» (Xeraco) perquè no es 
diu amb intenció burlesca.

«pos ara com heu fem?», «ací tot són hortalis-

ses!». I ell va dir: 

Hijos de Pinet, 

sembrad nabos y cebollas 

que por mucho que pedriegue 

siempre quedan las caixporras! [Barxeta]

quAtretondA

Són anomenats de malnom cuquellos (Quatreton-

da). Els pobles veïns els dediquen el redolí «Quatretonda, la 

redonda» (Llocnou, Pinet, Terrateig).

terrAteig

Normalment pronunciat Tarrateig (Almiserà, Beni-

colet, Llocnou, Quatretonda, Ròtova) Reben el malnom de 

cagarneres (Almiserà, Benicolet, Llocnou, Ròtova) o carga-

neres (Quatretonda, Terrateig). A Llocnou els dediquen l’es-

tructura rimada: «Tarrateig, de prop el veig, de llunt el mire 

i tot són parets» (Llocnou). A més, afirmen que «quan van 

vestides de roig o de color molt fort, «pareix que sigues de 

Tarrateig!» [Llocnou]

5. Altres dAdes espArses reFerides A Altres pobles 

He arreplegat només una referència d’alguns pobles 

veïns i d’uns altres més allunyats. Les enumere a continuació.

El gentilici de l’Orxa és lorxà (l’Orxa). 

A Montixelvo tenen el malnom borregos (Almiserà, 

Llocnou, Ròtova).

Els de Manuel (pronunciat Menu[ε]l) són bellotes de 

malnom (Rafelguaraf).

Els de l’Ènova tenen el malnom bolos (Rafelguaraf).

Els de Sueca són maricons i fogons de malnom (Cu-

llera).

Als de Rafelguaraf, els dediquen el redolí «Rafelgua-

raf, el drap» (Rafelguaraf).

«A Beniarrés, posen l’olla i no treuen res» (l’Orxa).

«El Racó, ol-lo i tira-lo» (Oliva; el Racó és una zona 

de la platja de Dénia).
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6. CONCLUSIONS

A pesar de la divergència entre el nom oficial d’un 

poble i la forma popular d’anomenar-lo, les darreres conti-

nuen mantenint-se amb prou força, almenys en la generació 

estudiada (la Vall de Tavernes, l’Acrieta, Ròtiva, Beniadrà, Mi-

lamar, Villalonga), tot i que les formes oficials i normatives es 

van imposant. 

Quant als gentilicis, hi ha un predomini absolut del 

sufix -ero.79 En alguns pobles, el malnom ha substituït com-

pletament el gentilici esperable (orengo, pixaví...), que és des-

conegut per als informants entrevistats. En uns altres, s’ha 

produït el fenomen contrari: el gentilici ha agarrat una càrrega 

semàntica despectiva i és dit amb voluntat ofensiva.

Els malnoms tenen orígens variats: llegendes (fills de 

flare, fills de puta, els del llep...), ocupacions laborals comunes 

a la població (cassolers, tomaquers, floricolers, tramussers, bo-

ueros, algepsers...), característiques atribuïdes a la personalitat 

dels habitants (pixavins, cabuts, bufaners, bovos...), anècdotes 

(gitanos, lleganyosos). La major part de pobles en tenen associ-

at un o diversos. Tot i la varietat arreplegada, molts són repeti-

tius. A tall d’exemple, a les Marines també hi ha rabuts, floriners, 

fills de frare, tramussers, cabuts, raboses, gitanos, pollosos... 

Això mateix s’observa en l’inventari de cançons, re-

franys, llegendes i estructures rimades... Una bona part, com 

s’ha vist, no són privatius dels pobles estudiats, sinó que 

s’apliquen a molts altres pobles amb un nom que té la ma-

teixa rima, als habitants dels quals se’ls atribueix les mateixes 

característiques, etc. Tot i que n’hi ha d’immotivats, una bona 

79. Algunes de les formes normatives dels pobles de la Safor es basen en la 
conversió d’aquest -ero en -er (simater, benifaironer, valler, xeraquer, barxer, 
drover, beniflater, almoiner, realer, benioper, grauer, piler, oliver, fonter, potri-
er, vilallonguer). Són pocs els populars formats amb un altre sufix (llocnouí, 
palmerut o palmerí, palmissó —a mig camí entre gentilici i malnom—, almi-
serano) i prou nombrosos els normatius que no es basen en -er ni en la forma 
tradicional: (xeresà, miseratí o almiseratí, castellonetí, rotoví o rotiví, alfuireny 
o alfuirenc, palmer, adorer, beniarjoter, benipeixcatí o benipeixcarí, muser, 
bellreguardí, aquerià, coferer...). Cal reconéixer que, com hem vist, alguns 
pobles no tenen gentilici popular, sinó que fa aquesta funció el malnom. En 
alguns casos, fins i tot, hi ha hagut diverses proposicions de gentilici. Als que 
ja he anomenat abans podem afegir-los: valler/valletà/taverner, xeraquí/
xeraquer, beniarjoter/beniarjoler, benipeixarí/benipeixcatí, gandià/gandi-
enc, daimuser/muser, milamarí/miramarí, coferer/rafelcoferí, vilaronguer/
vilallonguer. He elaborat aquesta llista a partir de Sanchis Guarner (1982c), 
Sanchis Guarner (1993), diccionari SALT, Ferrer Pastor (1985), Diccionari 
Normatiu Valencià i Lacreu (1990).

part són referits a la pobresa o a aspectes escatològics i són 

quasi sempre negatius. 
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1. JustiFicAció. toponímiA VAlenciAnA A l’exterior 

del domini lingüístic: exportant toponímiA 

VAlenciAnA

La comunicació següent parteix de la idea d’aprofi-

tar una base de dades confeccionada a partir de la presència 

als Estats Units d’Amèrica de topònims urbans que contenen 

noms de pobles o ciutats de la Comunitat Valenciana. Per a 

l’elaboració d’aquest recull hem fet servir el programa infor-

màtic anomenat Google Maps. En el moment de la redacció, 

el nombre total de noms de pobles valencians arreplegats del 

nomenclàtor de vies públiques d’aquest país ascendia a la 

quantitat de 762 ocurrències, de les quals 376 (quasi un 50%) 

corresponien a la forma Valencia,1 en alguns casos precedida 

de l’article determinat femení La;2 l’altre 50% el conformaven 

noms de pobles o ciutats de pràcticament totes les comar-

ques valencianes. 

Un mot valencià pot haver arribat a repetir-se a ciu-

tats i pobles del que ara són els Estats Units a causa de di-

verses circumstàncies o processos, els quals no sempre tenen 

en compte l’existència dels llocs que nosaltres intuïm com a 

referents. Tot i això, eines com mapes en línia ens poden acla-

rir sospites que demostren que sí que hi ha un cert grau de 

1. En aquest treball hem emprat el criteri de no accentuar-lo quan ens referim 
al cognom perquè entenem que és un mot nord-americà que no representa 
el topònim de la ciutat de València. 

2. La forma La Valencia la trobem a les ciutats de Mesa (Arizona), Poway 
(Califòrnia), Panama City Beach (Florida), Brawley (Califòrnia), Elk Grove 
(Califòrnia) i Old Bridge (Nova Jersey).

vinculació entre dos topònims allunyats. Si tenim en compte 

un cas com el del carrer Xeraco Drive,3 en observar les vies ad-

jacents, podem apreciar que ens trobem davant del transport 

del topònim d’un poble de la Safor: 

Topònim valencià, Xeraco > Topònim americà, Xe-

raco Drive

No obstant l’exemple anterior, la repetició d’un 

topònim valencià a un territori extern pot haver-se produït 

d’una manera més complexa. Un cas com el del topònim del 

Cap i Casal pot haver esdevingut un transport reflectit en el 

nomenclàtor dels carrers d’una ciutat com la de San Francisco 

a partir del següent procés: 

a) Topònim valencià > b) Antropònim > c) Topò-

nim americà

a) València, nom del Cap i Casal.

b) Valencia esdevé cognom d’origen toponímic de 

persones que en un principi procedien del Cap i 

Casal o de qualsevol part del territori valencià. Un 

dels primers difusors documentats del cognom Va-

lencia per terres nord-americanes el trobem en la 

3. Aquest exemple el podem trobar a Little Elm (Texas), on pels voltants de 
Xeraco Drive podem localitzar Gandia Drive, Torrent Drive, Riola Drive, Silla 
Drive o Marines Drive. Plànol disponible en línia a  https://www.google.es/
maps/place/Xeraco+Dr,+Little+Elm,+TX+75068,+Estats+Units+d’Am%C
3%A8rica/@33.2016568,-96.9083834,17z/data=!4m5!3m4!1s0x864c38
334d692875:0x9c6b9c1a87fd70c4!8m2!3d33.2020653!4d-96.9056368. 
[Consulta 10 abril 2016]
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persona de José Manuel Valencia (1749-1788), el 

qual va ser un dels soldats de l’expedició de Juan 

Bautista de Anza a l’Alta Califòrnia (1775-1776). 

Arran d’aquesta expedició hom va fundar la missió 

i el presidi on ara es troba l’actual ciutat de San 

Francisco (Armistead 2006; Lekisch 2003: 166). 

c) Valencia Street (San Francisco).4 El cognom Va-

lencia, en estendre’s per la península Ibèrica i, pos-

teriorment amb les emigracions, a Amèrica, va ser 

trasplantat i assignat a una nova realitat geogràfica 

(Terrado 1997: 1150) i, en el cas que ens ocupa, 

va servir per a designar un nou territori colonitzat, 

és a dir, unes terres propietat dels portadors del 

cognom. Així doncs, ens trobem davant d’una mo-

tivació nominalitzadora que no té res a veure amb 

el referent de la ciutat de València, sinó que està 

relacionada amb el d’un antropònim, en aquest cas 

el de Candelario Valencia, fill (Loewenstein 1984: 

81) o nét (Lekisch 2003: 166) del primer colonit-

zador, José Manuel Valencia; encara que algunes 

fonts indiquen que la motivació també podria ha-

ver estat simplement el mateix cognom familiar: 

«He [Candelario] lived on his other property near 

Mission Dolores in San Francisco, and most records 

indicate that Valencia Street was named either for 

him or for the family» (Armistead 2006).

Vist aquest exemple de dificultats amb què ens po-

dem trobar en una proposta de treball com la nostra, tracta-

rem d’aclarir alguns aspectes lingüístics i geogràfics relatius a 

la presència de topònims urbans del nostre corpus que per-

tanyen a la comarca de la Safor, que en són 28, la qual cosa 

suposa un 3,67% del total del corpus general. A aquesta xifra 

de 28 recurrències, se li ha d’afegir un nom de via pública que 

no correspon a cap poble, sinó al del riu Serpis, i altres tres 

hidrònims que contenen l’element Gandia, els quals es troben 

a l’estat de Texas.

4. Plànol disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/Valencia+
St,+San+Francisco,+CA,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@37.7587676,-
122.4235098,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x808f7e3c4d2e22ed:0x9
9cfd636890e9deb!8m2!3d37.7587634!4d-122.4213211. [Consulta 10 abril 
2016]

2. corpus dels topÒnims sAForencs urbAns 
Als estAts units d’AmèricA

Com ja hem referit en la justificació d’aquesta comu-

nicació, el nostre corpus el conformen 29 topònims urbans i 

tres hidrònims, aquests darrers, veritables accidents geogrà-

fics que porten el nom de la ciutat de Gandia i dels quals 

parlarem en l’apartat 7.

Dels 29 topònims urbans del corpus, hem de dir que 

deu corresponen a Oliva, quatre a Gandia, quatre a Palomar, 

dos a Barx, dos a Miramar, dos a Palmera, dos a Piles, un a 

Villalonga,5 un a Xeraco i un al riu Serpis. 

El fet que recollim un topònim urbà que conté un 

mot amb la forma gràfica idèntica a la del nom d’un poble 

valencià no implica necessàriament que nosaltres considerem 

que existisca un lligam directe que ens faça pensar imme-

diatament en un transport del mot, sinó que el que fem és 

simplement recollir-lo per a estudiar-lo, la qual cosa suposarà 

que, després, en alguns casos, sí que tinguem proves que hi 

haja algun tipus de motivació que permeta relacionar-lo amb 

la nostra geografia. En altres casos, la coincidència formal 

carrer americà - poble valencià és deu únicament a la simple 

homografia amb un nom de lloc o persona procedent d’altres 

llengües.

3. criteris de clAssiFicAció dels topÒnims

Pel que hem apuntat en l’apartat 2, no és senzill sa-

ber si a l’hora de designar un nom de carrer a un territori 

tan extens, i amb tanta diversitat de procedències i cultures 

quant a poblament, s’haja pogut tenir en compte l’existència 

d’un altre lloc previ del qual hom pren el nom per etiquetar 

un nou espai, ja siga un carrer o un accident geogràfic. No 

obstant això, en alguns casos, sí que tenim elements que ens 

permeten d’afirmar-ho. Nosaltres hem emprat diverses for-

mes, una d’elles ha estat l’anàlisi del plànol on es troba el 

carrer en qüestió;6 una altra ha estat la consulta a persones 

que viuen en aquells indrets i que ens han pogut proporcio-

nar alguna dada que ens permetera d’establir algun tipus de 

lligam cultural o familiar amb les nostres terres. Per exemple, 

5. L’escrivim tal com apareix al topònim americà.

6. Mitjançant l’aplicació informàtica Google Maps .
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Genèric 
(cast.) 

P. Cardinal 1 Complementador 
Genèric 
(ang.) 

P. Cardinal 2 Poble / Ciutat Estat 
Nom top. 
Safor

East Barx Road Chase Michigan Barx 

Barx Road Mesilla Park Nou Mèxic Barx 

Gandia Drive Little Elm Texas Gandia 

Gandia Place 
Hot Springs 
Village 

Arkansas Gandia 

Calle Gandia Northwest Albuquerque Nou Mèxic Gandia 

Via Gandia Temecula California Gandia 

Miramar Grand Prairie Texas Miramar 

Miramar Road San Diego Califòrnia Miramar 

Avenida Palmera Homeland Califòrnia Palmera 

Paseo Palmera 
West Palm 
Beach 

Florida Palmera 

Avenida Oliva San Clemente Califòrnia Oliva 

Oliva Avenue Lakewood Califòrnia Oliva 

Oliva Court Novato Califòrnia Oliva 

Oliva Drive Hayfork Califòrnia Oliva 

Oliva Drive Novato Califòrnia Oliva 

Oliva Lane 
Hot Springs 
Village 

Arkansas Oliva 

Oliva Place Mission Viejo Califòrnia Oliva 

Oliva Road Roseville Califòrnia Oliva 

Oliva Road San Diego Califòrnia Oliva 

Via Oliva, de 
San Juan 
Capistrano 

Califòrnia Oliva 

Palomar Drive Fallbrook Califòrnia Palomar 

Palomar Road Menifee Califòrnia Palomar 

Palomar Street Wildomar Califòrnia Palomar 

Palomar Street Chula Vista Califòrnia Palomar 

Piles Road Albany Kentucky Piles 

Piles Street South Gorin Missouri Piles 

Serpis Grand Prairie Texas Riu Serpis 

Villalonga Lane Charlotte 
Carolina del 
Nord 

Vilallonga 

Xeraco Drive Little Elm Texas Xeraco 

Taula 1. Corpus dels topònims saforencs urbans als EUA
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vam demanar si hi havia persones cognomenades Gandia al 

comtat de Panola (Texas), ja que tal vegada algun dels propie-

taris portadors d’aquest cognom podia haver estat l’origen de 

la motivació dels tres hidrònims texans que contenien aquest 

mot.

Un altre criteri que també hem tingut en compte ha 

estat la proximitat a la cultura hispànica de l’estat on es tro-

bava el topònim. Si considerem la filiació històrica de les ter-

res on han aparegut els noms de lloc saforencs, podem veure 

que a estats com Califòrnia (16 ocurrències), Florida (1 ocur-

rències), Texas (4 ocurrències) o Nou Mèxic (2 ocurrències), 

els quals han mantingut forts lligams culturals i demogràfics 

amb la hispanitat fins hui en dia, poden existir-hi moltes més 

probabilitats de connexió7 amb els nostres pobles; en canvi, 

tot i que tampoc és impossible, pot resultar més dubtós que 

a altres indrets com Michigan, Kentucky o Missouri hom puga 

establir algun tipus de relació amb municipis valencians com 

els de Barx o Piles.8 En aquests darrers casos, és molt probable 

que tan sols siguen coincidències homofòniques.

Un altre concepte que hem considerat és el de la po-

ligènesi. El fet que es repetisquen mots com Oliva, Palmera o 

Miramar es deu amb molta probabilitat al que Terrado (1997: 

1149) anomena poligènesi, fenomen mitjançant el qual a par-

tir d’un «apel·latiu comú han anat cristal·litzant diferents to-

pònims mútuament independents». És a dir, que els topònims 

poden haver-se recreat tenint en compte la singularitat física 

dels nous espais: en el cas de Palmera per haver-hi alguna pal-

mera o, en el cas de Miramar, per ser un indret que es troba 

en front de la mar.9 El mot Oliva sembla més complex, però, 

7. Siga via antroponímica com el cas de la família Valencia a San Francisco o 
siga d’altres maneres.

8. Segons el diccionari Anglés-català del web Diccionaris.cat de Vox 
(Disponible en línia a http://www.diccionaris.cat/?diccionario=73&empieza
=empieza&palabra=pile&imprimir=N [Consulta 10 abril 2016], Pile significa 
‘munt’ o ‘pila’. MacCarthy (1995: 33) també el tradueix per munt o piló, per 
tant una possible traducció podria ser: «carrer dels muntons» o «dels pilons».

9. Miramar és actualment un barri del nord de San Diego que es troba al 
costat de la mar. Va créixer al voltant del que eren unes terres propietat de 
l’editor E. W. Cripps, el qual l’any 1890 va construir un ranxo que va anomenar 
Miramar. Cripps li va posar aquest nom pel Castello di Miramare de Trieste 
(Itàlia), que ell i la seua germana havien visitat (Preece 1990: 65). Segurament 
la idea de Cripps era la de recrear un habitatge inspirat en el lloc on es trobava 
situat el castell italià, és a dir, el d’un entorn amb vistes a la mar. Per tant, 
podem pensar que, en inventar-se aquest nom, el qual comparteix certa 

sense un estudi aprofundit de cada ocurrència, podem deduir 

que o bé podria fer referència al mateix fruit, com a Lakewood 

(Califòrnia), on al costat d’Oliva Avenue10 ens trobem Castana 

Avenue, o bé podria ser l’antropònim d’algun personatge que 

l’haja transportat, tal com ocorria amb José Manuel Valencia 

a San Francisco. Només podem assegurar que el carrer Oliva 

Lane11 de Hot Springs Village a Arkansas és un transport, ja 

que es troba envoltat d’altres carrers amb noms de pobles 

valencians com Alcira Lane, Torrente Lane, Valencia Way o Cu-

llera Lane.

En darrer lloc, tal com apuntàvem més amunt en re-

ferència a la utilitat de consultar en línia mapes dels carrers, 

hem pogut demostrar la relació topònim urbà americà - topò-

nim valencià veient els noms d’altres carrers adjacents al plà-

nol. És evident que si al costat d’un carrer com Gandia Drive12 

en localitzem d’altres com Xeraco Drive, Riola Drive, Cortes de 

Pallas Drive, Silla Drive, Marines Drive, Torrent Drive o Vallanca 

Court, podem entendre que la decisió de triar aquests noms 

ha estat tenint-se en consideració l’existència d’una entitat 

geogràfica i política com la valenciana, la qual cosa també 

explicaria l’agrupament d’aquests topònims en un barri de-

terminat d’una ciutat. També ocorre el mateix amb el carrer 

nord-americà anomenat Serpis,13 el qual es troba envoltat de 

noms d’altres rius procedents de la península Ibèrica com els 

dependència genètica amb el Miramare italià, podríem parlar d’un cas del 
que Terrado (1997: 1149) anomena calc toponímic.

10. Plànol disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/
Oliva+Ave,+Lakewood,+CA+90712,+Estats+Units+d’Am%C3%A8ri
ca/@33.8600571,-118.1466165,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80dd3
2ef1da84493:0xf453dce0c269d9e6!8m2!3d33.8600527!4d-118.1444278. 
[Consulta 9 abril 2016]

11. Plànol disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/Oliva
+Ln,+Hot+Springs+Village,+AR+71909,+Estats+Units+d’Am%C3%A8ri
ca/@34.6676194,-93.0290199,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x87cd
260d7efd34cb:0xf5c752b586b40a2f!8m2!3d34.667615!4d-93.0268312 
[Consulta 8 abril 2016]

12. Plànol disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/Gandia+Dr
,+Little+Elm,+TX+75068,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@33.199777,-
96.912047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864c39cd64da0061:0xe89a
c53187688537!8m2!3d33.1997725!4d-96.9098583 [Consulta 5 abril 2016]

13. Plànol disponible en línia a <https://www.google.es/maps/place/Serpis,+Gr
and+Prairie,+TX+75054,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@32.5794967,-
97.0563483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864e8a4dd32d85bd:0x314
c6b9dce14ef68!8m2!3d32.5794922!4d-97.0541596. [Consulta 5 abril 2016]
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de Yeltes, Cinca, Gallo, Porma,14 etc. És obvi que ací la temà-

tica del nomenclàtor del barri en qüestió ha estat la de noms 

de rius ibèrics.

Pel que acabem de veure amb els casos de Gandia 

Drive o Serpis, sembla que la motivació dels noms de les vies 

urbanes nord-americanes també la determinen condicionants 

legals com el fet que els barris que es creen de bell nou pre-

senten una determinada temàtica a la qual s’han d’ajustar els 

noms que es puguen proposar, unes propostes que no par-

teixen precisament de les mateixes corporacions municipals. 

Pel que apunta Jaqueline Shannon (2012), són molt sovint els 

mateixos promotors o constructors dels nous barris els que 

sol·liciten els noms de carrer.15

Segons el que explica la mateixa Shannon (2012) a 

partir d’una entrevista a una agent immobiliària de San Diego 

anomenada Catherine Nicholas, el procediment d’assignació 

de noms de carrer als Estats Units funciona de la següent ma-

nera: en primer lloc, un constructor o promotor proposa a un 

ajuntament uns noms; després, aquests noms són revisats en 

primera instància per diferents regidories com la d’urbanisme 

14. Els transcrivim sense articles tal com apareixen als plànols dels carrers de 
la ciutat de Grand Prairie (Texas).

15. «Most often street names are requested by the developers of new 
subdivisions» (Shannon 2012). 

o la d’obres públiques i, a continuació, per la policia i els bom-

bers. El vistiplau d’aquests dos darrers cossos és fonamental 

ja que la seua conformitat és necessària per tal de garantir 

la intel·ligibilitat dels carrers en casos d’emergència. Final-

ment, hi ha una ulterior revisió abans que els noms proposats 

s’aproven, que és la que duu a terme l’oficina de correus. 

Nicholas (Shannon 2012) afirma que la majoria de 

ciutats mantenen certes directrius que marquen el tipus de 

noms de carrer que ha d’haver-hi per a certes àrees. La qual 

cosa vol dir que si, per exemple, una barriada ha estat conce-

buda com a lloc on hom promou una temàtica de tipus vege-

tal, els noms de carrer que el promotor immobiliari hi propose 

hauran d’ajustar-se a aquest camp i no se’n posaran d’altres. 

En cas de no ajustar-s’hi, les propostes seran rebutjades.

4. ESTRUCTURA DELS TOPÒNIMS URBANS  

NORD-AMERICANS

Generalment, les vies urbanes nord-americanes po-

den presentar dos tipus d’estructures, les quals dependran de 

si el genèric (tipus de carrer) és un nom de via en castellà o 

en anglés. 

HOMÒFONS
(altres llengües) ?

POLIGÈNESI TRANSPORTS 
DEMOSTRABLES

Barx Road (Chase, Michigan)
Barx Road (Mesilla Park, Nou Mèxic) 
Piles Road (Albany, Kentucky) 
Piles Street (South Gorin, Missouri)
Villalonga Lane (Charlotte, Carolina del Nord) 
?

Miramar (Grand Prairie, Texas)
Miramar Road (San Diego, Califòrnia)
Avenida Palmera (Homeland, Califòrnia)
Paseo Palmera (West Palm Beach, Florida)
Oliva Avenue (Lakewood
Oliva Court/ Drive (Novato, Califòrnia)
Oliva Drive (Hayfork, Califòrnia) 
Oliva Place (Mission Viejo, Califòrnia)
Oliva Road (Roseville, Califòrnia; San Diego, 
Califòrnia)
Via de Oliva (San Juan Capistrano, Califòrnia)
Palomar Drive (Fallbrook, Califòrnia)
Palomar Road (Menifee, Califòrnia)
Palomar Street (Wildomar, Califòrnia; Chula 
Vista, Califòrnia)

Calle Gandia Northwest (Albuquerque, Nou 
Mèxic)
Gandia Drive (Litlle Elm, Texas)
Gandia Place (Hot Springs Village, Arkansas)
Via Gandia (Temecula, Califòrnia)
Oliva Lane (Hot Springs Village, Arkansas)
Serpis (Grand Prairie, Texas)
Xeraco Drive (Litlle Elm, Texas)

Taula 2. Proposta de classificació dels topònims
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4.1. estructurA dels topÒnims urbAns nord-AmericAns en cAstellà

Pel que fa a l’estructura dels topònims castellans del 

nostre corpus, farem servir la terminologia emprada per la lin-

güista Maria Josep Cuenca (2005: 123-124), la qual es basa 

en la gramàtica generativista. Segons aquesta investigadora, 

una estructura complexa com la del sintagma nominal consta 

dels elements següents: 

a) Un nucli nominal; b) uns especificadors, que 

típicament se situen a l’esquerra del nucli; c) uns 

complements, característicament situats a la dreta 

del nucli. [Cuenca 2005: 123]

Quant als darrers, els complements, poden ser ele-

ments de diversos tipus, ja que ho 

poden ser sintagmes adjectivals, sintagmes prepo-

sicionals, sintagmes nominals o clàusules adjecti-

ves. [Cuenca 2005: 124] 

El nucli nominal dels topònims nord-americans en 

castellà l’exerceix un substantiu genèric, que no tindrà espe-

cificadors, i, a continuació, apareixerà un complement, el qual 

es trobarà situat a la dreta d’aquest nucli nominal i s’explici-

tarà mitjançant la forma d’un sintagma preposicional intro-

duït per la preposició de (vegeu l’exemple 1); encara que en 

la gran majoria dels casos, aquesta preposició no s’exposarà 

gràficament (vegeu l’exemple 2): 

(1) Via + de + Oliva 

(2) Paseo + [Ø] + Palmera 

El complement, que sintàcticament depén del nucli 

que representa el substantiu genèric, tindrà com a element 

nuclear un altre nom (element singularitzador), el qual en al-

guns casos molt excepcionals podrà portar determinants com 

els articles el o la (vegeu l’exemple 3). Aquests casos excep-

cionals serien aquells en els quals un article formara una unitat 

inseparable juntament amb el nucli, tal com podem trobar en 

els noms d’algunes ciutats o pobles valencians actuals com la 

Vila Joiosa o el Verger, en els quals l’article s’ha de mantenir 

perquè s’ha fossilitzat (AVL 2015: 47). 

(3) Avenida + [Ø] + La Valencia16

16. Es troba a la localitat de Poway (Califòrnia). Plànol disponible en línia 
a https://www.google.es/maps/place/Avenida+La+Valencia,+Poway,+CA+9

Hem apreciat que els americans, a l’hora de designar 

noms de carrer amb noms de pobles valencians, fan justa-

ment el contrari i afegeixen l’article a complementadors com 

els de l’exemple 3, que no n’haurien de dur. Tal vegada aquest 

fet es dega a una analogia amb topònims d’altres llengües ro-

màniques com el francés, on sí que és freqüent l’ús de l’article 

determinat davant de topònims referits a països, o potser, a 

la hipercorrecció d’afegir un article a una suposada paraula 

espanyola. No obstant aquesta agramaticalitat i el que els 

parlants nord-americans puguen pensar sobre com és diu ve-

ritablement un nom de lloc en la llengua d’origen, la majoria 

de topònims de ciutats espanyoles no van precedits d’articles 

determinats.

També és possible que ens trobem un nom de via en 

el qual no s’explicite el genèric, i només ens aparega el nucli 

del complement com en el cas de l’exemple (4), que corres-

pon a un hidrònim valencià:

(4) [Ø] +[Ø] + Serpis

Un altre element afegit que pot aparéixer opcional-

ment, i que en alguns casos precedeix (vegeu l’exemple 5) 

o es posposa al nom genèric (vegeu l’exemple 6), és el punt 

cardinal del nom de la via, el qual en llengua anglesa sempre 

va en majúscula, tal com fan la resta d’elements del topònim:

(5) North + Calle + [Ø] + Valencia17

(6) Calle + [Ø] + Gandia + Northwest18

2064,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@33.0089336,-117.0494531,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x80dbf093aa178951:0xdb77c36ee6c5860f
!8m2!3d33.0089291!4d-117.0472644. [Consulta 9 abril 2016] Encara que 
no és un topònim pertanyent al corpus de la Safor, creiem que és adient 
introduir-lo ací per tal de reflectir l’ús d’articles en topònims que no en 
porten en les seues respectives llengües originals. També hem localitzat un El 
Alicante a Laguna Niguel (Califòrnia).

17. Es troba a la localitat d’Oracle (Arizona). Plànol disponible en línia a 
https://www.google.es/maps/place/N+Calle+Valencia,+Oracle,+AZ+85623
,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@32.615945,-110.8005422,17z/data=!
3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x86d61965dd5885eb:0x5919c1c5c1e7b0bc!8m2!3
d32.6159405!4d-110.7983535. [Consulta 11 abril 2016]

18. Es troba a Albuquerque (Nou Mèxic). Plànol disponible en línia a https://
www.google.es/maps/place/Calle+Gandia+NW,+Albuquerque,+NM+8711
4,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@35.2112862,-106.7236979,17z/data
=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x872271d64f977a99:0x233f2a56df97b56d!8m2!
3d35.2112818!4d-106.7215092. [Consulta 11 abril 2016]
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Així quedaria esquematitzada l’estructura d’un nom 

de carrer nord-americà en llengua castellana:

 [punt cardinal opcionAl] + nucli (nom genèric) + 

complement (prep. + nom singularitzador) + [punt 

cardinal opcionAl] 

Exemple: Calle Gandia Northwest (Albuquerque, 

Nou Mèxic)

4.2. estructurA dels topÒnims urbAns nord-AmericAns en Anglés

De la mateixa manera que es fa en valencià o en cas-

tellà, l’estructura lingüística dels noms de via nord-americans 

expressada en llengua anglesa no es realitza generalment 

mitjançant un nom únic, sinó a través d’una estructura que 

nosaltres hem anomenat sintagma nominal, i que en anglés 

rep el nom de noun phrase . En aquesta estructura, com ja 

hem mencionat prèviament, és el nom el que exerceix d’ele-

ment principal (d’ací li ve l’apel·latiu de nominal) i, a més a 

més, pot anar acompanyat d’altres elements com determi-

nants, premodificadors i postmodificadors, els quals poden 

ser omesos (Leech & Svartvik 1994: 315-316).

Les vies urbanes nord-americanes, a diferència de les 

que són expressades en llengua castellana, no presenten de-

terminants, és a dir, no contenen articles,19 ni complements 

introduïts mitjançant un sintagma preposicional, però sí que 

tenen un complement que normalment apareix davall la for-

ma de premodificador. És a dir, el nom nuclear (genèric) va 

precedit d’un premodificador (Leech & Svartvik: 348),20 el 

qual serà semànticament l’element individualitzador. Dels 

diferents tipus de premodificadors que poden haver-hi, els 

substantius també poden exercir aquesta funció. Si tenim en 

compte que, sintàcticament, el nucli d’un topònim és el ge-

nèric, aquest substantiu premodificador serà l’equivalent en 

anglés d’allò que nosaltres anomenem en valencià comple-

mentador, i anirà avantposat al substantiu genèric, és a dir, 

apareixerà en posició atributiva: 

19. Tot i no ser prescriptius, de la mateixa manera que ocorria en castellà, 
també trobem casos d’ús d’articles davant premodificadors (noms 
individualitzadors) en les estructures dels topònims urbans nord-americans 
en anglés: La Valencia Road (Old Bridge, New Jersey).

20. «Modifiers are placed after determiners [...] but before the head of a noun 
phrase are called premodifiers». (Leech & Svartvik 1994: 348).

(7) Villalonga    Lane

premodificador21  +  genèric (nucli)

Generalment, com ja hem comentat anteriorment, 

els noms de via nord-americans en anglés no fan servir la 

construcció catalana o castellana del sintagma preposicional 

mitjançant la qual es singularitza el topònim en qüestió, en-

cara que també podríem trobar-nos alguna construcció híbri-

da en la qual s’integren dos genèrics, un en castellà en posició 

inicial i un altre en anglés en posició final:

(8) Paseo + de + Valencia + Street22 

Si ens fixem en la construcció que Swan (1995: 379) 

categoritza com a nouns in groups, i de la qual pot eixir la 

combinació noun + noun, nosaltres considerem que l’estruc-

tura toponímica bàsica nord-americana en anglés estaria for-

mada fonamentalment per aquesta unitat binària, en la qual 

el primer nom modificaria o descriuria el segon, que seria el 

nucli. En conseqüència, i de forma aparentment contradictò-

ria, tot i que el segon element seria el més important sintàc-

ticament, el que més capacitat individualitzadora i rellevàn-

cia semàntica tindria seria el primer. Per exemple, si tenim 

en compte un topònim com Gandia Drive, ens trobarem que 

estarà format per un noun phrase o sintagma nominal en el 

qual, d’una banda, la funció de nucli la fa el genèric Drive, i 

de l’altra, ens apareix un altre element subordinat a l’anteri-

or anomenat Gandia, que és el que semànticament funciona 

com a element més rellevant . El grup d’experts sobre noms 

geogràfics de les Nacions Unides (2002: 18) anomena aques-

ta estructura un composite name.

De vegades, el nom de via en anglés només conté 

un únic element, el qual seria el complementador (substantiu 

individualitzador), encara que en aquest cas també podríem 

pensar que ens trobem davant d’una estructura castellana en 

la qual s’ha omés el genèric espanyol, com el del cas exposat 

en l’exemple 4 de l’apartat 4.1. Aquest tipus de topònim podria 

21. En valencià també es diu complementador.

22. Aquest carrer es troba a Fort Myers, Florida. Plànol disponible en línia a 
https://www.google.es/maps/place/Paseo+De+Valencia+St,+Fort+Myers,+FL
+33908,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@26.5163454,-81.9101486,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x88db3e55bf6742a9:0xe04c16fe2269e1a!8m
2!3d26.5163406!4d-81.9079599. [Consulta 11 abril 2016]
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ser el que els toponimistes de les Nacions Unides (2002: 19) 

anomenen simplex name. 

Si hem argumentat que generalment els genèrics dels 

topònims nord-americans en anglés van precedits dels premo-

dificadors que els singularitzen, també podem trobar algun cas, 

tot i que no pertany a la comarca de la Safor, però interessant 

des d’un punt de vista estructural, en què el genèric anglés va 

en posició atributiva, és a dir, que apareix de la mateixa mane-

ra que ho faria un genèric de llengua castellana, encara que en 

aquest cas el genèric apareix expressat en anglés:

(9) [Ø] + Avenue + [Ø] + Alicante23

A partir del que s’ha exposat anteriorment, podem de-

duir que l’estructura d’un topònim urbà nord-americà en llen-

gua anglesa quedaria esquematitzada de la següent manera:

[punt cardinal opcionAl] + premodiFicAdor (nom sin-

gularitzador) + nucli (nom genèric) + [punt cardi-

nal opcionAl]

Exemple: East Barx Road24 (Chase, Michigan)

5. QüESTIONS ORTOGRÀFIQUES DELS TOPÒNIMS 

NORD-AMERICANS: MAJÚSCULES I MINÚSCULES

En anglés americà tots els mots que conformen el 

topònim van en majúscula, tant si són preposicions com subs-

tantius o punts cardinals. 

Exemples: 

(10) Via de Oliva (San Juan Capistrano, Califòrnia). 25 

23. Aquest carrer es troba a Palm Desert (Califòrnia). Plànol disponible en línia 
a https://www.google.es/maps/place/Ave+Alicante,+Palm+Desert,+CA+92
211,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@33.7309601,-116.309223,17.5z/
data=!4m5!3m4!1s0x80daf94408093997:0xdfdcae082b2dc20b!8m2!3d33.
7309544!4d-116.3075245. [Consulta 12 abril 2016] Alguns webs de negocis 
immobiliaris com https://www.walkscore.com o https://www.redfin.com 
empren el genèric en anglés avenue, encara que també hi ha d’altres com 
www.homes.com o www.trulia.com que fan servir el genèric castellà avenida. 
[Consulta 12 abril 2016]

24. Plànol disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/E+Barx+
Rd,+Chase,+MI+49623,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@43.9282845,-
85.6349691,17.08z/data=!4m5!3m4!1s0x881ed8c6df293a25:0xcd6599f88
60b35b1!8m2!3d43.9282284!4d-85.6328551. [Consulta 12 abril 2016]

25. Plànol disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/Via+De
+Oliva,+San+Juan+Capistrano,+CA+92675,+Estats+Units+d’Am%C3%A
8rica/@33.4964887,-117.6739633,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x80dcf1c

(11) Calle Gandia Northwest (Albuquerque, Nou 

Mèxic).

En valencià, per contra, segons els criteris de l’AVL 

(2015: 75-78), l’IEC (2015: 62-65) i altres organismes nor-

matius (Graells et alii 1999: 32-33), només s’escriuen en ma-

júscula els nuclis o els genèrics dels topònims usats com a 

noms propis. En concret, l’AVL (2006: xlV) especifica que «els 

articles, les preposicions i conjuncions que formen part dels 

topònims i corònims valencians o valencianitzats s’escriuen 

en minúscula».

6. ELS GENÈRICS NORD-AMERICANS: ANGLÉS / 

CASTELLÀ

L’AVL (2015: 103) defineix els genèrics com la part 

del topònim que sempre és un nom comú i «que identifica 

la naturalesa de l’element geogràfic denominat». De manera 

semblant, Bibiloni (2003), en parlar de les parts de què consta 

un topònim, considera que els genèrics són noms comuns que 

mantenen plenament el seu significat. 

Cal tenir en compte que, si analitzem de forma con-

trastiva els genèrics castellans i els anglesos del nostre corpus, 

ens adonarem que, a pesar de les semblances morfològiques 

evidents que puguen compartir aquests introductors, no sem-

pre fan referència al mateix concepte que es puga deduir del 

fet de compartir una procedència etimològica comuna, sinó 

que haurem de fixar-nos en com ha estat usat el genèric en 

qüestió en la via o carrer on es troba. 

Per tal de veure el significat real amb què són usats 

els genèrics dels topònims en cadascuna de les dues llengües 

(anglés i castellà), nosaltres hem pres com a referència les 

definicions de Margaret A. Corwin (1978: 5-6) i les directrius 

marcades pel Departament d’Obres Públiques del comtat 

de Los Angeles (1999: s/n). Aquest darrer organisme públic 

prescriu, mitjançant una ordenança, com han d’organitzar-se i 

retolar-se les seues vies públiques i també aporta definicions 

orientatives en anglés del que significa cada genèric, tant si es 

troba escrit en anglés (Drive, Road, Place, etc.) com en castellà 

(Avenida, Calle, Paseo, Via, etc.).

3651edd19:0x8fb70913a44b90aa!8m2!3d33.4963141!4d-117.6720238. 
[Consulta 12 abril 2016]
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En manuals de toponímia urbana nord-americans 

com el de Corwin (1978: 4) també podem trobar definicions 

dels genèrics més habituals. Els genèrics del tipus calle, aveni-

da, paseo, etc., són etiquetats per aquesta investigadora amb 

l’apel·latiu de thoroughfare designations,26 és a dir, «designa-

cions de via pública o de carretera».

6.1. cAlcs Als genèrics: corte/court; plaza/place

Un fet que ens crida l’atenció quan observem amb 

detall els llocs on es troben ubicats els topònims és que 

el genèric corte correspon al que en anglés seria un court, 

és a dir, un atzucac o carrer sense eixida. Si consultem el 

diccionari de la RAE (2016),27 podrem comprovar que el 

significat que se li atribueix a corte en un suposat espa-

nyol nord-americà no existeix en castellà, per la qual cosa 

considerem que ens trobaríem davant d’un calc semàntic 

sorgit a partir de l’anglés. Veritablement, el que s’ha produ-

ït ací ha estat la transferència al castellà d’un dels sentits 

que el mot court té en anglés, el qual, per ser una paraula 

formalment semblant, acaba adoptant la forma castellana 

de corte.

Pel que fa al sentit que se li dóna al genèric nord-

americà place, podem dir que, igual que en el cas de corte, 

el place nord-americà ens podria sonar com a relacionable 

amb el significat general que té el mot castellà plaza. De 

fet, també existeix en anglés nord-americà el genèric plaza, 

préstec del castellà; però en alguns casos place,28 entre els 

seus diversos significats, pot tenir un sentit com el de l’ac-

cepció 10 del diccionari Merriam Webster, és a dir, equival a 

un «public square», sinònim del castellà peninsular plaza, o 

bé, com en el cas de l’accepció 11 del mateix diccionari, pot 

26. Segons Corwin (1978: 2), «Streets are sometimes ranked by function 
and size, and each category is assigned a specific name suffix (e.g., avenue, 
boulevard, way, or place) called thoroughfare designations».

27. El diccionari de la RAE dóna dos entrades per al substantiu corte i en cap 
d’elles apareix una definició que s’acoste a la que aporta la segona entrada, 
accepció d, del mot court del diccionari Merriam-Webster (2016), que diu: «a 
wide alley with only one opening onto a street» (un carreró ample amb una 
sola entrada a un carrer). Vegeu: RAE = Real Academia Española de la Lengua 
(2016): «Corte», disponible en línia a http://dle.rae.es/?id=B21cQlz|B23WkIX. 
[Consulta: 4 abril 2016]

28. D’acord amb les definicions que de place fa el diccionari Merriam-
Webster (2016) en línia, l’accepció número 10 diu que pot ser un «public 
square» i la número 11 afirma que també pot ser una «small street or court».

ser un «small street or court», és a dir, un carreró o també un 

atzucac. Per a resoldre aquesta ambigüitat, cal consultar els 

plànols del lloc en qüestió i així podrem traduir el topònim de 

la forma més adient. Un exemple de place amb el sentit d’at-

zucac el trobem a Gandia Place (Hot Springs Village, Arkan-

sas) on clarament s’aprecia que és un carreronet sense eixida. 

De Plaza amb el sentit d’atzucac no hem trobat cap topònim 

amb noms de pobles de la Safor, però sí que n’hem localitzat 

dos al nostre corpus general de topònims valencians: un és 

Valencia Plaza29 i l’altre Plaza Chiva.30 En aquests dos darrers 

exemples podem veure que plaza sí que ha estat emprat com 

a calc semàntic de l’accepció anglesa «small street or court» 

i no amb el sentit que el castellà comparteix amb l’anglés de 

«public square».

6.2. ús dels diminutius Als genèrics

L’AVL (2015: 103), en parlar dels genèrics com a part 

del lèxic comú, establia que, en valencià, aquests substantius 

es trobaven subjectes a fenòmens lingüístics normals com la 

derivació o la composició. Pel que hem comprovat al nostre 

corpus, els genèrics en anglés dels topònims nord-americans 

solen ser invariables morfològicament, és a dir, no presenten 

cap sufix que puga expressar matisos de significat, encara que 

això no vol dir que aquests sentits no puguen ser expressats 

mitjançant altres recursos. Segons Sanchez Benedito (1995: 

416), «El inglés prefiere en la mayoría de casos usar un adjeti-

vo calificativo que exprese la misma idea que el diminutivo», 

la qual cosa explica que en llengua anglesa podem trobar-nos 

un hidrònim anomenat Gandia Slough (Texas) i que un altre 

hidrònim més petit que l’anterior s’anomene Little Gandia 

Slough (Texas). 

En castellà, per contra, sí que hem trobat un genè-

ric amb un sufix diminutiu de grandària (només en el nostre 

29. Westminster, Califòrnia, disponible en línia a https://www.google.es/maps/
place/Valencia+Plaza,+Westminster,+CA+92683,+EE.+UU./@33.7460545,-
117.9748737,18z/data=!4m2!3m1!1s0x80dd2635a7c0f6c5:0x1329b578b8
5851f5. [Consulta 19 agost 2015]

30. Santa Clarita, Califòrnia, disponible en línia a https://www.google.es/maps/
place/Plaza+Chiva,+Santa+Clarita,+CA+91355,+EE.+UU./@34.3845808,-
118.5544115,19z/data=!4m2!3m1!1s0x80c286e9c192ad4f:0x5781c19b2d
5f1a9. [Consulta 19 agost 2015]
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corpus general de topònims valencians)31 en el qual s’indica 

que una via és més estreta o menuda que la del genèric sense 

sufixar. Ens referim al genèric Caminito (vegeu taula 4), deri-

vat de Camino, que en anglés americà es presenta abreviat 

mitjançant les sigles CAMTO (vegeu taula 4): 

(12) [Ø] + Caminito + [Ø] + Sagunto32

En valencià creiem que no és freqüent l’ús oficial 

d’un genèric equivalent traduïble com a caminet en els nos-

tres nomenclàtors urbans. No obstant els nostres abundantís-

sims carrerons o placetes, sembla que aquests genèrics usats 

en diminutiu sovint no assoleixen la categoria d’oficials i so-

len restar més circumscrits a un àmbit oral popular, la qual 

cosa no apareix reflectida als plànols.33

6.3. AbreViAtures dels genèrics

A continuació, en les taules 3 i 4 indicarem una re-

lació de genèrics amb les seues corresponents abreviatures i 

traduccions en la nostra llengua:

GENÈRICS ABREVIATURA34 TRADUCCIÓ

DRIVE
ROAD
STREET (E-W)

DR
RD
ST

CARRER

LANE LN CARRERó (ESTRET)

WAY WAY / WY CAMÍ

CIRCLE CIR / CR CARRER CIRCULAR

AVENUE (N-S) AV / AVE AVINGUDA

BOULEVARD BV / BLVD BULEVARD

COURT

PLACE

CT

PL
ATZUCAC

SQUARE SQ PLAÇA

Taula 3. Els genèrics americans: anglés

31. No hem trobat cap genèric del nostre corpus saforenc que presente algun 
tipus de sufixació.

32. Es troba a la ciutat de Del Mar (Califòrnia), que pertany al comtat de 
San Diego.

33. Nosaltres pensem que els genèrics dels topònims retolats en els plafons 
dels carrers valencians no solen contenir sufixos en diminutiu.

GENÈRICS ABREVIATURA35 TRADUCCIÓ

AVENIDA AVNDA AVINGUDA

CALLE CALLE CARRER

CAMINO
CAMINITO

CAM
CAMTO

CAMÍ RURAL
(ENTRE CIUTATS)

CORTE36

(calc semàntic del 
castellà nord-americà 
a partir de l’anglés)

CTE ATZUCAC

PLAZA PLAZA PLAÇA/ATZUCAC
(calc semàntic del 
castellà nord-americà a 
partir de l’anglés)

VIA VIA AVINGUDA

343536Taula 4. Els genèrics americans: castellà

7. HIDRÒNIMS SAFORENCS ALS EUA

Pel que fa als topònims relacionats amb accidents 

geogràfics relatius a l’aigua pertanyents a la comarca de la 

Safor, hem identificat al nostre corpus quatre ocurrències. 

D’una banda, tres elements físics: 

1) Gandia Branch37 = rierol Gandia

2) Gandia Slough38 = aiguamoll Gandia

3) Little Gandia Slough39 = aiguamollet Gandia 

34. Ajuntament de San Diego (Califòrnia), «Address Hints», disponible en 
línia a http://citymaps.sandiego.gov/imf/dpcAddressHints.jsp. [Consulta 10 
abril 2016]

35. Ibídem

36. El diccionari de la RAE dóna dos entrades per al substantiu corte i en 
cap d’elles apareix una definició que s’acoste a la que aporta la segona 
entrada, accepció d, del mot court del diccionari Merriam-webster (2016), 
que diu: «a wide alley with only one opening onto a street» (un carreró 
ample amb una sola entrada a un carrer). Vegeu: RAE = REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA DE LA LENGUA (2016): Corte, disponible en línia a http://dle.rae.
es/?id=B21cQlz|B23WkIX [Consulta: 4 abril 2016]

37. Disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/
Gandia+Branch/@32.3033665,-94.3654596,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x8636ffcaac5b067d:0xdb937ad4c3216f7b!8m2!3d32.3030995!
4d-94.3568344. [Consulta 10 abril 2016]

38. Disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/
Gandia+Slough/@32.3426731,-94.4097865,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x8636558bc4dbd989:0x794cd29c6709499e!8m2!3d32.3426558!
4d-94.4010317. [Consulta 10 abril 2016]

39. Disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/Little+Gandia+S
lough/@32.3379511,-94.419509,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8636
5590f740caad:0x35ccddd13c37689d!8m2!3d32.3379338!4d-94.4107542. 
[Consulta 10 abril 2016]
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I de l’altra, un hidrònim que ha estat transportat i 

fixat en la toponímia urbana americana:

4) Serpis40 (no té genèric) = carrer Serpis

7.1. indAgAcions sobre possibles motiVAcions dels HidrÒnims

En identificar que uns hidrònims nord-americans 

que contenien el complementador Gandia es trobaven en un 

comtat de Texas anomenat Panola, ens posarem en contacte 

amb Jessica DeJohn, coordinadora d’espais rurals41 d’aquesta 

zona, per tal que ens donara algun indici de com havia arribat 

a designar-se un nom de lloc amb el nom de la capital de la 

Safor. Afortunadament, aquesta responsable ens va contestar 

el següent via correu electrònic (17 de març 2016):

1) Com Gandia Branch és un riuet bastant xicotet, 

és possible que no s’hagen conservat registres de 

la seua història.

2) No he pogut trobar cap persona amb el cognom 

Gandia que siga d’aquesta àrea [Comtat de Panola, 

Texas].

Pel que es desprèn del que ens ha comunicat la nos-

tra informant, sembla que de moment caldria anar als matei-

xos cadastres del comtat de Panola per tal de cercar si alguns 

dels antics propietaris es cognomenava Gandia, la qual cosa 

confirmaria un hipotètic transport per via antroponímica. Tal 

vegada, tot i la xicoteta extensió dels aiguamolls o rierols i 

la suposada absència de registres, la seua designació podria 

remuntar-se a temps de la Texas espanyola 1690-182142 o de 

la posterior dominació mexicana 1821-1836.43

8. EL CAS DE HOT SPRINGS VILLAGE (ARKANSAS): UN 

EXEMPLE DE VALENCIANITAT TOPONÍMICA ALS EUA

Hot Springs Village és un ciutat de vacances funda-

da l’any 1970 per John A. Cooper i que es troba majorment 

40. Disponible en línia a https://www.google.es/maps/place/Serpis,+Gra
nd+Prairie,+TX+75054,+Estats+Units+d’Am%C3%A8rica/@32.5794967,-
97.0563483,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x864e8a4dd32d85bd:0x314c
6b9dce14ef68!8m2!3d32.5794922!4d-97.0541596. [Consulta 10 abril 2016]

41. En anglés: «911 Rural Addressing Coordinator».

42. Marc temporal extret de Morritt (2011: 32).

43. Marc temporal extret de Morritt (2011: 80).

habitada per una comunitat de pensionistes. Segons el web 

anomenat The Encyclopedia of Arkansas,44 l’any 2010 tenia 

una població de 12.807 habitants. Com a localitat de perfil 

focalitzat en l’esplai i l’oci, compta amb aigües termals, 13 

llacs artificials i 9 camps de golf (Garcia 2010).

Pel que podem observar als plànols dels diferents 

carrers de la ciutat, l’eix temàtic toponímic decidit pels pro-

motors sembla haver estat el de pobles o ciutats espanyoles. 

Podem trobar-hi topònims de qualsevol part d’Espanya, però 

el que més ens sobta és que hem arribat a comptabilitzar 56 

topònims urbans valencians, entre ells, carrers amb noms de 

localitats de gran part de les nostres comarques com Alci-

ra Lane, Alcoy Place, Alcora Lane, Alicante Road, Cullera Lane, 

Denia Lane, Ibi Lane, Manises Way, Novelda Place, Pego Circle, 

Silla Lane, Sueca Place, Valencia Way, etc.

Pel que fa a la comarca de la Safor, hem trobat dues 

recurrències: Gandia Place, que és un atzucac, i Oliva Lane, 

que pot ser un carreró o un camí.

Quant a la raó d’aquesta presència sorprenent i 

abundant de toponímia ibèrica transportada a una ciutat 

d’un estat com Arkansas, Lynette Melcher, redactora del dia-

ri local Hot Springs Village Voice, informà la periodista Rocío 

García (2010) que en el poble no coneixien el significat dels 

noms dels seus carrers ni els trobaven cap sentit. A més a més, 

Melcher afegí que, pel que diuen els veïns, els noms dels topò-

nims que havien utilitzat havien estat trets de documentació 

antiga, probablement del mateix Hernando de Soto (segle xVi) 

o que parlaven del mateix explorador.45 

Sembla bastant dubtós que algun document relacio-

nat amb Hernando de Soto de mitjans del segle xVi mencio-

nara o es referira a pobles valencians com Sueca, Silla, Ibi o 

Monóver, però sí que creiem que, a partir del que ens relata la 

periodista, és possible que hom tractara d’evocar un ambient 

hispànic, on els carrers simbolitzen el conjunt de l’Estat. No-

més cal fixar-se en la proximitat existent entre els carrers que 

representen aquesta suposada hispanitat. Fins i tot, podem 

44. Disponible en línia a http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclope-
dia/entry-detail.aspx?entryID=888. [Consulta: 10 abril 2016]

45. «Por estas tierras, en el siglo xVi pasó el conquistador español Hernando 
de Soto. Cuentan los vecinos que los topónimos que utilizaron para sus 
calles fueron sacados de documentos antiguos, probablemente de De Soto, o 
acerca de él» (García 2010).
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veure que certs veïnatges semblen motivats per raó de per-

tànyer a determinades comarques o províncies. Per exemple, 

pobles del Vinalopó com Elda, Monòver o Petrer coincideixen 

en la mateixa zona, d’igual manera que trobem plegats muni-

cipis d’altres comarques com la Ribera o l’Horta, la qual cosa 

pot ser indicatiu que tot ha estat dissenyat tenint en compte 

un mapa de la Península bastant modern.

9. CONCLUSIONS

Hem pogut comprovar que hi ha una major concen-

tració i presència de topònims amb elements valencians a 

estats amb més presència històrica i cultural hispana tal com 

Califòrnia, Florida, Nou Mèxic i Texas.

Quant al corpus de topònims hipotèticament proce-

dents de la Safor, cal distingir entre possibles homònims (Barx 

o Piles), simples resultats del que es coneix com a poligènesi 

(Palmera, Palomar, etc.) o transports demostrables (Gandia i 

Oliva a Arkansas o Gandia i Xeraco a Texas) en haver analitzat 

amb detall els carrers dels voltants als plànols.

Els topònims urbans nord-americans presenten dues 

estructures bàsiques que depenen de la llengua amb què hom 

decidisca designar les vies públiques. Si són en castellà, hem 

de considerar que els genèrics dels noms de les vies no sempre 

significaran el mateix que en el castellà peninsular, ja que de 

vegades es donen casos de calcs semàntics a partir de mots 

anglesos formalment semblants però amb sentits distints, la 

qual cosa pot confondre els hispanoparlants de la Península. 

Per exemple Corte o Place signifiquen, tot i l’aparença formal, 

atzucac o carrer sense eixida.

Tots els elements dels topònims urbans nord-ameri-

cans s’escriuen en majúscula, encara que siguen preposicions, 

articles o punts cardinals. 

L’anglés empra adjectius qualificatius que precedei-

xen els genèrics per tal d’expressar matisos que en llengües 

romàniques funcionen mitjançant diminutius (Little Gandia 

Slough). L’ús dels diminutius en genèrics castellans nord-ame-

ricans és esquifit, tot i que també existeix (Caminito).

A pesar de l’interés en aclarir certes motivacions 

toponímiques per part d’informants nord-americanes com 

la coordinadora d’espais rurals Jessica DeJohn o la periodista 

Lynette Melcher, les veritables raons per les quals tres hidrò-

nims texans hagen estat batejats amb el mot Gandia ens són 

encara desconegudes, per la qual cosa caldria fer una recerca 

més aprofundida. Quant al cas de Hot Springs Village, el fet 

que una gran part de la llista dels seus carrers incloga abun-

dantíssims noms de pobles valencians és bastant possible que 

es dega a la consulta de mapes o llistats de topònims es-

panyols bastant moderns per part dels mateixos promotors 

de la ciutat. L’atribució de la coneixença d’aquests mateixos 

pobles a través de documentació de l’època d’Hernando de 

Soto sembla bastant dubtosa, tot i que alguns habitants del 

poble ho puguen creure així. 
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1El área de estudio de la presente exposición se ciñe 

exclusivamente al núcleo de población —cambiante a lo lar-

go de los siglos— de la villa/ciudad situada entre accidentes 

geográficos bien concretos: el macizo del Montdúber (el mons 

magnus de la crónica cidiana), el monte/castillo de Bayrén, la 

Serra Falconera: serra dels Falcons, 1382 (Garcia 1987, doc. 

54), el río de Alcoi (rivum de Alchoy en 1238, Repartiment, ii, 

as. 1345)2 y —relativamente lejos/cerca— el mar.

El nombre gandia (Candia, Candie, Gandia, Gandie 

en la documentación, Herrero 1983: 113), sobre el que se 

han vertido interpretaciones muy diferentes,3 seguirá consti-

1. Dedico este trabajo a Guillermo Vinson, ingeniero topógrafo, que pateó con 
pasión el suelo gandiense, que nos legó una obra inolvidable Gandia 1850 y 
que nos ha dejado recientemente, sin apenas tiempo de despedirse.

2. Sigo la edición de A. Cabanes i R. Ferrer, Zaragoza, 1979.

3. Para unos voz procedente del griego Kandia, nombre en otro tiempo de 
la isla de Creta (acaso por la producción de azúcar: Candia < desde candı̌da 
= ‘blanca’). El nombre pudo ser importado por repobladores bizantinos para 
evocar aquí su tierra de origen; pero la teoría es indemostrable hoy por hoy.
Para eruditos del siglo xvi tendría su origen en el vocablo cannia, con el que 
los agarenos denominaban la adaça (‘sorgo’ o ‘maíz’), muy abundante en la 
zona. Pero el proceso evolutivo iría en contra de las propias leyes de evolu-
ción: -nd- > -n- (lat. mandare > manar, rotunda > redona/rodona; o topóni-
mos como gerunda > Girona).
Tampoco la teoría de su procedencia del propio latín cándida, que proponen 
algunos (con valor de ‘lugar, posesión, jurisdicción de Cándida’ [onomástico 
femenino]) resulta convincente, pues encontraría dificultades para explicar la 
lógica de la dislocación acentual (cándida > Gandía/Gandia).
El origen vasco formulado abiertamente por Bernat Mira (2006: 37) desde los 
formantes gan-, ‘altura, monte, elevación’; -di-, (pluralidad); -a: (artículo), con 
sentido de ‘los montes’, resulta arriesgado, si se desvincula de otros grupos de 
lenguas aglutinantes, como el ibérico.

tuyendo —por su propia naturaleza— un enigma toponímico 

que nos retrotrae a épocas remotas.

Este núcleo de población, que estudiamos como lu-

gar, villa o ciudad, ha sufrido la lógica evolución toponímica a 

lo largo de los siglos. En el siglo xiv se mencionan oficialmente 

sólo tres calles, tres: lo carrer del riu, lo carrer de la plaça y 

lo carrer major (Camarena 1951-1960). Se entiende que ha-

bría otras calles transversales adscritas a estas para el pago de 

contribuciones e impuestos, como el del morabatí (1373) o el 

de los fochs (1381). En el siglo xvii el número de calles/plazas/

parques había ascendido a una cincuentena. En la actualidad 

contamos con más de cuatrocientos topónimos. Resulta ne-

cesaria una visión diacrónica de esta evolución.

1. PROYECCIÓN DIACRÓNICA DE LA TOPONIMIA 

GANDIENSE

Desde una perspectiva diacrónica podíamos fijar 

tres principales etapas en el estudio toponímico, en función 

de la dinámica fisonómica y de expansión:

La primera etapa abarcaría desde los inicios (media-

dos del siglo xiii), la etapa del Repartiment, hasta finales del 

siglo xix, es decir, desde la Gandia medieval amurallada, la vila 

vella con el perímetro complementario del sistema defensivo 

del siglo xvi, que albergaría la Vilanova de S. Roc y la Vilanova 

La raíz gand-, radical prerromano con alomorfos diversos cant-, cand-, 
gand- en relación con roca, peña, pedregal, canto, grijo, que genera topóni-
mos tanto en territorio céltico como ibérico, parece hallarse en la base del 
nombre gandia (Herrero 2013: 232-234).

TOPONOMÁSTICA URBANA DE GANDIA 

CON ANTERIORIDAD A LA EXISTENCIA DE PLANOS

Abelardo Herrero Alonso
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del Trapig, hasta el derribo de las murallas y la apertura de la 

ciudad en el espacio y desde el punto de vista de las comuni-

caciones y el progreso.

Una segunda etapa se iniciaría con el derribo de las 

murallas en 1881. Una vez roto el anillo defensivo, que co-

menzaría por las tapias contiguas al postigo llamado de las 

Casas (de El Prado) (El Litoral, 30 de enero de 1881), la ciu-

dad abandona su encorsetamiento de siglos y va generando 

el correspondiente Ensanche y la paulatina expansión urba-

nística por tres de los cuatro puntos cardinales: sur, sur-este 

y nordeste, habida cuenta de que el río constituía entonces 

una barrera infranqueable que impedía una expansión hacia 

el este.

Concretamente, por el sur se abrían nuevas calles y 

se modificaba el nombre de algunas viejas. El acta munici-

pal del 30 de enero de 1884 (AMG, AB-75, 115) recoge los 

correspondientes cambios, empezando por el lugar símbolo 

del proyecto denominado Ensanche: «La Plaza hoy del Mer-

cado de Verdura se titulará plaza de Bayrén», y la calle que 

sale de ella hacia la carretera de Albaida, calle del Ensanche. 

E irán surgiendo así, con justificación de la razón del cambio, 

nuevos topónimos para honrar la memoria histórica (paseo 

de las Germanías), o la de un insigne naturalista valenciano, 

calle de Cabanilles, o la de los próceres que hicieron el mila-

gro de llevar Gandia a la modernidad y al progreso, calle de 

Morán, calles de Rausell y Vallier, o en la zona del Ferrocarril 

la avenida del Marqués de Campo o «en el camino del mar, 

la Calle de Alcalá del Olmo, por su valiosa colaboración en la 

realización del Tramway» (íd. 117). Las realidades fisonómicas 

o topográficas del entorno salen —¡cómo no!— al paso de las 

denominaciones: Calle de la Zafor, Calle de Curtidores, Plaza 

de San José, Calle de Albayda...

Puesta la mirada hacia el nordeste, y vencido ya el 

obstáculo que suponía la muralla norte, se justificaría la razón 

de un nuevo odotopónimo: «El antiguo prado de Valencia, 

constituido en anchurosa calle, no podía ya guardar su título 

de Prado [...], y se titulará Calle del Mar, como indicando el 

derrotero desde esta ciudad al Mediterráneo» (ibíd.). Y más 

cerca aún del mar, «la Calle del Puerto será la proyectada des-

de los confines de la de González, porque en un día no lejano, 

y gracias a los esfuerzos de los señores Gutiérrez y Rausell, 

puede Gandia estar dotada de tan importante mejora, que 

determinará nueva era de prosperidad para esta nuestra que-

rida patria» (íd. 117vª).

También el centro de la ciudad sufre la correspon-

diente remodelación toponímica: «la Plaza hoy titulada de 

los Cereales [plaça del Segó] se ha designado Plaza del Rey 

Don Jaime, en honor del egregio monarca que arrancó esta 

provincia del poder de la medial luna» (ibíd.); «la calle de la 

Limera, con el de Arzobispo Sanz Forés, eminente patricio que 

ocupa hoy la sede arzobispal de Valladolid» (ibíd.); «la calle 

de la Draperia con el de Ausias March, inspirado poeta» (ibíd.); 

«la calle del Mur-Trencat, con el del Serpis, por proximidad 

al río que así se titula» (ibíd.); «la calle de la Alhóndiga [l’Al-

modí], de Juan Andrés, honor merecido al célebre canonista, 

Catedrático que fue de la Universidad de Gandía y más tarde 

de la de Milán» (ibíd.).

En la década de los años 30 se produciría una segun-

da fase del ensanche en la zona leVAnte-norte. Bajo el «Proyec-

to de ensanche de la Ciudad de Gandía», diseñado por el ar-

quitecto Joaquín Aracil, hacia 1925, surgirían —en la década 

de los treinta— calles nuevas en el ámbito de lo que podía 

considerarse terrenos de periferia, en tres sectores:

a) La zona existente entre la línea férrea Alcoi-Gan-

dia, el carrer Verge dels Dessemparats y el río, 

denominado ya Serpis.

b) La zona de poniente, entre la carretera de Albai-

da/Almansa-Valencia, los lindes de los términos 

municipales de Benipeixcar y Beniopa, prolon-

gación del passeig de les Germanies, avenida 

Reina Victoria Eugenia (conocida hoy como 

República Argentina) y continuación de la calle 

Real, plaza de España.

c) La zona comprendida entre el río Serpis, el eje de 

la carretera Alicante-Valencia, la calle Canóni-

go Manjón, la línea férrea Carcaixent-Dénia y 

la Avda. Marqués de Campo, con prolongación 

hacia el mar (Mut 1982: 280).

La documentación fundamental de esta tercera eta-

pa radica en los planos, los censos de población y padrones 

de avecindamiento; en las actas municipales, que son la cri-

ba última por la que pasan las propuestas de denominación 
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emanadas de la comisión encargada del callejero, y, por supu-

esto, en estudios diversos que analizan la evolución histórica.

1.1. brusco desmonte del cAlleJero en lA segundA repúblicA

Entre esta segunda etapa y la tercera surge, a nivel 

toponímico, un punto de inflexión interesante: con el adveni-

miento de la Segunda República la nueva mentalidad reinante 

modifica la nomenclatura de todas las calles nacidas bajo el 

signo de lo religioso, que afecta a 40 calles en Gandia y a 6 ca-

lles en el Grau (Pellicer 2015). El choque de ideologías se pro-

duce de inmediato: apenas cuatro días después de la procla-

mación de la Segunda República, se trataba ya en Consistorio 

la necesidad de «rotular las calles con nombres nuevos» (Ac 

18-04-31 AB-122, 2). Y el 20 de mayo de 1931 se urgía la co-

locación de «placas con nuevos nombres de calles» (AB-122 

-1931, pp.49-50), o se proponía a la corporación municipal la 

sustitución del nombre de Alfonso XIII, de una de las calles, 

por el de Francisco Ferrer y Guardia, en el Grau de Gandia, (íd., 

22-04-31 AB-122, 5-6), todo ello acorde con la proclamación 

que en 1936 haría un concejal de la Comisión Gestora: «en 

Gandía hay muchas calles con nombres de Santos, que debían 

cambiarse» (Ac 16-03-36 AB-130, 22vª, 23rª).

Y, en efecto, se procedería a una denominación nue-

va para las calles o plazas: S. Bernardo > Luis de Sirval; S. Fco. 

de Borja > Trabajadores; S. José (pl.) > Comuneros de Castilla; 

S. Ponce (travesía) > Germinal; S. Roque (pl.) > Mariana de Pi-

neda; S. Salvador > 16 de Febrero; Padre Carlos Ferrís > Carlos 

Marx. Y así un total de 46 calles o plazas.

La tercera etapa arrancaría de las décadas de los 

40 y de los 50 y llega hasta nuestros días.

Tras la contienda bélica (1936-1939) se efectuaría, 

a la inversa, el proceso denominado republicano, con la so-

brecarga de calles dedicadas a personajes que habían partici-

pado en la Guerra Civil en el bando de los vencedores (plaza 

del Caudillo [plaza Mayor], calle José Antonio Primo de Rivera 

[calle Mayor], Paseo [trozo de paseo] Luis Belda, García Mora-

to, calle Mártires...

Rasgos generales de esta tercera etapa serían: por una 

parte, la paulatina absorción de antiguas alquerías en el casco 

urbano (c. Benicanena, c. Benissuay...). Desde 1965 Benipeixcar 

y Beniopa quedarán jurisdiccionalmente ligadas a Gandia.

Por otra, está la gran expansión que sufre la ciudad 

y que multiplica considerablemente el número de calles, pla-

zas, parques, jardines, rincones... La playa inicia un alocado 

ritmo de construcciones (en 1955 se inaugura el hotel Bayrén, 

bandera y símbolo para el turismo y aliciente de una nueva 

ciudad, la marítima, que exige una pléyade de nuevos topóni-

mos, con la correspondiente problemática denominadora y la 

obligación de solucionar con carácter de urgencia la toponi-

mia con procedimiento temático de racimo: Ya en el primer 

tercio del siglo xx se había recurrido a las profesiones liberales: 

literatos (Lope de Vega), hombre de la cultura o la ciencia, 

músicos, pintores, escultores...

Y la playa explota la magia del mar como señuelo en 

los apartamentos: Mare Nostrum, Mar Blau, Mar Llatí Altamar, 

Ultramar, Las Olas, Rompeolas, Voramar, Góndola, Tres An-

clas... O el aliciente de oasis paradisíacos lejanos: Montecarlo, 

Capri, Hawai, Niágara, Bahamas, Taití, Tropicana, Cancún... Por 

no hablar de la embriagadora sensación de descanso y relax: 

Buena Vista, Mi Descanso, Bonaire, Solmar, Oasis, Brisa, Bo-

nanza, Cármenes, Capricho.

La proliferación de calles obligó a recurrir a la reali-

dad geográfica existente: nombres de mares, de ríos, montes, 

regiones, ciudades, o temas relacionados con la naturaleza 

(nombres de flores, de aves). La urbanización de St. Nicolau 

opta por naciones (Portugal, Holanda, Irlanda, Alemanya, Su-

ïssa, França...).

La urbanización de Alcodar —acorde con su natura-

leza de Polígono— recuerda viejos oficios: carrers dels Ferrers, 

de la Indústria, Llanterners, Aiguadors, Collidors, Impressors, 

Estudiants...

La celebración de conmemoraciones (centenarios, 

bicentenarios, tricentenarios... —siempre estamos a cien, 

doscientos, trescientos años de algo o de alguien—) acti-

varán el recuerdo de personajes de un pasado remoto y traerá 

a la topoantroponimia datos sugerentes: carrer Duc Alfons el 

Vell (< plaça del Duc y carrer del Sant Duc, en algún tiempo), 

carrer Duc Carles de Borja, Reina Victoria (> República Argenti-

na), Joan Martorell, Roís de Corella, Pere Marc...

La primera etapa de esta visión diacrónica había 

acusado permanentemente la ausencia de nombres feme-

ninos en nuestro callejero. Excepción hecha de la toponimia 
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religiosa (advocaciones diversas de la Virgen: Asumpta, Virgen 

de la Esperanza, Inmaculada, Loreto, [Divina] Pastora, Purís-

ma [Concepción]), o santas, como Sta. Clara, Santa Anna; el 

único topoantropónimo que aparecía hasta el finales del siglo 

xx era el del carrer de Dona Teresa (el más corto —por cierto, 

20 m de longitud— de cuantos tiene Gandia). No es aplicable 

esta aserción al período republicano (Segunda República), que 

sí había reivindicado a la mujer, con calles como Luisa Rico 

(< S. Ponce), Mariana de Pineda (< S. Roc) o Aida Lafuente 

(< Beato Andrés Hibernón) (Pellicer 2015: 101-105).

Modernamente se ha corregido este agravio y dis-

criminación con calles/plazas dedicadas a Dona Lionor de 

Castro, a Doña María Enríquez, o a personajes más vaporosos, 

como La Delicà de Gandia o Carmesina... No deja de ser loable 

la iniciativa del alcalde de Valencia, Sr. Ribó, de dedicar 50 

calles a personajes femeninos, entre ellos el de Rosa Estruch 

Espinós, alcaldesa de Villalonga durante la Guerra Civil.

2. CONDICIONANTES DE LA TOPONOMÁSTICA

El contexto histórico nos va llevando a referentes in-

excusables: Jaime I y el Repartiment, la corte de los duques 

reales (Alfons el Vell y Alfons el Jove), la familia de los Borja, 

la Guerra de Germanías, la expulsión de los moriscos, la peste 

del siglo xVii, la Guerra de Sucesión y la invasión napoleónica.

2.1. condicionAnte, tAnto de lA toponimiA como de lA 

onomásticA, el propio ritmo de lA HistoriA Y lA intrAHistoriA

Las circunstancias del cotidiano vivir (intrahistoria) 

van marcando la pauta de las denominaciones toponímicas, 

en general, ya en relación con la actividad humana (que afec-

taría a ecotopónimos, odotopónimos, hagiotopónimos, topo-

antropónimos), ya con el entorno físico (hidrotopónimos y 

fitotopónimos). Ocurre luego que los poderes fácticos (civil, 

eclesiástico, agroeconómico, sociológico, cultural o actitudi-

nal del vecindario) inclinan la balanza hacia sus respectivos 

intereses para la correspondiente asignación de nombres.

El curso de los acontecimientos históricos nos obli-

garía a partir de los orígenes cristianos y la presencia de Jaime 

I en estas tierras. Nos pondría de bruces ante la realidad to-

ponímica, dependiente de tres naturalezas distintas: nombres 

relacionados con las lenguas/hablas árabes, los radicales prer-

romanos y las voces romances.4

Condicionante es, igualmente, la circunstancia del 

binomio urbe-huerta. La Gandia-urbe implica la Gandia-

huerta. Los propietarios tienen sus posesiones en la huerta 

pero su residencia en la Villa/ciudad. Más de cincuenta al-

querías (en Madoz ya se alude a tan significativo número) 

quedan documentadas en los censos de población y padrones 

de avecindamiento. Y villa/ciudad y campo presentan lógicas 

implicaciones. El sistema de riegos se dirige desde el Consell 

o Ayuntamiento. El cargo de zequier cobra importancia ca-

pital no sólo en el ámbito agrario, sino también en el ámbito 

urbano. Después del Justicia es, en la práctica, el cargo más 

importante, de ahí que el ducado invite con frecuencia a ele-

gir cuidadosamente la persona más apta para ejercerlo.5 La 

onomástica no personal (no referida a personas) marca signos 

convencionales de esta realidad económico-social: una fun-

ción normativa, respecto a los campos cultivados, cumplían 

la bandera del caliu o los toques de campanas, que crearon 

una fraseología específica: «lo seny de les hores» (por alusión 

a la campana que hacía de reloj de la ciudad);6 los toques que 

marcan la hora de entrada y salida del trabajo en el campo: 

«lo seny de completes» (en terminología eclesiástica) y «lo 

seny apel·lat dels cavadors», en expresión popular: «tro a tant 

que sone lo seny de completes, apel·lat dels cavadors» (Gar-

cia 1987: 62-63); o la Senyalera o d’alçar a Déu (para indicar 

4. Como abriría interrogantes sobre la continuidad o no continuidad de los 
agraciados con casas en Gandia o tierras en la Huerta, a tenor de los datos 
del Libre del Repartiment. ¿Qué fue de aquellos repobladores, camuflados en 
nombres latinos, como Bertrando de Claustro, donde se esconde el apelli-
do Clos; de J. de Aquilone, que ha de corresponderse con Agulló; de Eximeni 
de Casius (Ximén de Caix) (población desaparecida, aunque queda Caixans 
‘oriundos de Caix’); qué de J. de Rubio (J. de Rubí) o de P. de Vallibus (Pere de 
Valls)? Porque ocurre que prácticamente ningún beneficiario se matuvo en su 
propiedad ni generó topónimo alguno, salvo Sancius Lopis, es decir, Sancho 
Llop, como muy bien ha apuntado Frederic Aparisi (Aparisi 2013) y que se 
mantiene hoy en la partida Sancho Llop, donde se ubica el nuevo hospital. 

5. En carta, remitida desde Baza (15-09-1557) Carlos de Borja y de Castro, 
V duque de Gandia, echaba la siguiente pica: «haviendo las pretenciones que 
ay entre Gandia y Oliva en el agua, conviene mucho que el çequiero sea per-
sona de nuestra confianza» (ACG LAM, mn. iii, p. 160, que remite al Archivo 
Municipal de Gandia, Cartas).

6. Y en la que tanto empeño puso D.ª María Enríquez en doc. firmado el 2 de 
abril de 1500: «hun relonge de ferro bo e fort, per a campana de vint-e-hun 
quintar, ab esfera que senyale de fora les hores» (La Seu-Colegiata, ii, AD, 50).



[ 123 ]

ToponomásTica urbana de Gandia con anTerioridad a la exisTencia de planos

el momento de la consagración en la misa colegial para toda 

una comunidad de creyentes de la villa/ciudad y de la huerta).

A un acontecimiento histórico se deberá el nombre 

de la fiesta conocida como El Amizmeyo, documentado en 

1487 (Garcia 2000: 42), que tenía lugar durante la feria (des-

de el principio,1310, se celebraba en octubre)7 y a cuyo fin se 

acababa de construir el llamado puente de Oliva.

El goteo constante de repobladores nuevos, la inmi-

gración de entonces, contribuye a la renovación toponímica 

de la villa y justifica la realidad de las poblas (la Vilanova de 

Sant Roc o Primera Vilanova y la Vilanova del Trapig o Segona 

Vilanova). Un documento (de 20 noviembre de 1488) con-

firma el estímulo a la inmigración por parte del cardenal D. 

Rodrigo de Borja (futuro Alejandro VI), a partir del gremio dels 

perayres o pelaires (que trabajaban la lana), exigiéndose como 

condición sine qua non «que los vehins que a la dita vila ven-

dran, compren heretat dins un any», y queden sujetos a las 

contribuciones establecidas o a las que pudieran imponerse 

en el futuro (ACG; LAM, fol. 155; remite a AMG, Manual de 

Consells, 1).8

Condicionante, y muy significativo, constituye la 

realidad lingüística. Si, por una parte, habíamos aludido a 

topónimos procedentes de lenguas prerromanas, de lengua 

árabe o arabizada y de lengua romance, topamos, por otra, 

con el fenómeno de la castellanización, moderada en la 

etapa de los Borja pero severa a partir de la Guerra de Su-

7. Pero en el período 1430-1542 la feria se estuvo celebrando del 1 al 20 de 
mayo, lo que justifica el nombre de Amizmeyo (< A mig maig) a finales del 
siglo xV.

8. Fuera ya del ámbito de la primera etapa hallaremos casos de denominación 
inspirados en la propia historia: la Guerra de las Germanías sería recordada, a 
raíz del famoso Ensanche, en un paseo: passeig de les Germanies. Posiblemen-
te la invasión napoleónica motivase la denominación puerta de San Luis para 
una de las de Gandia. La construcción del puerto generaría las correspondien-
tes denominaciones, como avenida del Puerto; la construcción del ferrocarril 
para transportar el carbón desde el puerto hasta la textil ciudad de Alcoi, 
daría nombre a una calle, Ferrocarril de Alcoy. Celebrado sería el nombre de 
Corea para un barrio gandiense, allá por los años cincuenta, precisamente al 
tiempo que se desarrollaba la Guerra de Corea (1951-1953). Sus deficiencias 
estructurales de agua y luz y el hecho de estar dividido el barrio por la vía 
férrea establecía total semejanza con el paralelo 38 que dividía las dos Core-
as. El recuerdo del levantamiento contra las tropas napoleónicas, inspiraría el 
topónimo Dos de Mayo para una calle. Pero al surgir la fiesta del Trabajo (1 
de mayo) la calle Dos de mayo se trasmuta en 1 de Maig. El establecimiento 
de la fiesta de la Comunidad crearía la denominación 9 de Octubre para 
otra calle.

cesión, y la puesta en práctica del Decreto de Nueva Planta, 

con defensores acérrimos dentro de la Iglesia, como el caso 

del Arzobispo Mayoral y su drástica influencia en textos 

eclesiásticos. La situación de bilingüismo crea un panora-

ma cuando menos complicado respecto a la descripción real 

de las estructuras toponímicas, que se enturbia todavía más 

con la falta de unidad normativa ortográfica observable en 

múltiples textos.

3. ANÁLISIS DE LA ETAPA ANTERIOR A LA EXISTENCIA DE 

PLANOS

Tras la visión diacrónica, y para ser fieles al título, nos 

centraremos en la primera etapa, que es la que más curiosi-

dad despierta, más enigmas suscita y más nos impele hacia 

lo menos conocido.

3.1. Fuentes

¿Dónde encontrar información documentada de la 

toponimia. Y a qué fuentes acudir?

3.1.1. libros oficiales

Las ordenanzas o pragmáticas para el funcionamien-

to de la ciudad; los libros de administración y registro (Llibre 

d’Acords, Racional, Clavería, Pólizas); los libros de Cuentas y 

Cautelas, donde figura hasta el último maravedí que se gasta-

ba; las actas del Consell (Manual de Consells), que dan cuenta 

de las reuniones celebradas por el concejo de la villa; los libros 

registro, y actas capitulares del cabildo eclesiástico, en parti-

cular el libro denominado Recorts;9 los protocolos notariales 

(testamentos, transacciones..., que aportan documentación 

temprana sobre las ermitas y gracias a los cuales podemos 

ubicar algunas referencias toponímicas);10 los censos y padro-

nes de avecindamiento...

Una extensa bibliografía se ha ido haciendo eco del 

lento proceso de modificación fisonómica de la villa/ciudad 

desde la intervención repobladora de mediados del xiii hasta 

nuestros días.

9. Perdido en el incendio de la colegial pero del que D. Antonio Martí había 
extraído numerosos datos y apuntes (cf. LAM: legado Antonio Martí).

10. Como la calle empedrada del Hospital, donde vive la hermana de Bernar-
do Pérez Chinchón...).
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Sin embargo, nos aguarda una primera sorpresa en la 

toponimia de Gandia y es la falta de documentación corres-

pondiente a época temprana. Dos hechos —al menos— de 

naturaleza violenta repercutieron en la desaparición de docu-

mentación en Gandia.

El primero se produjo en la denominada Guerra de 

los dos Pedros. Alfons el Vell, señor de Gandia, se puso —lógi-

camente— del lado de su primo Pere IV, el Ceremoniós, y en 

contra de Pedro I, el Cruel, de Castilla. Sabido es que a media-

dos de febrero de 1364 las tropas de este último invadieron 

Gandia: «la qual vila font derrenclida, et en aprés cremada 

e robada, et tot ço que en ella era, axí com a cartes, libres 

e altres descriptures», según reza la documentación (Martí 

1932: 111).

El segundo ocurrió en la Guerra de las Germanías: a 

raíz de la batalla de Vernisa, el 25 de julio de 1521, una tropa 

de desalmados entraba a saco en la villa y no dejaba títere 

con cabeza.11

Al margen de estas pérdidas drásticas hay noticia de 

otros libros perdidos. En 1522 el notario Melchor Monroig te-

nía escrito un libro de Memories de totes les coses de la vila, 

según apuntaba D. Antonio Martí, y «en lo qual hi stigué molt 

temps», en palabras de su autor (ACG; LAM, mn., ii, p. 5rª). Es 

una lástima que obras de esta naturaleza, que tantos datos 

podían aportar al conocimiento de la ciudad y de su toponi-

mia, no hayan llegado a nuestros días.

La primera documentación resulta ya tardía; excep-

ción hecha de El Repartiment, del libro de Els Benifets (institui-

dos en la entonces iglesia parroquial) o de datos de algunas 

fuentes diplomáticas, la información más antigua se remonta 

al último tercio del siglo xiV), como es el caso de los censos 

para el impuesto del morabatí (1373), o dels fochs (1381), els 

Stabliments, algunos datos de la historia del Hospital, o los ex-

traídos de protocolos notariales. El Manual del Consells (Olaso 

2005) ofrece información puntual valiosísima sobre toponi-

mia de finales del siglo xV.

11. Un tercer impacto demoledor vendría provocado por la quema del es-
pléndido archivo colegial, el 2 de agosto de 1936, que redujo a cenizas códi-
ces valiosísimos y fondos de incalculable valor documental. Resultó provi-
dencial que D. Antonio Martí (LAM: legado Antonio Martí) hubiese copiado 
previamente crónicas y datos importantes del libro más interesante: Recorts 
(memorias).

3.1.2. crónicas De visitas protocolarias

La visita de Felipe II a Gandia (21-25 de febrero de 

1586) se relata con laconismo: «Divendres, a 21 de dit [mes 

de ffebrer] vinguè sa Mag[estat] a Gandia; vinguè por lo guerau 

[Grau] y camí de la mar. Entrà per lo portal de Valencia y carrer 

major [...] y por lo carrer de l’Almodí y plaça y draperia y a 

palacio» (Seu-Colegiata, cap. xii, p. 465) y «Lendemà, disapte, 

a 22 de dit mes [de ffebrer]... aprés de dinar... la sereníssima 

infanta en una carrosa y dos duenyes sen anà a Sta. Clara y 

vinguè per la Verge Maria dels Desamparats y per lo carrer de 

Lloys Sans y a Sta. Clara» (ACG, Recorts, 3, s/p.; LAM, mn. A, pp. 

2-3). Año 1587, 2 de julio, Gandia (procesión por la reliquia de 

la Vera Creu enviada por D. Carlos de Borja): «es feu la prosesó 

com se fa el dia del Corpus, salvo que anaren a Santa Clara, 

que la ves lo convent» (AD, doc. 151); 1587, 16 de diciembre, 

Gandia (processó per relíquies regalades per Joan de Borja a 

la seu i al col·legi dels jesuïtes): «y així comensà la profesó 

per lo carrer major al carrer del delme, per la plaza de pala-

sio y deret a la seu» (AD, doc. 152); 1588, 5 de junio, Gandia 

(processons pel triomf de l’armada de Felip II contra l’anglesa 

luterana): «vingué per lo Orito a Senta Clara y al mur trencat 

[...] Lo dia de la Trinitat se ordenà altra professó per al mateix 

efecte [...] y anà d’esta manera: a la Trinitat per la muralla rera 

del col·legi y·s tornà per lo camí fondo; per lo carrer de l’Orito 

entrà en Santa Clara y tornà a la seu». (AD, doc. 158). Dia 29 

de Agosto de 1595 (solemnes funerales en la Seu por D. Fran-

cisco de Borja y Centelles, Vi duque de Gandia): «los officials 

prengueren lo cos al coll y del collegi giraren per lo carrer de 

Lorito y giraren per lo carrer de Sta. Clara als 4 cantons del fron 

[...] Aprés per lo carrer de Lloys Sanz anaren a la yglésia y per la 

Verge Maria dels Desemparats; y aplegats a la Seu, se digueren 

les orations y·l soterraren los officials ab moltes antorges y ca-

pella ardent.» (ACG, Recorts, 3: 458.; LAM, mn. iii, pp. 170-171).

3.1.3. un Documento excepcional De meDiaDos Del xvii

Con anterioridad a la existencia de planos conocidos 

centra particularmente nuestro interés una relación de todas 

las calles y callejuelas en tiempos de la peste que asoló a la 

ciudad entre 1648 y 1652.12 Para controlar «el mal que corre» 

12. Y que recoge el historiador Santiago La Parra en Tiempo de peste en Gan-
día (La Parra 1984).
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(metáfora onomástica de la peste) se zonifica la ciudad en 

15 distritos (tres en el Raval y doce en la urbe). Aparece un 

total de 48 topónimos. La relación resulta imprescindible para 

poder parangonar con la visión de Guillermo Vinson dos siglos 

más tarde en su obra Gandia 1850 .

Apenas hallamos diferencias entre la relación de las 

calles que figuran en este documento y los primeros planos, ya 

a finales del siglo xix. Alguna novedad existe: la calle dicha del 

Mestre Miquel (Sancho) (La Parra 1984: 68) pasa a llamarse car-

rer San Borja; La de la Concepción se desdoblaba en dos tramos, 

el segundo con el nombre ya de calle de La Cruz. Otras han ido 

desapareciendo en sucesivas remodelaciones urbanísticas.13

3.2. cArActerísticAs generAles

Quizás el más significativo, dentro de los rasgos ge-

nerales de esta primera etapa, haya sido el de los continuos 

cambios de nombre en el callejero. El nombre de las calles 

corre siempre el riesgo de constituir acuñación efímera, suje-

ta a posibles modificaciones de naturaleza urbanizadora o a 

criterios de opinión en las comisiones que actúan sobre el 

callejero con parámetros de poder o de simple ideología. Pero 

ocurre que cuando se pierde la causa motivadora, los nombres 

de calles, plazas, rincones, dejan de tener sentido y se convier-

ten en fórmulas vacías de contenido, que acaban normalmen-

te en sustitución, con mayor o menor fortuna. Lo sugería muy 

bien el acta de la sesión municipal del 30 de mayo de 1884 

que señalaba la necesidad de renovar los nombres de algunas 

calles, «unos porque son un sarcasmo a la gramática, y otros 

porque nada de interesante recuerdan» (AMG, AB-75 1883-

1884, FA-14/FA-15, p. 125).

3.2.1. calles que han sufriDo múltiples cambios De Denominación

La plaza Mayor figuraba en el siglo xiV (1373) como 

la plaça, a secas, con minúscula: «lo carrer de la plaça» (Ca-

marena 1960: 26). No había otra...

La paulatina ampliación del espacio urbano genera-

ría nuevas plazas, con lo que resultaba obligado un elemento 

diferenciador y, así, surgen la plaça del Sr . Duque, la plaçuela 

del Colegio, la plaçuela del Orito, la plaçuela del arraval, la 

13. Ni en una ni en otra fuente se alude ya al carrer conocido como del Ca-
nónigo Torró, vulgo de la Porquera, que acabaría denominándose de los Arcos 
/ dels Arcs (cf. 3.2.3.).

plaçuela de Sant Joseph, con un cognomen específico que las 

diferenciase de la plaça por antonomasia. Espigadas a boleo 

hallamos documentadas fórmulas denominadoras diversas 

plaza de la Seo (1632) (ACG, LAM, iii, 175), plaçuela major 

(1648) (La Parra 1984: 67), plaza San Fernando (1825, 1871), 

plaza Mayor (plano de 1860). La política tomaría también 

vela en este bautizo: plaza de la República Federal (1873), 

plaza de la República (1874); plaza de la Constitución (1915, 

1931,1936-1937), plaza del Caudillo (1939,1966), plaça de 

la Constitució (1979-1981) y plaça Major desde el 6 de julio 

del 2000.

Algo parecido sucede con el Carrer del Riu. El censo 

del morabatí de 1373 muestra el carácter de anonimato de 

la corriente fluvial, por alusión a una calle concreta: lo carrer 

del riu (Camarena 1960: 26), y lo mismo se puede decir de las 

ordenanzas de la villa, desde finales del xiV, que prohíben, por 

ejemplo, pescar «en lo riu» (Garcia 1987: 114-115).

Al margen de la trayectoria despersonalizada del hi-

drónimo rivum de Alchoy en 1238 (Repartiment, ii, as. 1345),14 

es decir, ‘el río [que viene] de Alcoi’, y que, confirmando la 

virtualidad del lugar de procedencia, un documento de 1276 

(autorización para construir molinos en Palma de Gandia) 

menciona como «rivo de Villa Longa» (ACA Reg. 37, fol. 47, 

apud Herrero 2004: 128-132), resulta interesante el bautismo 

y nombre propio que recibiría luego la calle que comentamos: 

carrer del Mur Trencat. Así, en 1373, y, junto a la expresión lo 

carrer del riu, se alude ya a «lo forn del Mur Trencat» (Cama-

rena 1959: 1). Es posible que el derrumbe de algún trozo de 

la muralla recayente al río diese nombre a la calle y contri-

buyese a perdurar este nombre a lo largo de más de cuatro 

siglos.15 Razones no le faltaban para ostentar este nombre de 

carrer del Mur Trencat, que es como se conocería hasta fina-

les del siglo xix, en que pasaría a denominarse del Serpis, por 

14. Edición de A. Cabanes, R. Ferrer, Zaragoza, 1979.

15. A la realidad de un mur trencat aludía el acta del Consell celebrado el 21 
de noviembre de 1541: «No ignoraven que estos dies passats ob les moltes 
aygües era caygut un tros de muralla» (LAM, mn. B, p.13rª). Y este mismo 
sentido parece tomar una carta que el V duque, D. Carlos de Borja y de Cas-
tro, dirige a la Villa el 15 de septiembre de 1557 y en cuya postdata leemos: 
«estoy determinado, mediante Dios, que para el verano que viene se acabe 
la obra del mur trencat, que me paresce tan importante que es forzado que 
todos hayudemos a ella» (LAM, iii, p. 160).
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acuerdo del Consistorio del 30 de mayo 1884 (Llibres d’Actes 

de l’Ajuntament i Junta Municipal, núm. AB/75, f. 116vº). Al-

ternando con éste recibiría luego otros nombres: por alusión 

a tramos concretos de la calle: carrer de la Figuera, carrer del 

Convitori (por alusión al «Convictorio» o palacio de los Vich, 

que sirvió de convictorio, esto es, de ‘noviciado’) y, sucesi-

vamente, del Canónigo Morell, de la Hermana Carmelita Rita, 

Carmelitas y, desde 1979, Carmelites.

Solo un caso más entre otros de esta naturaleza: la 

travesía conocida hoy como Avinguda d’Alacant. Tras el En-

sanche norte de Gandia, a finales del xix, se acordaría deno-

minar calle del Mar a la travesía resultante de la carretera 

Valencia-Alicante, «como indicando el derrotero desde la 

ciudad al Mediterráneo» (sesión municipal del 30 de mayo 

de 1884; AMG FA-14/FA-15 AB-75, 1883-1884 p. 128). Y 

como calle del Mar aparece en referencias posteriores, aun-

que alternando con la forma calle de Alicante. En 1915: calle 

González [de Quirós] (plano de Sarthou, h. 1915). La Sesión 

municipal del 18 de abril de 1931 (AMG, 18 de abril de 1931, 

p. 2), acordaría denominar calle de Canalejas a esta travesía, 

rememorando con ella la figura del ferrolano José Canalejas y 

Méndez (1854-1912).16 Las viejas denominaciones volverían 

—con todo— por sus fueros, tanto a nivel de denominación 

popular como oficial, y, así, mientras el padrón municipal de 

1935 la cita como calle del Mar Mediterráneo, un acta mu-

nicipal ubicaba cierta casa, año más tarde, «en la Calle de 

Alicante» (AMG, FA, acta 18-08-1936), nombre que quedó 

más o menos consolidado, aunque seguirá compitiendo con 

el de Canalejas: el acta del 20 de mayo de 1938 alude al 

refugio construido «en la calle de Canalejas» (AMG, FA, 20 

de mayo de 1938, p. 47); y la del 30 de junio de 1939 da 

cuenta de un problema de comunicación vial resuelto con 

salida provisional por una casa a la calle Canalejas (AMG, 

acta 30 de junio de 1939, p. 197). La pugna continuaría: el 

trazado del alcantarillado de 1936 y 1937 la denomina calle 

de Canalejas; en cambio, algún plano de 1937 vuelve a la 

forma calle del Mar. Pasada la Guerra Civil, el callejero su-

frió un vuelco similar al que había protagonizado la Segunda 

16. Diputado, ministro de Fomento, de Gracia y Justicia, Hacienda, Agricul-
tura, Industria y Comercio y presidente del Consejo de Ministros de la Res-
tauración.

República, y en la sesión del 25 de agosto de 1939 la calle 

Canalejas pasó a denominarse Mártires de Gandía (AMG, FA, 

30 de junio de 1939, pp. 197-198), por alusión a los caídos 

por razones de fe. El acta del 27 de septiembre de 1940 hace 

alusión a la «Carretera vieja de Alicante» (AMG, AB-2021, 

p. 89). En la memoria de la Gestión Corporativa de 1954 se 

menciona como avenida Mártires, forma alternante con la de 

avenida de Alicante, que —finalmente— quedaría fijada en 

1979 como avinguda d’Alacant.

3.2.2. referentes socioeconómicos o culturales que cambian De 

lugar. conflictos De ubicación para el investigaDor, como ‘la presó’ o 

‘l’almoDí / alhónDiga’

La presó > cArrer de lA presó

La presó o cárcel (presó/cárcel, cárzel, cársel) fue 

siempre una dura realidad social que anduvo buscando de 

continuo la ubicación que menos estorbase, y que acusaba a 

veces condiciones inhumanas.17 A lo largo de los siglos apare-

cen muchas alusiones a este referente social, desde el hecho 

mismo de la presó (13 de febrero de 1632: toma de posesión 

del Viii duque): «presentó los poderes a los Officiales de la 

Ciudad y después [...] bajó a las cárceles y libertó a 4 ó 5 pre-

sos y perdonó a algunos que tenían proceso criminal» (AMG, 

Libro de Acuerdos, n.º 33; apud ACG; LAM, mn. B, p. 16vª). La 

ubicación sufrió alteraciones frecuentes. Tradicionalmente se 

la ha venido situando en el entorno de la plaza Mayor, ligada 

a dependencias de la casa consistorial. En 1648 la calle de 

la Cárcel, carrer de la Presó, queda descrita como paralela a 

la de la Pescadería; comunicaba ambas el «calejón dicho de 

Ferandis» (La Parra 1984: 68), que el Concejo acordó cerrar 

en 1745.18 En 1698 se acuerda su traslado provisional a la 

Torre de Ángel (LAM, mn. B, p. 17rª), junto al portal de Valen-

cia.19 Pero la ubicación habitual era en las dependencias de 

17. El 30 de octubre de 1579, D. Carlos de Borja y de Castro, V duque de 
Gandía, rogaba por carta al Concejo que se acondicionase convenientemente 
la prisión: «que se adobe la cárcel de essa Villa que como sabéis tiene dello 
grande necesidad» y que se ponga «en execución con la brevedad y presteza 
que es menester» (LAM, iii, p. 161).

18. Reuniones de 31 de marzo y de 16 de julio (LAM, mn. B, p. 15vª, que 
remite al Archivo Municipal, Manual de Consells, libro n.º 19).

19. Hay constancia documental de que la torre nueva del Ángel se derribó por 
acuerdo municipal tomado el día 1 de julio de 1746; luego, la cárcel volvería 
a su sitio de la plaza Mayor.
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la casa consistorial, en una calle, denominada precisamente 

de la presó, que corría paralela a la de la Peixcateria. En 1768, 

junio, 4, se hace referencia «a la obra de la casa de la cárcel» 

(AMG, AB-37, 1765-1771, pp.165-166). En 1838 el Ayunta-

miento iniciaría las oportunas gestiones para mejorar la ca-

lidad de vida de los presos destinando a cárcel el exconven-

to de Sant Roc, a donde, en efecto, acabarían trasladándose 

(Sanz, Convento, pp. 37-39). En algún tiempo estuvo también 

ubicada en dependencias del Palacio Ducal, donde se cus-

todiaba al famoso Peranseta de que habla el propio Pascual 

Sanz y Forés. Planos de la década de los treinta demuestran 

que este carrer había dignificado su denominación y que era 

conocida como carrer del Telégrafo. Con la moderna remode-

lación urbana de la zona la vieja calle recibiría el nombre de 

plaça de la Vila.

Algo similar acontece con l’Almodí, situado primero 

en el entorno de la plaza Mayor y que aparecería más tarde en 

la Vilanova de S. Roc, ya como l’Almodí, ya como La Alhóndiga. 

En los siglos xViii y xix quedará emplazada, con los nombres 

de La Alhóndiga (variantes La Lóndiga, El Pócito [Pòssit]) sobre 

el solar que había ocupado el Cuartel, al comienzo de lo que 

será passeig de les Germanies.

Otro tanto cabría decir de edificios como el escor-

chador o el teatro...

3.2.3. algunos enigmas

La porta del Mar

La villa medieval tenía varias puertas, que se cerra-

ban a cal y canto al atardecer, al toque de «lo seny del lla-

dre», como rezan las ordenanzas, y se abrían al amanecer. 

Con el tiempo fue variando no sólo el número de puertas 

sino también los nombres, que se adjudicaban a veces por el 

del portalero que las vigilaba. La porta de la Mar se hallaba 

situada al este, en lo que hoy es plaça de Maria Enríquez), 

muy cerca del río y con salida al camí del Mar (dirección 

del Grau). Año 1389 (visita pastoral de Valencia), D. Jaime 

de Aragón (hermano de Alfons el Vell) alude a: «Franciscus 

Guillermo, qui moratur in Portali de la Mar dicte ville; [...] 

quamdam mulierem que moratur ad latus Portalis Maris», 

[...] quamdam mulierem prope Portale de la Mar» (Cárcel 

1978: 125 y 127). El libro de cuentas de la fábrica de la igle-

sia menciona en 1419 una obra «feta dins la torre del portal 

de la Mar» (AD, doc. 23). En 1485 (22 de febrero): «a·n Jac-

me Melado [...] portaler del portal de la mar» (Olaso 2005: 

102). En 1497 (18 de noviembre): se ordena el pago de 10 

sueldos «a l’honorat en Johan Rostojo, portaler del portal de 

la mar» (íd., p. 334). En 1497 (4 de diciembre) se ordena (al 

col·lector de la peyta general pagar diez sueldos) «a·n Johan 

Rostojo, portaler del portal de la mar» (íd., p. 336). Cuando a 

principios del siglo xiV levantó su palau Alfons el Vell (al sur, 

en el tossal), quedaba —lógicamente— rota la línea recta 

del camino real que mantenían la porta del Tossal (al sur) y 

la porta del Mar que daba al camino de Oliva-Valencia (vid . 

plano de Vinson, línea A). Ahora bien, cuando esta puerta se 

cierra, al erigirse el convento de franciscanos de la estricta 

observancia, en el solar que actualmente ocupa el monaste-

rio de Santa Clara (al nordeste de la villa), ¿cuál es la puerta 

que asume el obligado desvío del antiguo camí del Mar? No 

podría ser una que desde el hospital de San Marcos daba 

directamente al río (en el extremo Este), que todavía existe, 

pero que en absoluto garantizaría una salida segura al pontó 

dels Valents (ya el nombre alerta sobre el peligro que supon-

dría tal salida). Sería, más bien, la que al final del carrer de 

la Plaça (luego, de St . Pasqual), salía holgadamente al camí 

de la Mar (dirección Valencia-Alicante, vid . plano de Vinson, 

línea B). Esa sería la nueva porta del Mar.

Más tarde recibiría la denominación puerta de San 

Luis, de Francia (Herrero, LP, doc. 24-05-2009). Pero hay algo 

que resulta intrigante: ocurre que el tramo final del carrer St . 

Pasqual, en su proximidad a la muralla norte, recibía en docu-

mentación de los siglos xVii y xViii la denominación popular de 

carrer dels Derrocats, y una de las poternas de la muralla, junto 

a la entonces Puerta de San Luis, era vulgarmente conocida 

como Forat o Agujero de Rostoll (con variantes Rostoy, Rostoyo, 

Rostogo, Rostojo y Rastojo) .20 El nombre carrer dels Derrocats 

alcanza sentido lógico, habida cuenta de los derrubios, casco-

tes y materiales sueltos o derrocats que se desprendían de los 

muros viejos de aquel entorno amurallado. Más incertidum-

bre genera el porqué de Forat de Rostoll o Agujero de Rostoll. 

20. Rostoll, apodo desde la voz común rostoll (dialectal restoll y rostoy) ‘cam-
po yermo’, castellano rastrojo.
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El formante de (no del) parece excluir que respondiese a un 

nombre común alusivo a una realidad agraria (algún campo 

yermo o rastrojo, rostoll, fuera ya de la muralla, pues allí se 

hallaba el Prado de Valencia); por el contrario la apelación de 

Rostoll pide un apellido, apodo (malnom) Rostoll.

El dato que pone verdadero morbo al asunto es que 

en la documentación de finales del siglo xV figura ya un tal 

«Johan Rostojo, portaler del portal de la mar»,21 que el 18 de 

noviembre y el 4 de diciembre de 1497 cobra por su oficio 

los dos plazos de su sueldo anual (Olaso 1995: 334 y 336), y 

21. Ha de tratarse ya de la nueva Puerta del Mar, conocida más tarde como 
Puerta de San Luis.

que ha de ser el mismo «Johan Rostojo» que aparece como 

testigo en algunos documentos de aquella época. Y hay más: 

una de las crónicas del notario Genís Moltó, con ocasión de la 

visita de Felipe II a la villa de Gandia, en 1586, dice textual-

mente que autoridades y prohombres «ixqueren fins davant 

lo forat dit de Rastojo» a recibirle y besarle la mano (Martí 

1932: 156). Habida cuenta de que fueron varias las puertas 

que recibían el nombre por el del portaler que las atendía, no 

deja de ser curioso que tres siglos después de que Joan Ros-

toll figurase como portaler de la Puerta del Mar se denomine 

precisamente Forat de Rostoll o Agujero de Rostoll una puer-

ta baja o paso de la muralla, junto a «la Puerta llamada de 

San Luis», que pudo haber sido la denominada en otra época 

Puerta del Mar. Quizás el enigma haya dejado de serlo... Yo me 

he limitado a una posible interpretación.

El carrer en Sans

Había sido éste un carrer con duende antes de pasar 

a mejor vida, pues la primitiva estructura Sans (< Sanz < San-

cius) atrajo otras —falsamente afines—, generando el corres-

pondiente caos. Si a veces aparece mencionada como en Sans, 

declinó en otras hacia els Sants. ¿Qué sants? ¿els sants de la 

Pedra, esto es los santos Abdón y Senén?; ¿els sants Joanes, el 

bautista y el evangelista?; ¿els sants dels terratrèmols (Vito, 

Modesto y Crescencia)? También el P. Llopis, en su crónica del 

R. Monasterio de Santa Clara, recoge la forma els Sants, para 

referirse al nombre de esta calle, si bien Andrés Martí (1932: 

127) advertía, en los años treinta, que se denominaba ya del 

Padre Gomar, nombre que, en efecto, había recibido ya en 

1917 (LAM, mn. B, p. 42vª).

Pero volvamos a los tiempos de antaño. En uno de 

los itinerarios de Felipe II en su visita a Gandia, en febrero de 

1586, apuntaba el cronista: «s’en anà a Sta. Clara y vinguè 

per la Verge Maria dels Desamparats y per lo carrer de Lloys 

Sans» (ACG, Recorts, 3, s/p; LAM, mn. A, pp. 2r y 3v). Y el 1 de 

septiembre de 1595, en los solemnes funerales por el sexto 

duque (D. Fco. de Borja y Centelles), consta que, tras visitar 

Sta. Clara, los componentes del cortejo fúnebre «anaren a la 

yglésia per lo carrer de Lloys Sanz y per la Verge dels Desam-

parats» (ACG, Recorts, 3, p. 458; LAM, mn. iii, pp. 170-71).

¿Quién fue ese Lloys Sans que dio nombre a una ca-

lle? Fue un canónigo, hijo de Gandia, que había actuado en 

Plano de Gandia (Guillermo Vinson, 1850).  
Obsérvese el desplazamiento de la porta del Mar desde la línea A  

(carrer del Mur Trencat) a la línea B (carrer de la Plaça).
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calidad de deán adjunto de los titulares Mn. Pere Roca, entre 

1528 y 1534, y Mn. Francesc Joan Roca de la Serna, después 

de 1534 (García 2002: «El personal eclesiástico», en Herrero 

2002, p. 381). Ya en 4 octubre de 1557, en la visita del car-

denal Mendoza, figura el deán Sanz entre los pocos privile-

giados que cruzan la clausura del monasterio de Sta. Clara: 

«Otro día, que fue lunes y día de San Francisco, fue a Missa a 

Sancta Clara y, acabada y bien solemnizada, entró dentro del 

Monesterio solo, con cinco que le acompañaron y fueron dos 

clérigos privados y criados suyos y los otros fueron el Deán 

Sanz y el Canónigo Tristany y el Canónigo Cárceres» (ACG, 

Recorts, 1, p. 221; LAM, mn. iii, pp. 163-164). Y el 31 de agosto 

de 1571 «Mn. Loys Sans» actúa en calidad de «degà de la 

sglésia colegiada de Gandia» como receptor de 10 libras que 

paga la villa por la reparación del órgano (Garcia 2000: 65; AD, 

doc. 74, p. 65).

Entre las calles que confían a Juan Monroig para con-

trolar la peste en 1648 figura la calle de Loys Sanz22 (La Parra 

1984: 67).

El carrer «que may y passa...»

Otra calle hay que constituye un misterio y de la que 

ignoramos el nombre. Año 1586 (21-25 de febrero: estancia 

de Felipe II en Gandia): «y vingué per lo carrer de Sta. Clara 

[...] y passà per carrer que may y passa creu sino matí de 

Pascha de Resurrectió. Cosa meravellosa que lo Rey Felip 

vingués a Gandia tan fora mà». Y lo firma el propio cronista: 

«Jo, lo canonge Lloys Blesa, Síndic en dit any» (ACG, Recorts, 

3, s/p; LAM, mn. A, pp. 2-3; cf. La Seu-Colegiata, cap. xii, p. 

465). ¿De qué carrer se trataría que parece que quiera ocul-

tarse intencionadamente su nombre? ¿Sería el carreró del 

Reverent Canonge Torró? Año 1532 (bando municipal): «que 

no guosen [...] lansar ni fer lansar en lo carreró del reverent 

canonge Torró fems, terra ne altres quasevols inmundicies ni 

sutsietats algunes, ayües ne cuchs ne altres coses de mala 

olor» (Martí 1932: 29), que es la que vulgo nombraba carrer 

de la Porquera. En 1648 (La Parra 1984) se silencia este carre-

ró, que más tarde y hasta la actualidad sería conocido como 

carrer dels Arcs. Si se tratase del mismo cuyo nombre no se 

22. El autor lee Alexandre en el manuscrito (vid . sobre el topónimo Herrero 
LP, doc. 16-10-2005).

menciona, no cabría siquiera preguntarse por qué el cronista 

lo silenció: su condición de canónigo le aconsejaría no tirar 

piedras contra su propio tejado eclesiástico ni recordar para 

referencia tan sórdida a un antecesor suyo en el canonicato, 

el «reverent canonge Torró».

Puerta del Ángel

Era frecuente en poblaciones amuralladas colocar 

sobre la entrada de la puerta principal de la villa o ciudad 

la estatua del ángel Custodio. Jaén, Zaragoza, Madrid, Barce-

lona... cuentan todavía con el topónimo urbano puerta del 

Ángel. En Valencia hay puente del Ángel. También Gandia co-

noció y empleó la expresión puerta del Ángel, por referencia 

a la puerta principal de la ciudad, que se había denominado 

tradicionalmente portal de Valencia y que quedaba localizada 

en la boca norte del carrer Major. La denominación puerta del 

Ángel es tardía y alude a la que posteriormente, y para cubrir 

defensivamente el colegio de S. Sebastián (futura Universi-

dad), había trazado el iV duque en el siglo xVi, cerrando con un 

cordón amurallado la plaza del propio colegio (actual plaça 

de la Escola Pia).

La documentación recoge tardíamente la realidad de 

esta puerta y la menciona indistintamente como puerta de 

Valencia o como puerta del Ángel. En 1746, 1 de julio, se alude 

al derribo de «la torre nueva del Ángel» (LAM, mn. B, 15, que 

remite a AMG, Manual de Consells, libro 19). En 1754, 17 de 

agosto, se aprueba que se ponga la imagen del ángel Custodio 

en la parte interior del portal de Valencia y en el exterior otra 

de S. francisco de Borja (LAM, mn. B, p. 15vª;23 remite a AMG, 

Manual de Consells, libro 21). En 1760, 30 de mayo, se com-

puso el ángel para el portal de Valencia, por el escultor Pedro 

Juan Codoñer (LAM, mn. B, p. 16rª, que remite a AMG, Manual 

de Consells, libro 22).

El nombre alude claramente a la imagen del ángel 

Custodio, colocada en una hornacina sobre el arco en su cara 

interna.24 Si el lector observa con atención la capilla del pa-

lacio ducal verá que en el centro de la nave, en el nártex, hay 

23. Ambas estatuas serían retiradas más tarde con destino a la Colegiata. La 
del Ángel Custodio presidió en algún tiempo la cárcel, cuando se hallaba en 
la plaza Rey Don Jaime.

24. Ya la iglesia parroquial contaba con un beneficio dedicado al Ángel Cus-
todio, fundado precisamente por Alfons el Vell en 1412, poco antes de su 
muerte (AD, doc. 26).
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(entre varios bustos-relicario procedentes de la desaparecida 

capilla de San Miguel) una imagen del ángel Custodio de la 

ciudad.

Otra denominación que parece esconder un enigma 

podía ser el nombre del río Serpis, creación artificial y frau-

dulenta que los eruditos de los siglos xVi y xVii elaboran desde 

una falsa interpretación de río mencionado como Serebis por 

los geógrafos e historiadores grecolatinos (vid . Herrero 2004: 

128-132).

4. TIPOLOGÍA

4.1. El grupo más representativo en número de vo-

ces toponímicas de la Gandia urbana es el debido a simples 

referentes fisonómicos, ya se trate de ecotoponimia, odo-

toponimia, hidrotoponimia o fitotoponimia. Las primeras 

denominaciones constituyen, en efecto, simples referencias 

a realidades geográficas o sociales (plaça, riu, església, fossar, 

peixcateria, presó...), que no comportan intención diferencia-

dora. Adjuntamos, cuando procede, las formas documentales 

más tempranas de los diversos topónimos.

4.1.1. ecotopónimos

– Algeps > Algepseria > l’AlgepseríA y cArrer de l’AlgepseriA. 

Año 1648: «toda la calle de la Algeseria» (La Parra 

1984: 67); «en l’Algepsería» (íd., p. 107). Una alusión 

al forn dels Algeps aparece en un croquis de Antonio 

de León (apud Monrabal 2007: 162).

– Almodí > cArrer de l’Almodí / cAlle de lA AlHóndigA. Año 1270 

autorización a Raimundo Basset para instalar un ta-

ller, lindando con el obrador de Juan de Tarragona y 

con «el del peso» (Chabás 1988: 39); 21-25 de fe-

brero de 1586 (visita de Felipe II a Gandia): «Entrà 

per lo portal de Valencia y carrer major [...] y por lo 

carrer de l’Almodí y plaça y draperia y a palacio» (La 

Seu-Colegiata, cap. xii, p. 465).

– Arrabal > vid . Raval.

– Casa / Casas > cAsA de lA escolA [lA]. Muy próxima a la ermi-

ta de Loreto, se hallaba «la casa de la escola de Ntra. 

Sra. de Lorito» (LAM, mn. ii, p. 3vª, La Seu-Colegiata, 

cap. xi, 1.3.3).

– cAsA / pAlAcio dels VicH (vid . Convictori).

– cAsAs de sto. domingo [lAs]. Grupo de casas cons-

truidas fuera de la muralla sur, a la altura de la 

puerta de Sto. Domingo.

– cAsAs del prAdo [lAs] > Postigo de las Casas. Punto 

por donde tiene lugar el acto protocolario de 

iniciar el derribo de la muralla (El Litoral, 30 de 

enero de 1881).

– Colegiata > iglesiA colegiAl / colegiAtA de sAntA mAríA de gAndiA. 

Año 1499, 26 de octubre (erección de la iglesia parro-

quial en colegiata): «Ecclesia praedicta ad quam sin-

gularem semper gessimus et gerimus devotionis affec-

tum in Collegiatam Ecclesiam cum communi mensa, 

bursa, arca, sigillo [...] capitulo et allisque collegialibus 

insignis» (bulla de Alejandro VI, AD, doc. 45, bis).

– Colegio / Col·legi > plAçA del col·legi (escolA piA). Año 1547 

(Fundación de la Universidad): «Extramuros de la 

villa de Gandía a la parte Norte de ella, inmediata 

a la puerta llamada de Valencia, existía una iglesia 

edificada por la villa y dedicada por la misma a San 

Sebastián, por ser su abogado en tiempo de pestilen-

cia. En aquel punto resolvió el Santo Duque edificar 

el Colegio proyectado» (Sanz y Forés, Colegio, p. 9); 

1586 (visita de Felipe II): «vinguí a la present vila de 

Gandia, trobí en lo Colegi a tots los oficials que es-

taven aguardant lo orde» (Crónica de Genís Moltó, 

apud Martí 1932: 156); 1648 plaçuela del Colegio 

(La Parra 1984: 67).

– Convictori > cArrer del conVitori (cf. cAsA / pAlAu dels VicH). Se 

conocía también como casa de Don Alonso; 1620 la 

familia del Sr. Arzobispo Fray Isidoro Aliaga se hospe-

da en «la casa de don Alonso» (LAM, mn. iii, p.257). 

Fue residencia de gobernadores y de alcaldes mayo-

res (Vinson: 140). Año 1648: «Casa del Governador» 

(La Parra 1984: 67).

– Delme > cArrer del delme. En 1279 figura ya Gandia entre 

las parroquias que justificaban la recogida del delme: 

«Item a rectore de Gandia» (Rius 1946: 257); 1587, 

17 de diciembre (procesión de reliquias regaladas por 

D. Juan de Borja): «comensà la profesó per lo carrer 

major al carrer del delme» (ACG, Recorts, 3, p. 325; 

LAM, mn. iii, p. 40; AD, doc. 152).
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– Draperia > cArrer drAperiA. Año 1403 (una ordenanza prohi-

bía a todo vendedor de bazar entrar «a algun obrador 

de draperia [...] per aver los draps», bajo multa de 

diez sueldos (Garcia 1987: 51-52; AD, doc. 14); 1586 

(entrada de Felipe II): «y por lo carrer de l’Almodí y 

plaça y draperia y a palacio» (La Seu-Colegiata, cap. 

xii, p. 465).

– Escorchador > escorcHAdor [el]

– Església / Iglesia > l’esglésiA / plAçA de l’esglésiA. Año 1262, 

Pere March y su hermana María de Palomar dedican a 

perpetuidad «unam lampadam in ecclesie Beate Ma-

rie Gandie continue et propio ardentem» (AMG, Ins-

titucions dels benifets, núm. AB/1865, f. 7- AD, doc.1).

– Forn / Horno > cArrer del Forn [mAJor]. Año 1648: «con las 

travesías de la Concepción y Horno Mayor» (La Parra 

1984: 67). Siglo xVi → carrer de la Beneficència.

– Fossar > cArrer / cArreró del FossAr. Corría desde «el carrer 

Major al fossar» de la iglesia colegial; 1648: «callejón 

del fosar» (La Parra 1984: 68) > actual carrer Abadia.

– Hospital > HospitAl y cArrer del HospitAl. Año 1383, visita 

pastoral que alude a la «ja instituida capella en l’es-

pital de la dita vila» (Cárcel 1996: 100); 1415, el 

notario Miquel Dalmau deja «a la obra de Madona 

Santa Maria de Gracia, V sous» y «x sous censals al 

dit spital» (AD, doc. 18; Traviesa/Travesía del Hospital, 

denominada popularmente carrer de la Mandonguilla 

en el siglo xViii).

– Judería > JuderíA [lA] → actual carrer Jueria.

– Mezquita > lA mezquitA (musulmana) del Raval. Año 1403, 7 

de julio (contribución de las alquerías moras al sos-

tenimiento de la mezquita del Raval): «los moros de 

les alqueries de la orta e terme de la dita nostra vila 

de Gandia deuen e són stats de lladonchs en costum 

de pagar [...] en ajuda del salari del alfaquí del dir 

Raval e altres messions necessàries de la mezquita 

del dit Raval» (Camarena 1959: 14). → actualmente 

(carrer) Mesquita del Raval.

– Molí / Molino > Molinos diversos: molí de la Merçé, molí 

de Bon Any, molí Saliner (Camarena 1959: 1). → Molí 

Plaça.

– Moreria / Morería (vid . Raval)

– Mur > mur trencAt [cArrer del]. Año 1373 (rentas de Alfons el 

Vell): «Lo forn del Mur Trenquat» (Camarena 1959: 

1); cf. lo dicho en carrer del Riu (3.2).

– Obrador/es > obrAdores [cArrer]. Así, en el callejero de 1825 

y en otros testimonios de finales del xix.

– Palau // pAlAcio [ducAl]. Año 1461, 18 de febrero (carta de 

Juan II de Aragón): «Notificant vos com havem donat 

la custodia e guarda de nostre palau de aqueixa vila 

ab lo salari drets e regalies de aquell al dit en Rodrigo 

de Corella dan orde ensemps ab aquell se millore e 

sostinga. Car nos entendem en fer vos donar lo que 

promés havem per a la fabrica del dit Palau» (ACG, 

LAM, mn. B, p. 18 rª); 1587, 16 de diciembre, Gandia 

(«processó per relíquies regalades per Joan de Bor-

ja»): «y així comensà la profesó per lo carrer major al 

carrer del delme, per la plaza de palasio y deret a la 

seu» (AD, doc. 152).

– Peix > Peixcateria > peixcAteriA [cArrer de lA]. Año 1429: la 

peixcateria (Garcia 1987: 123). Hacia 1550: carrer de 

la peixcateria (LAM, mn. A, p.18vª); 1648: calle de la 

pescadería (La Parra 1984: 68).

– Plaça > [mAJor] (vid . 3.1.1) > cArrer de lA plAçA (siglo xiV). 

Desde el siglo xVii → cArrer s. pAsquAl.

– del pAlAcio. Año 1587 (processó per relíquies): «co-

mensà la profesó per lo carrer major al carrer 

del delme, per la plaza de palasio y deret a la 

seu» (AD, doc. 152).

– Plaçuela / Plazuela. Año 1648, De la «cassa de Juan Roca, 

escopetero» se dice «que está en la esquina de la 

plaçuela del arraval» (La Parra 1984: 67). Otras en 

la misma obra: plaçuela del Colegio, plaçuela major, 

plaçuela del Orito, plaçuela de Sant Joseph (íd., pp. 

67-68).

– Pouador > el poAdor [cArrer / cAlleJón del]. Documentos de 

mediados del siglo xVii lo mencionan como travesía 

entre el carrer Tossal y el carrer Major, paralelo al car-

rer del Delme; callejón del Poador (La Parra 1984: 68). 

El 4 de junio de 1745 el Concejo decide «habrir [sic] 

una nueva puerta en el muro [...] llamada vulgarmen-

te de el Poador, baxo la capilla del Portón hacia Santo 

Domingo» (AMG, Manual de Consells, AB-33, 1744-
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1748, p.109); «abriéndose nuevo Portal al cabo de la 

calle Mayor, que viene á salir de inmediato á dicho 

Passeo [...] quedaría más hermosa esta ciudad en que 

se abriese otro Portal por estar al otro cabo de la 

misma Calle el Portal de Valencia» (AMG, Manual de 

Consells, AB-33, 1744-1748, p. 109).25

– Prado > el prAdo. Conjunto de casas levantadas junto a lo 

que se denominaba El Prado (al sur de la ciudad); 

1825: Extramuros Prado (AMG, carpeta 1, varios).

– el prAdo de VAlenciA: ubicado al norte de la villa/

ciudad, tras la muralla.

– Presó / Cárcel > cArrer de lA presó. Día 30 de octubre de 

1579 (D. Carlos de Borja y de Castro, V duque de Gan-

dia, al Concejo de la Villa): «que se adobe la cárcel de 

essa Villa que como sabeis tiene dello grande necesi-

dad» y que se ponga «en execución con la brevedad 

y presteza que es menester» (LAM, iii, p. 161).

– Raval > el rAVAl, lA moreríA. «Al Raval està», se dice en el cen-

so del morabatí de 1373 de algunos contribuyentes 

(Camarena 1960: 29). El censo dels focs (hogares) de 

1381 menciona expresamente «la Moreria del Raval 

de Gandía» (íd. p. 49).

– Reloj > cArrer del relox. En documento firmado el 2 de abril 

de 1500 exige D.ª María Enríquez: «hun relonge de 

ferro bo e fort, per a campana de vint-e-hun quintar, 

ab esfera que senyale de fora les hores» (AD, doc. 50)

– Sabaters [cArrer dels]: otro nombre de à cHAnzor [cArrer de].

– Sinagoga > sinAgogA ( judía); 12 agosto de 1391 (pogroms): 

los jurados de la villa ordenan retirar «l’argent de la 

Sanigoga» y fundirla para «uns canalobres per a l’es-

glésia de la vila» (LAM, mn. B, p.13).26

– Teatre / Teatro > el teAtre. De 1701 data «el nuevo Teatro», 

levantado sobre el solar de la derruida ermita de S. 

Sebastián (Vinson 1850: 138).

– Tossal > tossAl [cArrer, puertA [del] (cf. puerta de la Beata / 

puerta de San José)

25. Y así era porque la puerta del Tossal (al S.) y el Portal de San Luis (al N. E.), 
aunque constituían puntos opuestos, resultaban simétricos en un proyecto 
vial; en cambio, el Portal de Valencia (al N.) jugaba en solitario, sin correspon-
diente por la parte sur.

26. Remite a AMG, Libre de Dates, 1391 (cf. Martí 1932: 11).

4.1.2. oDotopónimos

– Baix [cArrer de]. Parte más baja de la calle que comunicaba 

el puente de Oliva con la puerta del Tossal > Baix 

[carrer de]. Año 1648: «Desde la casa de Pedro Com-

pany calle abaixo, hasta el portal de Na Martina» (La 

Parra 1984: 67).

– Baluarte > el bAluArte (sistema defensivo junto a la antigua 

puerta del Mar).

– Camí > cAmí Fondo (AMG, AB-75, p. 125); 1588 (proce-

sión para pedir el triunfo de la armada Felipe II 

contra la escuadra inglesa): «anà [...] a la Trinitat 

per la muralla rera del Col·legi y es tornà per lo 

camí fondo» (ACG, Recorts, 3, p. 335; LAM, mn., p. 

91v.; AD, doc. 159).

– Carrer [mAJor]: lo carrer major era uno de los tres que, con 

lo carrer del riu, y lo carrer de la plaça configuraban la 

Gandia cristiana (Camarena 1960: 22-24)

– Cuartel > cuArtel [el] (con variantes El Quartel, El Quarter). 

De de 1751, 5 de marzo (impacto psicológico negati-

vo, a causa de): «estar el quartel de los soldados jun-

to al mismo Portal que sale al Arrabal; de que resulta 

que muchos Yndividuos, y especialmente las señoras 

se privan de salir al paseo, y á otras partes por no 

passar por el Cuartel» (FA-5 AB-34 1749-1753, acta 

del 5 de marzo de 1751).

– Derrocats > derrocAts [cArrer dels] (cf. rostoll [el ForAt de] 

en 3.2.3).

– Forat > el ForAt de rostoll (cf. rostoll [el ForAt de] en 3.2.3)

– Grau > el grAu. Consta documentado desde 1239. Sanz 

y Forés recoge datos de 1477 y 1494 (Sanz 1888 

[1980]: 15); 1586 (visita de Felipe II): «vingué por 

lo Guerau» (Crónica de Lloys Blesa, en ACG, Re-

corts, iii, s/p; LAM, mn. A, p. 2r); «fins al Grau de 

Gandia» y «estigué entre el Grau y Sent Nicho-

lau» (Crónica de Genís Moltó, apud Martí, 1932, 

p. 156).

– Pont / Puente > pont Vell d’oliVA / puente VieJo de oliVA [el]

– Pontó / Pontón > el pontó dels VAlents. Año 1648: «hasta el 

Pontón de los Valientes» (La Parra 1984: 67).

– Porta / Puerta

– lA portA de lA mAr (vid . en 3.2.3).
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– portA dels ApÒstols. En 1587 se pone un cobertizo 

para resguardar la porta dels Apòstols (La Seu-

Colegiata, cap. xii, p. 466).

– portA de dent nicHolAu (Grau de Gandia). Año 1586 

(visita de Felipe II): «y pera donar dit ordre, per 

la porta de Sent Nicholau vinguí a la present 

vila de Gandia» (Crónica de Genís Moltó, Martí 

1932: 156).

– puertA del ángel (vid . en 3.2.3).
– puertA de sAn luis (vid . Herrero, LP, doc. 24-05-

2009).

– puertA de lA sopA (siglos xViii y xix). Puerta del con-

vento de S. Roque y de S. Francisco, denomina-

da también porta de Sant Bernat.

– puertA del tossAl / tros-Alt (posteriormente puertA 

de lA beAtA). Año 1808, 11 de febrero: «Teniendo 

presente lo importante que es el cerrar la Puerta 

del Tosal que sale al Arraval se tancarà aprés ves-

pres» (ACG, Recorts, 3, p. 85; LAM, mn., p. 37vª).

– puertA nueVA (1745). Por alusión a la que se abre en 

el Poador, en línea recta con la puerta de Valencia.

 Pero en 1769 hay alusión a otra puertA nueVA en 

el muro del Derrocats, muro norte de la muralla 

à 1769, 6 de septiembre: alusión a un nuevo por-

tal al final de la calle S. Pascual, «en el sitio dels 

derrocats o forat de Rostoll» (LAM, mn. B,16rª; 

remite a AMG, Manual de Consells, libro n.º 23).

– Portal. Año 1745 (el Concejo decide abrir un nuevo portal): 

«quedaría más hermosa esta ciudad en que se abrie-

se otro Portal por estar al otro cabo de la misma Ca-

lle el Portal de Valencia» (AMG, Manual de Consells, 

AB-33 1744-1748, p. 109).

– portAl d’en sAbet. Año 1484, 10 septiembre: «Nicho-

lau el grech es portaler de lo portal d’en Xabet» 

(Olaso 1995: 94); 1486, 1 de diciembre: se asig-

nan 40 sueldos de salario anual «á Matheu Oller, 

portaler del portal d’en Xabet» (íd., p. 252); 1497 

(cautelas: Matheu Salelles, Jurats, etc., ordenan al 

col·lector de la peyta general pagar «a·n Matheu 

Oller, portaler del portal d’en Sabet, vint sous» 

(íd., p. 336).

– de n’ApArici miquel. Año 1485, 6 de marzo: se or-

dena un pago de 20 sueldos «a·n Johan Periz 

alias Garriguas, portaler del portal de n’Aparici 

Miquel» (íd., p. 104); 1485, 16 de marzo (cau-

telas: salarios de los jurados de la villa): «a·n Jo-

han Periz alias Garriguas, portaler del portal de 

n’Aparici Miquel, vint sous que li són deguts» 

(íd., p. 95).

– de lA beAtA (cognomen tardío por del Tossal / Tros 

alt). Posiblemente se trate de etimología popu-

lar por alusión al pago de aduana que allí se co-

braba (¿Desde *peata ‘tributo de los de a pie’, o 

beata ‘moneda’ [‘peseta’ en Valle-Inclán])?

– de lA mAr (cf. lo dicho en 3.1.2)

– de lA VilA noVA. Año 1497, 9 de Noviembre: «A 

Stheeve Andreu, obrer de la dita vila, setze 

sous», por arreglo del puente de Benicanena 

y del «cap de la Vila Nova vers la Trinitat» 

(Olaso 1995: 333).

– de sAn sAlVAdor. Año 1648, portal de lo Salvador (La 

Parra 1984: 67), 29 de enero de 1774: «Otrosí, 

por parte del Síndico se dixo necesitar la Com-

posición del Puente que está a la salida» [del 

carrer de St . Salvador] (AMG, FA-6, AB-39, 1774, 

p. 33).

– de VAlenciA. En 1383 Alfons el Vell da a los jurados 

de la villa de Gandia doscientos sueldos «en la 

ajuda de la obra de un abreuador que ara fan 

fer al portal de Valencia proa de la dita vila» 

(AHN, sección Nobleza, osunA, legajo 1125-1, 

4 de julio de 1383, apud Canet, Fisonomia, p. 

210). La visita pastoral de 1389 hace referencia 

al presbítero «Dominicus, lo Barbut, qui mora-

tur in Portali de Valentia» (Cárcel 1996, p. 126); 

1485, 27 de abril: pago de salario de 20 sueldos 

«a·n Martí Terol, [...] portaler del portal de Va-

lència» (Olaso 1995: 102); 1497, 4 de diciem-

bre: se ordenan al col·lector de la peyta general 

pagar «a·n Guillem Soler, portaler del Portal de 

Valencia, deu sous» (íd., 336).
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– del pont Vell d’oliVA / del puente VieJo de oliVA. El 18 

de febrero de 1310 (Jaime II, concedía a Gandia 

feria por San Miguel): «establecemos y ordena-

mos que se haga un puente allí, a saber, en el 

río de dicho lugar», un puente que permitiese 

la entrada y salida de mercaderes y mercancías, 

que posibilitase una fácil comunicación de la 

villa con los otros núcleos de población de la 

Huerta de Gandia y Oliva, así como con Dénia y 

las tierras del Sur (Chabás 1988: 47-48); 1648: 

portal del Puente [de Oliva] (La Parra 1984: 67).

– del rAVAl. En 1485, 22 de febrero, se ordena pa-

gar «vint sous, que a vós són deguts del tacar e 

obrir lo portal del Raval en lo dit any lxxxiii, [...] 

que la dita vila cascuns anys acostuma donar 

al qui tanque e obri lo portal del Raval» (Olaso 

1995: 102); 1546 (visita pastoral a la iglesia de 

S. José por parte de Santo Tomás de Villanueva, 

Arzobispo de Valencia: «Lo Ilustre Sr. Duch maná 

arreglar lo pont del portal del raval, per la entra-

da que havia de fer per dit portal lo reverendís-

sim Senyor Arquebisbe de Valencia» (ACG; LAM, 

mn., p. 157. Remite al Archivo Municipal, Libro 

de Concejos, marzo de 1546). 1559: «Portal de 

la morería» (LAM, mn., p. 37, AD, 381).

– Torre. El fraile anónimo relator de los terremotos ocurridos 

entre el 26-diciembre de 1598 y el 30 de enero de 

1599, menciona la destrucción de «la torre alta, fuerte 

y hermosa del Convento de Santa Clara», o Torreó de 

las Monjas, el mismo que aparece en viejas fotografías 

e ilustraciones y bajo el que se hallaba el aula capitu-

lar, antes de derribarse la murallas de Gandia (cf. Martí 

1932: 61, que remite a AMG, Libro de Concejos, 7).

– Torrecita, Torre Chica o torre del pAlAcio. Nombre que ha 

recibido una torre ubicada en el palau Ducal; 1586 

(visita de Felipe II): «aprés de dinar en la torre gica» 

(Crónica de Loys Belda, Martí 1932: 153).

– Torreó / Torreón. En épocas de guerra, como la de la 

Guerra de Sucesión, se reforzaría el sistema defen-

sivo de Gandia, con lo que aparecen numerosos 

torreones:

– de lA escuelA píA (en línea con el del Pi se derribaría 

al trazar la calle de Alcalá del Olmo)

– de beniopA (a mitad de camino entre el de Beni-

peixcar y el del Pi)

– de benipeixcAr (a la altura del actual Teatro Serrano)

– de cristina

– de espartero

– de isabel ii

– de morán (de cArA Al prAdo)

– del conVento (de s. roque),

– del conVitorio, junto al río (Vinson: 58-59).

– Torreta > lA torretA [cArrer de]. Año 1648: carrer de la Torreta 

(La Parra 1984: 67), antes → carrer Pérez de Culla.

– Vilanova > VilAnoVA [de sAnt roc] o primerA VilAnoVA. Año 

1497, 4 de diciembre (se ordenan al col·lector del la 

peyta general pagar): «a·n Pere Botet, portaler de la 

Vila Nova, deu sous» (Olaso 1995: 336) → actual 

carrer Duc Carles de Borja.

– VilAnoVA del trApig o segundA VilAnoVA. Por el trapig 

ducal que se hallaba al extremo Sur de la calle 

→ actual carrer S . Francesc de Borja.

4.1.3. hiDrotopónimos

– Riu > lo riu [d’Alcoi] / cArrer del riu. Año 1402, 9 de mayo 

(prohibición del duque Alfons el Vell a sus vasallos 

de Palma): «Per part dels hereters deça lo riu de la 

vila nostra de Gandia» (ARV, M. Racional, 9.568; apud 

Camarena 1951: 10; vid . lo dicho en 3.2.1).

– Mar > cAmí del mAr > cAlle del mAr (vid . en 3.2.3).

4.1.4. agrotopónimos

– Alquería > AlqueríA de mArtorell (vid . Martorell en antropó-

nimos).

– AlqueriA del duc. Dia 20 de mayo de 1666, «salió su 

Majestad Cesárea a la Quinta de su Excelencia, 

que es la Alqueria del Sr. D. Alonso» (íd.), donde 

fue agasajada con una merienda que haría his-

toria (ACG, Recorts, 5, p. 261; LAM, mn. A, p. 11).

– Bancal > bAncAl de benet colomer [el] (fuera del Portal de 

Valencia) en 1612 (LAM, iii, 257).

– Era > Eres > eres del portAl de VAlenciA [les]

– Hort / Huerto; Horta / Huerta
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– güerto de belsA, [el]. Año 1632, 13 febrero (toma de 

posesión de la ciudad y del ducado por parte del 

Viii duque, D. Francisco Diego Pascual de Borja y 

Doria-Carreto): «de allí se fue fuera del Arrabal 

a la parte que cae al río y, pasado el güerto de 

belsa, en aquel hoyo que avia moreras, tomó 

cuatro puñados de tierra y los [h]echó a las 

quatro partes del mundo en señal que tomaba 

posesión de la Ciudad» (LAM, iii, 176).

– Hort d’AnellA [cArreró del]

– HuertA del deán [lA]

– huerto del canónigo, [el]

– huerto del palacio [el]

– huerto de coca [el]

– huerto de matheo cebrián [el]

– Prado > el prAdo, al sur (vid . Casas del Prado)

– Prado > el prAdo de VAlenciA, al norte

4.1.5. fitotopónimos

– Figuera > cArrer de lA FiguerA. Tramo parcial del carrer del Mur 

Trencat. (plano de A. de León; apud Monrabal 2008: 63).

– Limera / Llimera > cAlle de lA limerA (plano de 1875). Hoy 

carrer Jesuïtes. – Nogueres > cArrer de nogueres. 

Año 1652: calle de las Nogueres (La Parra 1984: 

67). En el siglo xViii: dels Nogueres y de Nogueres; 

11 de noviembre de 1763 (la ermita de Nª Sª de 

Loreto): «sólo posehe la meitad de una casa situa-

da en esta ciudad en la calle dels Nogueres» (AD, 

doc. 285).

4.2. LA REALIDAD RELIGIOSA

Alcanza representación altamente significativa el 

grupo de topónimos y hagiotopónimos vinculados a circuns-

tancias religiosas (conventos, cofradías, personajes signifi-

cativos del clero, santoral, advocaciones, capillas...), de lógica 

explicación, habida cuenta del pasado tradicional de Gandia.

– Abadia > AbAdiA [cArrer], antiguo callejón del Fossar. A fina-

les del siglo xViii (1789-1808) figura ya el carrer Aba-

dia entre las calles donde tenían casa algunos cargos 

municipales (Savall 2007: 151). Precedió a este nom-

bre el de carreró del Fossar.

– Ànimes (ermitA de les). Su fundación tuvo lugar el 6 de julio 

de 1704 (LAM, mn. B, p. 14v). El nombre completo 

era ermita de Nª Sª de los Dolores y Ánimas del Pur-

gatorio: «en 21 de Maig 1739 el Sr. Deà Dn Christòfol 

Milà feu la bendicció de la Imache de Nostra Señora 

dels Dolors y bendicció de dita Hermita de Nostra 

Sra dels Dolors y Ànimes del Purgatori de esta Ciutad, 

ab asistencia de Cabildo y Clero convidat» (ACG, Re-

corts, 8, f. 28; LAM, mn. A, p. 15v). El cognomen de les 

Ànimes viene justificado por el pequeño cementerio 

adjunto, el primero que tuvo Gandia fuera de las mu-

rallas, cuando dejaron de usarse els fossars de la Seu 

(Perles 1981: 36).

– Assumpció de Nª Sª / Asunción de Nª Sª (AssumptA) [con-

FrAriA, cArrer de lA]; 1610 (visita ad limina). Entre las 

cofraternitates o cofradías menores figura la de la 

Asunción (Cárcel 1978: ii, 746).

– Concepció / Puríssima Concepció > [ermitA y cArrer de lA]. 

Ya en 1498 tenemos noticia de juglares que vienen a 

solemnizar la fiesta «de la Concepció» (Garcia 2000: 

43; apud, AMG, Llibre del Judicial, n.º 1875); 1648: 

La Concepción (La Parra 1984: 67). Una escritura de 

1654 alude a un solar colindante «cum eremita dicta 

de la Concepció» (LAM, mn. B, p. 15r., remite al A. 

Municipal, Acuerdos del Concejo, 1654, 25 de junio).
– Confraria > conFrAriA de l’Assumpció [cArrer] (vid . Assumpció / 

Asunción)

– Creu > creu [cArrer de lA], incluida en el de la Purísima (cf. 

Concepción).

– Divina Pastora [cArrer de lA], nombre popular alternativo de 

carrer de Sant Salvador (vid . allí).

– Loreto > Verge de loreto > [ermitA, cArrer, plAçA de]. Año 1550 

(encomiendas pías de Dª Juana de Meneses al Cabildo): 

«fer dir nou misses baixes [esto es rezadas] en nou fes-

tivitats en la Capella de la sacratíssima Verge Maria de 

Lorito» (ACG, Recorts, 1, p. 116; LAM, mn. A, p. 19r). A 

finales del siglo xVi en recepciones y protocolos apa-

rece con cognomen de oreto, del oreto, de orito, de 

lorito, del lorito, y del orito.

– Sant Antoni / San Antonio [ermitA de]. Año 1415 (Testa-

mento otorgado por el notario Miquel Dalmau): «a 
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la obra de la ermita de Sent Anthoni de V sous» 

(AD, 18).27

– Sant Bernat / San Bernardo > sAnt bernAt [cArrer]. El Doctor 

Melifluo era también patrono de los agricultores. El 

nombre de la calle (callejón, paso de ronda) ha per-

manecido inalterable en su estructura original.

– Sant Cristòfol / Cristóforo o Cristóbal > Templo dedicado 

a este santo. Según la tradición se levantó sobre la 

vieja sinagoga judía, a las afueras de la villa (¿en el 

Raval? ¿en Benipeixcar?), y se abrió al culto en 1407. 

Contaba con cofradía, fundada poco antes y dotada 

de estatutos por el duque real Alfons el Vell en 1403. 

(Camarena 1959: 16)

– Sant Francesc [conVent de]. Sin documentación de época.

– Sant Joan (ermitA de) [en el castillo de Bayrén]. Desde el siglo 

xV contó Sent Joan (Baptiste) con un pequeño templo 

en el castillo, una ermita dependiente de la villa y 

que tuvo sus momentos de gloria, como cuando en 

1406 se la dotó de retablo, a petición de su ermitaño 

(AMG, 488, f. 6, apud Castillo 1999, p. 164), o cuan-

do en 1535 se le incorporó otro retablo (LAM, mn., 

p. 91r). Era tradición anual la subida a la ermita de 

«Sent Joan per a pregar a Nostre Senyor nos donàs 

aygua» (pago de Clavaría del año 1560; AMG, Libro 

de Concejos 5, apud LAM, mn., p. 91v).

– Sant Joan Baptiste (en l’AlqueríA de mArtorell). Pere Marto-

rell, dueño de la alquería, fundó un beneficio en la 

parroquial de Gandia a cuenta de las rentas de («mea 

Alcarea sita et posita in horta dicte villæ Gandiæ 

quæ vocatur den Martorell», LAM, mn., p. 14v).

– Sant Josep / San José > [iglesiA, plAçA/plAzA de]. Año 1587 

(procesión del Lignum Crucis): «la yglesia de Sent Jo-

seph que està en lo raval de la present vila» (ACG, 

Recorts, 3, p. 320; LAM mn., p. 40r); 1588 (procesión 

pro triunfo de la armada española): [sacaron] «la cus-

todia ab lo ymatge de Sent Jusep» (ACG, Recorts, 3, 

p. 335; LAM, mn., p. 91v. (AD doc. 159). 1648: «Pla-

çuela de Sant Josep» (La Parra 1984: 67).

27. En 1577 tuvo lugar allí el bautizo del Vi duque, presidido por el arzobispo 
de Valencia, Juan de Ribera, y en el que actuaron de padrinos el ermitaño de 
la ermita de San Antonio y su mujer (ACG, Quinque Libri, Bautismos, i, f. 7.).

– Sant Marc [HospitAl de] (vid . Hospital en 4.1).

– Sant Miquel / San Miguel [cApillA en el pAlAcio ducAl). Año 

1380 (D. Jaime de Aragón, hermano de Alfons el Vell, 

otorga licencia para levantar dentro de su palacio, en 

Gandia, «quandam capellam ad laudem altissimi et 

sub vocabulo beati Michaelis Archangeli construen-

da» (ARV, B, Pergamino 125, 1380, 18 de diciembre, 

apud Castillo 1999: 170).

– Nª Sª del Montdúver [iglesiA] en Marchuquera, Alta y Baja. 

Desde época medieval hubo un pequeño templo en 

la partida rural de Marxuquera o Marxoquera, que de-

pendió luego de la Universidad, de la que era granja y 

lugar de esparcimiento del estudiantado, documen-

tada ya en 1301 (Gascón: Hª de Tabernes) y 1418 

(Olmos: Pergaminos de la Catedral de Valencia). En el 

Nomenclátor de Sanchis (1922) figura como iglesia 

aneja de la parroquial de Gandia.

– Sant Nicolau (ermitA de) [Grau de Gandia]. Es anterior a 

1343, fecha del traslado de la advocación titular 

desde la iglesia parroquial de Gandia a la ermita 

existente en el Grau (Sanchis 1922: 249); 1415 (Tes-

tamento librado por el notario Miquel Dalmau): «a 

la obra de Sent Nicolau del Grau de Gandia, V sous» 

(AD, 18); 1415 (Testamento de Pere Denuy): «a la 

loable confraria de moseny sent Nicholau de la vila 

de Gandia, vint solidos» (íd., 1415, 27 de octubre, 

Gandia). En 1421 se alude a «Prosessons fetes per 

la pluja a Sta. Maria del Rebollet e a Sant Nicholau» 

(LAM, mn., p. 91).28

– Sant Pasqual / San Pascual > sAnt pAsquAl [cArrer]. En 1592 

moría en el convento de S. Roque, en olor de santi-

dad y con fama de gran taumaturgo, el franciscano 

aragonés Pascual Baylón, que sería canonizado el 16 

de octubre de 1690. Faltó tiempo para que el antiguo 

carrer de la Plaça tomara el nombre de Sant Pasqual. 

Tenía el santo en el testero del ábside de la Colegial 

la correspondiente imagen «que está en la calle del 

mismo nombre» (LAM, mn . B, p. 15 vª).

28. Para datos sobre la ermita y posterior iglesia, así como sobre la cofradía 
de San Nicolás (P. Sanz y Forés: Grao de Gandía... 1888, pp. 26-37).
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– Sant Ponç / San Ponce > [cArrer, trAVessiA de]. El 15 de junio 

de 1588 el Consell acuerda que la villa guarde la fies-

ta de Sant Ponç (LAM, mn. B, p. 13vª; remite a AMG, 

Manual de Consells, 7), acuerdo ratificado por el Pa-

triarca D. Juan de Ribera, el mismo año (LAM, mn. A, 

p. 3 vª, que remite a ACG, Recorts, 3, p. 329). Desde 

entonces se celebraba cada año con solemnidad la 

fiesta del santo protector contra chinches, pulgas y 

ácaros (1649 y 1661): «missa cantada y professó en 

lo dia de sant Pons del present any» (Garcia 2000: 

195); 1663: «per tocar en la professó y festivitat del 

gloriós sent Ponç» (íd., p. 112); 1691 (el compromiso 

por parte de Gandia era «la dobla, processó i missa 

cantada del gloriós sent Pons que la dita ciutat cas-

cun any acostuma celebrar» íd., p. 87).

– Sant Roc > [ermitA, conVent, cArrer y exconVent de]. Fue la er-

mita de S. Roc la que dio nombre a un convento, fun-

dado el 2 de agosto de 1588 (Sanz 1983: 7), y a las 

otras realidades del entorno: plaça (plaça del Segó o 

de los Cereales) y Hort. Sita en el lugar donde cons-

truiría luego la iglesia conventual el quinto duque 

de Gandia, D. Carlos de Borja, a finales del siglo xVi; 

1573: el clavario de la Cofradía de San Roque percibe 

veinte libras y dos sueldos en razón de «quatrecentes 

rajoles groses se han pres de la obra de Sant Roch pa 

l’obra de la Seu» (AD, 135); 1578: no se diga misa en 

el Hospital, ni en Loreto, «ni en San Roc aprés que 

sia comenzada la [misa] conventual» de la Colegiata 

(ACG, Recorts, 3, p. 28; LAM, mn. A, p. 1r) «Lo primer 

de Agost 1579 ordenà lo Rvt. Capítol que lo dia de St. 

Roch se fes profesó a St. Roch» (ACG, Recorts, 3, p. 

56. LAM mn. A, p. 1r).

– Sant /San Salvador [cArrer, portAl de]. En 1514 se alude a un 

oratorio en la iglesia colegial, bajo la advocación Sal-

vatoris Nostri Hiesuchristi, y en cuyo altar había una 

tabla del Salvador regalada por el duque D. Alonso 

de Aragón (AD, doc. 62). Como calle/carrer de San/

Sant Salvador figura y está presente en los padrones 

de avecindamiento de los siglos xViii y xix, así como 

en planos y callejeros del xx, sin otra variante que la 

propuesta en la Segunda República (calle 16 de Fe-

brero). Se denominó popularmente carrer de la [Di-

vina] Pastora.

– Sant Sebastià [ermitA de]. Fue primero sede de la cofradía de 

la Sangre, y desapareció absorbida por la iglesia del 

Colegio-Universidad fundado en 1547 por el iV duque 

(vid . col·legi en ecotopónimos). Le cupo la gloria de 

dar cognomen a dicha fundación: Colegio de San Se-

bastián, futura Universidad (ACG, Recorts, 1, p. 221; 

LAM, mn. iii, pp. 156-157).

– Sant Silvestre [cArrer] (cf. Genís Moltó en 4.3). La calle de 

S. Silvestre irrumpiría como tal en el siglo xViii de la 

mano del gremio de albañiles (obrers de vila): albañi-

les, canteros y picapedreros lo tenían por patrón. Fi-

guraba todavía en el callejero de 1825 y en el plano 

de V. Vidal, aunque por una anotación que Pascual 

Sanz y Forés hace en 1871 sabemos que su nombre 

más antiguo era carrer de la Font. En 1917 el con-

sistorio acordaría dedicar la calle al escolapio padre 

Gomar, de gran popularidad en Gandia.

– Sant Vicent [ermitA de] (en Benieto). La pequeña alquería 

de Benieto Jussà (Benieto de abajo o Benieto dels 

Crestians) por oposición al Benieto Sobirà (Benieto de 

arriba o dels Moros) (Herrero 1983: 48). Es tradición 

que en este pequeño templo predicó S. Vicente Fe-

rrer, de ahí el cognomen hagionímico (cf. El Litoral, 

n.º 118, 1883).

– Santa Anna (ermitA de). El 1 de junio de 1372, el beneficio 

instituido por G. Pastor (en la iglesia de Pego), bajo la 

invocación de San Juan Bautista, se traslada a la «ca-

pella heremítica de Santa Ana» de la villa de Gandia. 

Tomado del documento Bivianum Beneficiorum (t. i, 

fol. 27), ya desaparecido, del ACV (Archivo de la Cu-

ria de Valencia; LAM, mn., p. 19v); 1415 (Testamento 

otorgado por el notario Miquel Dalmau): «a la obra 

de la ermita de Santa Anna de Gandia, V sous» (AD, 

doc.18); 1421: (procesión): «en la caritat que feu a 

Santa Anna per pluja» (Faus 1988, p.25).

– Santa Clara [conVent y cArrer de]. Una primera fundación 

tuvo lugar en 1429, por iniciativa de Sor Violante de 

Aragón (hija de Alfons el Vell); 1448: «obres [...] fetes 

en lo monestir de Sancta Clara de Gandia» (AD, 43); 
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1587 (procesión del Lignum Crucis): «ys feu la pro-

sesó com se fa lo dia del Corpus, salvo que anaren 

a Senta Clara que la ves lo Convent» (ACG, Recorts 

3, p. 320. LAM, mn., p. 40); 1581: entierro allí del di-

putado Francés Barbastre, muerto por accidente en 

el campanario de la Seu: «Soterràrenlo en Sta. Clara 

lendemà aprés vespres» (ACG, Recorts, 3, p. 85. LAM, 

mn., p. 37vª).

– Trinitat / Trinidad (ermitA de lA). Año 1340 (autorización 

para la fundación de un convento en honor de la 

Santa Trinidad, en el espacio de lo que luego sería 

convento de Santa Clara «xVii kal. Decembris [15 de 

noviembre] fundatio monasterii sancte Trinitatis vi-

lle Gandie» (ACV, Bivianum Beneficiorum, t. i, f. 4 vº; 

apud LAM, mn., p. 19 v); 1415 (testamento en el que 

Pere Denuy deja a fray «Johan del Bosch, heremita de 

la Sancta Trinitat de la orta de la dita vila de Gandia, 

quaranta solidos, per obs de comprar drap per a son 

vestir» (AD, 19); 1497, 9 de novembre: «A Stheve An-

dreu, obrer de la dita vila, setze sous», por arreglo del 

puente de Benicanena y del cap de la Vila Nova vers 

la Trinitat» (Olaso 2005, 333).

– Vicaris > cArrer VicAris. A finales del siglo xViii (1789-1808) 

figura el carrer Vicaris entre las calles donde tenían 

casa diversos cargos municipales (Savall 2007, 151). 

→ gutiérrez más [< antic carrer Vicaris].

– Verge / Virgen > dels dessempArAts [cApillA Y cAlle de lA]. Año 

1558 (pago de 10 libras a): «Mestre Jusep, ymagina-

rio, por cuenta de la obra de la ymagen de Ntra. Sra. 

de los Desamparados» (AMG, L. Racional, 5, p. 77. 

ACG; LAM, mn., p. 25r). En 1560 se paga «A Mestre 

Juan Linares, fustero [sic], 85 libras, por tantas fue 

preciada la obra que hizo de su oficio en la Capilla de 

Ntra. Señora a las espaldas de la Seo» (AMG, L. Ra-

cional, 6, 167, 1560); 1586, 22 de febrero: «sen anà 

a Sta. Clara y vinguè per la Verge Maria dels Desam-

parats y per lo carrer de Lloys Sans» (ACG, Recorts, 3, 

s/p.; LAM, mn. A, pp. 2-3).

4.3. TOPOANTROPóNÍMOS

El tercer grupo vendría representado por topónimos 

de carácter antroponímico:

– Chanzor [cArrer de]. El nombre Chanzor remite a una saga 

de orfebres. Ya en 1636 hay constancia de un argen-

ter de nombre Pere Chanzor, y en el acta de procla-

mación de S. Fco. de Borja como patrón de Gandia 

(1673) figura entre los firmantes «Hyacinto Chan-

zor, plater» (AMG, Manuals de Consells, AB/25; Martí 

1932, pp. 42-43; AD, doc. 201). Antes carrer dels Sa-

baters (vid. sabaters)

– Duc / Duque > plAçA / plAzA [del]. Año 1648: plaça de su Ex-

celencia (La Parra 1984: 67). Alquería, 20 de mayo de 

1666: «a la Quinta de su Excelencia, que es la Alque-

ria del Sr. D. Alonso» (ACG, Recorts, 5, p. 261; LAM, 

mn. A, p. 11).

– En Sanz [cArrer de] (vid . lo dicho en 3.2.3)

– Ferrandis [cAlleJón dicHo de] [entre el carrer de la Peixcateria 

y el de la Presó. Fue suprimido en 1745 por decisión 

municipal de 31 de marzo y de 16 de julio (LAM, mn. 

B, p. 15vª].

– Genís Moltó [cArrer de].29 El 8 de diciembre de 1585, fundi-

ción de la campana la María, que los cofrades de Nª 

Sª del Roser llevaron «per lo carrer de Genís y a la 

plasa y de alli a la Seu» (ACG, Recorts, 3, p. 252; LAM, 

mn., p. 30vª).30 Al final del relato se dice: «era Síndic 

de la vila Genís Moltó, notari, y donay molta presa 

pera que pujasen» (ibíd.). En 1648: calle de Genís (La 

Parra 1984, 68).

29. Genís Moltó fue un conocido notario de Gandía. Sus protocolos notaria-
les, que componían un total de 54 volúmenes, con documentación corres-
pondiente al período 1570-1617, figuran en la (sección osunA) del Archivo 
Histórico Nacional, hoy en Toledo (palacio de Tavera). Con ocasión de la visita 
de Felipe II, en 1586, es el propio Genís Moltó quien —en calidad de Síndico 
de la villa— narra la estancia del monarca; su crónica acaba de esta guisa: «y 
pera que ni acha memoria de tan bona vengada yo, Genís Moltó, notari, com 
a testimoni de vista certifique dites coses y ser veres» (Martí 1930: 158). El 
4 de abril de 1588 figura Genís Moltó gestionando, como Síndico, la compra 
de ornamentos «que la vila fa pera la Seu» (ACG, LAM, mn . A, p. 24r. Remite 
al Archivo Municipal, L. Racional, 6, p. 104).

30. En versión castellana referida a este mismo documento, otra escritura de 
1831 puntualiza: «El Ayuntamiento cuidó [...] de su conducción por la calle 
de Genís Moltó, hoy de San Silvestre, y plaza de la iglesia al pie del campa-
nario, y de hacerla subir entrada ya la tarde». (AM, Llibre de Cartes i Ordres, 
n.º AB/262, s. f.).
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– Martorell [AlqueríA de]. Pere Martorell fundó un beneficio 

en la parroquial de Gandia en honor de Sta. Catalina 

a cuenta de las rentas de su alquería («mea Alcarea 

sita et posita in horta dicte villæ Gandiæ quæ vo-

catur Den Martorell» (LAM, mn, p. 14vª). La capilla 

se conoció popularmente durante muchos años con 

la denominación de capella d’En Martorell (La Seu-

Colegiata, i, cap. Vi, p. 209).

– Mestre Miquel [sAncHo] calle del (La Parra 1984: 67) → San 

Borja (siglo xViii; hoy desaparecida).

– Pero Peris de Culla [cArreró]. En 1592 carreró Pero Peris de 

Culla (LAM, mn. B, p. 6) → (carrer de la Torreta) → 

[carrer de Calderers], «calle de los Caldereros» (La 

Parra 1984: 68). → [Dona Lionor de Castro].

– Pujades [trAViesA del Horno de] (La Parra 1984: 68).

– Rostoll [el ForAt de] (vid . lo dicho en Forat de Rostoll, 3.2.3)

– Salelles [cArrer]. Es posible que el personaje que perpetuó el 

apellido en el nombre de esta calle fuese el «Mestre 

Johan Salelles, Doctor en medisina», al que alude un 

documento de 1542.31 En 1648 carrer de Salelles (La 

Parra 1984: 68).32

– Tono [torretA dicHA de]. En 1648 traviesa de la torreta dicha 

de Tono (La Parra 1984: 68).

FUENTES
ACG (Archivo Colegiata de Gandia) [testimonios de los siglos xiV, xV, 

xVi y xVii].
AMG (Archivo Municipal de Gandia).
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En el present treball ens referirem a l’onomàstica dels 

emigrants balears que s’aveïnaren durant el segle xvii a la Sa-

for. Per entendre el context històric en què tingué lloc aquest 

moviment migratori, donarem unes breus dades sobre el re-

poblament dels territoris valencians que quedaren despoblats 

després del decret d’expulsió dels moriscos, el 1609.

Tractarem de demostrar que a la Safor l’establiment 

de balears en el segle xvii va ser un fenomen d’una gran im-

portància, tot i que amb una distribució desigual dins de la 

comarca. Un dels nostres objectius serà reconsiderar aques-

ta qüestió a partir de totes les dades disponibles i amb una 

metodologia que, en la mesura del possible, té en compte 

l’onomàstica i la reconstrucció de famílies a partir de fonts 

parroquials i notarials, tant valencianes com mallorquines. 

Tanmateix les conclusions no seran encara definitives i, en 

aquest cas, faran sobretot referència a l’element balear en 

l’onomàstica, que és, en definitiva, un dels elements culturals 

més destacats que han derivat d’aquest esdeveniment histò-

ric a la Safor.

1. LA REPOBLACIÓ

El decret d’expulsió dels moriscos el 1609 consti-

tueix una de les pàgines més sagnants de la nostra història 

moderna. Suposà la pèrdua de vora un terç de la població 

valenciana. Els efectes es deixarien sentir especialment a la 

Safor, on una gran part de nuclis eren de població morisca, 

totalment o de manera mixta. Per exemple, s’ha avaluat entre 

un 60,63% i un 48,12% l’índex de decreixement demogràfic, 

pel que fa als pobles que pertanyien al ducat de Gandia (La 

Parra 1992: 69-70). Les localitats que eren totalment moris-

ques quedaren despoblades (com ara, Piles, Potries, Rafelco-

fer, Beniflà, Beniarjó, Palmera, Miramar, Guardamar, Daimús, 

el Real, Almiserà, Beniopa, Benipeixcar, Benirredrà, Xeresa, Xe-

raco, Benifairó o Tavernes); algunes de les quals fins i tot es 

perderen (per exemple, Alcodar, Benieto, Rafelsineu o Recun-

xent), cosa que féu més punyent el procés que hi havia des 

de la conquesta cristiana de reducció dels petits nuclis rurals.

Hi ha una extensa bibliografia que ha avaluat les 

conseqüències de l’expulsió.1 A grans trets podem assenya-

lar que afectà sobretot l’economia i de manera molt sensible 

els senyors territorials valencians, els quals quedaren sense 

una important font d’ingressos i sense la mà d’obra amb què 

comptaven fins llavors per a sustentar les seues cases. Dins 

aquest context, el duc de Gandia va ser un dels més perjudi-

cats, si atenem el gruix dels seus senyorius de població moris-

ca, distribuïts en diverses comarques, que el fan un dels pro-

tagonistes del procés de repoblació (La Parra 1992: 64). Però 

no fou l’únic, a la Safor altres senyors territorials participaren 

igualment en l’empresa repobladora, com l’abat de la Valldig-

na, el marqués d’Aitona, el comte d’Anna, la família dels Ferrer 

o l’administrador dels béns del comte de Vilallonga.2

1. Veg., per exemple, Ciscar (1977: 146-158), Ardit (1993: i, 175-214), Furió 
(2001: 317-333).

2. El comte de Vilallonga, Pere Franquesa, havia estat processat i empresonat 
per ordre del rei en aquell temps (veg. Rocher 1984).
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[Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina]
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La Parra (1992: 85-95) destacà tres característiques 

de la repoblació del ducat de Gandia: la lentitud i la inesta-

bilitat dels primers assentaments, el pes de l’element humà 

procedent de la mateixa comarca o de comarques valencia-

nes pròximes i l’aportació significativa de repobladors mallor-

quins i genovesos. Amb tot, s’ha de dir que les dificultats del 

repoblament varen ser generals en tot el territori valencià. Re-

sultava impossible repoblar el buit demogràfic que comportà 

l’expulsió dels moriscos amb la celeritat amb què demanava 

la Corona. El fet que la iniciativa del repoblament recaigués 

sobre els mateixos senyors territorials no l’afavorí, ans al con-

trari, ja que generava una situació de contradiccions legals 

quant a les condicions estipulades en les diferents cartes de 

població, que tendiren en general als abusos i als favoritis-

mes.3 El procés de repoblació va ser lent, ple d’entrebancs; 

els nous assentaments sempre no quallaven després de pac-

tades les cartes de poblament, i fou una constant el raig i 

roll de nous pobladors que anaven a la recerca d’avantatges. 

casey (1981: 19) parlava de tres períodes en el procés de re-

població, que amb certs matisos poden fer-se generals a tot 

el territori valencià: una primera etapa d’afluència massiva de 

repobladors (1610-1611); un època de gran inestabilitat en 

els nous veïnats, amb una gran tendència al desplaçament 

(1612-1630), i finalment una etapa en què ja hi ha una ten-

dència a l’estabilitat de l’assentament i al creixement, a partir 

del decenni de 1630. Aplicat a la Valldigna ho explicava amb 

uns termes molt similars ciscar (1997: 287):

De forma inopinada, la Valldigna se vio invadida por 

una masa de transeúntes en la década de la expul-

sión en una proporción desconocida hasta enton-

ces. Aunque remitió posteriormente, siguió siendo 

importante en general de 1620 a 1659. Muchos de 

ellos eran aventureros de oficio ni beneficio que se 

habían sumado a la repoblación y que acabaron en 

las cárceles acusados de cometer diversos delitos; 

engrosaron la marginalidad y fueron un hervide-

ro de delincuencia. Sólo en la segunda mitad del 

3. Veg., per exemple, ciscar (1977: 150-154), Halperin (1980: 248-276), sas-
tre - Alemany - moncho (1986: 30-56), la parra (1992: 97-140), Furió (2001: 
329-333).

Seiscientos la situación remitió sensiblemente. [...] 

La extrema movilidad y en su caso creciente mar-

ginalidad es, con matices locales que habría que 

determinar, una característica predicable de todo 

el reino de Valencia en general. La repoblación fue, 

por tanto, inestable, desordenada, discontinua, pla-

gada de abandonos y en un trasiego humano des-

conocido hasta entonces.

Per tant, entre els nouvinguts siscentistes caldria 

distingir els repobladors i els emigrants; perquè d’emigrants, 

tots ho eren en definitiva, ja que s’havien desplaçat des d’al-

guna altra banda amb una intenció de millora —i, de fet, és 

d’aquesta manera com designem tot el col·lectiu balear en 

el present treball—. Seria necessari conèixer fins a quin punt 

cada emigrant formava part de l’engranatge de la repobla-

ció: establiments dirigits pels senyors, clans o xarxes familiars 

repobladores, arribada coincident cronològicament amb la 

repoblació.

La situació de la Safor s’ha destacat dins de la ge-

ografia morisca pel seu caràcter litoral i per constituir una 

plana de terres fèrtils, a diferència de la major part dels antics 

territoris moriscos, que generalment són d’interior i munta-

nyencs (Ardit 1993: 28). Tanmateix no resultaven tan atrac-

tives les poblacions costaneres, en part marjalenques i mal-

sanes, i exposades als perills dels atacs barbarescos, ja que 

estaven obertes a la mar i relativament allunyades dels murs 

protectors de les viles cristianes.4 En aquest sentit s’observa 

que les localitats situades a la vora del riu Serpis, amb les mi-

llors terres de conreu i més immediates a Gandia, foren majo-

ritàriament repoblades pels cristians de la mateixa comarca, 

procedents sobretot de les viles de Gandia i Oliva, o de la 

Font d’en Carròs, Palma i Ador, però també amb aportacions 

de valencians oriünds de comarques veïnes com la Marina, 

el Comtat, la Vall d’Albaida, la Ribera, o més allunyades com 

l’Alacantí o el Maestrat. En algunes poblacions destacà la par-

ticipació de repobladors d’una mateixa procedència: així, per 

exemple, una bona part dels nous pobladors d’Almoines eren 

4. Veg., per exemple, Halperin (1980: 270); lloret - mas (2012: 128).
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de Calp i una majoria dels del Real procedien de Teulada (Llo-

ret - Mas, 2012: 126).

En canvi, els repobladors procedents de fora del 

Regne predominaren en la repoblació de les localitats cos-

taneres o més extremes. En ocasions, la seua arribada tingué 

lloc després del fracàs d’un projecte previ d’establiment de 

valencians, com va succeir, per exemple, en el cas de Xeresa 

i Xeraco, poblacions amb una part de terme de marjal, que 

hom pensà de repoblar amb valencians de la Ribera, experts 

en el conreu de l’arròs.5

Els genovesos s’instal·laren sobretot a Benipeixcar, i 

en part a Beniopa i Miramar, i constitueixen un element ex-

clusiu de la Safor. Per la seua banda, els repobladors balears 

—sobretot mallorquins, però amb aportacions d’eivissencs i 

en menor grau de menorquins— destacaren en més indrets, 

especialment a Daimús, Guardamar, Miramar, Piles, Xeraco, 

Xeresa, Tavernes, Vilallonga, i als ravals de Gandia i Oliva. Tan-

mateix, la presència de balears a la Safor va ser molt més 

general i va anar més enllà del procés de repoblament, com 

veurem.

2. ELS BALEARS A LA SAFOR

La importància de l’element balear ja havia estat 

apuntada per costa (1977-1978: 90), dins de la seua línia 

d’investigació que qüestionava la tesi de torres morera (1969: 

129) de considerar poc significativa en el context del repobla-

ment valencià l’aportació extraregnícola (5,8%):

No sols Tàrbena i Gallinera —citades per multitud 

d’autors— sinó un vast àmbit geogràfic del País 

Valencià va ser repoblat després del 1609 per ma-

llorquins. El fet, com hem vist, és evident per tot 

arreu de la Marina Alta i sembla extensiu a bona 

part de la Marina Baixa, així com de l’Alcoià6 i de la 

Safor (i també hi hauríem d’afegir la Vall d’Albaida).

Diverses referències bibliogràfiques han constatat la 

presència de balears a la Safor en el segle xVii, tant referides en 

concret a determinades poblacions o part de la comarca, com 

5. Veg., per exemple, la parra (1992: 87-89), torres navarrete (2012: 219), 
lloret - mas (2012: 128-143).

6. Es devia voler referir més aïna al Comtat.

ara, Oliva: mestre (1972), pons (1979); Bellreguard: rostoll - 

torres (1972), casanova - muñoz - puig (1988), soler - torres 

(2006); Daimús: pons (1985, 2015), Alemany (2012, 2014); 

Benifairó: casimiro (1986); Almoines: sanchis - gil (1987); 

Palma: Ferrer (1987), mahiques (2006); la Valldigna: ciscar 

(1997), casimiro - sansaloni (1998); Xeresa: lloret - mas 

(2012); Xeraco: torres navarrete (2001, 2012), mas – monjo - 

mas (2012); com referides més en general a tota la comarca: 

la parra (1992), mas - monjo (2002b), mas - monjo - mas 

(2007, 2011).

S’ha anat assumint que l’element balear no va ser 

anecdòtic o només exclusiu de la Marina, sinó que també ca-

racteritzà la Safor, així com a altres territoris valencians, com 

el Comtat, i es féu present en una zona extensa que abasta, 

per exemple, la Vall d’Albaida, la Ribera, la Costera, la Canal 

de Navarrés, la Foia de Bunyol i el Camp de Túria. En aquest 

sentit, assenyalà ciscar (1997: 288):

Entre los no valencianos pero españoles, hay que 

destacar [a la Valldigna] de forma especial al abul-

tado grupo de «mallorquins», cuya importancia y 

presencia en el mundo de la repoblación se ha re-

ducido quizá con exceso a la comarca de la Marina.

Com ja hem vist, l’arribada de balears a la Safor va 

ser primerenca, coetània al procés repoblador de les comar-

ques veïnes, d’aquí que apareguen des del mateix moment de 

la redacció de les cartes de poblament (com ara, a Almoines, 

Bellreguard, Daimús, Miramar, la Valldigna, Xeraco, Xeresa). 

Fins i tot s’ha constatat que en alguns casos l’establiment de 

balears va ser anterior a la repoblació; molt significativament 

a Gandia, on es documenten, entre el darrer terç del segle xVi 

i els primers anys del xVii uns quants mallorquins, amb llinat-

ges com Armengol, Estalric, Benimelis, Bennàsser, Berenguer, 

Noguera, Orell/Aurell, Rigo o Rimbau, i eivissencs, anomenats 

Serra o Torres.7 Com veurem, aquests pioners tingueren una 

certa repercussió en l’establiment coetani a la repoblació. Per 

tant, no podem dir que tots els balears que arribaren a la Safor 

7. Han estat inclosos en la base de dades que adjuntem en l’annex, ja que 
també formaven part del paisatge saforenc del segle xVii. Ens interessa sobre-
tot quant a la datació més primerenca dels seus llinatges característics dins 
de l’onomàstica comarcal.
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procediren necessàriament d’un primer establiment situat en 

una altra comarca; tot i que les aportacions vingudes d’altres 

comarques estan també documentades.

Com ja hem indicat, varen ser habituals en el procés 

de repoblació els canvis en la composició dels nous veïnats, 

amb desplaçaments continus dels nouvinguts. Aquest movi-

ment s’observa tant entre localitats veïnes com entre pobles 

situats en comarques diferents. Per exemple, en una de les 

notes marginals del document dels establiments de Tàrbena 

de 1612 s’indica, com ara, que Joan Guardiola «se n’ha anat 

de Tàrbena i està en un lloc de l’horta de Gandia prop de Mi-

ramar» i, per tant, no ha fet efectiu l’establiment assignat.8 

Com a mostra d’aquestes aportacions de comarques veïnes 

d’alguns illencs (o fills d’illencs) indiquem alguns llocs de pro-

cedència més documentats:

Tàrbena Bartomeu Bennàsser, Francesc Carrió, Joan 
Fluixà, Joan Guardiola, Joan Martí, Bartomeu 
Mas, Joan Molines, Jaume Monjo, Pere Perelló, 
Joan Quintana

Vall de Gallinera Bartomeu Alemany, Melcior Cerdà, Gabriel 
Cortell, Bartomeu Moner, Gabriel Puig, Gregori 
Pujol, Gabriel Seguí, Pau Torres

Xaló Pere Babiloni, Jaume Cardell, Rafel Estalric, 
Pere Ferragut, Joan Maçanet, Antoni Serra, 
Onofre Serra, Sebastià Serra

Però hi ha moltes localitats d’on vingueren també 

illencs, tant de la Marina (com ara, Calp, Ondara, Orba, Pe-

dreguer, Xàbia) com del Comtat (Lorxa), la Ribera (Carcaixent, 

Favara, Cullera) o la Vall d’Albaida (Montitxelvo).

Dins de la mateixa comarca foren molt freqüents 

també els traspassos, tant entre les diverses localitats com 

entre Gandia i les localitats de l’entorn. No podem abordar 

exhaustivament aquesta qüestió, tan sols en donarem algu-

nes mostres; per exemple, de Guardamar passaren a Daimús 

Bartomeu Castelló (1618), Pere Colomar (1623), Jaume Pa-

llarés (1646) i Pere Todolí (1646). De Xeresa passaren a la 

Valldigna Sebastià Mulet (1614), Gabriel Company (1626), 

Colom (1639), Felip Ballester (1646); i, en canvi, Xeresa rebé 

8. ARV, Protocol 20.187, mà 4: Joaquim Martí. Podeu consultar les edicions 
que n’han fet Corbalán de Celis (2004) i santacreu - Aura (2009).

Jaume Blanquer de Piles (1621) i Jaume Borràs de Guardamar 

(1625).

Per altra banda també hem de tenir present que de 

la Safor també eixiren colons balears cap a altres comarques. 

Continuant l’exemple de Xeresa, podem dir que diversos nous 

habitants d’aquest poble s’adreçaren, per exemple, a Favara, 

Llaurí, Cullera, Barxeta o Aielo de Rugat.9

Reapareixen a la Safor algunes de les constants ob-

servades en general en el col·lectiu d’emigrants balears (veg. 

Mas - Monjo 2002b), com ara la solidaritat de grup, que po-

dem percebre en els documents per la presència de balears 

fent de testimonis o padrins d’altres balears, i sobretot en els 

matrimonis endogàmics, bastant freqüents en les primeres 

generacions, en què es prefereixen els cònjuges d’un mateix 

origen. Vegeu com a exemple un matrimoni entre dos mallor-

quins residents a Gandia:

Foren desposats Salvador Jua[n], natural de Mallor-

ca, fill de Antoni Jua[n], y a Salvadora Cifre, donze-

lla filla de Juan Cifre, tots de Mallorca naturals y 

habitadors en lo arraval de Gandia. Foren testimo-

nis Miquel Roca, n’Aurell, mallorquí, i molts altres. 

[APCG, M, 1610]

Els emigrants tendeixen a concentrar-se en nuclis 

on són habituals altres emigrants amb el seu mateix origen, 

amb què fins i tot en molts casos estan emparentats fami-

liarment. Així, per exemple, a la Safor s’observa la concen-

tració de mallorquins procedents d’alguns nuclis, sobretot de 

Pollença, a Gandia, en menor grau a Vilallonga (portadors de 

llinatges com Cabanelles/Cabanilles, Cifre, Marc, Martí, Sales, 

Soliveres); de Santa Margalida, sobretot a Daimús, Alcudiola-

Massalali i Xeresa (amb llinatges com Estalric, Font, Mora-

gues, Mengual, Monjo, Paieres/Pallarés, Ribes, Planes, Rosselló, 

Serra, Vives); de la Ciutat de Mallorca, sobretot a Gandia (amb 

llinatges com Berenguer, Joan, Rigo, Rimbau); i en menor grau 

de Llucmajor, a Piles, Xeresa o Alcudiola (amb llinatges com 

Cardell, Mulet, Sossies); o Benissalem, a Gandia, Tavernes i Xe-

resa (amb cognoms com Miquel). Apareixen mallorquins d’al-

9. lloret - mas 2012: 155.
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tres diferents poblacions, de caràcter més testimonial, com 

Artà, Alaró, Andratx, Deià, Felanitx, Manacor, Muro, Petra, sa 

Pobla, Porreres, Selva, Sencelles, Sóller... Molt característic de 

la Safor és la gran presència d’eivissencs, que foren el gruix 

dels repobladors de Xeraco, però que també varen ser presents 

en altres llocs com Gandia, Oliva o Vilallonga (amb cognoms 

com Bofí, Bonet, Cardona, Colomar, Marí, Orvai, Ribes, Rosse-

lló, Serra, Torres, Tur). Així mateix hi arribaren menorquins, un 

dels llinatges dels quals actualment és molt característic de la 

comarca: Todolí.

Els nouvinguts arribaven sobretot en grups familiars, 

tot i que no mancaren els casos d’hòmens sols, fadrins o amb 

la família encara a les Illes. Es dedicaren sobretot a l’agricul-

tura, de fet aquesta era l’activitat perquè varen ser acceptats 

pels senyors territorials, com a repobladors de llocs i ravals de 

moriscos, tanmateix va ser molt més ampli el ventall laboral 

que desenvoluparen, sobretot a la vila de Gandia, on els illencs 

s’instal·laren per a fer de forners, espardenyers, sabaters, tei-

xidors, torcedors, velluters, sastres, calceters, corders, esco-

peters, fusters, obrers de vila, rajolers, moliners... En aquest 

context, no tots pogueren reeixir econòmicament ni tan sols 

inserir-se en la nova societat, hi ha casos de bandolers,10 de 

rodamons, de captaires, de pobres que eren soterrats «per 

amor de Déu». Com per exemple Melcior Cerdà, que estava 

establit amb casa i terres a la Vall de Gallinera però que emi-

grà amb la seua família a la Safor:

Soterrat en la yglésia de Sant March, en lo hospital, 

a Melchor Serdà. Era mallorquí de nació y, segun 

diuen, vingué a poblar de Mallorca a Gallinera. Te-

nia sa muller en Oliva i anava vagabundo per lo 

món. Diuen tenia més terres en Gallinera. No pare-

gué ningú de sos parents, ni sa muller ni un fill que 

tenia. Tres o quatre dies estigué malalt. No se ha 

sabut atra cosa, si no és que de caritat se li [h]an 

dit algunes misses. [APCG, D, 1650]

No mancaren els exemples oposats: els emigrants 

de més nivell com els mercaders, clergues, o els vinculats a 

10. Veg. La Parra (2003: 211-219).

la casa ducal. Alguns ascendiren vertiginosament, com per 

exemple, Frederic Rimbau, un menestral velluter, que el 1596, 

va casar-se amb una filla del mercader mallorquí Gabriel Be-

renguer. Amb el temps esdevingué un terratinent absentista, 

ja que era un dels creditors censalistes del ducat de Gandia. 

Va arribar a ser batle de les valls de Gallinera i Ebo en temps 

de la repoblació i ell mateix encapçalava la llista dels nous 

pobladors de l’acta de la nova població, tots mallorquins. Però 

ja no es devia recordar dels seu origen, ja que abusà de la 

seua posició de privilegi per a obtenir les millors terres i cases 

per a ell i els seus fills.11 Així mateix va obtenir bona cosa de 

fanecades d’horta a Benipeixcar i a Oliva.12

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que el 

flux migratori des de les Balears no s’estroncà després de con-

solidada la repoblació. Sobretot a la vila de Gandia continua-

ren arribant emigrants a la recerca de noves perspectives de 

futur, augmentant així el nombre dels saforencs originaris de 

les Illes. Així, per exemple, des de Mallorca, en la segona mei-

tat del segle xVii, arribaren Pere Cifre, Joan Abram, Joan-Baptis-

ta Canals, Joan Mas, Guillem Vilallonga, Pere Perelló, Guillem 

Coves, Benet Bisbal, Onofre Soler, Antoni Moià, i des d’Eivissa, 

Francesc Torres, Antoni Guasc, Bartomeu Torres, Antoni Roig, 

Andreu Bonet...

3. L’APORTACIó ONOMÀSTICA

A fi de considerar l’aportació onomàstica dels im-

migrants balears establits a la Safor en el segle xVii, cal tenir 

present que una bona part dels cognoms que aquests porta-

ven han estat documentats al Regne de València en època 

medieval. No ens ha de venir de nou aquest fet si considerem 

l’arrel onomàstica comuna que hi ha en els dos territoris, a 

partir de l’expansió colonial catalana posada en marxa des-

prés de la conquesta cristiana del segle xiii. Entre els cognoms 

coincidents hi ha, per exemple: Adrover, Albanell, Alcover, Ale-

many, Alòs, Antic, Armengol, Ballester, Barceló, Bassa, Beltran, 

Bennàsser, Berenguer, Bisbal, Blanquer, Blasco, Boades, Boï-

gues, Bonanat/Boronat, Bonet, Borràs, Bosc, Bou, Bover, Bur-

guera/Bruguera, Cabanilles/Cabanelles, Cabot, Calafat, Cam-

11. Veg. puig et alii (2011: 40-41).

12. giner (1995: 349).
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pins, Camps, Canalda, Canals, Canet, Cardona, Carreres, Carrió, 

Castell, Castelló, Castells, Cerdà, Cifre, Coll, Colom, Company, 

Comte, Cortell, Costa, Coves/Còvens, Crespí, Dauder, Domé-

nec, Escales, Estrader, Estela, Esteve, Far, Febrer, Ferragut, Fi-

guera, Figuerola, Font/Fonts, Fortuny, Frígola, Gamundí, Garcia, 

Garí, Gilabert, Grau/Guerau, Gual, Guardiola, Guasc, Guillem, 

Jaume, Joan, Lledó, Llombard, Llorenç, Maçanet, Malonda, 

Marc, Marí, Marimon, Martí, Martorell, Mas, Mates, Mateu, 

Mercadal, Mestre, Micó, Miquel, Mir, Moll, Moner, Monjo, Mon-

taner, Móra, Moragues, Morell, Mulet, Nadal, Negre, Nicolau, 

Noguera, Oliver, Pastor, Pau, Pedrós, Pellisser, Penya, Penyaflor, 

Perelló, Perpinyà, Picornell, Planes, Ponç, Porcell, Portes, Pou, 

Prats, Puig, Puigcerver, Pujol, Quintana, Ramon, Reixac, Ribes, 

Riera, Ripoll, Roca, Roig, Ros, Rosselló, Rotlà, Sabater, Sala, Sa-

les, Salom, Salvà, Santceloni, Sastre, Saurina, Seguí, Serra, Simó, 

Soler, Soliveres, Suau, Sunyer, Terrades, Terrassa, Toda, Tomàs, 

Torrents, Torres, Valls, Vaquer, Vidal, Vilallonga, Vilanova, Vilar/

Villar, Vives.13

Fins i tot alguns d’aquests llinatges han estat do-

cumentats més específicament dins de l’àrea de la Safor, en 

aquesta mateixa època medieval (com ara, Bonet, Bosc, Bou, 

Carreres, Castelló, Cerdà, Coll, Coves/Còvens, Esteve, Ferrer, 

Font, Gilabert, Joan, Maçanet, Marc, Martí, Martorell, Mateu, 

Miquel, Mir, Nadal, Oliver, Perelló, Piera, Ponç, Ramon, Roca, 

Serra, Simó, Soler, Tomàs, Torrents, Torres, Vidal, Vilanova). 

D’aquests, una part es mantindrien fins a l’època moderna, 

de manera que es donà la circumstància de conviure en un 

mateix espai pobladors d’origen balear i autòctons que coin-

cidien en els llinatges. Per exemple, a Oliva observem aquesta 

circumstància amb els cognoms Bonet, Ferrer, Font, Garcia, 

Gilabert, Marc, Martí, Mestre, Perpinyà, Piera, Puig, Riera, Sala, 

Sabater, Tomàs i Vives.

Altres d’aquests cognoms, però, podríem dir que eren 

més estranys en el territori valencià, ja que estaven més es-

cassament documentats a l’Edat Mitjana; amb una sola loca-

lització geogràfica (és el cas, per exemple, d’Antic, Bennàsser,14 

13. Seguim com a referència de base guinot (1999: i).

14. Suposem que la forma Benacer que documenta Guinot (1999, i: 328) a 
Montcada al segle xiV deu ser una variant gràfica del llinatge mallorquí Ben-
nàsser, que destaca per altra banda per constituir una de les escasses recialles 
onomàstiques que tenim d’origen àrab (Barceló 1997: 633).

Bisbal, Blanquer, Calafat, Campins, Carrió, Escales, Gamundí, 

Monjo, Picornell, Pou, Saurina, Soliveres o Toda), o amb només 

dues (com ara, Albanell, Alcover, Bassa, Cabanelles / Cabani-

lles, Camps, Canalda, Cortell, Far, Estrader, Ferragut, Marimon, 

Moll, Moner, Porcell, Portes, Puigcerver o Terrades), o, estaven 

atestats només a les comarques septentrionals (com ara, Ca-

lafat, Cortell, Far, Ferragut, Moll o Monjo). Potser entre aquests 

podríem considerar també certs llinatges molt escassament 

documentats, en l’Edat Moderna, com Tur, Vallcanera, Llam-

bies o Cerver.15

En aquest sentit, si més no, l’aportació onomàstica 

va consistir en un evident reforç de l’onomàstica d’origen ca-

talà dins del context valencià modern. En el segle xVii, aquesta 

participació de famílies de tradició catalana —pel que fa a la 

llengua i a l’onomàstica— no va ser gens negligible i s’ha de 

saber apreciar en la seua justa mesura, ja que coetàniament, 

com ja hem vist, es donaren altres aportacions extraregní-

coles importants, que introduïren en el nostre país l’element 

castellà o el lígur.16

Tanmateix, una part dels llinatges portats pels nou-

vinguts illencs sí que pareixen introduïts de nou al Regne de 

València en aquest període: Abram (<  Abraham),17 Albà, Alor-

da, Arabí, Arnal, Aulet, Babiloni / Babaloni, Bauçà, Benimelis / 

Melis, Bofí, Brulles, Busquets, Campaner, Cànoves, Capó, Car-

dell, Cerver, Cintes,18 Colomar, Colombars, Corantí, Darder, 

Estalric, Femenia, Ferrà, Fiol, Fluixà, Fornari, Frontera, Fullana, 

Ginart, Gomila / Gomiles, Hurrac, Joaneda, Llebrers, Lliteres, 

15. Per exemple, ciscar (1997: 291) documenta Tur a la Valldigna abans de 
l’expulsió. ¿Deu tractar-se d’una variant de la forma Altur, present encara a 
Tavernes? Així mateix terol -casanova (1995: 219) documenten Vallcanera 
a Albaida entre els segles xVi-xVii. giner (1995: 265) documenta Lambies a 
Murla el 1603. Cerver ha estat documentat en textos notarials a Xàbia.

16. Amb tot, uns quants cognoms d’origen castellà eren duts pels emigrants 
balears, com ara, Blasco, Cano, Canyada, Delgado, Dies, Múrcia, Ortís, Verdu-
go, Ximeno... La majoria estaven establits a les ciutats d’Eivissa o Mallorca 
prèviament i deuen respondre a una emigració anterior (sobre els immigrants 
de la Mallorca dels segles xVi i xVii, veg. Vaquer 1998, 2000, 2001 i 2002). Més 
problemàtica és la consideració de l’origen dels portadors del cognom Garcia, 
entre els quals poden haver-hi mallorquins.

17. Almenys entre els cristians; ja que entre famílies d’origen morisc trobem 
el cognom Abraham, com ara a Piles («Lluís Abraam, cristià nou»: APPi, M, 
1623). Així mateix labarta (1987: 157) documenta Abrahim a Cocentaina 
el 1589.

18. Cognom característic de Menorca, normalment escrit Sintes (martí 1991: 
41-42).
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Llull, Maltés, Manera, Marcó, Mengual, Mesquida, Moià, Moja, 

Molines, Montcades, Morro, Omar, Orell / Aurell, Orvai, Paieres 

/ Palleres, Planells / Planelles, Ramis, Raió, Reiners, Rigo, Rim-

bau, Sacarés, Sagreda / Sagrera, Saletes, Sanglada, Sard, Sossi-

es, Sureda, Timoner, Todorí/Todolí, Vell, Verdell, Vicenç / Vicent, 

Xeremí.19

D’aquests, uns quants són veritables creacions ono-

màstiques insulars, ja que són llinatges toponímics, derivats 

de topònims de Mallorca, com ara: Colombars (nom de di-

verses alqueries de Mallorca), Femenia (alqueria del terme de 

Santa Margalida), Fornari (alqueria del terme d’Inca),20 Melis 

(< Benimelis, alqueria del terme de Manacor, de la qual tam-

bé derivà al territori valencià la variant Benimeli) o Mesquida 

(alqueria del terme de Porreres). Són el resultat de l’adopció 

per part de colons medievals del nom precatalà de l’alqueria o 

comarca en què s’havien assentat (veg. mas 2003) i represen-

ten en ells mateixos un document indiscutible de procedència 

mallorquina. No debades han estat utilitzats com a eina au-

xiliar d’estudi per a la identificació dels emigrants siscentistes 

(veg. mas - monjo 2003).

D’altres, presenten variants formals insulars de cog-

noms també documentats al Regne de València, en alguns ca-

sos com a resultat d’una pronúncia popular que es generalitzà: 

Estalric < Hostalric;21 en alguna ocasió influïts per l’etimologia 

popular: Fluixà < Foixà, Joaneda < Juneda;22 per la ultracorrec-

ció: Ferrà < Ferran, Amengual < Armengol; per la feminització 

Fullana < Fullà, o per la pluralització: Montcades < Montcada 

(sobre les pluralitzacions vegeu l’apartat següent).

En altres cognoms, en canvi, l’ascendència mallor-

quina es fa evident també per la presència de determinades 

19. La forma Xeremí (APPi, M, 1621) no ha estat atestada enlloc com a cog-
nom, potser es deu tractar d’un sobrenom o pot ser que tan sols siga una 
lectura defectuosa.

20. Sobre la problemàtica del cognom Fornari, derivat del nom de l’antiga 
alqueria de Fornàritx i no de procedència italiana, com hom pensava —paral-
lelament a altres topònims mallorquins com Caimari (< Caimàritx) o Moscari 
< Moscàritx—, veg. mas (2006: 40-42).

21. Sobre la creació d’aquest cognom veg. mas - monjo (2002b: 120, nota 
462) i mas (2006: 37-40). 

22. Els cognoms Fluixà i Juaneda són versions dels llinatges toponímics Foixà 
(nom d’una localitat de l’Empordà) i Juneda (nom d’un poble de les Garri-
gues). Possiblement en la seua evolució hi hagen influït les paraules fluix i 
Joan (veg . mas - monjo 2003: 528-529).

formes dialectals característiques del català oriental i insular, 

com ara la iodització (en els cognoms Bofí,23 Fiol, Llambies, 

Moià, Orvai i Paieres; en lloc de les versions més generals Bo(n)

fill, Fillol, Llambilles, Mollà i Palleres), la vocal de suport -o 

(Monjo), la monoftongació dels grups qu / gua (Quarantí > 

Corantí), o la variant Vicenç (sobre l’oscil·lació d’aquestes for-

mes dialectals amb les generals valencianes vegeu l’apartat 

següent).

4. VAcil·lAcions i VAriAnts FormAls, 

reinterpretAcions i creAcions locAls

En la documentació siscentista la representació dels 

cognoms presenta en ocasions vacil·lacions formals que res-

ponen en molts de casos a una representació defectuosa de 

determinades característiques dialectals no valencianes, que 

en ocasions no eren enteses del tot pels escrivans o que podien 

fins i tot substituir-se per solucions més generals en valencià, 

si hi havia versions més o menys homòfones. En altres ocasi-

ons ens trobem davant de variacions generades per fenòmens 

fonètics més generals, com ara, la metàtesi, l’assimilació, la 

dissimilació, o de caràcter morfològic, com la pluralització.

Alguns fenòmens dialectals típicament insulars 

acompanyaren els cognoms introduïts en el segle xVii; uns 

quants d’aquests només apareixen en els documents valen-

cians coetanis de l’entrada de l’emigració balear, d’altres 

s’han mantingut fins avui. Per exemple, la solució iodització 

característica del balear i d’una part del català oriental es 

manté sempre en els cognoms Bofí, Llambies i Orvai, potser 

perquè no n’hi havia un referent immediat amb ll . En el cas 

del cognom Orvai, característic d’Eivissa, les variants docu-

mentades a la Safor són Orbai (Xeraco, 1622) i Orovai (Oliva, 

1639); a la Ribera, en canvi, coetàniament hi ha versions amb 

ll com Orval(l), Orovall i Orovell. Les formes que han arribat 

fins a l’actualitat a la Ribera i a la Safor són Oroval i Orovai 

(Orovay), sense que puguem tenir la certitud de saber si són 

variants d’un mateix cognom o si es tracta de cognoms dife-

rents que han confluït (veg. Mas - Monjo - Mas 2010: 157). 

En el cas de Moià i Mollà, tot i les oscil·lacions, sorprèn la 

23. Ja Veny (1985: 66-67) s’havia referit al cognom Bofí/Bufí com a testimoni 
de les particularitats articulatòries del català oriental; en oposició a la variant 
Bo(n)fill.
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persistència de la forma dialectal al llarg del segle: Fiol (Gan-

dia, 1618, 1622; Oliva, 1633, 1643; Guardamar 1635), Moyà 

(Oliva, 1662).24 De Paieres ens ocuparem més avant. 

El cognom Mengual és un cas curiós de generalit-

zació d’una forma popular de pronúncia amb afèresi de la a- 

inicial, un fenomen que si no és exclusivament balear sí que 

és molt característic d’aquest dialecte. Es creà a partir de la 

forma Amengual, que és una variant mallorquina del cognom 

Armengol.

El cognom Corantí (< Quarantí), que el DCVB (s. v. 

Quarantí) documenta a Menorca, presenta un cas de monof-

tongació del grup qua > co, que si bé no és exclusiva del català 

insular, sí que és molt característica.25

Més anecdòtic és el reflex de la neutralització en /ə/ 

de les a i e àtones característica del català oriental i balear, 

que apareix en la forma Alorde < Alorda (Tavernes, 1614)26 i 

puntualment en determinats registres, com ara, Rejó < Raió 

(AMCG, M, 1623),27 Terradas < Terrades (APPa, M, 1639). En-

cara que possiblement la forma Sansaloni < Santceloni (APPe, 

M, 1617, APCG, M, 1643) en siga la mostra més evident enca-

ra avui, si no es tracta d’una simple assimilació vocàlica.

En el cognom Bisbal hi ha casos de representació 

influïda pel rotacisme de la s sonora davant d’una altra con-

sonant sonora: Birbal < Bisbal (APCG, M, 1637), com és carac-

terístic del mallorquí (que realitza, per exemple, birbe, Corme, 

fantarma o er dits; veg. Veny 1998: 66; DCVB, s. v. bisbe).

Considerem que es deu a la repoblació siscentista 

la presència actual del cognom Monjo al País Valencià, que 

presenta també un fenomen dialectal característic del català 

24. Es tracta d’un llinatge toponímic a partir de Moià, el nom d’una vila cata-
lana. La versió valenciana Mollà féu extensiva a aquesta forma la tendència 
regularitzadora en ll de les formes ioditzants catalanoorientals, sense tenir en 
compte l’etimologia. 

25. Per les similituds formals, en un primer moment proposàvem que Corantí 
podria ser una variant de Constantí, documentat també a la comarca portat 
per repobladors, encara que l’explicació resulta dificultosa. Per a aquest cog-
nom existeix la variant Contestí, per metàtesi (DCVB, s. v. Contestí).

26. Es tracta d’un llinatge toponímic característic de Mallorca, que manté 
una variant del nom d’un antic nucli del Baix Llobregat, Santa Creu d’Olorda, 
actualment inclòs dins del terme de Sant Feliu de Llobregat.

27. L’etimologia d’aquest cognom no és del tot clara: hom ha proposat per 
una banda que siga una versió dialectal ioditzant del cognom Ralló, que pot-
ser deriva de francès Raillon, i per altra, una forma diminutiva de rei (reió). A 
Mallorca sol escriure’s Rayó (DCVB, s. v. Raió).

oriental.28 De fet, segons el DCVB (s. v. monjo) al País Valencià i 

sud de Catalunya correspon la forma monge, avui arraconada 

pel model normatiu. Formalment el cognom Monjo respon a 

una generalització relativament tardana d’una tendència de 

la llengua popular catalana oriental de substituir amb -o fi-

nal les terminacions finals àtones amb -e. La tendència partí 

d’una assimilació en -o final de la vocal romànica de suport -e 

en les paraules que contenien o o u tònica (monjo < monge) i 

era present en altres contextos, com ara, davant d’una vibrant 

(cuiro, ferro, moro, suro, toro); però es desenvolupà sobretot 

en els parlars orientals, sobretot els insulars (on s’observen re-

sultats com blonco, cotxo, homo, nostro, porxo o rotlo).29 Pel 

que fa a l’escrit, observem, per exemple, que a la documenta-

ció dels segles xVi i xVii de la vila de Santa Margalida (Mallor-

ca), el punt d’on isqueren les branques valencianes d’aquest 

cognom, hi ha encara una vacil·lació entre les formes Monge 

(escrit a voltes Monga) i Monjo, amb una tendència cap a la 

imposició de la forma Monjo. Encara que desaparegué, tam-

bé en els documents siscentistes valencians hi ha encara una 

certa presència de la variant antiga Monge, a la Safor: referida 

a Daimús (APCG, M, 1634; AMG; APBrd, C, 1644; AB-1542, 

lligall 30, Llibre de Milícies) i a Guardamar (ARV, sign. 2323, 

1625, pn Josep Verger) i en menor grau a la Marina (a la docu-

mentació parroquial de la Vall d’Ebo).

El cognom Penyaflor és representat amb una variant 

sense palatalitzar arcaïtzant del grup llatí -nn-, com succeeix 

en la documentació antiga mallorquina:30 Panaflor (APCG, B, 

1614), i la variant amb assimilació de la -l- Planaflor (APCG, B, 

1613). Aquestes formes són a més un document interessant 

del parlar dels emigrants mallorquins, ja que reflecteixen amb 

una a la vocal neutra tònica característica del balear, com a 

resultat de les Ē i Ĭ llatines: p[ə]nya.

Altres fenòmens fonètics tenen un caràcter més ge-

neral en la parla popular, com ara, les assimilacions: Babaloni 

< Babiloni (APRO, D, 1656), les dissimilacions: Columba[r]s 

28. Encara que ja es documentà escadusserament en època medieval, com ja 
hem apuntat, concretament a Castelló de la Plana, en 1398 (guinot, i: 452). 
Sobre aquest cognom vegeu mas - monjo 2003: 529-530, monjo 2009: 202).

29. Moll (1991: 90), Rasico (1982: 108), Coromines (1984: 198), Badia (1984: 
175).

30. Com ara, apareix el cognom Penaflor entre els agermanats d’Alaró (veg. 
Vaquer).
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< Colomba[r]s (APRO, D, 1638), o les metàtesis Mogundí < 

Gamundí (APBjó, D, 1615), Burguera (APCG, D, 1647) / Bru-

guera (ACPG, M, 1615). Ens detindrem en el cognom Babi-

loni. Aquest sol mantenir-se en la documentació valenciana 

amb la seua forma originària a la Safor (per exemple, a Gandia 

(APCG, D, 1649) i a Oliva (APRO, D, 1658), i a la Marina, a 

Xaló, des d’on s’escampà el cognom (APX, M, 1620), o presen-

ta una assimilació interessant: Babaloni a Xaló (APX, B, 1637), 

Piles (ARV, Generalitat, cens de 1646), Oliva (APRO, D, 1656); 

ja que, en la documentació mallorquina dels segles xVi-xVii 

consultada veiem que s’imposà una altra variant dissimilada 

diferent: Bibiloni, que desplaçà la forma originària Babiloni.31

En la forma Segreda < Sagrera (APCG, M, 1634) hi 

ha una variant del cognom afectada per les oscil·lacions en-

tre la -d- intervocàlica i les líquides (l, r), com sol succeir en 

la parla popular (paral·lelament a casos com cadafal/cara-

fal, llidó/lliró, seguidilles/seguirilles, documentats en època 

contemporània).32 El DCVB (s. v. Sagrera) considera pròpia del 

valencià la variant amb -se inicial.

El pas Lledó > Llidó obeeix a la tendència del català 

occidental de palatalitzar la e en contacte amb una conso-

nant palatal (que retrobem en altres cognoms com Giner < 

Gener).33

Finalment ens referirem als casos en què es docu-

menten alteracions de la forma originària dels cognoms, per-

què s’han adaptat dialectalment al valencià o s’han assimilat 

a formes similars usuals al Regne de València, o per la caste-

llanització ortogràfica.

Entre els cognoms que s’adapten al dialecte valencià 

hi ha Vicenç, que es correspon dialectalment al valencià Vi-

cent. A la documentació de la Safor generalment se substitu-

eix la forma mallorquina per la valenciana:34 com ara, trobem 

31. Sobre aquest cognom vegeu mas - monjo (2002a: 132; 2002b: 120).

32. Veg., per exemple, Martines 2000: 137-145.

33. És la forma del llinatge d’un dels nous pobladors de Guardamar, del qual 
tanmateix no podem assegurar l’ascendència insular. La forma mallorquina 
amb què hom sol representar aquest cognom és Lladó —paral·lelament a 
Janer— per confusió ortogràfica de la vocal neutra.

34. A la Marina en la documentació siscentista es representa oscil·lant aquest 
cognom amb la forma originària, la forma valenciana i una reinterpretació del 
cognom mallorquí com si fóra un plural: Vicents (mas - monjo 2002b: 120). És 
important d’assenyalar que la forma insular s’ha mantingut fins a l’actualitat 
(generalment escrit Vicens).

el pollencí Pere Vicenç representat com a Pere Vicent (APCG, 

B, 1610). En alguna ocasió, però, apareix la forma insular (com 

ara, Simó Vicens: APRO, D, 1643). Sens dubte aquesta adapta-

ció dificulta identificar els portadors dels cognoms, si man-

quen altres dades.

Documentem un dels casos més singulars d’adapta-

ció d’un cognom mallorquí per un de valencià amb Paieres, 

que va ser substituït per Pallarés. El cognom Paieres conté 

també l’element dialectal ioditzant característic del balear i a 

més es tracta d’una versió en plural de la forma més general 

Pallera (veg. DCVB, s. v. pallera). Actualment és representat a 

Mallorca generalment com a Payeras o Payeres, encara que 

en la documentació antiga convivia amb altres formes més 

acostades al model normatiu com Palleres o Palleras. Possi-

blement la pronúncia col·loquial mallorquina d’aquesta for-

ma, que sol ometre la iod: [pæéRæs] devia causar certs pro-

blemes de comprensió als escrivans valencians, cosa que pot 

deduir-se per les representacions atestades en diferents co-

marques, com ara, Pueres (a Benimassot) o Peres (a Senija). A 

la Safor està ben documentada encara la forma dialectal ma-

llorquina durant tot el segle: Pajeres (APCG, M, 1637; APCG, D, 

1639), Paieres (APCG, D, 1639; APCG, M, 1661), Paeres (APCG, 

D, 1655; APCG, M, 1671). També hi ha exemples d’adaptació a 

l’estàndard valencià i català general: Palleres (APCG, M, 1637). 

Però el que sorprèn és la identificació d’aquest cognom amb 

la forma Pallarés, que era més habitual en valencià i amb què 

tenia certes similituds fonètiques: Pallarés (AMC, llibre 666, 

pn Antoni Corrals, 1621; APCG, M, 1634; APCG, M, 1655). La 

consulta de la documentació mallorquina ha estat fonamen-

tal a l’hora d’identificar alguns portadors d’aquest llinatge. 

Com ara, el matrimoni documentat a Gandia com a Antoni 

Pallarés i Martina Monge (APCG, M, 1634, 1674) es corres-

pon exactament amb Antoni Palleres/Palleras i Martina Mon-

ja35 de Santa Margalida (APSM, B, 1602, 1603, 1608). Com a 

mostra de les hesitacions que hi havia a l’hora de transcriure 

aquest cognom, mostrarem les variants que hem vist en la 

documentació saforenca consultada del llinatge d’en Pere 

35. La forma Monja és la feminització del cognom Monjo, com sol ser habi-
tual en el registre de les dones (coetàniament trobem també, com ara, Alosa, 
Castellona, Capona, Ferraguda, Marca, Ponça, Ripolla, Rossellona, Seguina, 
Vella).
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Paieres, nascut a Santa Margalida: Pajeres (APCG, M, 1637), 

Palleres (APCG, M, 1637), Pajares (APCG, B, 1627), Pallarés 

(APCG, M, 1655).

L’oscil·lació entre Albà/Alvar per al cognom Albà 

(documentada a l’arxiu parroquial de Piles, 1620, 1624) es 

deu a una reinterpretació del llinatge, potser no reconegut. 

Aquesta mateixa explicació podem donar a la confusió del 

cognom del felanitxer Pere Darder per Dauder (APSMO, m, 

1624, 1631), una forma més característica de l’onomàstica 

valenciana.

En el cas de Cabanelles, Guerau, Planells i Rigo, els 

canvis formals no estan determinats per característiques di-

alectals. En aquest sentit no és gens bo d’explicar per què 

veiem mudat des de l’inici el llinatge pollencí Cabanelles en 

Cabanilles, tant a la Safor com a la Ribera (per exemple, Gas-

par Cabanilles: APCG, 1612). El nou sufix no respon a un ús 

valencià, pareix més aïna un indici de castellanització. En el 

cas de Guerau (APCG, B, 1634; APFv, B, 1637) i Grau (APCG, 

M, 1632), l’alternança potser obeeix més l’assimilació a una 

forma més freqüent en valencià —Grau—, tot i que l’etimo-

logia siga diferent; com potser també succeeix amb el cog-

nom eivissenc Planells, que és representat com a Planelles 

(APCG, 1621, 1636),36 o Colomar, que es confon ocasional-

ment amb Colomer (APCG, M, 1633). En el cas de Rigo, un 

cognom mallorquí de possible origen italià (< (Ar)rigo ‘Enric’, 

com proposa el DCVB, s. v. Rigo), les representacions a voltes 

l’assimilen al castellà: Rio (APCG, M, 1620; APCG, B, 1629), 

Riquo (APCG, D, 1652).

Hi ha suficients testimonis per a documentar l’evo-

lució del cognom menorquí Todorí —més conegut per 

la forma Tudurí (< Theuderic, segons el DCVB, s. v. Tudu-

rí)— cap a la forma Todolí. Respon a una simple alternan-

ça fonètica entre les laterals r > l; no sabem si influïda per 

analogia per l’acabament d’altres cognoms com Bertolí o 

Motxolí. Aquest canvi es degué produir en el segle xVii, com 

podem observar a través dels testimonis escrits. Així, veiem 

que es manté encara parcialment la forma Todorí o Tudorí 

en els textos notarials i parroquials del primer terç del segle 

xVii (com ara: «Pere Todorí, habitador del lloch de Daymús, 

36. Per exemple, «Josep Planelles, natural de Yvissa» (APCG, D, 1636).

APCG, M, 1618),37 acompanyada de les versions amb -l-: Tu-

dolí (APMtx, M, 1655), Teodolí (APPa, D, 1628), Todolí (per 

exemple, «Francés Todolí, llaurador fill de Pere y de Ma. Pons, 

natural de la vila de Mahó del Regne de Mallorca y resident 

en la Alquerieta de Tamarit, Parròquia de Daymús», APCG, 

M, 1625).38 Posteriorment es generalitzà al País Valencià la 

forma que ara coneixem.

Mòger és un llinatge toponímic mallorquí, derivat del 

nom d’una població del Penedès: Moja. A la documentació 

parroquial de Gandia, per influx de la pronúncia mallorquina, 

es representa curiosament d’un mode més etimològic: Moja 

(APCG, B, 1625); solem trobar aquest mateix fenomen quan 

s’escriu el nom de Sóller, que té la mateixa terminació: «Jau-

me Micó, nat. de la vila de Solla, Regne de Mallorca» (APCG, 

M, 1671).

No sabem si hem d’atribuir a l’etimologia popular 

les variacions Feminia < Femenia (APRO, B, 1619, APCG, M, 

1620), Urrac < Horrac (APRO, D, 1635), que tanmateix no han 

arribat fins a l’actualitat.

En el cas d’Arnal ens trobem davant d’una forma no 

atestada a Eivissa,39 potser és una transcripció poc reeixida 

del llinatge Arnau, assimilada a la forma Arnal, documentada 

a València.40

La castellanització ortogràfica afectà en gran mesura 

la forma d’alguns cognoms i arribà a crear variants diferents 

de la forma introduïda de Mallorca. Pel que fa al so africat 

sonor, ja tenim mostres en ch en la documentació redactada 

en català, per exemple: Jaume Moncho (de Daimús: APCG, M, 

1632) o Gregori Puchol (de Gandia: APCG, D, 1646). Més ra-

dicals foren les castellanitzacions no només formals que tro-

bem en documents redactats en aquesta llengua (com ara, 

Albanejo < Albanell: APRO, D, 1654; Alemán < Alemany: APRO, 

D, 1652; Campos < Camps: APPa, B, 1637).

Així mateix són importants els canvis pel fenomen 

de la pluralització, una tendència habitual en la creació de 

37. Per exemple: Todorí (AMC, llibre 662, pn Antoni Corrals i llibre 664, pn 
Antoni Corrals, 1622; ARV, pn Josep Verger, sign. 2323, 1623, 5/9/1625; sign. 
2324, 1627; APCG, M, 1618); Tudorí (AMC, llibre 666, pn Antoni Corrals, 1621).

38. Mas – Monjo - Mas (2007: 19).

39. Prenem com a referència marí (1981).

40. guinot 1999: i, 489.



[ 151 ]

L’aportació onomàstica baLear a La safor en eL segLe xvii

cognoms. Vegeu-ne diverses mostres il·lustratives: Brulles 

< Brull (APCG, B, 1613), Cifres (o Sifres) < Cifre (APCG, M, 

1645, 1653; APCG, D, 1648; 1663), Fonts < Font (APCG, D, 

1634), Gomiles < Gomila (APCG, D, 1647), Pieres < Piera,41 

Salas < Sala (APCG, M, 1634), Ximenes < Ximeno.42 Però 

també hi ha exemples del cas contrari: Solivera < Soliveres 

(APCG, M, 1611).

conclusions

Durant el segle xVii la Safor va acollir una bona quan-

titat d’emigrants d’origen balear que en gran part contribuï-

ren a la repoblació d’unes quantes localitats de la comarca 

que havien quedat despoblades després de l’expulsió dels mo-

riscos. Sobretot la seua presència es féu palesa en els nous ve-

ïnats de Daimús, Guardamar, Miramar, Tavernes —i Alcudiola 

i Massalali—, Vilallonga, Xeresa i Xeraco, encara que també es 

feren molt presents a les viles i ravals de Gandia i Oliva i, en 

menor grau, en altres pobles. Tot i que l’emigració va ser més 

intensa en el temps del repoblament, hi ha indicis d’un mo-

viment continu de balears al llarg del segle, tant abans com 

després de la repoblació, pel que fa sobretot a les viles de 

Gandia i Oliva.

Els emigrants procedien sobretot de Mallorca. Entre 

les poblacions de què es coneix concretament l’origen des-

taquen Santa Margalida, Pollença i la Ciutat de Mallorca, en 

menor grau, Llucmajor, Binissalem, entre altres. Molt caracte-

rística de la Safor va ser l’assentament d’eivissencs, que des-

tacaren sobretot a Xeraco, però també es feren força presents 

a Gandia, Oliva i Vilallonga. Així mateix es documenta l’arri-

bada de menorquins.

Podem considerar, a la llum de la documentació 

disponible, que la presència dels balears va ser tan impor-

tant a la Safor com a la Marina i el Comtat. Una bona part 

dels balears que s’hi establiren vingueren directament de les 

Illes; encara que una part procedien d’assentaments valen-

cians anteriors, dins de la dinàmica habitual del procés de 

41. Per exemple, Joannes Pierres de Daimús (AMC, llibre 667, pn Antoni Cor-
rals, 1623) i Joan Piera (ARV, sign. 2322, 1622).

42. Ximenes apareix com la forma del cognom d’una dona mallorquina. En un 
mateix registre de matrimoni apareixen un pare i una filla anomenats Sala i 
Salas respectivament (APCG, M, 1634).

repoblació, en què foren habituals els canvis de residència 

dels colons.

Per força, aquesta intensa migració de l’Edat Mo-

derna degué tenir conseqüències antropològiques, que en 

bona part justificarien determinades característiques actuals 

d’aquesta contrada, com ara el component onomàstic i certs 

fenòmens dialectals.43 Aquests elements han contribuït a con-

figurar la personalitat d’aquest territori.

L’onomàstica constitueix un document preciós que 

deixa constància del fet històric del repoblament,44 ja que 

bona part dels cognoms que actualment són característics 

de la Safor procedeixen d’aquest període, com ara, Adro-

ver, Albanell, Alemany, Bofí, Burguera, Cabanilles, Calafat, 

Cànoves, Cardona, Femenia, Ferragut, Marí, Mas, Mengual, 

Monjo, Moragues, Orovai, Planes, Ribes, Rosselló, Salom, 

Santceloni, Seguí, Terrades, Todolí o Tur. Molt sovint fins i 

tot es podria precisar més concretament de quina vila o 

illa procedien, si es tracta de cognoms molt característics; 

com ara: Pollença (Cabanilles), Santa Margalida (Calafat, 

Femenia, Mengual, Monjo, Moragues, Planes), Maó (Todo-

lí), Eivissa (Bofí, Cardona, Marí, Orovai, Torres, Tur), Santa 

Margalida o Eivissa (Ribes, Rosselló, Serra). Tanmateix, el fet 

que l’onomàstica valenciana coincidís en gran part amb la 

mallorquina ens impedeix de saber amb certesa l’ascen-

dència d’aquells llinatges que eren duts alhora pels safo-

rencs i pels emigrants balears; i en algun cas, a més, per 

alguns repobladors d’origen valencià o català (com ara, Ba-

llester, Bonet, Ferrer, Gilabert, Marc, Martí, Mestre, Oliver, 

Pellisser, Piera, Sala, Soler, Vives).

Els canvis formals en alguns cognoms feren possi-

ble la creació de formes valencianes pròpies a partir dels 

cognoms introduïts de les Balears, com ara, Amengual > 

Mengual, Orvai > Orovai / Oroval, Todorí / Tudurí > Todolí. En 

43. Hi ha diversos treballs que s’han referit a l’influx balear en el parlar de 
la Safor, com torres garcia (2004) o lloret - mas (2012: 229-236), però so-
bretot cal destacar la tesi de Joan Giner El parlar de la Safor (2016), en què 
s’analitza exhaustivament l’element mallorquí a la Safor, una part de les con-
clusions de la qual es donaren a conèixer en un estudi monogràfic sobre la 
Valldigna (giner 2013).

44. L’interés per l’onomàstica d’origen balear a la Safor s’ha fet palés en al-
gun article de caràcter divulgatiu com el de malonda (1998) en què s’intuïa 
l’abast del fenomen.
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algun cas, la transformació devia respondre a l’influx d’una 

forma valenciana preexistent, com ara, Paieres > Pallarés, en 

altres hi havia l’influx castellanitzant, bé morfològic (Caba-

nelles > Cabanilles), bé gràfic (Monjo > Moncho).

FONTS DOCUMENTALS
AHN Archivo Histórico Nacional
AMC Arxiu Municipal de Cullera
AMFC Arxiu Municipal de la Font d’en Carròs
AMG Arxiu Municipal de Gandia
APBcar Arxiu Parroquial de Benipeixcar
APBjó Arxiu Parroquial de Beniarjó
APBrà Arxiu Parroquial de Benirredrà
APBrd Arxiu Parroquial de Bellreguard
APBró Arxiu Parroquial de Benifairó de la Valldigna
APCar Arxiu Parroquial de Carcaixent
APCG Arxiu Parroquial de la Col·legiata de Gandia
APCX Arxiu Parroquial de la Col·legiata de Xàtiva
APFv Arxiu Parroquial de Favara
APFC Arxiu Parroquial de la Font d’en Carròs
APMtx Arxiu Parroquial de Montitxelvo
APO Arxiu Parroquial d’Orba
APPa Arxiu Parroquial de Palma de Gandia
APPe Arxiu Parroquial de Pego
APPi Arxiu Parroquial de Piles
APRG Arxiu Parroquial del Real de Gandia
APRO Arxiu Parroquial del Raval d’Oliva
APSM Arxiu Parroquial de Santa Margalida
APSMO Arxiu Parroquial de Santa Maria d’Oliva
APT Arxiu Parroquial de Tàrbena
APVga Arxiu Parroquial de Vilallonga
APX Arxiu Parroquial de Xaló
ARV Arxiu del Regne de València
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ANNEX

EMIGRANTS ORIüNDS DE LES ILLES BALEARS ESTABLITS 

A LA SAFOR

Oferim les últimes dades que tenim disponibles so-

bre els balears establits a la Safor en el segle xVii, incloent-hi 

els ja establits des del darrer terç del segle anterior. Estan dis-

tribuïts per localitats, amb la qual cosa poden haver-hi repeti-

cions d’alguns individus que visqueren en més d’un indret. Els 

presentem ordenats per cognoms i sempre que serà possible 

vindran acompanyats de les següents dades: nom dels pares 

(filiació), nom del cònjuge (amb asterisc vindran els noms dels 

cònjuges en els matrimonis de què hi ha notícia o sospita que 

es formaren al Regne de València), el lloc d’origen, la font d’on 

obtenim la informació i l’any en què està documentada la 

seua presència per primera volta en un lloc. Pel que fa al lloc 

d’origen, indiquem el topònim si hi ha constància documental 

en els arxius valencians o balears consultats. En cas contrari, 

indiquem que la persona és MPB (molt probablement balear) 

o PB (possiblement balear) atenent al grau d’acompliment 

d’aquestes condicions: (1) du un cognom exclusiu de les Ba-

lears, (2) du un cognom atestat com a illenc en la mateixa 

població (sobretot si és de repoblació), (3) forma part d’un 

matrimoni en què els dos cònjuges porten cognoms caracte-

rístics d’una localitat o illa balear (per exemple, Joan Calafat 

i Isabet-Joan Malonda duen cognoms característic de Santa 

Margalida, o Jaume Torres i Antonina Ramon, duen cognoms 

característics d’Eivissa). Poden haver-hi altres condicionants 

auxiliars, com ara, que la persona aparega esmentada en un 

document vinculada a altres illencs (com ara, com a padrí en 

el bateig d’un fill de balears).45

Representem els cognoms amb una ortografia que 

respecta les normes ortogràfiques vigents en català, superant 

les possibles variants formals (mantenim, però, el doblet Pa-

ieres/Pallarés ).

Dels eivissencs Jaume i Pere Cardona, establits a l’Al-

queria de la Comtessa i Rafelcofer respectivament, no indi-

quem la vénda (partida) d’on indica la documentació que eren 

naturals sinó el municipi on està situada: es Boletar (parròquia 

de Sant Llorenç de Balàfia, terme de Sant Joan de Labritja).

Per a Xeraco hem fet servir algunes dades obtingudes 

del treball inèdit de Francesc Torres Navarrete sobre l’església 

de Xeraco, a qui agraïm la gentilesa. Entre la informació hi ha 

els capbreu de 1614 i diversos documents notarials. Indiquem 

aquesta font amb l’abreviatura «TN: any».

45. Altres indicis han estat descartats per no ser tan determinants, com per 
exemple, el possible reflex de la vocal neutra en la forma Sagunoles < Segu-
nyoles («Bartomeu Sagunoles», establit a Xeresa [APCG, B, 1617], la muller 
del qual du el cognom Guinard, de què no podem saber amb certesa si es 
tracta d’una representació del llinatge Ginart, ben atestat a Mallorca, o és una 
forma diferent). Així mateix Paguer (APBró, D, 1649), possible masculinització 
de Peguera.
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Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

cAstell Pau   PB ARV, pn Josep Verger, sign. 2323, 1622 1622

rAmon Joan   PB ARV, pn Josep Verger, sign. 2323, 1623 1623

ribes Pere   PB ARV, pn Josep Verger, sign. 2323, 1623 1623

todorí Francesc   MPB ARV, pn Josep Verger, sign. 2327, 1622 1633

benipeixcAr

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

cAbAnilles Jaume Gaspar + Caterina Cifre  Pollença APBcar, B, 1611 1611

muntAner Esteve   PMB APBcar, M, 1617 1617

soliVeres Joan   Pollença APBcar, B, 1626 1626
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benirredrà

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

cApó Andreu  Joana Torrents MPB APBdrà, B, 1633 1633

Font Joan  Francesca Vidal* PB APBrà, B, 1627 1627

FullAnA Bàrbera   MPB APBrà, C, 1657 1657

FullAnA Julià   MPB APBrà, C, 1657 1657

sAntceloni Joan   MPB APCG, M, 1643 1643

todorí Francesc   MPB ARV, pn Josep Verger, 1633 1633

todorí Pere   MPB APBrà, 1633 1633

torrents Joana  Andreu Capó MPB APBdrà, B, 1633 1633

VidAl Francesca  Joan Font* PB APBrà, B, 1627 1627

cAstellonet

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

plAnelles Vicent Pere + Francesca Rosselló  Eivissa APRò, M, 1695 1695

dAimús

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

AlbAnell Sebastià  Francina Verger* MPB AAPO, M, 1643 1643

AlbAnell Miquel   MPB APRO, D, 1654 1654

cAnet Martí   PB AMC, llibre 662, pn Antoni Corrals, 1616 1616

cAstelló Antoni   PB AMG, sign. 1542, 1637 1637

cAstelló Bartomeu  Caterina Esteve MPB AMG, AB-1877, 1618 1618

cerdà Pere   PB AMG, AB-1988, 1640 1640

coll Marianna  Antoni Todolí Maó APBontitxelvo, M, 1655 1655

colomAr Andreu   Eivissa ARV, sign. 2321, 1622 1622

colomAr Guillem   Eivissa AMG, AB-1988, 1640 1640

colomAr Joana   Eivissa APCG, 1654 1654

colomAr Pere  Bartomeua Sunyer Eivissa AMC, llibre 667, pn. Antoni Corrals, 1623 1623

esteVe Caterina   PB APBgd, C, 1644 1644

guArdiolA Joan   PB Alemany 2014: 323 1616

mAçAnet Joan  Joana Soliveres* Mallorca Alemany 2014: 323 1612

menguAl Caterina  Jaume Monjo
Santa 
Margalida AMG, AB-1988, 1640 1640

menguAl Joan  Margalida Serra Mallorca Alemany 2014: 323 1611

menguAl Joan
Joan + Margalida 
Serra  MPB AMG, AB-1988, 1640 1639

miquel Jaume   PB AMG, AB-1988, 1640 1640

miquel Jeroni   PB AMG, sign. 1542, 1637 1637



[ 160 ]

Antoni MAs i Forners / JoAn-LLuís MonJo i MAscAró / Josep MAs i MArtí

molines Joan
Joan + Margalida 
Calafat Rafela Monjo

Santa 
Margalida AMG, AB-1988, 1640 1640

monJo Jaume  Caterina Mengual
Santa 
Margalida Alemany 2014: 323 1615

monJo Joan   
Santa 
Margalida AMG, AB-1988, 1640 1640

monJo Rafela   
Santa 
Margalida APBgd, C, 1644 1644

morAgues Gabriel   PB Alemany 2014: 323 1616

morell Gabriel   PB Alemany 2014: 323 1616

oliVer Joan
Joan + Antonina 
Carrió  Mallorca APCG, M, 1635 1635

oliVer Joana   PB APCG, D, 1647 1647

pAieres Antoni  Martina Monjo
Santa 
Margalida APCG, M, 1634 1634

pAllArés Jaume   
Santa 
Margalida Alemany 2014: 323 1615

pAllArés Joana  Pere Planes
Santa 
Margalida Barber 2010: 119 1658

perpinYà Joan   PB AMC, llibre 666, pn. Antoni Corrals 1621

pierA Joan   PB Alemany 2014: 323 1617

plAnes Antoni   
Santa 
Margalida AMC, llibre 667, pn. Antoni Corrals, 1623 1623

plAnes Pere  Joana Pallarés
Santa 
Margalida Barber 2010: 119 1658

rierA Miquel   PB Alemany, 2014: 323 1616

rocA Joan   Mallorca AHN, Osuna, caixa 733, 1617 1617

roselló Antoni
Joan i Andreua 
Arabí  Eivissa Alemany 2014: 323 1615

rosselló Joan   Eivissa AHN, Osuna, caixa 733, 1617 1617

rosselló Joana  Sebastià Serra
Santa 
Margalida APX, M, 1629 1629

sAurinA Sebastià   MPB AMC, llibre 666, pn. Antoni Corrals 1621

serrA Joan   MPB AMG, sign. 1542, 1637 1637

serrA Margalida  Joan Mengual MPB APBgd, C, 1644 1644

serrA Sebastià  Joana Rosselló
Santa 
Margalida APX, M, 1629 1629

soliVeres Joan   MPB AMC, llibre 667, pn. Antoni Corrals, 1623 1623

sunYer Bartomeua   Pere Colomar Eivissa APBgd, C, 1644 1644

todorí Antoni  Marianna Coll Maó APBontitxelvo, M, 1655 1655

todorí Pere   Maó CENS1646 1646

VidAl Joan   PB Alemany, 2014: 323 1616
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lA Font d’en cArrÒs

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

FemeniA Antoni   MPB APFC, Rac, 1620 1620

Font Margalida   MPB APCG, M, 1633 1633

ponç Francesc PB AMFC, ii. 3 1636

ponç Nicolau PB AMFC, c. 2, ii. 4 1623

mAlondA Francesc Jaume + Margalida Venrell  Santa Margalida APRO, M, 1635 1635

mArcó Martí   Mallorca APFC, Rac, 1620 1620

gAndiA

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

AbrAm Joan
Jeroni + Francina 
Mesquida  Artà APCG, M, 1655 1655

AdroVer Francesc Francesc + Isabet Font Isabet Torrents Mallorca APCG, B, 1616 1616

bAbiloni Joan   MPB APCG, D, 1649 1649

bAlAguer Elisabet  Bartomeu Llombart PB APCG, M, 1602 1602

bAllester Antoni  Margalida Mateu* Mallorca APCG, M, 1610 1610

bAuçà Joan   MPB APCG, M, 1590 1590

bAuçà Joana  Bartomeu Mengual MPB APCG, M, 1630 1630

bAuçà Tomàs   MPB APCG, B, 1625 1625

beltrAn Pere  Paula Ramis PB APCG, B, 1619 1619

benimelis Gabriel   MPB APCG, M, 1604 1604

benimelis Josep Gabriel  AMP APCG, M, 1604 1604

benimelis Miquel  Anna Armengol* MPB APCG, M, 1582 1582

bennàsser Antoni   MPB APCG, M, 1643 1643

bennàsser Joan   Mallorca APCG, M, 1587 1587

bennàsser Miquel   MPB APCG, M, 1615 1615

berenguer Eulàlia Gabriel Frederic Rimbau*
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

berenguer Gabriel  Caterina Durà*
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

berenguer Joana Joan  Mallorca APCG, M, 1602 1602

berenguer Joana  Nadal Rimbau* Mallorca APCG, M, 1602 1602

bisbAl Benet
Pere-Joan + Caterina 
Maiol  Sóller APCG, M, 1682 1682

bisbAl Jaume  Esperança Cànoves* MPB APCG, M, 1650 1650

bisbAl Jaume
Pere-Joan + Joana 
Ripoll  MPB APCG, M, 1622 1622

bisbAl Jaume  Esperança Cabanilles MPB APCG, B, 1623 1623

boÏgues Gabriel   Mallorca APCG, m, 1601 1601
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bonet Andreu
Antoni + Esperança 
Riera  Vila d’Eivissa APCG, M, 1698 1698

bonet Antoni   Mallorca APCG, M, 1619 1619

bonet Montserrat   ¿Eivissa? APCG, 1633 1633

borràs Bartomeu   Mallorca APCG, D, 1665 1665

bosc Josep  Joana Vilar* Mallorca APCG, M, 1611 1611

bosc Margalida Josep Bosc? Joan Perpinyà* Menorca? APCG, D, 1646 1646

bosc Sebastià  Margalida Ponç Menorca APCG, D, 1634 1634

bosc Simó   PB APCG, D, 1646 1646

brulles Francesca  Antoni Montcades Mallorca APCG, B, 1613 1613

burguerA Andreu  Joana A. Cànoves* Mallorca APCG, M, 1614 1614

cAbAnilles Antonina Gaspar + Caterina Cifre Joan Quintana* MPB APCG, B, 1624 1624

cAbAnilles Bartomeu   Menorca APCG, D, 1634 1634

cAbAnilles Esperança  Jaume Bisbal MPB APCG, B, 1623 1623

cAbAnilles Gaspar  Caterina Cifre Pollença APCG, B, 1612 1612

cAbAnilles Jaume Gaspar + Caterina Cifre Caterina Cifre Pollença APCG, M, 1625 1625

cAbAnilles Margalida  Jaume Monjo* MPB APCG, B, 1634 1634

cAbot Onofre  Pràxedes Jaume Mallorca APCG, D, 1634 1634

cAlAFAt Joan  Isabet Joan Malonda MPB APCG, B, 1623 1623

cAmps Anna
Guillem + Caterina 
Mestre  Mallorca APCG, M, 1623 1623

cAmps Guillem  Caterina Mestre Mallorca APCG, M, 1623 1623

cAnAldA Esteve   
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1601 1601

cAnAls Joan   Mallorca APCG, D, 1674 1674

cAnAls Joan-Baptista
Antoni + Apol·lònia 
Jutge  

Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1656 1656

cAno Sebastià  Margalida Fluixà* Mallorca APCG, M, 1615 1615

cànoVes Agustí   Mallorca APCG, M, 1614 1614

cànoVes Anna Agustí  Mallorca APCG, M, 1615 1615

cànoVes Esperança   MPB APCG, B, 1616 1616

cànoVes Joana-Anna Agustí Andreu Burguera Mallorca APCG, B, 1628 1628

cànoVes Margalida  Jaume Cardell* MPB APCG, M, 1659 1659

cànoVes Sebastià  Margalida MPB APCG, B, 1616 1616

cAnYAdA Eulària  Vicent Ferrer PB APCG, 1633 1633

cAnYAdA Pere   Eivissa APCG, 1632 1632

cApó Andreu  Joana Torrents MPB APCG, B, 1626 1626

cApó Joan Margalida Ximeno  MPB APCG, M, 1622 1622

cArdell Bernat  Anna Ximeno MPB APCG, B, 1638 1638
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cArdell Bernat   MPB APCG, D, 1651 1651

cArdell Jaume  Margalida Cànoves* MPB APCG, M, 1659 1659

cArdonA Joan Jaume + Francina Serra  Eivissa APCG, 1630 1630

cArreres Jaume   PB APCG, D, 1641 1641

cArrió Antoni  Joana Ferragut MPB APCG, B, 1615 1615

cArrió Joan  Joana-Anna Mas MPB APCG, D, 1647 1647

cAstell Pereta  Bartomeu Moner MPB APCG, D, 1636 1636

cAstelló Agustina  Sebastià Torres MPB APCG, 1636 1636

cAstelló Joan   Mallorca APCG, B, 1615 1615

cerdà Antoni   Mallorca APCG, M, 1611 1611

cerdà Francina Antoni Esteve Seguí* Mallorca APCG, M, 1611 1611

cerdà Isabet  Joan Oliver PB APCG, B, 1633 1633

cerdà Melcior   PB APCG, D, 1650 1650

cerVerA Gabriel   PB APCG, B, 1613 1613

ciFre Caterina  Gaspar Cabanilles MPB APCG, M, 1618 1618

ciFre Isabet Joan Joan Mas* Mallorca APCG, M, 1611 1611

ciFre Joan  Margalida Martorell Pollença APCG, M, 1611 1611

ciFre Joana   MPB APCG, B, 1610 1610

ciFre Joana Joan Gabriel Coll* Mallorca APCG, M, 1611 1611

ciFre Salvadora Joan Salvador Joan* Pollença APCG, B, 1610 1610

ciFre Úrsula  Pere Vicent Pollença APCG, B, 1610 1610

ciFres Pere Pere + Margalida Valls  
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1653 1653

cintes Joana  Domingo Juneda MPB APCG, 1614 1614

coll Gabriel  Joana Cifre* Mallorca APCG, M, 1611 1611

colomAr Gaspar   ¿Eivissa? APCG, 1641 1641

colomAr Joan   MPB APCG, 1639 1639

colomAr? Marianna  Gaspar Ferrer MPB APCG, 1633 1633

colombArs Josep   MPB APCG, D, 1656 1656

cortell Francesca   MPB APCG, D, 1639 1639

cortell Gabriel   MPB APCG, D, 1656 1656

cortell Joana  Antoni Perpinyà* MPB APCG, M, 1646 1646

cortell Magdalena  Martí Sard MPB APCG, B, 1634 1634

coVes Antonina  Bartomeu Mas PB APCG, M, 1644 1644

coVes Francesc   PB APCG, M, 1632 1632

crespí Isabet  Joan Estrader Pollença APCG, B, 1610 1610

del cànem Magdalena   MPB APCG, B, 1613 1613



[ 164 ]

Antoni MAs i Forners / JoAn-LLuís MonJo i MAscAró / Josep MAs i MArtí

delgAdo Baptista   
Ciutat de 
Mallorca APCG, D, 1649 1649

dies Velloquina?   Eivissa APCG, M, 1633 1633

domènec Joana  Miquel Escales PB APCG, B, 1622 1622

eiximeno Pere   PB APCG, M, 1615 1615

escAles Miquel  Joana Domènec MPB APCG, B, 1622 1622

estAlric Antoni   MPB APCG, M, 1612 1612

estelA Joan  Clara Moja MPB APCG, B, 1625 1625

estrAder Joan  Isabet Crespí Pollença APCG, B, 1610 1610

FAr Bartomeu  Joana Fonts* MPB APCG, B, 1637 1637

FemeniA Montserrat   MPB APCG, M, 1627 1627

FerrAgut Joana  Antoni Carrió MPB APCG, B, 1615 1615

Ferrer Bernat Andreu i Fca. Rosselló  Eivissa APCG, M, 1621 1621

Ferrer Bernat  Caterina Valls PB APCG, D, 1637 1637

Ferrer Gaspar  Marianna Colomar? MPB APCG, 1633 1633

Ferrer Joan  Jacinta Martí* Mallorca APCG, M, 1623 1623

Ferrer Joan  Antonina Rigo PB APCG, D, 1652 1652

Ferrer Joana  Gaspar Soliveres Pollença APCG, M, 1621 1621

FiguerolA Rafel  Caterina Fluixà* PB APCG, M, 1614 1614

Fiol Miquel   Mallorca APCG, M, 1618 1618

Fluixà Caterina  Rafel Figuerola* MPB APCG, M, 1614 1614

Fluixà Isabet
Joan + Margalida 
Comelles Antoni Saletes* Muro APCG, M, 1617 1617

Fluixà Margalida  
Jaume Pieres / Sebastià 
Cano* MPB APCG, M, 1615 1615

Fluixà Margalida  
Sebastià Cànoves / Joan 
Ponç* MPB APCG, M, 1618 1618

Font Antonina   PB APCG, B, 1615 1615

Font Joan Martí + Pereta Serra  Petra APCG, M, 1624 1624

Font Joan  Francesca Vidal PB APCG, B, 1619 1619

Font Joan   Mallorca APCG, B, 1636 1636

Font Miquel   Mallorca APCG, B, 1636 1636

Font Pere   Mallorca PCG, D, 1636 1636

Fonts Joana  Bartomeu Far* PB APCG, B, 1637 1630

FornAri Guillem   Mallorca APCG, D, 1633 1633

FronterA Antònia Miquel + Antònia Pisà  
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1695 1695

FullAnA Joana  Joaan Terrassa MPB APCG, B, 1620 1620

gilAbert Mateu Antoni Francesca Ferrer* Mallorca APCG, M, 1621 1621
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gilAbert Mateu  Antonina Vicent Mallorca APCG, M, 1637 1637

gilAbert Montserrat
Montserrat + Margalida 
Pujol  Mallorca APCG, M, 1637 1637

gilAbert Sebastià   MPB APCG, B, 1620 1620

ginArt Rafel  Isabet Ximeno* MPB APCG, M, 1643 1643

ginestAr Guillem   MPB APCG, D, 1651 1651

gomiles Miquel   MPB APCG, D, 1647 1647

grAu Antoni  Joana Seguí* PB APCG, M, 1632 1632

guAsc Antoni Bernat + Joana Ferrer  Eivissa APCG, M, 1667 1667

guillem Caterina   Eivissa APRG, M, 1632 1632

JAume Joan   PB APCG, D, 1634 1634

JAume Pràxedes  Onofre Cabot Mallorca APCG, D, 1634 1634

JoAn Antoni Antoni + Margalida Fiol  
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1622 1622

JoAn Jaume Joan + Margalida Fiol  
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1618 1618

JoAn Miquel   PB APCG, B, 1628 1628

JoAn Onofre  Isabet Rigo? PB APCG, B, 1621 1621

JoAn Salvador Antoni Salvadora Cifre* Mallorca APCG, M, 1610 1610

JoVens Antoni  Maria Mesquida* PB APCG, D, 1658 1658

JoVer Domingo  Joana Sintes PB APCG, B, 1614 1614

JunedA Domingo  Àngela Todorí PB APCG, B, 1617 1617

llombArd Bartomeu  Elisabet Balaguer PB APCG, M, 1602 1602

llorenç Anna   PB APCG, M, 1631 1631

llorenç Coloma  Bartomeu Roca Mallorca APCG, B, 1610 1610

llull Nicolau Marc + Anna Calbó  
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1683 1683

mAçAnet Joan  Joana Soliveres* Mallorca APCG, B, 1617 1617

mAçAnet Miquel  Francesca Soliveres* Mallorca APCG, M, 1611 1611

mAlondA Antoni
Francesc i Isabet 
Camarilles  Eivissa APCG, M, 1643 1643

mAnerA Miquel
Bartomeu + Caterina 
Parets Violant Estalric* MPB APCG, M, 1617 1617

mArí Jacinta Miquel  MPB APCG, 1619 1619

mArí Miquel   MPB APCG, 1619 1619

mArimon Jaume  Antonina Serra Mallorca APCG, B, 1619 1619

mArimon Jerònima Joan + Antonina Palús  Muro APCG, M, 1628 1628

mArimon Joan  Antonina Palús Muro APCG, M, 1628 1628

mArtí Marianna  Antoni Planelles MPB APCG, B, 1625 1625

mArtí Pere   Mallorca APCG, D, 1649 1649
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mArtorell Bartomeu  Àngela Miquel Mallorca APCG, M, 1628 1628

mAs Bartomeu  Antonina Coves PB APCG, M, 1644 1644

mAs Joan  Isabet Cifre* Mallorca APCG, M, 1611 1611

mAs Joan
Guillem + Bàrbera 
Femenia  

Santa 
Margalida APCG, M, 1656 1656

mAs Joana-Anna  Joan Carrió PB APCG, D, 1647 1647

mAs Onofre   Mallorca APCG, M, 1612 1612

mAtes Margalida  Antoni Ballester* Mallorca APCG, M, 1610 1610

mAteu Joan   Mallorca APCG, D, 1633 1633

mAteu Margalida  Antoni Ballester* Mallorca APCG, M, 1610 1610

mAteu Mateu  Joana Oliver MPB APCG, B, 1626 1626

melis Bartomeu  Joana Bauçà MPB APCG, M, 1630 1630

menguAl Joan Joan + Margalida Serra  MPB APCG, M, 1652 1652

menguAl Joan
Joan + Magdalena 
Guasp  MPB APCG, M, 1674 1674

menguAl Maria  Antoni Jover* MPB APCG, D, 1658 1658

mestre Caterina  Guillem Camps Mallorca APCG, M, 1623 1623

mestre Jaume
Jaume + Margalida 
Torres  Sóller APCG, M, 1671 1671

micó Àngela   Mallorca APCG, M, 1628 1628

miquel Antoni Pere + Caterina Cotas  Benissalem APCG, M, 1618 1618

miquel Joan Pere + Caterina Cotas  Benissalem APCG, M, 1618 1618

miquel Pere  Caterina Cotes Benissalem APCG, M, 1618 1618

mir Antoni
Mateu + magdalena 
Llull  Mallorca APCG, M, 1689 1689

mir Clara  Joan Estela PB APCG, B, 1625 1625

moner Bartomeu  Pereta Castell MPB APCG, D, 1636 1636

moner Pereta  Gabriel Seguí Mallorca APCG, M, 1637 1637

monJo Jaume  Margalida Cabanilles* MPB APCG, B, 1634 1634

montAner Antoni  Francesca Brulles Mallorca APCG, B, 1613 1613

montAner Joan   PB APCG, M, 1618 1618

mórA Tomàs Martí + Caterina  Santa Eulària APCG, M, 1667 1667

múrciA Joan
Antoni + Caterina 
Torres  Eivissa APCG, M, 1596 1596

nAdAl Montserrat   PB APCG, B, 1621 1621

negre Caterina  Joan Piera Mallorca APCG, B, 1611 1611

nicolAu Antonina
Joan + Antonina 
Rosselló  

Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1620 1620

noguerA Baptista   Mallorca AMG, si. AB1876 1599
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oliVer Joan  Antonina Rosselló
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1620 1620

oliVer Joan  Isabet Cerdà PB APCG, B, 1633 1633

oliVer Joana  Mateu Melis PB APCG, B, 1626 1626

omAr Jaume   MPB APCG, M, 1610 1610

omAr Joana Anna   MPB APCG, B, 1624 1624

omAr Pere  Vicenta Ferragut* MPB APCG, M, 1626 1626

orell Jaume
Sebastià + Margalida 
Ponç  

Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

orell Pere   MPB APCG, M, 1645 1645

orell Sebastià   MPB APCG, B, 1629 1629

pAieres Antonina
Pere + Bàrbera 
Ximenes  Mallorca APCG, M, 1633 1633

pAieres Pere  Bàrbera Ximenes Mallorca APCG, M, 1633 1633

pAllArés Antoni  Marianna Rigo MPB APCG, B, 1629 1629

pAllArés Antonina  Joan Marimon Muro APCG, M, 1628 1628

pedrós Margalida  Antoni Sales PB APCG, B, 1613 1613

perelló Antoni  Joana Cortell MPB APCG, M, 1646 1646

perelló Joan  
Margalida Roca*/ Margalida 
Bosc* MPB APCG, B, 1640 1640

perelló Marianna  Antoni Seguí MPB APCG, B, 1624 1624

perelló Pere
Joan+Magdalena 
Anglada  

Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1667 1667

picornell Joan  Caterina Nicolau Mallorca APCG, B, 1611 1611

plAnelles Josep   Eivissa APCG, D, 1636 1636

plAnes Joan  Margalida Fluixà
Santa 
Margalida APCG, B, 1619 1619

ponç Martí   PB APCG, M, 1638 1638

puig Miquel Pere + Joana Vidal  Llucmajor APCG, M, 1632 1632

quintAnA Joan Joan + Eulàlia Mas Antonina Cabanilles* Mallorca APCG, B, 1624 1624

quintAnA Paula  Pere Beltran MPB APCG, B, 1619 1619

rAió Bartomeu   MPB APCG, M, 1623 1623

rAmis Antonina  Jaume Torres Eivissa? APCG, B, 1619 1619

rAmis Bartomeua  Jaume Torres MPB APCG, B, 1614 1614

ribes Antonina   Mallorca APCG, M, 1611 1611

ribes Joan   Eivissa APCG, 1632 1632

ribes Margalida  Pere Vives
Santa 
Margalida APCG, B, 1619 1619

rierA Antonina  Joan Ferrer PB APCG, D, 1652 1652

rierA Gabriel Miquel  Petra APCG, M, 1611 1611
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rigo Frederic Pau Eulàlia Berenguer*
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

rigo Isabet  Onofre Joan MPB APCG, B, 1621 1621

rigo Joan  Nadala Flori* MPB APCG, M, 1593 1593

rigo Joana
Nadal + Antonina 
Salom Antoni Pallarés* MPB APCG, M, 1620 1620

rigo Marianna  Antoni Pallarés MPB APCG, B, 1629 1629

rigo Miquel   MPB APCG, B, 1599 1599

rigo Nadal  Antonina Salom MPB APCG, M, 1620 1620

rigo Nadal Pau  
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

rimbAu Frederic Pau Eulàlia Berenguer*
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

rimbAu Nadal  Joana Berenguer* Mallorca APCG, M, 1602 1602

rimbAu Pau   
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1596 1596

rocA Bartomeu  Coloma Llorenç Mallorca APCG, B, 1610 1610

rocA Joan   Mallorca APCG, M, 1628 1628

rocA Margalida  Joan Perpinyà* PB APCG, B, 1640 1640

rocA Miquel   Mallorca APCG, M, 1610 1610

rocA Rafel   MPB APCG, M, 1626 1626

roig Antoni Antoni + Isabel Tur  Eivissa APCG, M, 1695 1695

roig Caterina  Guillem Rosselló MPB APCG, B, 1612 1612

roig Francesc  Joana Torres MPB APCG, 1690 1690

roig Joana   PB APCG, 1648 1648

rosselló Antoni Bernat  MPB APCG, M, 1619 1619

rosselló Antonina  Joan Oliver
Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1620 1620

rosselló Bartomeu
Pere + Antonina 
Llauger  Manacor APCG, M, 1618 1618

rosselló Guillem  Caterina Roig MPB APCG, B, 1612 1612

rosselló Joan   Mallorca APCG, M, 1610 1610

rosselló Joan   Mallorca APCG, M, 1610 1610

rosselló Josep  Tomasa Torres MPB APCG, 1643 1643

rosselló Josep   MPB APCG, D, 1636 1636

rosselló Melcior   Porreres APCG, M, 1614 1614

sAgrerA Guillem
Miquel + Caterina 
Gensor Caterina Orell*

Ciutat de 
Mallorca APCG, M, 1616 1616

sAlA Antoni  Margalida Penyaflor PB APCG, B, 1613 1613

sAlA Antoni   Mallorca APCG, B, 1626 1626
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sAlA Gaspar   PB APCG, 1643 1643

sAlA Guillem   PB APCG, M, 1634 1634

sAles Antoni  Isabel Fluixà* Mallorca APCG, M, 1617 1617

sAles Antonina  Nadal Rigo PB APCG, M, 1620 1620

sAles Miquel   Pollença APCG, B, 1610 1610

sAlom Antoni   Mallorca APCG, D, 1650 1650

sAntceloni Martí  Magdalena Cortell MPB APCG, B, 1634 1634

sAstre Antoni  Maria Perelló Mallorca APCG, B, 1624 1624

seguí Esteve Miquel Francesca Cerdà* Mallorca APCG, M, 1611 1611

seguí Esteve Miquel Francina Cerdà* Mallorca APCG, M, 1611 1611

seguí Gabriel  Pereta Moner Mallorca APCG, D, 1635 1635

seguí Joana  Antoni Grau* MPB APCG, D, 1652 1652

serrA Antoni   MPB APCG, M, 1610 1610

serrA Antonina  Jaume Martí Mallorca APCG, B, 1619 1619

serrA Gabriel   MPB APCG, B, 1620 1620

serrA Isabet Antoni Jeroni Verdugo* MPB APCG, M, 1610 1610

serrA Joan Bernat + Joan Cambrils  Vila d’Eivissa APCG, M, 1608 1608

serrA Joan
Bernat + Joana 
Cambrils  Eivissa APCG, M, 1608 1608

serrA Margalida  Gaspar Torres MPB APCG, 1634 1634

serrA Miquel   MPB APCG, D, 1640 1640

serrA Pere   MPB APCG, M, 1619 1619

serrA Pràxedes  Joan Ferrer MPB APCG, 1633 1633

serVerA Joana  Domingo Juneda MPB APCG, B, 1614 1614

soler Francesca  Miquel Maçanet* Mallorca APCG, M, 1611 1611

soler Onofre Pere + Pereta Ginart  Campos APCG, M, 1688 1688

soliVeres Antoni   MPB APCG, M, 1632 1632

soliVeres Gaspar  Joana Ferrer Pollença APCG, B, 1617 1617

soliVeres Joan Gaspar + Joana Ferrer  Pollença APCG, M, 1620 1620

soliVeres Joana Gaspar  Pollença APCG, B, 1617 1617

soliVeres Joana   Mallorca APCG, D, 1652 1652

suAu Antoni   Eivissa APCG, 1634 1634

sunYer Antoni   MPB APCG, M, 1617 1617

sunYer Francesc Andreu i Isabet Torres  Eivissa APCG, 1621 1621

sunYer Francesc   MPB APCG, 1632 1632

sunYer Francesc   MPB APCG, B, 1627 1627

suredA Bernat   Mallorca APCG, M, 1614 1614

terrAssA Gabriel   MPB APCG, B, 1617 1617
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terrAssA Joan  Joana Fullana MPB APCG, B, 1620 1620

terrAssA Marianna   MPB APCG, M, 1620 1620

todolí Àngela  Domingo Llambies MPB APCG, B, 1617 1617

todorí Lluc   MPB APCG, D, 1659 1659

todorí Miquel   Mallorca APCG, D, 1690 1690

tomàs Gabriel   Mallorca APCG, B, 1610 1610

torrents Bartomeu   MPB APCG, 1633 1633

torrents Isabet  Francesc Adrover Mallorca APCG, B, 1616 1616

torrents Joana  Andreu Capó MPB APCG, B, 1626 1626

torres Bartomeu
Bartomeu + Esperança 
Tur  Vila d’Eivissa APCG, M, 1695 1695

torres Bernat   PB APCG, M, 1626 1626

torres Francesc Joan+Caterina Cardona  Eivissa APCG, M, 1660 1660

torres Francesc   Eivissa APCG, M, 1602 1602

torres Gaspar  Margalida Serra MPB APCG, 1634 1634

torres Jaume  Bartomeua Ramon MPB APCG, B, 1614 1614

torres Jaume  Antonina Ramon MPB APCG, B, 1619 1619

torres Joana  Francesc Roig MPB APCG, 1690 1690

torres Pau  Antonina Riera* Selva APCG, M, 1611 1611

torres Sebastià < Pere i Gutència Riera  PB APCG, 1633 1633

torres Sebastià  Agustina Castelló PB APCG, 1636 1636

torres Tomasa  Josep Rosselló PB APCG, 1643 1643

trilles Bartomeu   Eivissa APCG, 1632 1632

trilles Joan   PB APCG, M, 1595 1595

tur Martí   PB APCG, M, 1618 1618

tur Beatriu  Agustí Serra PB APCG, M, 1611 1611

VAlents Caterina  Bernat Ferrer PB APCG, D, 1637 1637

VAllcAnerA Francesca   PB APCG, D, 1642 1642

VAlls Joan   PB APCG, D, 1642 1642

Vell Pere  Caterina Mallorca APCG, B, 1614 1614

Verd Jeroni Hernando  Eivissa APCG, M, 1610 1610

Verdugo Antonina  Mateu Gilabert Mallorca APCG, M, 1637 1637

Verdugo Jeroni  Isabet Serra* Eivissa APCG, M, 1610 1610

Vicent Andreu   PB APCG, D, 1633 1633

Vicent Miquel   PB APBgd, D, 1639 1639

Vicent Miquel   PB APCG, B, 1615 1615

Vicent Pere  Úrsula Cifre Pollença APCG, B, 1610 1610

VidAl Bartomeu   Mallorca APCG, D, 1632 1632
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VidAl Francesca  Joan Font PB APCG, B, 1619 1619

VidAl Guillem   Lloseta APCG, D, 1665 1665

VilAllongA Guillem   Mallorca APCG, D, 1665 1665

VilAllongA Joan  Maria PB APCG, B, 1612 1612

VilAnoVA Joana Pere Josep Bosc* Mallorca APCG, M, 1611 1611

VilAr Joana Pere  Mallorca APCG, M, 1611 1611

ViVes Bàrbera  Pere Paieres Mallorca APCG, M, 1633 1633

ximeno Isabet  Rafel Ginart* PB APCG, M, 1643 1643

ximeno Margalida Joan Capó  MPB APCG, M, 1622 1622

guArdAmAr (l’AlqueriA de tAmArit)

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

borràs Jaume  Margalida Genesta Mallorca APCG, B, 1614 1614

burguerA Andreu   Mallorca ARV, pn Josep Verger, 1625 1625

cànoVes Agustí  Magdalena Mallorca APCG, M, 1622 1622

cànoVes Esperança Agustí + Magdalena Jaume Bisbal* MPB APCG, M, 1622 1622

cAstelló Bartomeu   PB AMC, pn Antoni Corrals, 1616 1616

cerVer Gabriel   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1622 1622

coll Doménec  Joana Corantí PBM AMC, pn Antoni Corrals, 1622 1622

colomAr Pere   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1621 1621

corAntí Joana  Doménec Coll MPB ARV, pn Josep Verger, 1627 1627

Ferrer Gabriel   PB/M AMC, pn Antoni Corrals, 1623 1623

Fillol Joan   Ciutat de Mallorca AMC, pn Antoni Corrals, 1621 1621

FrígolA Antoni  Àgueda Todorí MPB ARV, pn Josep Verger, 1625 1625

genestA Margalida  Jaume Borràs Mallorca APCG, B, 1614 1614

lledó Rafael   PB Barber 2010: 108 1635

miquel Pere   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1621 1621

molines Joan   Santa Margalida AMC, pn Antoni Corrals, 1623 1623

moll Gaspar   Mallorca Barber 2010: 118 1619

monJo Antoni   MPB Barber 2010: 118 1635

monJo Francesca  Miquel Monjo MPB ARV, pn Josep Verger, 1625 1625

monJo Miquel  Francesca Monjo MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1616 1616

morro Melcior   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1622 1622

pAieres Andreu   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1621 1621

pAllArés Antoni   Mallorca APCG, M, 1620 1620

pAllArés Bartomeu   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1621 1621

pAllArés Jaume   Ciutat de Mallorca AMG, AB-1988, 1653 1653

perelló Pere   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1623 1623
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plAnes Antoni   Santa Margalida AMC, pn Antoni Corrals, 1636 1636

plAnes Margalida  Pere Todorí MPB APCG, 1625 1625

seguí Miquel   MPB Barber, 2010: 108 1635

serrA Pere   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1623 1623

soliVeres Pere   MPB AMG, AB-1988, 1640 1640

sunYer Joan   MPB AMC, pn Antoni Corrals, 1622 1622

todorí Àgueda  Antoni Frígola Maó ARV, pn Josep Verger, 1632 1632

todorí Antoni   Maó AMC, pn Antoni Corrals, 1623 1623

todorí Antoni menor  Maó ARV, pn Josep Verger, 1625 1625

todorí Francesc Pere i Maria Ponç  Maó APCG, M, 1625 1625

todorí Pere  Margalida Ponç Maó AMC, pn Antoni Corrals, 1616 1616

todorí Pere menor  Maó ARV, pn Josep Verger, 1623 1623

lloc nou de sAnt Jeroni

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

cAnet Margalida  Jaume Joan* PB APRò, D, 1651 1651

JoAn Jaume  Margalida Canet* PB APRò, D, 1651 1651

mAssAlAli

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

FiguerolA Rafel  Beneta Soler MPB APFv, B, 1622 1622

Font Francesc
Pere + Joana 
Mir  Santa Margalida APFv, 1625 1625

Font Joana   PB APFv, 1624 1624

Font Margalida
Pere + Joana 
Mir  Santa Margalida APFv, 1624 1624

Font Pere  Joana Mir Santa Margalida APFav, D, 1624 1624

guerAu Miquel  Antonina Soler MPB AMC,1614 1614

mir Joan   PB AMC1620 1620

mir Joana  Pere Font Santa Margalida AMC1624 1624

mir Miquel Joan  PB APFv, D, 1620 1620

serrA Miquel  Beneta Soler MPB APFv, M, 1621 1621

soler Antonina  Miquel Guerau MPB AMC, 1614 1614

soler Bàrbera   MPB AMC, 1622 1622

soler Beneta  
Miquel Serra/Rafel 
Figuerola* MPB AMC, 1615 1615

soler Miquel   MPB AMC, 1622 1622
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mirAmAr

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

cànoVes Antoni  Joana Barceló MPB La Parra, 2003: 187 1612

cànoVes

Beatriu-
Anna Antoni + Joana Barceló  MPB APPi, B, 1628 1628

cànoVes Sebastià   MPB APPi, B, 1627 1627

cArdell Joan   MPB AMG, 1641 1641

cerdà Antoni   PB La Parra, 2003: 187 1612

cerdà Pere   PB La Parra, 2003: 187 1612

comte Bernat   PB La Parra, 2003: 187 1612

FiguerA Antoni   PB APRO, M, 1615 1615

monJo vda.   MPB La Parra, 187 1612

morro Melcior   PB AMC, pn Pere Folquer, 1636 1636

pierA Joan   PB La Parra, 2003: 187 1612

seguí Esteve   Mallorca La Parra, 2003: 187 1612

serrA Antoni Antoni + Margalida Albà  Muro APPi, M, 1624 1624

serrA Bartomeu
Bartomeu + Margarida 
Albà  Muro APPi, M, 1620 1620

torres Andreu   PB La Parra, 2003: 187 1612

oliVA

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

AlbAnell Miquel   MPB APRO, D, 1654 1654

AlemAnY Antoni   Andratx APRO, D, 1652 1652

AlemAnY Bartomeu  Magdalena Camps* MPB APRO, D, 1652 1652

AlemAnY Francesc  Joana Camps* MPB APRO, D, 1661 1661

Antic Joan   MPB APRO, D, 1658 1658

ArnAl Pere
Bernat + Caterina 
Ramon  Eivissa APSMO, M, 1625 1625

bAbiloni Pere Joan+ Caterina Anfós Francesca Cardell* Santa Margalida APPi, M, 1652 1652

bArceló Isabet  Miquel Oliver Mallorca APSMO, M, 1624 1624

bAtle Lluc   PB APSMO, C, 1633 1633

beltrà Antoni   Mallorca APSMO, M, 1629 1629

beltrAn Joana  Miquel Torrents Campanet APRO, M, 1631 1631

blAsco

Margalida 
Anna Joan + Jerònima Gener  Eivissa APSMO, M, 1651 1651

bonet Antoni
Antoni + Isabet Joan 
Costa  Eivissa APRO, B, 1638 1638

cAmps Guillem  Caterina Mestre PB APRO, M, 1615 1615

cAmps Joana  Francesc Alemany* MPB APRO, D, 1661 1661
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cAmps Magdalena  Bartomeu Alemany* MPB APRO, D, 1652 1652

cArdell Caterina  Pere Babaloni* Llucmajor APPi, M, 1652 1652

cArdell Francesca Jaume + Joana Clar Pere Babaloni* Llucmajor APRO, D, 1656 1656

cArdell Sebastià  Joana Rigo MPB APRO, 1619 1619

cAstelló Jerònia  Pere Marí Eivissa APRO, M, 1631 1611

cerVer Francesc   Mallorca APSMO, M, 1624 1624

colom Caterina  Llorenç Garcia* PB APRO, D, 1635 1635

colomAr Francesc   MPB APRO, D, 1651 1651

colombArs Jaume   Petra APRO, M, 1631 1631

corAntí Martí  Isabet Estany MPB APRO, M, 1615 1615

corAntí Martí  Margalida Servera MPB APRO, B, 1621 1619

corAntí Martina Martí + Elisabet Estany  Mallorca APRO, M, 1615 1615

dAuder Joan Joan + Caterina Soler  Felanitx APSMO, D, 1631 1631

dAuder Pere Joan + Caterina Soler  Felanitx APSMO, M, 1624 1624

estAnY Isabet  Martí Corantí MPB APRO, M, 1615 1615

FemeniA Antoni   Santa Margalida APRO, B, 1619 1619

FemeniA Margalida  Simó Vicenç* MPB APRO, D, 1643 1643

Ferrà Gabriel  Joana Oliver Mallorca APRO, B, 1611 1611

Ferrer Francesc   Mallorca APRO, D, 1614 1614

Ferrer Isabet  Miquel Sabater* PB/M APRO, D, 1634 1634

Fillol Agustí   MPB APRO, M, 1643 1643

Fillol Agustina  Sebastià Piera* MPB APRO, C, 1644 1644

Fillol Antoni   MPB APRO, D, 1633 1633

Font Agustí
Jordi + Francesca 
Ciurana  Santa Margalida APRO, M, 1651 1651

Font Antònia   PB APRO, D, 1651 1651

Font Joan   PB APSMO, C, 1633 1633

Font Joan  Sebastiana Garcia* PB APRO, C, 1644 1644

gArciA Llorenç  Caterina Colom* PB APRO, D, 1635 1635

gArciA Maciana  Joan Marc*/Brunet PB APRO, D, 1633 1633

gArciA Miquel  Caterina Roca Mallorca APSMO, 1620 1620

gArciA Sebastiana*  Joan Font* PB APRO, C, 1644 1644

gilAbert Gabriel Joan + Rafela  Ciutat de Mallorca APRO, M, 1630 1630

ginestAr Margalida  Martí Marcó Mallorca APRO, M, 1618 1618

HurrAc Bartomeu    APRO, D, 1635 1635

JAume Maria   PB APSMO, b, 1624 1624

JoAn Caterina Joan + Martina Pujol  Ciutat de Mallorca APRO, M, 1623 1623

JoAn Joan  Martina Pujol Ciutat APRO, M, 1623 1623
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JoAnedA Antonina  Pere Nicolau Mallorca APRO, B, 1616 1616

JoAnedA Bartomeu   MPB APRO 1617

Jordi Miquel  Joana Beltran* MPB APRO, M, 1651 1651

llAmbies Anna   Mallorca APCG, D, 1649 1649

lledó Antoni   PB APRO, D, 1638 1638

mAçAnet Francesc   Mallorca
ARV, pn Pere Jaume, 
1614 1614

mAllol Margalida  Francesc Joaneda MPB APRO, 1628 1628

mArc Anna  Martí Puig Mallorca APSMO, M, 1626 1626

mArc Antoni
Martí + Margalida 
Genestar Joana Serra* Pollença APRO, M, 1627 1627

mArc Joana
Martí + Margalida 
Ginestar  Mallorca APRO, M, 1618 1618

mArcó Martí  Margalida Ginestar Mallorca APRO, M, 1618 1618

mArí Joan Pere + Jerònia Castelló  Eivissa APRO, M, 1662 1662

mArí Joan Jaume + Elisabet Ripoll  Eivissa APRO, M, 1662 1662

mArí Josep   MPB APRO, D, 1636 1636

mArí Pere Pere + Jerònia Castelló  MPB APRO, M, 1631 1631

mArí Pere  Jerònia Castelló Eivissa APRO, M, 1631 1611

mAs Guillem Mateu + Caterina  Selva APRO, M, 1631 1631

mestre Caterina + Guillem Camps MPB APRO, M, 1615 1615

miquel Joan   Deià APSMO, D, 1628 1628

miquel Martí   PB APRO, D, 1635 1635

monJo Joan   MPB APSMO, C, 1633 1633

monJo Miquel  Anna Ximeno* MPB APSMO, C, 1633 1633

montcAdes Joana  Jaume Vaquer PB APSMO, B, 1641 1641

negre Pere +Antoni Joaneda +Antoni Joaneda Mallorca APRO, B, 1616 1616

oliVer Joana  Gabriel Ferrà* Mallorca APRO, B, 1611 1611

oliVer Miquel  Isabet Barceló Mallorca APSMO, M, 1624 1624

oliVer Miquel  Caterina Vaquero Mallorca APSMO, M, 1626 1626

orell Isabel-Joan   MPB APRO, 1639 1639

perpinYà Miquel   PB APRO, D, 1633 1633

perpinYà Pere   PB APRO, 1618 1618

pierA Sebastià  Agostina Fillol* PB APRO, C, 1644 1644

ponç Miquel Antoni + Joana Ponç Martina Quarantí Mallorca APRO, M, 1615 1615

ponç Pere   Mallorca APRO, D, 1619 1619

porcell Felip  Guisabet Vila MPB APSMO, B, 1628 1628

pou Francesca  Jaume Seguí PB APSMO, M, 1633 1633

prAts Caterina  Guillem Vidal* PB APRO, M, 1663 1663
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puig Martí  Anna Marc Mallorca APSMO, M, 1626 1626

puigcerVer Martina +Joan Joan Ciutat APRO, M, 1623 1623

puJol Francesc   PB APRO, D, 1632 1632

rAmon Francesc   PB APRO, D, 1637 1637

reiners Joana  Gabriel Serra Vila d’Eivissa APRO, M, 1627 1627

reus Bernat   PB APSMO, C, 1633 1633

rierA Antoni Joan + Caterina Oliver  Ciutat de Mallorca APSMO, M, 1624 1624

rigo Bartomeu  Anna Camps* MPB APCG, M, 1623 1623

rigo Joana  Sebastià Cardell MPB APRO, 1619 1619

rocA Caterina  Miquel Garcia PB APSMO, 1620 1620

rocA Mateu   Mallorca APRO, D, 1619 1619

roig Bartomeu   PB
ARV, pn Pere Jaume, 
1614 1614

roig Martí   Mallorca APRO, M, 1618 1618

roig Pere  Antònia Seguí* PB APRO, M, 1651 1651

rosselló Isabet-Joan Miquel + Isabet Ferrer  MPB APRO 1631

sAbAter Maria  Francesc Torres* PB APRO, D, 1635 1635

sAbAter Miquel  Isabet Ferrer* PB APRO, D, 1634 1634

sAurinA Antònia*  Pere Roig* PB APRO, M, 1658 1658

seguí Jaume  Francesca Prats MPB APSMO, M, 1633 1633

seguí Jaume
Miquel + Margalida 
Vidal  Mallorca APRO, M, 1630 1630

serrA Caterina Gabriel + Joana Serra  Mallorca APRO, M, 1619 1619

serrA Gabriel  Joana Reus Vila d’Eivissa APRO, M, 1627 1627

serrA Gabriel  Joana Serra Mallorca APRO, M, 1619 1619

serrA Joana Gabriel + Joana Veny Antoni Marc* Vila d’Eivissa APRO, M, 1627 1627

serrA Miquel   MPB APRO, D, 1643 1643

serrA Miquel   Mallorca APRO, D, 1618 1618

serrA Servera  Martí Corantí MPB APRO, B, 1621 1619

soler Joan
Silvestre + Francina 
Abrines  Felanitx APRO, M, 1623 1623

suAu Caterina Joan + Martina Pujol  Ciutat de Mallorca APRO, M, 1623 1623

timoner Bartomeu   MPB APRO, D, 1642 1642

timoner Miquel
Bartomeu + Margalida 
Güells  Mallorca APRO, B, 1641 1641

todA Jaume   Selva APSMO, M, 1636 1636

todorí Antoni   MPB APRO, B, 1618 1618

tomàs Gabriel   PB APRO, D, 1633 1633

torrents Joana Miquel + Joana Beltran  Campanet APRO, M, 1631 1631
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torrents Miquel
Miquel + Francina 
Company  Campanet APRO, M, 1626 1626

torrents Miquel  Joana Beltran Campanet APRO, M, 1631 1631

torres Francesc  Maria Sabater* PB APRO, D, 1635 1635

tur Antoni  Antonina Mallorca APRO, B, 1611 1611

tur Lluc
Antoni + Francesca 
Ramon  Eivissa APRO, M, 1661 1661

VAquero Caterina  Miquel Oliver Mallorca APSMO, M, 1626 1626

VAlls Jaume  Joana Móra PB APSMO, B, 1641 1641

Vicenç Simó  Margalida Femenia* MPB APRO, D, 1643 1643

VidAl Antonina Baltasar + Isabet Vidal  Ciutat de Mallorca APRO, M, 1626 1626

VidAl Baltasar  Isabel Vidal Ciutat de Mallorca APRO, M, 1626 1626

VidAl Francesc   PB APRO, D, 1637 1637

VidAl Guillem  Caterina Puig* PB APRO, M, 1658 1658

VidAl Isabel  Baltasar Vidal Ciutat de Mallorca APRO, M, 1626 1626

ximeno Anna Miquel Monjo* PB APSMO, C, 1633 1633

VidAl Margalida Baltasar + Isabet Vidal  Ciutat de Mallorca APRO, M, 1630 1630

pAlmA de gAndiA
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cAmps Margalida  Miquel Mallol Mallorca APPa, 1637 1637

ciFre Miquel Martí + Anna Ginestar  Pollença APPa, 1641 1641

constAntí Jaume  Úrsula Llorenç PB APPa, 1641 1641

cortell Marianna  Miquel Mengual MPB APPa, 1639 1639

Font Pere  Margalida Mir Mallorca APPa, B, 1624 1624

llorenç Úrsula  Jaume Constantí PB APPa, 1641 1641

mAllol Miquel  Margalida Camps Mallorca APPa, 1637 1637

menguAl Miquel  Marianna Cortell MPB APPa, 1639 1639

mir Francesca Onofre Mir + Isabet Serrà Joan Ramis*
Ciutat de 
Mallorca APPa, 1644 1644

mir Mateu   MPB AMC, pn Antoni Audivert, 1634 1634

quintAnA Joan  Francesca Mir Mallorca APPa, 1644 1644

ripoll Francesca  Gabriel Terrades Sóller APPa, B, 1639 1639

sAntceloni Joan   MPB AMC, pn Antoni Audivert, 1634 1634

terrAdes Lluís Gabriel + Francesca Ripoll  Sóller APPa, M, 1629 1629

terrAdes Gabriel  Francesca Ripoll Sóller APPa, B, 1639 1639

todolí Miquel   Mallorca APPa, 1628 1628

ViVes Pere Gregori + Francesca Melià  MPB APPa, 1641 1641
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piles
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AlcoVer Guillem  Caterina Clar MPB APPi, D, 1623 1623

Armengol Jaume  Caterina Marc MPB APPi, B, 1619 1619

bAbAloni Jaume  Margalida Cànoves* MPB APPi, M, 1648 1648

blAnquer Jaume  Beneta Cànoves Mallorca APPi, B, 1619 1619

boVer Joan   Mallorca APPi, B, 1614 1614

cànoVes Beneta  Jaume Blanquer MPB APPi, B, 1619 1619

cànoVes Joana  Pere Perelló MPB APPi, B, 1619 1619

cànoVes Margalida  Jaume Babiloni* MPB APPi, M, 1648 1648

cArdell Bernat Jaume + Joana Clar  Llucmajor APPi, B, 1630 1630

cArdell Jaume  Joana Clar Llucmajor APPi, M, 1626 1626

cArdell Joana Jaume + Joana Clar Jaume Piera* Llucmajor APPi, M, 1626 1626

cArdell Margalida Jaume + Joana Clar  MPB APPi, M, 1630 1630

cArdonA Nicolaua  Joan Pedrós Eivissa APPi, D, 1623 1623

clAr Caterina  
Guillem Alcover / 
Sebastià Sossies* Llucmajor APPi, B, 1624 1624

clAr Joana  Jaume Cardell Llucmajor APPi, M, 1626 1626

colomAr Macià   MPB ARV, pn Josep Verger, 1623 1623

corAntí Martí   MPB APPi, D, 1631 1631

FerrAgut Caterina  Miquel Fluixà MPB APPi, D, 1642 1642

Fluixà Miquel  Caterina Ferragut* MPB APPi, D, 1642 1642

FrígolA Jaume
Joan + Simona 
Ramis Margalida Cànoves* Muro APPi, M, 1622 1622

gilAbert Miquel   PB ARV, pn Pere Jaume, 1614 1614

mArc Caterina  Jaume Armengol PB APPi, B, 1619 1619

mArc Caterina  Francesc Ros PB APPi, B, 1619 1619

oliVer Joan  Miquela Cervera* PB APPi, M, 1655 1655

omAr Miquel   MPB APPi, B, 1619 1619

omAr Miquel Miquel  MPB APPi, B, 1619 1619

pedrós Joan   Eivissa ARV, pn Josep Verger, 1623 1623

perelló Francesc   MPB ARV, pn Pere Jaume, 1614 1614

perelló Pere  Joana Cànoves MPB APPi, B, 1619 1619

plAnelles Esteve   MPB ARV, pn Pere Jaume, 1614 1614

plAnelles Tomàs   MPB ARV, pn Josep Verger, 1623 1623

puJol Cosme   Ciutat de Mallorca APPi, M, 1649 1649

ros Francesc  Caterina Marc PB APPi, B, 1619 1619

sAlom Montserrat  Joana Sossies sa Pobla APPi, D, 1624 1624

sossies Joana  Montserrat Salom sa Pobla APPi, B, 1624 1624
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sossies Sebastià  Caterina Clar* Llucmajor APPi, B, 1624 1624

tur Miquel   PB ARV, pn Josep Verger, 1627 1627

xeremí Domingo Vicent + Joana Tur  Eivissa APPi, M, 1621 1621

potries
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domingo Miquel   PB ARV, pn Josep Verger, 1614 1614

Font Margarida Pere + Jerònima Serra  PB APCG, M, 1633 1633

Font Pere  Jerònima Serra PB APCG, M, 1633 1633

ponç Nicolau   PB ARV, pn Pere Jaume, 1614 1614

serrA Jerònima  Pere Font MPB APCG, M, 1633 1633

Vell Francesc   MPB ARV, pn Josep Verger, 1627 1627

rAFelcoFer
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cArdonA Pere Jaume  
Sant Joan 
de Labritja ARV, pn J. Verger, sign. 2329 1614

FemeniA Miquel   Mallorca APRO, M, 1660 1660

rAmon Joan   PB ARV, pn A. Jaume, sign. 10126 1614
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guillem Caterina   Eivissa APRG, M, 1632 1632

dies Margalida   Eivissa APRG, M, 1636 1636
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AlordA Magí   MPB ARV, Clero, 1614 1614
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burguerA Jaume   PB ARV, Clero, 1615 1615
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compAnY Gabriel   Mallorca AMC, 1624 1624

Febrer Onofre   MPB ARV, Clero, 1613 1613
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FerrAgut Pau  Caterina Fortuny MPB ARV, Clero, 1613 1613

Font Joan   PB AMC, 1622 1622

Fonts Antoni   PB AMC, 1616 1616

Fonts Francesc Miquel  PB
AMC, pn Pere-Joan Folquer, 
1638 1638

Fonts Josep   PB AMC, 1615 1615

Fonts Miquel   PB ARV, Clero, 1612 1612

mArí Jaume   MPB AMC, 1623 1623

mAs Joan   Manacor APBa, M, 1624 1624

mestre Bartomeu  Caterina Mir MPB APFv, M, 1647 1647

mestre Joan   Mallorca ARV, Clero, 1618 1618

miquel Caterina  Bartomeu Mestre PB APFv, M, 1647 1647

miquel Joan Joan + Caterina Vilallonga Martina Serra* Benissalem APFv, M, 1633 1633

mir Miquel   MPB AMC, 1616 1616

moner Francesc   MPB ARV, Clero, 1618 1618

moner Pere   MPB AMC, 1613 1613

pAstor Martí   PB ARV, Clero, 1612 1628

rAmon Jaume   PB ARV, Clero, 1613 1613

sAlA Joan   PB AMC1616 1616

sAlA Miquel Joan  PB AMC, 1616 1616
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sAntceloni Joan  Antònia Ponsana* MPB ARV, Clero, 1614 1614

sAntceloni Pere   MPB AMC1627 1627

seguí Joan   MPB AMC1618 1618

serrA Joan   MPB AMC, 1629 1629

soler Antoni   MPB AMC, 1615 1615

tur Antoni   PB AMC, 1623 1623

Vell Francesc Joan, germà  MPB AMC, pn Corrals, sign. 666 1623

Vell Jaume Joan, germà  MPB AMC, pn Corrals, sign. 666 1623
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Vicenç Gregori   MPB ARV, Clero, 1615 1615

VilAllongA

Cognom Nom Filiació Cònjuge Lloc d’origen Font Data

bonet Jaume   MPB APVga, 1647 1647

cAnet Bartomeu  Margalida Mestre PB APVga, M, 1644 1644

ciFre Joan  Margalida Martorell Pollença Rocher, 1984: 15. 1612

ciFre Salvadora Joan + Margalida Martorell  Pollença APVga, C, 1633 1633

ciFre Úrsula  Pere Vicent Mallorca APBontitxelvo, 1632 1632
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Jerònima Vidal / Josepa 
Cots* PB Rocher, 1984: 15. 1612

Ferrer Francesca  Mateu Gilabert PB APVga, C, 1633 1633
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ripoll Joan  Margalida Company* PB APVga, C, 1633 1633

rosselló Bernat Joan + Guisabet Bonet Bonet Eivissa APVga, M, 1641 1641

rosselló Francesc   Eivissa
ARV, pn Josep Verger, 
1627 1627

rosselló Francesca  Joan Rosselló Eivissa APVga, M, 1642 1642

rosselló Jaume  Francina Marí Eivissa APVga, M, 1641 1641

rosselló Joan  Joana Rosselló Eivissa APVga, M, 1642 1642

rosselló Joan  Guisabet Bonet Eivissa
ARV, pn Josep Verger, 
1627 1627

sAstre Antoni   Mallorca APVga, D, 1632 1632

Vicent Pere  Úrsula Cifre Mallorca APBontitxelvo, 1632 1632
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blAnquer Bàrbera  Rafel Jover MPB
ARV, pn Josep Verger, 
sign. 2324 1627

boFí Andreu Antoni Beatriu Calafat* Eivissa ARV, c. 1646 1646

boFí Antoni  Joana Torres Eivissa TN: 1626 1626

boFí Bernat   Eivissa TN: 1635 1635

cAlAFAt Jaume   MPB
AMC, pn A. Corrals, 
sign. 666 1623

cAlAFAt Joan   MPB
ARV, pn Josep Verger, 
sign. 2324 1627

cAlAFAt Miquel   MPB TN: 1625 1625
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Sant Joan de 
Labritja TN: 1614 1614

cArdonA Magdalena   
Sant Joan de 
Labritja TN: 1626 1626
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cArdonA Pere   
Sant Joan de 
Labritja ARV, c. 1646 1646

colomAr Jaumeta  Bartomeu Sunyer Portmany APX, M, 1630 1630

coVes Guillem Miquel + Antònia Pastor  Mallorca APCG, M, 1678 1678

FiguerolA Antoni   MPB
AMC, pn A. Corrals, 
sign. 666 1621

Frígola Esteve   MPB
ARV, pn Josep Verger, 
sign. 2325 1631

Jover Rafel  Bàrbera Blanquer MPB
AMC, pn A. Corrals, 
sign. 666 1621

Martí Pere  Anna Cortell MPB APCG, M, 1655 1655

Orvai Miquel  Caterina Cardona* MPB TN: 1622 1622

Ponç Joan   PB
ARV, pn Josep Verger, 
sign. 2324 1627

Portes
Marc-
Antoni Lluc + Fca. Ramon Esperança Torres* Vila d’Eivissa APCG, M, 1637 1637

Prats Jaume   MPB
AMC, pn A. Corrals, 
sign. 666 1623

Ribes Bernat Bernat + Isabet Joan Jaumeta Colomar* Portmany APX, M, 1630 1630

Riera Miquel   PB Torres 2001: 6 1625

Rosselló Jordi   MPB TN: 1614 1614

Serra Antoni   Eivissa TN. 1625 1625

Serra Pere   MPB TN: 1626 1626

Sunyer Antoni   MPB ARV, c. 1646 1646

Sunyer Bartomeu  Jaumeta Colomar MPB APX, M, 1630 1630

Sunyer Sebastià   MPB Torres 2001: 6 1625

Tous Antoni   MPB
AMC, pn Pere Folquer, 
sign. 698 1620

Torres Antoni   MPB TN: 1614 1614

Torres Bernat   MPB TN: 1614 1614

Torres Francesc   MPB APCG, M, 1637 1637

Torres Joan   MPB TN: 1626 1626

Tur Francesc   MPB ARV, c. 1646 1646
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AlbAnell Jaume   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625
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bAssA Margalida  Joan Rigo MPB APCG, M, 1642 1642

blAnquer Jaume  Beneta Cànoves Mallorca AMC, Pr. Antoni Corrals, 666 1621

blAnquer Rafel   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

bonet Antònia   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

bonet Jaume  Agnès Alcover MPB AMC, Francesc Grau, 728 1625

bonet Joana Jaume  Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

borràs Jaume   PB Lloret - Mas 2012 1625

borràs Joan   PB Lloret - Mas 2012 1625

borràs Pere   PB Lloret - Mas 2012 1625

bou Joan   PB Lloret - Mas 2012 1625

bou Miquel  Joana Mates PB Lloret - Mas 2012 1625

bou Pere   PB Lloret - Mas 2012 1625

busquets Simó   MPB AMC, Pr. Pere Folquer, 704 1627

cànoVes Beneta  Jaume Blanquer Mallorca Establiments, 1617 1614

cànoVes Caterina  
Pere-Joan 
Rosselló* Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

cAstelló Joan   Mallorca Establiments, 1618 1614

cAstells Bartomeu   Andratx Establiments, 1619 1614

cAstells Pere   Andratx Establiments, 1621 1614

colom Joan  Caterina Vilallonga Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

colom Joana   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

colom

Joan-
Antoni   PB Lloret - Mas 2012 1625

colom Josep
Joan + Caterina 
Vilallonga  Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

compAnY Gabriel   Mallorca Establiments, 1620 1614

cotes Caterina  Pere Miquel Benissalem Establiments, 1630 1614

domènec Bartomeu   PB Lloret - Mas 2012 1625

Febrer Guillem   Mallorca Establiments, 1622 1614

FerrAgut Pere  Caterina Rosselló Mallorca Establiments, 1623 1614

Fiol Antoni  Agnès Alcover Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

Fluixà Margalida  Mateu Ribes
Santa 
Margalida Lloret - Mas 2012 1625

Font Antoni   
Santa 
Margalida Establiments, 1625 1614

gilAbert Miquel   Mallorca Establiments, 1626 1614

guAl Jaume   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

JoVer Antoni  
Isabet-Joan 
Perelló* PB Lloret - Mas 2012 1625

JoVer Isabet-Joan  Antoni Jover* PB APCG, D, 1647 1647
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JoVer Miquel   PB Lloret - Mas 2012 1625

mArtí Joan   Pollença Lloret - Mas 2012 1625

mAtes Joana  Miquel Bou Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

miquel Andreu
Pere + Caterina 
Cotas  Benissalem Establiments, 1627 1614

miquel Joan   Benissalem Establiments, 1628 1614

miquel Pere  Caterina Cotes Benissalem Establiments, 1629 1614

morAgues Antoni  Joana Ribes
Santa 
Margalida Establiments, 1631 1614

mulet Sebastià  Margalida Salvà Llucmajor Lloret - Mas 2012 1614

perelló Pere   MPB AMC, Pr. Andreu Audivert, 654 1630

porcell Antoni   Andratx Establiments, 1614 1614

prAts Martí   MPB AMC, Antoni Corrals, 666 1621

prAts Miquel   MPB AMC, Pr. Antoni Corrals, 666 1621

quintAnA Bartomeu   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

ribes Joana  Antoni Moragues
Santa 
Margalida Establiments, 1614 1614

ribes Margalida  Pere Vives
Santa 
Margalida APCG, B, 1615 1615

ribes Mateu  Margalida Fluixà
Santa 
Margalida Lloret - Mas 2012 1625

ribes Mateu Mateu  
Santa 
Margalida Lloret - Mas 2012 1625

rierA Joan   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

rigo Joan  Margalida Bassa MPB APCG, M, 1642 1642

rosselló Caterina   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

rosselló Antoni   
Santa 
Margalida Lloret - Mas 2012 1625

rosselló Caterina  Pere Ferragut
Santa 
Margalida Establiments, 1624 1614

rosselló Pere-Joan  Caterina Cànoves*
Santa 
Margalida AMC, Pr. Pere Folquer, 704 1627

sAcArés Gabriel   Mallorca AMC, Pr. Antoni Corrals, 666 1623

sAlVà Margalida Llucmajor Lloret - Mas 2012

sArd Martí   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

sArd Pere   Mallorca Lloret - Mas 2012 1625

ViVes Mateu Pere  
Santa 
Margalida Lloret - Mas 2012 1625

ViVes Pere Pere Margalida Ribes
Santa 
Margalida Establiments, 1614 1614
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I. INTRODUCTORIS

1. L’ESTUDI DELS NOMS DE LLOC

Res millor que iniciar este treball amb un text de 

Joan Coromines: «L’estudi dels noms de lloc és una de les co-

ses que més han desvetllat la curiositat dels erudits i àdhuc 

la del poble en general. És natural que siga així. Aquests noms 

s’apliquen a l’heretat de què som propietaris, a la muntanya 

que enclou el nostre horitzó, al riu d’on traiem l’aigua per a 

regar, o el poble o la ciutat que ens ha vist néixer i que esti-

mem per damunt de totes les altres, o a la comarca, el país 

o l’Estat on està emmarcada la nostra vida col·lectiva. ¿Com 

fóra possible que l’home, que es pregunta el perquè de totes 

les coses que veu i que sent, no cerqués el d’aquests noms 

que tots tenim contínuament en els llavis?».1 De l’estudi dels 

noms de lloc s’ocupa la toponímia.2

L’estudi dels noms de lloc integra mètodes i crite-

ris procedents de disciplines molt diverses. Es pot abordar i 

explicar des de moltes perspectives, assenyalant aspectes 

geogràfics, històrics, lingüístics, antropològics, sociològics i 

econòmics. Des d’ells s’expliquen l’origen i la pervivència dels 

1. Joan Coromines, Estudis de toponímia catalana, Barcelona, Barcino, 1965, 
volum i, p. 7.

2. El mot toponímia té una doble accepció segons el Diccionari valencià: 
«conjunt de topònims» i «part de l’onomàstica que estudia els noms de 
lloc». Ens centrarem en la primera accepció amb l’objectiu de recopilar al-
guns topònims valencians que tenen relació amb la fauna. Però ens ve bé fer 
alguna referència a la complexitat d’elements que comporta estudiar l’origen 
i la significació dels noms propis de lloc.

topònims, dels noms de llocs, dels noms propis de lloc d’un 

determinat àmbit geogràfic. Es palesa la interdisciplinarietat 

dels estudis toponímics, atesos els diferents perquès, ja que 

un lloc rep un nom propi, un nom específic que el singularitza 

i l’identifica com «un lloc precís i únic en un context donat».3 

Esta pluralitat d’elements i aspectes condicionarà el tipus 

d’estudi dels topònims i la seua catalogació.

Cada topònim té el seu moment original, un temps 

i una comunitat humana concreta, i la llengua pròpia de la 

comunitat i les llengües en contacte amb ella incidixen en la 

creació del topònim. De vegades darrere d’un topònim hi ha 

una superposició de diferents estrats lingüístics i ha esdevin-

gut fruit de diferents variacions, en la pronúncia i en l’escrip-

tura, de generacions en generacions: la fixació toponímica ve 

de la complexitat dels diferents estadis històrics. Els topònims 

han perviscut en el temps com a paraules peculiars assumi-

des com a instruments d’identificació, de senyalització i de 

comunicació, és a dir, s’hi ha esdevingut una mena de con-

sens col·lectiu, encara que la societat s’haja allunyat d’aquella 

societat originària, i fins i tot s’ha mantingut viu sense ser 

adientment comprensible en el mateix sentit en què s’iniciara 

o consolidara la seua fixació. Consegüentment la toponomàs-

tica, més enllà de la funció identificativa del lloc geogràfic, ha 

comportat tradicionalment la recerca filològica, centrada en 

l’etimologia, a més de preguntar-se per les causes i circums-

3. Enric Moreu-Rey, «Tipologia toponímica», en Emili Casanova i Vicenç Ro-
selló, Materials de toponímia, València, Generalitat Valenciana i Universitat de 
València, 1995.

ZOOTOPÒNIMS EN LES COMARQUES CENTRALS DEL PAÍS VALENCIÀ.  

NOTES PER A UN CATÀLEG

Honorat Ros i Pardo
[Acadèmia Valenciana de la Llengua]
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tàncies que originaren el nom, en buscar la seua significació 

originària. Ha sigut bàsicament un estudi etimològic i histo-

ricodocumental.

Hom pot dir que «la toponímia és el reflex de la ma-

nera amb què un col·lectiu humà posa nom a la realitat que 

l’envolta, i la forma com designa els elements físics a què s’ha 

de fer referència en la seua relació amb altres persones».4 És 

la col·lectivitat que ha ocupat i dominat el territori concret 

en un temps passat qui ha donat noms, atenent en cada cas 

a les peculiaritats físiques del lloc, a l’activitat humana en 

ells realitzada, als interessos, observacions i valoracions de 

la comunitat en un moment històric. En general podem dir 

que els topònims no solament identifiquen un lloc geogrà-

fic, sinó que connoten les peculiaritats de la comunitat que 

li va donar nom, i també les de les comunitats que al llarg 

de la història l’han mantingut i utilitzat. El principal referent 

serà la geologia, les formes topogràfiques, el tipus de terreny, 

la seua orientació, el seus diferents aspectes, però també les 

formes de vida dels membres de la comunitat queden reflec-

tides en el panorama toponímic: les seues llengües, les vicis-

situds històriques, les creences i mites, els costums, els tipus 

de vivendes, l’activitat preponderant en el territori, els treballs 

i oficis, l’agricultura i la ramaderia, l’ocupació i la propietat 

de les terres, els noms originaris dels habitants i/o propietaris 

(gentilicis, antropònims, prenoms, cognoms, renoms), la flora 

i la fauna, etc.

La classificació dels topònims sol seguir diferents cri-

teris. Uns es classifiquen fent referència al significat, al que 

designen. Altres en els significants i en assenyalar com s’han 

originat. La forma principal de classificació és la que se centra 

en els fets físics i en els fets antròpics. Així l’Institut Carto-

gràfic Valencià (ICV) els cataloga segons dos grans fets: medi 

físic5 i poblaments.6 La classe referent al fet geogràfic genera 

dos grans grups: orònims i hidrònims. La classe referent a la 

presència humana proporciona els grups següents: construc-

cions, conreus i ramaderia, explotació de recursos... i andrò-

4. AVL, 2009, Topoval, p. 21.

5. Els de medi físic es dividixen en hidrogràfics (cursos d’aigua i obres hidràu-
liques) i orogràfics terrestres i marítims (diferents formes del relleu).

6. Els de poblament formen quatre grups: implantació industrial, llocs d’ha-
bitació permanent, serveis comunitaris, Servei de Comunicació i Transport.

nims. Però uns i altres es poden sistematitzar i classificar des 

de perspectives lingüístiques, històriques, zoològiques, botà-

niques, arqueològiques, jurídiques...

Des de la perspectiva de relació onomàstica, entre 

els topònims i elements de la natura tenen rellevància dos 

classes de topònims: els zootopònims (per relació amb el món 

animal) i els fitotopònims (per la relació amb la vegetació 

del medi). Els animals han sigut des de sempre generadors 

de noms de llocs. Alguns noms de lloc tenen una denomina-

ció relacionada, directament o indirectament, amb els noms 

d’animals silvestres, ja siga perquè hi abunden o perquè s’hi 

produïxen contactes amb la comunitat humana (a través de 

la cacera, per exemple). També amb els animals domèstics, i 

la seua presència tant en les activitats ramaderes i de pastura 

com en les agrícoles. Ens centrarem en els zootopònims de la 

Comunitat Valenciana.

2. LA RECERCA DE ZOOTOPÒNIMS EN EL CORPUS 

TOPONíMIC VALENCIÀ

El treball que presentem es centra en l’estudi del 

Corpus toponímic valencià7 (CTV), en concret en el capítol de-

dicat als topònims de les comarques centrals del País Valencia 

i relacionats amb la fauna, amb el món animal, amb els noms 

dels animals, tant dels silvestres propis del territori com dels 

domèstics, o amb derivacions d’estes denominacions. Per a 

fer la catalogació ens ha sigut necessari considerar i analitzar 

diferents aspectes etimològics i historicodocumentals, però 

considerant els resultats com a notes per a un catàleg .

En la recerca s’ha tingut com a referència primera 

diferents catàlegs de la fauna, especialment el Catàleg dels 

vertebrats valencians (CVV),8 que cataloga un total de 431 

espècies «vertebrades silvestres que, fins a l’any 2005, estan 

presents o ho han estat en temps molt recents a la Comunitat 

Valenciana». Quant als invertebrats, hem atés les denomina-

cions recopilades en diferents enciclopèdies i catàlegs; també 

els dels endèmics assenyalats per la Conselleria de Territori i 

Habitatge, i les denominacions recopilades en diferents enci-

clopèdies. L’aplec dels elements referenciats ens ha permés 

7. Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2009.

8. Conselleria de Territori i Habitatge de la Generalitat valenciana: Catàleg 
dels vertebrats valencians, València, 2005 (CTIH 2005).
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partir de les denominacions faunístiques en un nombre apro-

ximat de 1.200.

De la intersecció entre els noms d’animals, els seus 

derivats possibles (variants), així com els noms col·lectius re-

ferits a animals i els llocs on abunden o habiten, i els topò-

nims del CTV s’ha anat concretant una proposta de catàleg. 

Distingim en l’estudi els predominis lingüístics valencià i cas-

tellà, amb l’objectiu d’elaborar dues llistes dels zootopònims: 

la de predomini lingüístic valencià (PLV) i la de predomini lin-

güístic castellà (PLC).

En una primera aproximació recopilem un total de 

2.757 possibles zootopònims: 1.691 de PLV i 1.065 de PLC. En 

l’anàlisi dels zootopònims catalogats en esta primera aproxi-

mació descobrirem que alguns tenen una significació ambi-

valent, i necessiten una desambiguació. Fruit de les desambi-

guacions, triem l’opció d’eliminar de la llista final un total de 

110 topònims per concloure que és més adient considerar-los 

fitotopònims, o no incloure’ls, sense altra qualificació. D’ells 

74 pertanyen al PLV, i 36, al PLC. Es tracta de topònims amb 

referència directa a boix/boixa, ull de bou, llengua de cérvol, 

pota de cavall/pola d’egua, cap d’ase, orelles d’ase, mosquera, 

cerverola, eriçal i calderón.

Entre els zootopònims que fan referència a llocs re-

lacionats amb la fauna, sense que siguen derivats dels noms 

d’animals, com abeurador/ abrevadero, assagador/azegador, 

bovalar, cau/Madriguera, colmenar, niu/nido i paridera, elimi-

nàrem, de la llista final, aquells en què el lloc de referència 

és simplement un genèric. Així, quedaren fora del catàleg un 

total de 167 topònims.

- De la llista inicial global de 2.757 topònims 

n’hem eliminat 277, i per tant queden 2.480 zoo-

topònims.

- Segons el predomini lingüístic, els dividirem en 

dues llistes.

- Dels inicials de PLV (1.692) han sigut eliminats 

227: en queden 1.465.

- Dels topònims inicialment catalogats en el PLC 

(1.065), n’hem eliminat 50: en queden en la 

proposta de catàleg 1.015.

Com hem assenyalat reiteradament es tracta d’una 

proposta dinàmica no tancada, sinó oberta a revisions dels 

topònims inclosos com a zootopònims, i principalment a no-

ves incorporacions.

3. ZOOTOPÒNIMS DE LA ZONA DE PREDOMINI 

LINGüÍSTIC VALENCIÀ

A més, els 1.465 zootopònims de la llista del PLV, ate-

sos els municipis on s’ubica el topònim, els hem subdividit, 

per a estudis concrets, en quatre zones o comarques tradi-

cionals següents:

Comarques del nord: els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix 

Maestrat, l’Alcalatén, Plana Alta i Plana Baixa.

Terres del Túria i Xúquer: el Cap de Morvedre, el 

Camp del Túria, l’Horta, la Ribera Alta i la Ribera 

Baixa.

Comarques centrals: l’Alcoià, el Comtat, la Coste-

ra, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor, la 

Vall d’Albaida.

Comarques del sud: l’Alacantí, EL Baix Vinalopó, i els 

municipis valencianoparlants de l’Alt Vinalopo, el 

Vinalopó Mitjà i Guardamar del Segura.

La distribució dels zootopònims per zones resulta de 

la manera següent:

- Comarques del nord: 678 zootopònims (44%)

- Terres del Túria i Xúquer: 263 (17%)

- Comarques centrals: 462 (30%)

- Comarques del sud: 122 (8%)

Zootopònims en la zona de PLV
TOTAL: 1.465

Comarques del nord: 678 (44%)

 Terres del Túria-Xúquer: 263 (17%)

Comarques centrals: 462 (30%)

Comarques del sud: 122 (8%)

Compartits: 80
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Hi ha 80 zootopònims compartits: 61 entre dos zo-

nes comarcals, 11 entre tres i 8 entre quatre.

4. LA SINOPSI DE L’ESTUDI

En el nostre estudi diferenciem els apartats que des-

crivim a continuació:

- Quadre de distribució de zootopònims de les 

comarques de la zona central del País Valencià.

- Les referències faunístiques dels zootopònims: els 

generadors dels zootopònims (els noms d’animals 

i els seus derivats) i els noms de llocs o activitats. 

Estudis comparatius amb altres comarques. Gene-

radors exclusius de les comarques centrals.

- Tipus de zootopònims segons el referent fau-

nístic. Classificació dels zootopònims: majors i 

menors. Diferents estructures dels zootopònims 

menors.

- Els topònims majors en el catàleg de zootopò-

nims. Visió general.

- Zootopònims de primer nivell. Principals gene-

radors i estructures.

- Els genèrics dels zootopònims complexos.

- Estructures dels zootopònims complexos estrictes.

- Els topònims amb zooantropònims. Els exclu-

sius de les comarques centrals.

- Els zootopònims en els municipis de les dife-

rents comarques.

- Proposta de catàleg de zootopònims de les co-

marques centrals (annex).

II. ZOOTOPÒNIMS DE LES COMARQUES CENTRALS DEL 

PAÍS VALENCIÀ

1. ZOOTOPÒNIMS DE LES COMARQUES CENTRALS

La zona central del País Valencià, és a dir, les comar-

ques centrals, està formada, com hem assenyalat, per les co-

marques següents: l’Alcoià, el Comtat, la Costera, la Marina 

Alta, la Marina Baixa, la Safor i la Vall d’Albaida.

La llista resultant de zootopònims de les comarques 

centrals (annex i) es de 462 topònims, 22 dels quals són com-

partits entre diferents comarques.

2. GENERADORS DE ZOOTOPÒNIMS

Són generadors de zootopònims: els noms d’animals 

o derivats d’ells, així com el nom de llocs o activitats faunísti-

ques no derivats de noms d’animals.

2.1. ANIMALS GENERADORS

2.1.1. Desambiguacions

La classificació que presentem ha comportat unes 

desambiguacions prèvies:

Aranyó: entre insecte (Liothrips oleae), peix o arbre 

fruiter (aranyoner).

Cullerot: entre larva d’amfibi o el bragat (ànec cu-

llerot).

Rana: entre granota o l’ocell piula.

Formiguer: entre au (colltort) o lloc on viuen les 

formigues.

Roget: entre l’ànec (Fuligula nyrocca) o peix (Trigla 

cuculus).

Xitxarra: entre insecte (Cicada plebeja) o au (Acro-

cephalus schoenobaenus).

Les opcions triades són revisables.

2.1.2. Resum general

Els noms d’animals que generen zootopònims en 

són 96:

la Vall
d’Albaida

la Canal
de Navarrés

la Safor

el Comtat

la Marina
Baixa

la Marina Alta

l’Alcoià

la Costera

ZOOTOPÒNIMS DE
LES COMARQUES CENTRALS

la Safor: 70 (14%)
la Vall d’Albaida: 112 (23%)
la Costera: 32 (7%)
la Marina Alta: 84 (17%)
la Marina Baixa: 45 (9%)
l’Alcoià: 75 (15%)
el Comtat: 66 (14%)
COMPARTITS PER DIFERENTS COMARQUES: 22

LLISTA RESULTANT: 462
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50 aus (51%), 24 mamífers (26%), 13 invertebrats 

(15%), dos amfibis, 3 peixos i 4 rèptils (8%)

2.1.3. Noms d’animals generadors

Els 95 noms d’animals que generen zootopònims 

(entre parèntesis els zootopònims que originen) són els se-

güents:

Invertebrats, 13: abella (1), aranya (1), aranyó (1), 

caragol (11), cigala (2), grill (2), llagosta (1), mos-

ca (2), moscardó (3), mosquit (1), puça (8) sango-

nera (4) i xitxarra (1). Total 38 zootopònims.

Amfibis: 2: cullerot (1) i sapo (4).Total 5 zooto-

pònims.

Peixos: 3: asseit (2), llissa (2) i sardina (5). Total 9 

zootopònims.

Rèptil: 4: andragó (2), escurçó (1), fardatxo (1) i 

serp (8). Total: 12 zootopònims.

Aus: 50: àguila (11) / àliga (10): 21, brúfol (3) / 

búbol (1): 4; buitre (2), calàndria (1), capblanc 

(2), cerdana (1), colom (12), corb (4), corbó (6), 

cuquello (2) / cucut (6): 8; esparver (1), falcó 

(3), falzia (4), ferreret (1), formiguer (1), gall (6), 

gallina (6), gralla (5), grives (1), guatla (1), judia 

(1), martinet (1), mascarell (1), merlanxero (2), 

milà (3), morell (2), mussol (2), oriol (2), paixa-

rella (1), palomino (1), pardalet (2), parpalló (1), 

pato (3), perdiu (2), picot (1), pinsà (1), poll (4), 

rana (2), reiet (2), roget (5), rossinyol (2), sit (1), 

soliguer (3), teixidor (2), terrerola (2), teuladí (1), 

tord ( 2), tórtora (1), tudó (1) i xurra (2). Total 

146 zootopònims.

Mamífers: 24: ase (3), boc (1), bou (15), burro (5), 

cabra (6), cavall (8), cérvol (2), conill (15), gat 

(6), gos (5), llebre (2), llop (18), matxo (6), moltó 

(1), mula ( 3), ovella (1), porc (4), rabosa (6) / 

rabosot (2): 8; rata (12), rates penades (1), talpó 

(1), teixó (2), toro (2), vaca (7). Total 134 zoo-

topònims.

2.1.3. Derivats de noms d’animals

Hi ha 19 derivats de noms d’animals que generen 

zootopònims:

Invertebrats: caragolar (1).

Amfibis: calapatar (2).9

Aus: aguilar (3), buitrera (5), cantacuc (6), colomer 

(7), corbera (1), falconera (3), galliner (2) i ga-

llinera (4), palomar (3) i palomara (3). Total 37 

zootopònims.

Mamífers: cabrera (4), capaimona (1), cervera (3), 

conillera (2), llebreria (1), llobera (4) i llobero 

(3). Total 18 zootopònims.

En total hi ha 58 zootopònims.

2.2. LLOC ON HABITEN I ACTIVITATS FAUNÍSTIQUES

Hi ha 11 noms de llocs on habiten o actuen els ani-

mals que generen zootopònims:

Llocs: cau (18 zootopònims), sester (6), niu (4), bo-

valar (3), saleretes (3), colmenar (3), eixam (2), 

madriguera (2), rebolcador (2), abeurador (1) i 

assagador (11). Total 55 zootopònims.

2.3. ETIMOLÒGICS DE TOPÒNIMS MAJORS I DE 

POBLAMENTS

Podem referenciar-ne 10. Amb ètims originaris de ve-

gades poc palesos:

D’aus 6: Penàguila, Corberà, Gallinera, Palomar, Al-

cosser i Beniopa.

De mamífers 4: Benilloba, Benillup, Capaimona i Al-

mudaina.

2.4. RESUM DEL NOMBRE DE ZOOTOPÒNIMS SEGONS 

ELS GENERADORS

És habitual que cada zootopònim tinga un element 

faunístic originari. Tot i això, hi ha 7 zootopònims en què con-

fluïxen dos generadors:

Assagador de Ca Colomer (Fontanars dels Alforins), 

assagador del Moltó (Castalla), barranc del Cau del Llop (Qua-

tretonda), cauet de la Rabosa (Benasau), niu de l’Àguila (Cas-

tell de Castells), niu de les Àguiles (Finestrat) i els cauets de la 

Rabosa (Benifallim).

9. El nom de l’animal (calàpat) no genera directament zootopònims. Sí que 
en genera el seu derivat: el Calapatar i la font del Calapatar (Oliva).
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2.5. GENERADORS EXCLUSIUS DE LES COMARQUES 

CENTRALS

Hi ha 25 animals que són generadors exclusius de zo-

otopònims en les comarques centrals: invertebrats (4), rèptils 

(1), aus (10), mamífers (5).

2.5.1. Entre els invertebrats

Aranyó: «Insecte (Liothrips oleae) de color negre, 

que ataca l’olivera» (DNV). El recollim com a 

invertebrat, que genera els zootopònims exclu-

sius: caseta d’Aranyó (Alcoi), Mas d’Aranyó (Al-

coi).

Cullerot:10 «Larva aquàtica dels amfibis anurs, que 

es diferencia de l’animal adult principalment 

per tindre cua, faltar-li les potes i respirar per 

10. El DCVB assenyala tres entrades: «1. Cap-gros, larva de la granota (Fraga, 
Tortosa, Val.); cast. renacuajo .|| 2. Au aquàtica, palmípeda de l’espècie Anas 
clypeata (Mall., Men., Val.); cast. pato real . || 3. Planta de la família de les 
crassulàcies, de l’espècie Sedum latifolium Bert.» (ACCV, Vi, 38). I el DNV les 
següents: «1.m . ZOOL . Larva aquàtica dels amfibis anurs, que es diferencia 
de l’animal adult principalment per tindre cua, faltar-li les potes i respirar per 
brànquies. 2.m . ORNIT . Bragat 3. bragat -ada [bεaεát]: 3.m . ORNIT . Au (Anas 
clypeata) d’uns 51 centímetres de llargària, amb un gran bec molt eixamplat 
en l’extrem, que es localitza en zones humides. Considerem que cal incloure’l 
como amfibi.»

brànquies» (DNV). Topònim exclusiu: barranc 

del Cullerot (Gorga).

Llagosta (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» (DNV). Topònim exclusiu: la creueta de la 

Llagosta (Pedreguer).

Xitxarra: «Insecte (Cicada plebeja) de cos robust, 

amb el cap ample i les antenes molt curtes, d’ales 

grans, brillants i pràcticament transparents, que 

emet un so estrident molt característic» (DNV). 

Topònim exclusiu: penya Xitxarra (Millena).

2.5.2. Entre els rèptils

Andragó: «Dragó 1 i 2: Rèptil saure (Tarentola 

mauritanica), de cos escamós i de color gris 

amb taques fosques, d’uns quinze centímetres 

de llargària i amb una formació adhesiva en 

els dits. 2. m. Rèptil saure de les famílies dels 

gecònids, dels agàmids i dels varànids» (DNV). 

Únics zootopònims: cala de l’Andragó i camí de 

l’Andragó (Teulada).

2.5.3. Entre les aus

Brúfol: «Au (Bubo bubo) amb els plomalls de 

les orelles llargs, d’ulls grans i d’un plomatge 

lleonat rogenc, amb taques de color gris fosc» 

(DNV). Zootopònims únics: barranc del Brúfol 

(Dénia), font del Brúfol (Ròtova) i penya del Brú-

fol (el Genovés).

Calàndria: «Au (Melanocorypha sp) de bec fort i 

llarg i de plomatge d’un groc terrós, molt apre-

ciada pel cant» (DNV). Un únic zootopònim: la 

Calàndria (Cocentaina).

Caullà (caullada, cogullada): «Au granívora 

(Galerida cristata), molt semblant a la terrerola, 

de la qual es distingix perquè té un plomall 

erèctil en el cap del mateix color terrós que la 

resta del plomatge, i perquè no té cap tros blanc 

Resum general
de generadors i topònims

96 noms d’animal i 19 derivats més 11 llocs on actuen
generen un total de 462 topònims diferents

24 mamífers 156 topònims

50 aus 188 topònims

13 invertebrats 39 topònims

2 amfibis, 3 peixos i 4 rèptils 28 topònims

11 llocs on habiten 58 topònims

generadors: 107 469 - 7 compartits

TOTAL: 462
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en les plomes de la cua» (DNV). Un únic zooto-

pònim: corral de Caullà (la Vall d’Alcalà).

Judia: «Au limícola (Vanellus vanellus), d’uns trenta 

centímetres, de color negre verdós iridescent i 

blanc, amb un vistós plomall negre vertical en la 

part superior del cap, típica de zones agrícoles» 

(DNV). Un únic zootopònim: la Judia (Barxeta).

Paixarella: «Au (Carduelis cannabina) d’uns tretze 

centímetres de llargària, amb les parts superiors 

de color castany fosc i les ales i la cua voreja-

des de blanc, gregària, fàcilment domesticable 

i de cant agradable» (DNV). Zootopònims ex-

clusius: camí de la Paixarella del Retor (Vilanova 

de Castelló), la Paixarella (Bocairent, Vilanova de 

Castelló) i la Paixarella del Retor (Vilanova de 

Castelló).

Palomino: pot referir-se a colomí.11 Hi ha un únic 

zootopònim: Mas de Palomino (Alcoi).

Parpalló: «Au (Riparia riparia) d’uns dotze centí-

metres d’alçària, amb les parts superiors de co-

lor marró terrós i les inferiors blanques amb una 

franja pectoral marró, que habita en rocams i 

penya-segats» (DNV). Un únic zootopònim: 

cova del Parpalló (Gandia).

Pinsà: «Au (Fringilla coelebs) d’uns quinze centí-

metres de llargària, de plomatge castany al dors, 

de color gris blavós al cap i amb dos barres blan-

ques a les ales» (DNV). Un únic zootopònim: el 

Pinsà (Tavernes de la Valldigna).

Terrerola: «Au (Alauda arvensis) d’uns díhuit cen-

tímetres, de color terrós i pit clar, que fa niu en 

terra, sovint en els camps de conreu, i que emet 

en ple vol un cant llarg i musical» (DNV).12 Dos 

zootopònims: la Terrerola (Barxeta) i el pla de la 

Terrerola (Llutxent).

Tórtora: «Au (Streptopelia turtur) de 28 centímetres 

de llargària, de plomatge gris i amb les ales de 

11. També es pot referir a «raça de cavall molt ràpids que tenen com a origen 
Europa, traslladats a Amèrica» (Viquipèdia).

12. També: Au (Calandrella brachydactyla) de quinze centímetres, amb el plo-
matge terrós en les parts superiors i l’abdomen completament blanc.

color castany i negre per damunt» (DNV). Un 

únic zootopònim: lloma de la Tórtora (Barxeta).

2.5.4. Entre els mamífers

Són exclusius de les comarques centrals: boc, rabo-

sot, rates penades, talpó i teixó.

Boc: «Cabró, mascle de la cabra» (DNV). És exclusiu 

de Planes: casa del Boc (Planes).

Rabosot: «Mascle de la rabosa» (DNV). Dos únics 

zootopònims: el pla del Rabosot (Benidorm) i el 

Rabosot (la Vall d’Alcalà).

Rates penades: «Mamífer quiròpter insectívor 

nocturn, de forts ullals i molars amb puntes 

còniques, amb el dit índex de les extremitats 

toràciques format per una ungla o com a màxim 

dos falanges i sense ungla, que passa el dia 

penjat cap per avall per mitjà de les arpes de les 

extremitats posteriors, ocult en coves, porxes o 

altres llocs arrecerats i foscs» (DNV). Solament 

hi ha el zootopònim: cova de les Rates Penades 

(Ròtova).

Talpó: «Mamífer rosegador (Pitymys duodecimcos-

tatus), de morro arredonit i cua curta» (DNV). 

Un únic zootopònim: barranc del Talpó (Bèlgi-

da).

Teixó: «Mamífer carnívor (Meles meles), d’uns 

huitanta centímetres de llargària des de la punta 

del morro fins al naixement de la cua, d’uns vint 

centímetres, de potes curtes i fosques, orelles 

menudes, pèl espés, llom blanc groguenc jaspiat 

de negre, ventre i potes negres i cap blanc amb 

dos bandes negres, de costums nocturns, que 

s’alimenta d’animals xicotets i de fruits, i que 

viu en caus que ell mateix excava» (DNV). Dos 

únics zootopònims: barranc del Teixó (Fonta-

nars dels Alforins) i el cap de Teixó (l’Ènova).

2.5.5. Entre els derivats de nom d’animals

Són també exclusius els derivats de nom d’animal: 

calapatar, falconera. llebreria i llobero i merlanxero.

Calapatar: «Nom d’un riu que passa pel terme de 

Verger (la Marina), i que sembla que també es 
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diu riu de les Tortugues (Martí G., Tip. Mod. i, 

146). Etim.: derivat col·lectiu de calàpat». I de 

calàpat afirma: «calàpat (escrit també calàpet). 

Etim.: desconeguda; probablement d’una forma 

pre-romana hispànica calappăcu, que devia sig-

nificar ‘tortuga’ (com el cast. galápago), segons 

Corominas» (DCVB). Dos únics zootopònims: el 

Calapatar i font del Calapatar (Oliva).

Falconera: «Lloc on es guarden els falcons i altres 

aus de presa» (DNV). Zootopònims només a la 

Safor: el molló de la Falconera (Gandia), la revol-

ta de la Falconera (Gandia) i serra de la Falconera 

(el Real de Gandia, Gandia).

Llebreria: Lloc on hi ha llebres? Un únic zootopò-

nim: la Llebreria (el Genovés).

Llobero (sinònim de llobera): «Lloc habitat o fre-

qüentat per llops, cau de llops» (DNV). Hi ha 

els zootopònims: el Llobero (Aielo de Malferit, 

Canals, l’Olleria), els Lloberos (Ibi) i Mas de Llo-

beros (Castalla).

Merlenxero (de merla, merlanxa): «Au (Turdus 

merula) d’uns 25 centímetres de llargària, 

plomatge negre el mascle i marró la femella, bec 

groc, cant bellíssim, freqüent en parcs, jardins 

i conreus d’arbres fruiters, i que s’alimenta 

bàsicament de cucs de terra» (DNV). Dos únics 

zootopònims: barranc del Merlanxero (Alcoi) i 

font del Merlanxero (Alcoi).

2.5.6. Quasi exclusius

Hi ha 9 zootopònims que són quasi exclusius: 1 in-

vertebrat (sangonera), 1 peix (asseit), 4 aus (ferreret, morell, 

picot i soliguer) 3 llocs faunístics (eixam, saleretes i sesteret).

Asseit: «Asseitó: seitó» (DCVB) i «Seitó: aladroc» 

(DNV). «Peix (Engraulis encrasicholus) de poca 

grandària, amb el dors blavós, els flancs platejats 

i el morro prominent, que es pesca en grans 

quantitats per a consumir-lo fresc o per a fer 

anxoves» (DNV). Dos únics zootopònims: camí 

de l’Asseit (Bufali, el Palomar, la Vilavella, Nules) 

i l’Asseit (Albaida, Bufali, el Palomar, Nules).

Ferreret: «Au (Parus caeruleus) amb les ales, la cua i 

el capell de color blau» (DNV). Hi ha els zootopò-

nims següents: camí del Ferreret (Almenara), camí 

del Pla del Ferreret (Almenara), el corral de Ferreret 

(Montroi), el Ferreret (Almenara), Mas del Ferreret 

(Cocentaina), muntanyeta del Ferreret (Almenara) 

i puntal del Corral de Ferreret (Montroi).

Morell: «Au aquàtica (Melanitta fusca), d’uns 56 

centímetres, de constitució robusta amb bec 

gros, amb una taca alar blanca sovint amagada 

quan està en repòs» (DNV). Tres únics zootopò-

nims: font de Morell (Vilallonga), toll de Morell 

(Orba) i Umbría de Morell (Calles).

Sangonera: «Anèl·lid (Hirudo medicinalis) de color 

gris fosc, que habita en estanys, rius i canals 

infectats, i que antigament s’utilitzava molt 

en medicina per a practicar sagnies» (DNV). Hi 

ha els zootopònims de les comarques centrals 

següents: font de la Sangonera (Tavernes de la 

Valldigna), la Sangonera (Tavernes de la Valldig-

na), pla de la Sangonera (Tavernes de la Valldig-

na) i racó de Sangonera (Orxeta). Fora de les 

comarques centrals hi ha un únic zootopònim: 

séquia de la Sangonera (Peníscola).

Picot (picacarrasques): «Au (Picus viridis) d’uns 32 

centímetres, de color verd amb el copró groc, el 

capell roig encés i la cara i els bigots de color ne-

gre, característica del bosc mediterrani» (DNV). Hi 

ha els zootoònims: braçal de Picot (Sueca), casa de 

Picot (Gandia), el picot de Fora (Carcaixent) i hort 

de Picot (Carcaixent, la Pobla Llarga).

Soliguer: «Au (Falco tinnunculus) d’uns 34 

centímetres, d’ales punxegudes, cua prima, amb 

el bec i les ungles negres i forts, plomatge tacat 

en el mantell i una ampla banda negra en la 

cua» (DNV). Hi ha els zootopònims següents: 

barranc del Soliguer (Cocentaina, l’Alqueria 

d’Asnar), corral del Soliguer (Benimantell), el 

corral del Soliguer (Llucena), el Soliguer (Llu-

cena), morro del Soliguer (Confrides), penya del 

Soliguer (Alcoi) i roca del Soliguer (Llucena).
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Eixam: «Multitud d’abelles que emigren juntes d’un 

buc, en companyia d’una reina, per a formar 

una nova colònia en un altre lloc» (DNV). Al País 

Valencià, hi ha els zootopònims: l’Eixam (Aielo 

de Rugat, Castelló de Rugat), penya de l’Eixam 

(l’Atzúvia) i racó de l’Eixam (Cinctorres).13

Saleretes: Denominació no inclosa ni en DCVB ni 

en DNV, ni en el diccionari de l’IEC. És el lloc on 

els pastors col·locaven pedres de sal perquè les 

ovelles les xuplaren cada cert temps. Segons el 

DRAE: «Sitio donde se reúne el ganado para chu-

par sal». Hi ha els zootopònims següents: barranc 

de les Saleretes (Ontinyent), corral de les Salere-

tes (Vilallonga), les Saleretes (Castell de Castells, 

Cocentaina, la Vall d’Alcalà; i també a Bétera, el 

Camp de Mirra, l’Alcora). A les comarques del 

nord hi ha les Saleretes Pardes (Culla).

Sester: «Sestador. [...] Lloc on sesta el bestiar» (DNV). 

Solament present en els zootopònims següents: 

el Sester (la Vall de Gallinera, Pinet, Vilallonga, 

Xeraco i també a Corbera), la Carbonera del Ses-

ter (Vilallonga), el Sesteret (Banyeres de Mariola, 

Castellonet de la Conquesta), penyó del Sesteret 

(Tollos) i els Sesterets (Castell de Castells).14

2.6. COMPARATIVA AMB GENERADORS D’ALTRES ZONES 

COMARCALS

2.6.1. Dels tipus de generadors

GENERADORS TOTALS 
comparacıó entre terrıtorıs

PLC PLV C N C T-X C S
Com.

centrals

invertebrats 23 29 20 13 3 13

amfibis 2 3 2 3 3 2

peixos 7 10 8 3 2 3

rèptils 6 5 3 2 1 4

13. És l’únic fora de les comarques centrals: racó de l’Eixam (Cinctorres).

14. Solament fora de les comarques centrals: els Sesters (les Coves de Vinromà).

aus 63 89 55 33 18 50

mamífers 57 53 43 25 19 24

col·lectius 3 3 3 0 2 0

llocs 12 16 14 9 5 11

Totals 172 205 148 88 53 107

2.6.2. Animals generadors més abundants

PV C N C T-Xr C S Com. centrals

llop: 59 àguila: 27 colom: 21 àguila: 9 àguila: 27

colom: 57 cérvol: 6 llop: 16 llop: 9 llop: 22

cabra: 56 llop: 29 corb: 13 buitre: 8 colom: 19

aguila: 48 cabra: 24 cavall: 9 cavall: 8 conill: 17

bou: 40 colom: 20 àguila: 8 gat: 8 gall: 12

conill: 40 rabosa: 19 cabra: 8 roget: 5 cabra 11

3. TIPUS DE ZOOTOPÒNIMS

3.1 SEGONS EL REFERENT FAUNÍSTIC GENERADOR

Hi ha zootopònims de diferents tipus segons el refe-

rent generador i de la manera en què s’estructura l’element 

faunístic en la denominació toponímica. En uns casos, estan 

formats tenint com a nucli bàsic l’element faunístic, i en al-

tres este element complementa o especifica genèrics de dife-

rent tipus (andrònims, hidrònims i orònims).

3.1.1. Per transferència directa del nom de l’animal

El substantiu nu del nom de l’animal passa a ser 

també el nom del zootopònim. Es referixen quasi sempre a 

paratges o paisatges. Per exemple, de griva tenim el zooto-

pònim Grives, de mostela el zootopònim Mostela, de mosca 

tenim el zootopònim Moscassa...

El nom de l’animal amb el determinat (el, l’, la, els, 

les) passa a ser el zootopònim. Així del peix asseit s’ha generat 

el zootopònim l’Asseit, de terrerola ha esdevingut la Terrerola .

3.1.2. Per un derivat del nom de l’animal

Del nom del lloc on abunda, habita o actua l’animal 

esdevé el topònim. Així de colom es genera el Colomer; de ga-

llina, la Gallinera i de cérvol, la Cervera.
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3.1.3. Per aglutinacions

N’hi ha que es formen per aglutinacions. Grups ver-

bals (verb + nom de l’animal), escrits, normalment, aglutinats, 

com Cantacucs i Canta-Rana.

3.1.4. Pel nom dels llocs

Noms dels llocs (no derivats del nom de l’animal) 

esdevenen el zootopònim. Són llocs on els animals es recullen 

o realitzen accions: el Bovalar, la Paridera, el Sester, el Rebol-

cador, els Covilars, l’Eixam, les Saleretes, el Colmenar. En altres 

casos, els noms dels animals complexos singularitzen genèrics 

(vegeu 3.1.5.): penya de l’Eixam, racó dels Covilars, serra dels 

Colmenars, La Arroba Madriguera, Loma de la Partidera, Cami-

no de los Sesteros.

3.1.5. Pel nom dels animals o un de derivat o altres elements 

faunístics

Els noms dels animals singularitzen genèrics d’orò-

nims, hidrònims o antròpics. Són els més abundants. Així: font 

de la Falzia (Almiserà), muntanya de la Serp (el Poble Nou de 

Benitatxell), llometa dels Bous (la Vall d’Ebo) i pla de la Vaca 

(l’Olleria).

3.1.6. Per la transformació en un zooantropònim

De vegades la presència del nom de l’animal en el 

topònim esdevé després de la transformació en un zooantro-

pònim (prenom, cognom o renom; o a partir d’oficis): caseta 

de Falcó (Alcoi, Alginet), lloma de Cabrera (Muro d’Alcoi), mar-

jal d’Oriol (Oliva) i toll de Morell (Orba). Entre ells n’hi ha que 

han perdut algun element morfològic, preposicions i articles 

medials: Foia Conill (Benidorm), Mas Roget (Agres) i cala Sar-

dinera ( Xàbia).

Si resumim, els originaris dels zootopònims són els 

següents:

- nom de l’animal: de griva, Grives; de judia, la 

Judia; de mula, barranc de la Mula.

- derivat del nom de l’animal: de buitre, buitre-

ra, Alt de la Buitrera.

- lloc on habita o actua l’animal, no derivat di-

rectament del seu nom: d’abeurador, els Abeu-

radors; d’Eixam, Tacó de l’Eixam.

- zooantropònims: de colom, Mas de Colom; de 

colomer, Alqueria de Colomer.

3.2. CRITERIS DE CATALOGACIó

Podem distingir els tipus de zootopònims següents: 

majors i menors; entre els menors directes i indirectes, els 

quals, segons la seua estructura poden ser simples o comple-

xos, i estos de segon i tercer nivell.

3.2.1. Topònims major i menor

La primera diferenciació entre els noms propis de lloc 

és entre topònims majors i topònims menors.

Segons el Diccionari normatiu valencià un topò-

nim major és un «nom propi de lloc que fa referència a 

continents, països, ciutats, pobles o els accidents geogràfics 

més importants». Als efectes del nostre treball, els topònims 

majors dels quals ens ocupen són els municipis. A les 

comarques centrals en cataloguem 8.

Els topònims menors, en canvi, fan «referència a 

entitats o accidents geogràfics menys importants» (DNV). A 

les comarques centrals en cataloguem 457.

3.2.2. Zootopònims directes i indirectes

Atesa la relació directa o indirecta amb el nom dels 

animals distingirem els topònims que es consideren zootopò-

nims directes o estrictes i zootopònims indirectes.

Els zootopònims directes o estrictes tenen una re-

lació directa amb els nom dels animals, amb denominacions 

que deriven del seu nom, amb noms col·lectius de la fauna i 

llocs relacionats en una activitat faunística. A les comarques 

centrals en cataloguem 370.

Els zootopònims indirectes esdevenen de la incorpo-

ració al topònim del que podríem anomenar zooantropònims. 

Al catàleg de les comarques centrals en són 87.

3.2.3. Els zootopònims estrictes

Entre els zootopònims estrictes podem distingir, 

segons la seua estructura, és a dir, la situació del substantiu, 

nom de l’animal al qual fa referència, els següents:

- De primera. El nom de l’animal, o un derivat 

del seu nom que expressa el lloc on abunden o 

habiten, passa a ser el substantiu nu del topò-
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nim o, més freqüentment, precedit de l’article 

definit adient (el, la, l’, els, les). També els noms 

de lloc i d’accions dels animals, amb o sense 

article, així com els formats per aglutinació del 

nom de l’animal amb verb o substantiu i adjec-

tivats. A les comarques centrals en són 63.

- De segon nivell. La referència a l’animal (el seu 

nom o un de derivat) complementa directa-

ment un genèric. A les comarques centrals en 

són 274.

- De tercer nivell. A través de la referència a 

l’animal s’especifiquen dos genèrics. A les co-

marques centrals en són 33.

3.2.4. Els zootopònims indirectes

Els zootopònims indirectes, esdevinguts, com aca-

bem de dir, de la incorporació al topònim del que podríem 

anomenar zooantropònims, es generen a partir del lema del 

nom de l’element faunístic.

3.2.5. Segons l’estructura: simples i complexos

Als efectes de l’estudi de l’estructura, els podríem 

catalogar en simples (els que hem anomenat de primera) i 

complexos, integrats pels zootopònims estrictes de segon i 

tercer nivell i els zootopònims indirectes.

En els simples el referent faunístic generador del zo-

otopònim o està nu de complementacions o solament acom-

panyat de l’article determinat o adjectiu explicatiu, o s’ha 

format per aglutinació.

Els complexos tenen en comú que un o dos genèrics 

són complementats per un referent faunístic. La referència 

faunística complementa genèrics (orogràfics, hidrogràfics, po-

blacionals, andrònims, vies de comunicacions, elements sin-

gulars) que directament fan referència al tipus de realitat que 

anomenen andrònims, hidrònims i orònims.

És clar que els zootopònims estrictes de segon i de 

tercer nivell, així com els zootopònims indirectes pertanyen 

als d’estructura complexa.

4. ZOOTOPÒNIMS DE PRIMER NIVELL

Són un total de 63 zootopònims.

4.1. GENERADORS

4.1.1. El nom de l’animal

Hi ha un total de 41 zootopònims:

Directament el nom de l’animal. El nom de l’ani-

mal nu o precedit de l’article.

Són el zootopònims següents: Capblanc, Grives, el 

Buixcarró, el Calapatar, el Caragol, el Cérvol, el 

Conill, el Corbó, el Cuquello, el Llobero, el Mar-

tinet, el Milà, el Mussol, el Pardalet, el Pinsà, el 

Rabossot, el Sit, el Teixidor, el Teuladí, el Tord, el 

Toro, els Buscarrons, els Milans, es Buscarró, la 

Calàndria, la Judia, la Paixarella, la Puça, la San-

gonera, la Serp, la Serpeta, la Terrerola, l’Anet, 

l’Asseit, les Mascarelles, les Raboses .

Nom de l’animal + adjectiu. En són dos: el Cavall 

Bernat i el Cavall Verd.

Aglutinacions. En són tres: Cantacuc, Cantacucos, 

la Canta-Rana.15

4.1.2. Derivats del nom de l’animal

Els zootopònims en són 11: el Serpis,16 el Colomer, el 

Galliner, el Palomar, els Formiguers, la Buitrera, la Cervera, la 

Conillera, la Llebreria, la Llobera, les Buitreres.

4.1.3. Els llocs on habita o actua l’animal

Són els 9 següents: el Bovalar, el Sester, el Sesteret, 

els Cauets, els Sesterets, l’Eixam, la Madriguera, les Saleretes, 

l’Abeurador.

4.2. ESTRUCTURES

L’estructura és de tres tipus:

- Directament del nom nu de l’animal: Grives i 

Capblanc.

- Amb l’article i el nom de l’animal: el Conill.

- L’article i un derivat del nom de l’animal o del 

lloc on habita o actua: el Colomer, l’Eixam.

15. Rana: «Ocell de la família dels fringíl·lids (Emberiza schoeniclus) que ha-
bita als prats i llocs aiguosos (Mall.); cast. hortelano de cañar. (V. piula || 2)» 
(DCVB).

16. Coromines en Onomasticon Cataloniae proposa l’etimologia pluvius ser-
pens: «el de les moltes recolzades», que ha sigut molt rebutjada.
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- Aglutinacions: Cantacucos.

ZOOTOPÒNIMS DE PRIMER NIVELL

Grives

Capblanc

el Conill

l’ Asseit

es Buscarró

la Judia

els Milans

les Raboses

el Colomer

la Cervera

l’ Eixam

els Cauets

el Bovalar

els Sesterets

Cantacucos

Benipeixcar

Beniopa

5. ELS GENÈRICS DE ZOOTOPÒNIMS COMPLEXOS

Els zootopònims complexos són un total de 301; els 

estrictes (270 de segon nivell i 34 de tercer nivell) són 304, i 

87 són topònims amb zooantropònims. Tots tenen en comú 

que la referència a l’animal complementa genèrics.

5.1. CLASSIFICACIó DELS GENÈRICS

En són un total de 101. Els classifiquem en quatre ti-

pus; andrònims (26), hidrònims (16), orònims (56) i altres (5).

Andrònims: casa (17), caseta (6), casetes (1): 24; 

cementeri (1), mas (14), maset (2): 16; camí 

(12), corral (7), ca (3), mallada (3), alqueria (2), 

bancal (1), bancals (1): 2; molló (2), escala (2), 

venta (2), assagador (1), carbonera (1), castell 

(1), partida (1), pont (1), pujador (1), revolta (1), 

senda (1), torre (1) i creueta (1).

Hidrònims: barranc (54), barranquet (4): 58; cocó 

(1), font (33), bassa (2), pou (2), rambla (2), salt 

(4), ullal (2), marjal (2), platja (2), regueró (1), 

riu (1), séquia (1), toll (1) i xarco (1).

Orònims: penya (19), penyes (4), penyeta (3), pe-

nyó (1): 27; alt (17), altet: 2: 19; cova (17), coveta 

(2): 16; racó (17); lloma (6) llomes (1), llometa 

(2): 9; pla (9), plana (1): 10; serra (8), serreta (1): 

9; tossal (8), tossalet (1): 9; coll (1), colladet (2), 

collado (4): 6; morro (4), morret (2): 6; cau (4), 

cauets (1): 5; ombria (3), ombries (2): 5; foia (3), 

foieta (2): 5; clot (4), costera (4), pas (2), passet 

(1): 3; punta (2), puntal (1): 3; cala (2), sima (2), 

simeta (1): 3; muntanya (2), cabeç (1), cabeçó 

(1): 2; capollet (1), cantal (1), cantalaret (1): 2; 

pic (2), volta (2), cava (1), cingle (1), codolla (3), 

coll (1), escaleta (1), forat (1), vall (1), cap (1), 

clot (1) i rascat (1).

Altres: colló (1), mos (3) i panadeta (1). No obstant 

això, són de difícil classificació.

5.2. TOPÒNIMS AMB GENÈRICS EXCLUSIUS DE LES 

COMARQUES CENTRALS

Colló: el colló del Bou (Benimeli).

Panadeta: la panadeta de Pere Colomer (el Palo-

mar).

Rascat: rascat del Llop (Teulada).

Regueró: el regueró de l’Aranya (Simat de la Valldigna).

6. ZOOTOPÒNIMS COMPLEXOS ESTRICTES

6.1. DE SEGON NIVELL

En són 270 i tenen com a referent el nom de l’animal, 

un derivat del seu nom o una acció faunística.

Les estructures són les següents:

ZOOTOPÒNIMS ESTRICTES 
DE SEGON NIVELL

Genèric Medials Animal

Barranc de la Mula

Camí del Conill

Cova de les Rates

Serra de l’ Aguila
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Penya dels Corbs

Derivat de l’animal

Alt de la Buitrera

Font de la Cervera

Lloc o acció

Mas del Rebolcador

Carbonera del Sester

Tossal dels Nius

6.2. DE TERCER NIVELL

En són un total de 33 i tenen com a referent el nom 

de l’animal. L’estructura és la següent:

ZOOTOPÒNIMS ESTRICTES 
DE TERCER NIVELL: 33

Genèric 1 Medials
Zootopònim de segon nivell

Genèric 2 Medials Animal

Altet del Salt de la Mula

Barranc de la Mallada de l’ Ovella

Camí de la Casa del Bou

Ombríes de la Font del Llop

Penyes de la Codolla dels Matxos

Pla del Bancal del Cavall

Serreta de la Cova del Roget

7. TOPÒNIMS AMB ZOOANTROPÒNIMS

En són un total de 87.

La presència del nom de l’animal o el del lloc on 

abunda o habita en el topònim esdevé després de la transfor-

mació en un antropònim (prenom, cognom o renom).

7.1. ESTRUCTURES

En general la medial és la preposició de. En molts ca-

sos, però, sol estar elidida.

TOPÒNIMS AMB ZOOANTROPÒNIMS 
de segon nıvell

Genèric Medial Animal

Altet de Sardina

Font de Morell

Ca  Falcó

Cova Xurra

Foieta Conill

Mas Roget

Derivat de l’animal

Alqueria de Colomer

Serra de Cantacuc

Ca - Colomer

Lloc o acció

Penya - Seguers

Persona/Casa

la Panadeta de Pere Colomer

Assagador de Ca Colomer

TOPÒNIMS AMB ZOOANTROPÒNIMS 
de tercer nıvell

Genèric 1 Medials
Zootopònim de segon nivell

Genèric 2 Medials Animal 

Camí del Pla de Conill

Caseta del Cap de Bou

Platja del Racó de Conill

7.2. PRENOMS, COGNOMS I RENOMS PER ORDE 

D’ABUNDÀNCIA

Amb 12: Colom (3) / Coloma (4) / Colomer (5).

Amb 7 : Conill (6) / Conilla (1).

Amb 5 : Rata (3) / Rates (2).

Amb 4 : Cabrera, Cantacuc, Corbó i Gallinera.

Amb 3: Falcó, Puça, Xurra i Sardina (2) / Saldinera (1).

Amb 2: Aranyó, Capaimona, Caragol, Cigala, Morell, 

Sardina i Palomara.

Amb 1: Boc, Bou, Capblanc, Caullà, Cerdana, Cer-

vera, Cugala, Gralla, Guatla, Lloberos, Morell, 

Moscardó, Mosquit, Oriol, Palomino, Picot, San-

gonera, Seguers i Tudons.

7.3. ZOOANTROPÒNIMS EXCLUSIUS

Els exclusius o quasi exclusius de les comarques cen-

trals són els següents:
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Aranyó (2): Caseta d’Aranyó i Mas d’Aranyó (Alcoi).

Palomino (1): Mas de Palomino (Alcoi).

Palomara. Dels 4 existents al País Valencià, n’hi 

ha 3 d’una de les comarques centrals: barranc 

de Palomara, Casa de Palomara i muntanya de 

Palomara (Simat de la Valldigna), i el quart La 

Cañada de la Palomara, queda fora d’estes co-

marques (Villar del Arzobispo).

Sangonera (1): racó de Sangonera (Orxeta).

7.4. PRENOMS, COGNOMS I RENOMS PER MUNICIPIS I 

COMARQUES

7.4.1. Els més abundants per municipis

Conill (6): Tavernes de la Valldigna, Benigànim, Be-

nidorm, Tibi, i la Vila Joiosa.

Colomer (5): Dénia, Fontanars dels Alforins, Aielo 

de Malferit i el Palomar.

Cabrera (4): Penàguila, Muro d’Alcoi, Castell de 

Castells i Benissa.

Cantacuc (4): Planes i Benimassot.

Coloma (4): Almudaina, Alcoi, Finestrat, Benidorm 

i la Nucia.

Gallinera (4): la Vall de Gallinera, l’Atzúbia, Oliva i 

Vilallonga.

Colom (3): Gandia, Xeraco i Castelló de Rugat.

Falcó (3): Fontanars dels Alforins i Alcoi.

Puça (3): Orxeta i Castalla.

Rata (3): Sempere, Pego i Quatrenonda.

Sardina (3): Barxeta, Beniarrés, Beniardà i Castell de 

Castells.

Cigala (2): Muro d’Alcoi i Aielo de Malferit.

Morell (2): Vilallonga i Orba.

Palomara (2): Simat de la Valldigna.

Rates (2): Parcent i Tàrbena.

7.4.2. Zooantropònims per municipis en les comarques

la Safor: 

Gandia: Colom, Picot, Xurra. 

Oliva: Oriol, Gallinera, Corbera. 

Vilallonga: Morell. 

Simat de la Valldigna: Palomara (2). 

Benifairó de Valldigna: Corbera.

el Comtat: 

Almudaina: Colom. 

Beniarrés: Sardina. 

Benimassot: Cantacuc (3). 

Muro d’Alcoi: Cabrera i Cigala. 

Millena: Xitxarra.

l’Alcoià 

Castalla: Puça (2). 

Alcoi: Aranyó (2), Coloma, Falcó i Palomino. 

Ibi: Corbó (3). 

Penàguila: Cabrera. 

Tibi: Conill.

la Vall d’Albaida 

Aielo de Malferit: Coloma, Cigala i Conilla. 

Castelló de Rugat: Colom. 

Fontanars dels Alforins: Cervera, Falcó (2), 

Colomer i Cerdana. 

Otos: Caragol. 

Quatretonda: Mosquit i Rata. 

Sempere: Rata.

la Marina Alta 

Alcalalí: Seguers. 

l’Atzúbia: Gallinera (2). 

Benissa: Cabrera. 

Castell de Castells: Cabrera i Sardina. 

Dénia: Colomer. 

Orba: Morell. 

Pego: Rata. 

Teulada: Xurra. 

la Vall d’Alcalà: Caullà. 

la Vall de Gallinera: Gallinera (3).

la Marina Baixa 

l’Alfàs del Pi: Capblanc. 

Beniardà: Sardina. 

Benidorm: Colomer i Conill. 

Finestrat: Coloma. 

la Nucia: Coloma. 

Tàrbena: Rates. 

la Vila Joiosa: Conill (2).
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8. ZOOTOPÒNIMS EN ELS MUNICIPIS DE LES 

COMARQUES CENTRALS

8.1. MUNICIPIS AMB MÉS ZOOTOPÒNIMS

Els següents municipis de les comarques centrals 

tenen 10 o més zootopònims: Alcoi (32), Gandia (30), On-

tinyent (25), Cocentaina (17), Vilallonga (16), Fontanars 

dels Alforins (15), Ibi (14), Oliva (14), Tibi (14), Bocairent 

(13), Castalla (13), Dénia (12), Quatretonda (12), la Vall 

d’Alcalà (12), Aielo de Malferit (10) i Finestrat (10).

8.2. ZOOTOPÒNIMS DE CADA COMARCA

8.2.1. La Vall d’Albaida

D’un total de 31 municipis, 20 tenen zootopònims:

Ontinyent (25), Fontanars dels Alforins (15), Bocai-

rent (13), Quatretonda (12), Aielo de Malferit (10), Albaida i 

l’Olleria (7), Agullent i Castelló de Rugat (6), Llutxent i el Palo-

mar (5), Pine, Bufali, Otos i Rugat (3) i Aielo de Rugat, Bèlgida, 

Bellús, Benicolet i Benigànim (2).

8.2.2. El Comtat

D’un total de 27 municipis, 22 tenen zootopònims:

 Cocentaina (17), Ibi (15), Agres, Benimassot i 

Planes amb 6, Famorca (5), Fageca i Gorga (4); 

Benasau (3), Almudaina, Beniarrés, Gaianes, l’Al-

queria d’Asnar, l’Orxa, Millena, Muro d’Alcoi i 

Quatretondeta (2) i Alcosser de Planes, Balones, 

Benilloba, Benillup i Benimarfull (1).

8.2.3. La Costera

D’un total de 19 municipis, 11 tenen zootopònims:

 Moixent (8), Barxeta (7), el Genovés, la Font de 

la Figuera i Montesa (4), Canals (3), Rotglà i Cor-

berà (2), Estubeny, la Llosa de Ranes, Llanera de 

Ranes i Vallada (1).

8.2.4. La Marina Alta

D’un total de 33 municipis, 23 tenen zootopònims:

 Dénia i la Vall d’Alcalà (12); la Vall de Galline-

ra (11), Teulada (7), Castell de Castells i la Vall 

d’Ebo (5), el Poble Nou de Benitatxell, l’Atzúbia, 

Parcent i Pego (4), Benissa, Orba, Pedreguer i Llí-

ber (3), Gata de Gorgos, la Vall de Laguar i Xàbia 

(2); Gata de Gorgos, la Vall de Laguar i Xàbia (2).

8.2.5. La Marina Baixa

D’un total de 18 municipis, 16 tenen zootopònims:

 Finestrat (10), Benidorm i Callosa d’en Sarrià (7), 

Altea (5), Orxeta (4), Bolulla, la Vila Joiosa, Re-

lleu i Tàrbena (3), Beniardà, Benimantell i Polop 

(2), Alfàs del Pi, la Nucia i Sella (1).

8.2.6. La Safor

Els 18 municipis de la Safor tenen zootopònims:

 Gandia (30), Vilallonga (16), Oliva (14), Simat 

de la Valldigna (10), Tavernes de la Valldigna (8), 

Real de Gandia (6), Palma de Gandia (5), Be-

nifairó de la Valldigna (4), la Font d’en Carròs, 

Rafelcofer, Xeraco i Xeresa (2), Ador, Alfauir, Be-

niarjó, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de 

Sant Jeroni i Potries (1).

8.2.7. L’Alcoià

Els 8 municipis de l’Alcoià tenen zootopònims:

 Alcoi (29); Ibi i Tibi (14); Castalla (13), Banye-

res de Nariola (5), Benifallim (4), Penàguila (2) i 

Onil (2).

9. ELEMENTS SINGULARS DE CADA COMARCA

9.1. DE LA VALL D’ALBAIDA

- Zootopònims exclusius. Originaris: Talpó (Bèlgi-

da) i Asnet (Castelló de Rugat i Rugat).

- Originaris quasi exclusius: Asseit (Albaida, Bu-

fali i el Palomar), compartit amb les comarques 

del nord (la Vilavella i Nules); Esparver: (Albaida 

i Benisoda), compartit amb les comarques del 

nord (la Pobla de Benifassà); Llobero (l’Olleria i 

Aielo de Malferit), compartit am la Costera (Ca-

nals); Paixarella (Bocairent), compartit amb la 

Ribera Alta (Vilanova de Castelló); Teixó (Fon-

tanars), compartit amb la Ribera Alta (l’Ènova); 

Terrerola (Lutxent), compartit amb la Costera 

(Barxeta); Eixam (Aielo de Rugat i Castelló de 
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Rugat), compartit amb la Marina Alta (l’Atzúvia) 

i els Ports (Cinctorres).

9.2. EL COMTAT

- Zootopònims exclusius. Originaris: Boc (Planes), 

Cullerot ( Gorga), Calàndria (Cocentaina), Xit-

xarra (Millena).

- Zootopònims quasi exclusius: Ferreret (Cocentai-

na), compartit amb la Ribera Alta (Montroi) i les 

comarques del nord (Almenara); Soliguer: (Cocen-

taina, Alqueria d’Asnar i Cofrides), compartit amb 

l’Alcoià (Alcoi); la Marina Baixa (Benimantell i Co-

frides) i comarques del nord (Llucena).

9.3. LA COSTERA

- Zootopònims exclusius. Originaris: Judia (Bar-

xeta), Llebreria (el Genovés), Tórtora (Barxeta).

- Zootopònims quasi exclusius: LLobero (Canals), 

compartit amb la Vall d’Albaida; Terrerola (Bar-

xeta), compartit amb la Vall d’Albaida; Brúfol (el 

Genovés), compartit amb la Marina Alta (Dénia) 

i la Safor (Ròtova).

9.4. LA MARINA ALTA

- Zootopònims exclusius. Originaris: Andragó 

(Teulada), Caullà (la Vall d’Alcalà), Llagosta 

(Pedreguer), Sesterets (Castell de Castells).

- Zootopònims quasi exclusius: Brúfol (Dénia), 

compartit amb la Costera i la Safor (Ròtova); Mo-

rell (a Orba), compartit amb la Safor (Vilallonga) 

i els Serrans (Calles); Rabosot (la Vall d’Alcalà), 

compartit amb la Marina Baixa (Benidorm); Ei-

xam (l’Atzúvia), compartit amb la Vall d’Albaida i 

els Serran (Cinctorres); Sester (la Vall de Gallinera), 

compartit amb la Safor (Vilallonga i Xeraco); Ses-

teret (Tollos), compartit amb l’Alcoià (Banyeres 

de Mariola) i la Safor (Castelonet de la Conquesta).

9.5. LA MARINA BAIXA

- Zootopònims quasi exclusius: Rabosot (Beni-

dorm), compartit amb la Marina Alta; Soliguer 

(Benimantell i Cofrides), compartit amb el Com-

tat i les comarques del nord (Llucena); Sango-

nera (Orxeta), compartit amb la Safor (Taver-

nes de la Valldigna) i les comarques del Nord 

(Peníscola)

9.6. LA SAFOR

- Zootopònims exclusius. Originaris: Parpalló 

(Gandia), Calapatar (Oliva), Falconera (Gandia 

i Real de Gandia), Pinsà (Tavernes de la Valldig-

na), Rates Penades (Ròtova).

- Zootopònims quasi exclusius: Brúfol (Ròtova), 

compartit amb la Costera i la Marina Alta; San-

gonera (Tavernes de la Valldigna), compartit 

amb la Marina Baixa i les comarques del Nord 

(Peníscola); Palomara (Simat de la Valldigna), 

compartit amb els Serrans (Villar del Arzobispo); 

Picot (Gandia), compartit amb la Ribera Alta 

(Carcaixent) i la Pobla Llarga) i la Ribera Baixa 

(Sueca); Sangonera (Tavernes de la Valldigna), 

compartit amb la Marina Baixa i les comarques 

del Nord (Peníscola); Sesteret (Castelonet de 

la Conquesta), compartit amb la Marina Alta i 

l’Alcoià (Banyeres de Mariola).

9.7. L’ALCOIÀ

- Zootopònims exclusius. Originaris: Aranyó (Al-

coi), Mascarelles (Alcoi), Merlanxero (Alcoi), 

Palomino (Alcoi).

- Zootopònims quasi exclusius: Soliguer (Alcoi), 

compartit amb el Comtat, la Marina Baixa i 

les Comarques del Nord (Peníscola); Sesteret 

(Banyeres de Mariola), compartit amb la Safor 

(Castelonet de la Conquesta) i la Marina Alta 

(Tollos); Llobero (Ibi), compartit amb la Vall 

d’Albaida i la Costera.
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ANNEX

PROPOSTA DE CATÀLEG DE ZOOTOPÒNIMS DE LES 

COMARQUES CENTRALS DEL PAÍS VALENCIÀ

Sense asterisc: topònims amb zooantropònims: 87
Un asterisc: zootopònims de primera: 63 (*)
Dos asteriscs: zootopònim de segon nivell: 270 (**)
Tres asteriscs: zootopònims de tercer nivell: 34 (***)
Quatre asteriscs: topònims majors: 8 (****)

1. Abeurador de Sant Joan (l’Olleria)
2. Alcosser de Planes (Alcosser de Planes)****
3. Almudaina (Almudaina)****
4. Alqueria de Colomer (Dénia)
5. Alqueria del Gall (Gandia)**
6. Alt de la Buitrera (Ontinyent, Suera)**
7. Alt de la Codolla de les Puces (la Vall d’Ebo)***
8. Alt de la Gralla (Fontanars dels Alforins)**
9. Alt de la Llobera (Alcoi, Cocentaina )**
10. Alt de la Mosca (Tibi)**
11. Alt de la Penya de la Vaca (Aielo de Malferit, Onti-

nyent)***
12. Alt de la Penyeta de l’Àguila (Fontanars dels Alforins)***
13. Alt de la Sardina (Benifairó de la Valldigna, Simat de la 

Valldigna)**
14. Alt de l’Àguila (Ontinyent)**
15. Alt de les Àligues (Ador, Almiserà, Llutxent, Ròtova)**
16. Alt del Burro (Ontinyent)**
17. Alt del Collado dels Caragols (Barx, Pinet)***
18. Alt del Corb (Ontinyent)**
19. Alt del Cuquello (Fontanars dels Alforins, Ontinyent)**
20. Alt del Llop (Planes)**
21. Alt dels Bous (Ontinyent)**
22. Alt dels Caragols (Castalla)**
23. Altet de Sardina (Beniarrés)
24. Altet del Salt de la Mula (Castalla)***
25. Altet dels Turcassos (Ontinyent)**
26. Assagador de Ca Colomer (Fontanars dels Alforins)
27. Assagador del Moltó (Castalla)**
28. Bancals de la Buitrera (Alcoi)**
29. Barranc de Cantacuc (Benimassot)
30. Barranc de Cervera (Fontanars dels Alforins)

31. Barranc de Coloma (Almudaina)
32. Barranc de Falcó (Fontanars dels Alforins)
33. Barranc de l’Escala dels Gats (Ontinyent)***
34. Barranc de l’Escurçó (la Vall d’Alcalà)***
35. Barranc de la Cova del Roget (Finestrat)***
36. Barranc de la Falzia (Almiserà, Tàrbena)**
37. Barranc de la Font de les Cabres (Parcent)***
38. Barranc de la Llobera (Montesa)**
39. Barranc de la Mallada de l’Ovella (Benissa)***
40. Barranc de la Mula (Benicolet)**
41. Barranc de la Penya de l’Àguila (Dénia)***
42. Barranc de la Penyeta de l’Àguila (Ibi)***
43. Barranc de la Serp (Llutxent, Pinet)**
44. Barranc de la Solana dels Caus (la Vall d’Alcalà)***
45. Barranc de l’Abellar (Alcoi)**
46. Barranc de l’Àguila (Bocairent, Ontinyent)**
47. Barranc de l’Alt de les Àligues (Almiserà)***
48. Barranc de les Perdius (Ontinyent)**
49. Barranc de les Raboses (el Poble Nou de Benitatxell, Ibi, 

Teulada)**
50. Barranc de les Rates (Ibi)**
51. Barranc de les Saleretes (Ontinyent)**
52. Barranc de Moscardó (Xeresa)
53. Barranc de Mosquit (Quatretonda)
54. Barranc de Palomara (Simat de la Valldigna)
55. Barranc del Bou (Alcoi, Bocairent, Cocentaina, Teulada)**
56. Barranc del Bovalar (Ibi)**
57. Barranc del Brúfol (Dénia)**
58. Barranc del Búbol (Tibi)**
59. Barranc del Cau ( Llíber, Xaló)**
60. Barranc del Cau del Llop (Quatretonda)***
61. Barranc del Cau Fumat (Ontinyent)**
62. Barranc del Clot del Bou (la Vall de Gallinera, Planes, Al-

tre)***
63. Barranc del Cullerot (Gorga)**
64. Barranc del Gall (Moixent)**
65. Barranc del Galliner (Aielo de Malferit)**
66. Barranc del Gat (Altea, Callosa d’en Sarrià)**
67. Barranc del Llop (Agres, Aielo de Rugat, Barxeta, Castelló 

de Rugat, Dénia, el Genovés, Gandia, Rafelguaraf, Simat 
de la Valldigna Xàtiva, Montitxelvo, Quatretondeta, Ra-
felguaraf, Rugat)**
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68. Barranc del Merlanxero (Alcoi)**
69. Barranc del Palomar (Bèlgida)**
70. Barranc del Pont dels Gossos (la Llosa de Ranes)**
71. Barranc del Reiet (Quatretonda)**
72. Barranc del Salt de la Mula (Castalla)***
73. Barranc del Sapo (Agullent, Ontinyent)**
74. Barranc del Soliguer (Cocentaina, l’Alqueria d’Asnar)**
75. Barranc del Talpó (Bèlgida)**
76. Barranc del Teixó (Fontanars dels Alforins)**
77. Barranc dels Bous (Benigembla)
78. Barranc dels Caragols (la Vall d’Alcalà, Ontinyent, Tollos)**
79. Barranc dels Cauets (Ibi)**
80. Barranc dels Caus (Ontinyent)**
81. Barranc dels Colmenars (Bocairent)**
82. Barranc dels Coloms (la Vall de Gallinera)**
83. Barranc dels Conills (la Vall d’Alcalà, Quatretonda)**
84. Barranc dels Llops (Bolulla, Callosa d’en Sarrià)**
85. Barranc dels Mussols (Benigànim, Quatretonda)**
86. Barranc dels Teixidors (Albaida)**
87. Barranquet de la Codolla de les Puces (la Vall d’Ebo)***
88. Barranquet de les Puces (Gaianes)**
89. Barranquet del Burro Mort (Ontinyent)**
90. Bassa del Cérvol (Palma de Gandia)**
91. Bassa del Moscardó (Bellús)**
92. Benilloba (Benilloba)****
93. Benillup (Benillup)****
94. Beniopa (Gandia)*
95. Ca Colomer (Fontanars dels Alforins)
96. Ca Falcó (Fontanars dels Alforins)
97. Cabeç de Corbó (Ibi)
98. Cabeço de les Raboses (Castalla)**
99. Cala de l’Andragó (Teulada)**
100. Cala Sardinera (Xàbia)**
101. Camí de la Canta-Rana (el Real de Gandia)**
102. Camí de la Casa de Caragol (Otos)
103. Camí de la Casa del Bou (Bocairent)***
104. Camí de la Puça (Palma de Gandia)**
105. Camí de l’Aguilar (Albaida)**
106. Camí de l’Andragó (Teulada)**
107. Camí de l’Asnet (Castelló de Rugat, Rugat)**
108. Camí de l’Assagador (Confrides, l’Alcúdia de Crespins, 

Guardamar de la Safor, Xaló)**

109. Camí de l’Asseit (Bufali, el Palomar)**
110. Camí de Xurra (Teulada)
111. Camí del Conill (Tavernes de la Valldigna)**
112. Camí del Pla de Conill (Benigànim)
113. Camí del Rebolcador (Alcoi)**
114. Camí dels Caus (Beniatjar)***
115. Cantacuc (Benimassot, Planes)
116. Cantacucos (Benimantell)*
117. Cantal del Corbó (Alcoi)
118. Cantalaret de Guatla (Bolulla)
119. Capblanc (Altea)*
120. Casa de Cabrera (Penàguila)
121. Casa de Caragol (Otos)
122. Casa de Colom (Gandia)
123. Casa de Colomer (Aielo de Malferit)
124. Casa de Corbó (Ibi)
125. Casa de la Conillera (Agullent)**
126. Casa de la Gralla (Montesa)**
127. Casa de Palomara (Simat de la Valldigna)
128. Casa de Picot (Gandia)
129. Casa de Rata (Sempere)
130. Casa del Boc (Planes)**
131. Casa del Llop (Moixent)**
132. Casa del Matxo (Moixent)**
133. Casa dels Rogets (la Font de la Figuera)**
134. Caseta d’Aranyó (Alcoi)
135. Caseta de Cap de Bou (Barx)
136. Caseta de Cigala (Muro d’Alcoi)
137. Caseta de Falcó (Alcoi)
138. Caseta de la Polla (Albaida)**
139. Caseta del Cavall de Cartó (Tibi)**
140. Castell de Gallinera (la Vall de Gallinera)
141. Cauet de la Rabosa (Benasau)**
142. Cava de Coloma (Alcoi)
143. Cingle les Àligues (Almiserà)**
144. Clot de Colom (Xeraco)
145. Clot de la Llebre (Benifallim)**
146. Clot del Bou (l’Orxa)**
147. Clot del Llop (Tollos)**
148. Cocó de la Vaca (Vilallonga)**
149. Codolla dels Matxos (Callosa d’en Sarrià)**
150. Coll de Rates (Parcent, Tàrbena)
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151. Colladet de la Vaca (Castelló de Rugat)**
152. Colladet de Sardina (Beniardà, Castell de Castells)
153. Collado de la Penya de l’Àliga (la Font d’en Carròs, Oli-

va)***
154. Collado del Buitre (Castalla)**
155. Collado dels Caragols (Barx, Gandia)**
156. Corral de Cantacuc (Benimassot)
157. Corral de Caullà (la Vall d’Alcalà)
158. Corral de Cigala (Aielo de Malferit)
159. Corral de l’Assagador (Confrides)**
160. Corral de les Cabres (Xeresa)**
161. Corral de les Saleretes (Vilallonga)**
162. Corral de Rata (Pego)
163. Corral del Poll (Castell de Castells)**
164. Corral del Soliguer (Benimantell)**
165. Costera de la Rata (Alcoi)**
166. Costera de les Gralles (la Vall de Gallinera)**
167. Costera del Colomer (Altea)**
168. Costera dels Conills (Benimassot)**
169. Cova d’Ases (Albaida)**
170. Cova de la Rata (Estubeny, Llanera de Ranes)**
171. Cova de les Raboses (Quatretondeta)**
172. Cova de les Rates (Teulada, Vilallonga )**
173. Cova de les Rates Penades (Ròtova)**
174. Cova del Llop (Gandia)**
175. Cova del Llop Marí (Xàbia)
176. Cova del Parpalló (Gandia)**
177. Cova del Porc (Gandia)**
178. Cova del Roget (Finestrat)**
179. Cova dels Cauets (Ibi)**
180. Cova dels Coloms (Benifairó de la Valldigna, Llocnou de 

Sant Jeroni, Calp, Parcent,)**
181. Cova dels Porcs (Alfauir, el Real de Gandia, Gandia, Oliva, 

Vilallonga)**
182. Cova dels Teixons (el Real de Gandia)**
183. Cova Xurra (Gandia)
184. Coveta de la Moscarda (Polop)**
185. Coveta del Gall (la Font d’en Carròs)**
186. el Barranc de la Falzia (Almiserà)**
187. el Barranc dels Caus (Montaverner)***
188. el Bovalar (la Fontde la Figuera, Polop)*
189. el Calapatar (Oliva)*

190. el Capollet de l’Àguila (Banyeres de Mariola, Bocairent)**
191. el Caragol (Benifallim, Gandia, Rafelcofer)*
192. el Cau del Cabet (Finestrat, Orxeta)**
193. el Cavall Bernat (Cocentaina, Oliva)*
194. el Cavall Verd (Benigembla)*
195. el Cementeri dels Burros (Dénia, Pedreguer)**
196. el Cérvol (l’Olleria)*
197. el Coll de Rates (Tàrbena)
198. el Colló del Bou (Benimeli)**
199. el Colomer (Callosa d’en Sarrià, la Vall d’Alcalà, l’Olleria, 

Llutxent, Orba, Pego)*
200. el Conill (el Palomar)*
201. el Corbó (Alcoi, Ibi,)
202. el Cuquello (Moixent)*
203. el Galliner (Aielo de Malferit)*
204. el Llobero (Aielo de Malferit, Canals, l’Olleria)*
205. el Martinet (el Genovés)*
206. el Mico (Almiserà)*
207. el Milà (la Font de la Figuera)*
208. el Mos del Bou (Tibi)**
209. el Mussol (Castelló de Rugat)*
210. el Niu de l’Àguila (Castell de Castells)**
211. el Niu de les Àligues (Finestrat)**
212. el Palomar (Agullent)*
213. el Palomar (el Palomar)****
214. el Pardalet (Gorga)*
215. el Pinaret de Cerdana (Fontanars dels Alforins)
216. el Pinsà (Tavernes de la Valldigna)*
217. el Pla de l’Assagador (Benidorm)**
218. el Rabossot (la vall d’Alcalà)*
219. el Racó del Niu (Gandia)**
220. el Rastell de les Àligues (la Vila Joiosa)**
221. el Sester (la Vall de Gallinera, Pinet, Vilallonga, Xeraco)*
222. el Sesteret (Banyeres de Mariola, Castellonet de la Con-

questa)*
223. el Sisteret (Ròtova)*
224. el Sit (Gaianes)*
225. el Teixidor (Dénia)*
226. el Teuladí (Relleu)*
227. el Tord (Beniardà)*
228. el Toro (Simat de la Valldigna)*
229. els Cauets (Orxeta)*
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230. els Cauets de la Rabosa (Benifallim)**
231. els Caus (el Palomar, Llíber)*
232. els Caus Vells (Dénia)*
233. els Formiguers (Benimarfull)*
234. els Lloberos (Ibi)*
235. els Milans (Canals, Rotglà i Corberà)*
236. els Sesterets (Castell de Castells)*
237. Escaleta del Conill (Montaverner)**
238. Foia Conill (Benidorm)
239. Foia de l’Ase (la Vall de Gallinera)**
240. Foia del Gall (Potries, Vilallonga)**
241. Foieta Conill (Tibi)
242. Foieta de Puça (Orxeta)
243. Font de Coloma (Finestrat)
244. Font de Conilla (Aielo de Malferit)
245. Font de Corbó (Ibi)
246. Font de la Burra (Bocairent)**
247. Font de la Cervera (Ontinyent)**
248. Font de la Falzia (Almiserà)**
249. Font de la Mosqueta (Benasau)**
250. Font de la Palput (Llocnou de Sant Jeroni)**
251. Font de la Penya del Corb (Fageca)***
252. Font de la Perdiu (Benidorm)**
253. Font de la Sangonera (Tavernes de la Valldigna)**
254. Font de la Vaca (Benasau, Benifallim)**
255. Font de les Cabres (Parcent)**
256. Font de les Serps (Alcoi)**
257. Font de Morell (Vilallonga)
258. Font del Bou (Altea)**
259. Font del Brúfol (Ròtova)**
260. Font del Calapatar (Oliva)**
261. Font del Cau (Llíber)**
262. Font del Cauets (Finestrat)**
263. Font del Gos (Benifairó de la Valldigna)**
264. Font del Grill (Vilallonga)**
265. Font del Llop (Castalla)**
266. Font del Merlanxero (Alcoi)**
267. Font del Poll (la Vall de Laguar)**
268. Font del Racó de la Mala Cabra (Cocentaina)***
269. Font del Rossinyol (Alcoi)**
270. Font del Sapo (Agullent, Banyeres de Mariola, Bocairent, 

Xàtivai Fontanars dels Alforins)**

271. Font del Tord (Famorca)**
272. Font dels Patos (Alcoi, Ontinyent)**
273. Forat de l’Ase (Calp, Xaló)**
274. Grives (Confrides)*
275. la Buitrera (Alcoi, Ibi, Castelló de Rugat, Montesa, Qua-

tretonda)*
276. la Calàndria (Cocentaina)*
277. la Canta-Rana (el Real de Gandia, Palma de Gandia)*
278. la Carbonera del Sester (Vilallonga)**
279. la Cervera (Gorga, la Vall d’Alcalà)*
280. la Conillera (Agullent, Barxeta)*
281. la Creueta de la Llagosta (Pedreguer)**
282. la Foia del Bovalar (Bocairent)**
283. la Judia (Barxeta)*
284. la Llebreria (el Genovés)*
285. la Llobera (Benimassot, Cocentaina, Agullent, Benicolet, 

Llutxent )*
286. la Madriguera (Penàguila)*
287. la Mallada dels Matxos (Famorca)**
288. la Paixarella (Bocairent)*
289. la Panadeta de Pere Colomer (el Palomar)
290. la Puça (les Alqueries, Palma de Gandia)*
291. la Sangonera (Tavernes de la Valldigna) *
292. la Sella del Cau (Benissa, Llíber)**
293. la Serp (Canals)*
294. la Serpeta (Xàbia)*
295. la Terrerola (Barxeta)*
296. la Vall de Gallinera (la Vall de Gallinera)****
297. l’Asnet (Castelló de Rugat, Rugat)*
298. l’Assagador (Benicolet, Benissuera, el Poble Nou de Be-

nitatxell, Finestrat, Guardamar de la Safor, Orxeta, Rafel-
guaraf, Tavernes de la Valldigna)*

299. l’Assagador de Baix (Alcoi)**
300. l’Assagador de Dalt (Alcoi)**
301. l’Assagadoret (Ontinyent)*
302. l’Asseit (Albaida, Bufali, el Palomar)*
303. l’Eixam (Aielo de Rugat, Castelló de Rugat)*
304. les Buitreres (Agres)*
305. les Mascarelles (Alcoi)*
306. les Raboses (Famorca)*
307. les Saleretes (Castell de Castells, Cocentaina, la Vall d’Al-

calà)*
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308. Lloma de Cabrera (Muro d’Alcoi)
309. Lloma de la Casa de Sardina (Barxeta)
310. Lloma de la Casa del Llop (Fontanars dels Alforins, Moi-

xent)***
311. Lloma de la Tórtora (Barxeta)**
312. Lloma de Rata (Quatretonda)
313. Lloma del Cavall (Bocairent, Cocentaina)**
314. Llomes de la Buitrera (Ontinyent)**
315. Llometa dels Bous (la Vall d’Ebo)**
316. Llometa dels Gossos (Vilallonga)**
317. Mallada del Llop (Famorca)**
318. Mallada dels Conills (Fageca)**
319. Marjal d’Oriol (Oliva)
320. Mas d’Aranyó (Alcoi)
321. Mas de Cantacuc (Planes)
322. Mas de Capaimona (Tollos)
323. Mas de Corbó (Ibi)
324. Mas de la Font del Llop (Castalla)***
325. Mas de la Llobera (Alcoi, Cocentaina )**
326. Mas de la Madriguera (Penàguila)**
327. Mas de Lloberos (Castalla)
328. Mas de Palomino (Alcoi)
329. Mas del Barranc del Porc (Castalla)***
330. Mas del Corbo (Bocairent)**
331. Mas del Fardatxo (Alcoi)**
332. Mas del Ferreret (Cocentaina)**
333. Mas del Rebolcador (Castalla)**
334. Mas del Reiet (Alcoi)**
335. Mas Roget (Agres)
336. Maset del Gat (Gorga)**
337. Maset dels Corbs (Agres)**
338. Molló de la Falconera (Gandia)**
339. Molló dels Corbs (Oliva)**
340. Montcabrer (Cocentaina)**
341. Morret de Gralla (Castell de Castells)
342. Morret de la Senda de la Rata (Ontinyent)***
343. Morro de la Llissera (l’Alfàs del Pi)**
344. Morro de l’Escurçó (la Vall d’Alcalà, la Vall de Gallinera)**
345. Morro del Bou (el Poble Nou de Benitatxell)**
346. Morro del Porc (Bocairent)**
347. Muntanya de la Serp (el Poble Nou de Benitatxell)**
348. Muntanya de Palomara (Simat de la Valldigna)

349. Ombria de la Font del Grill (Vilallonga)***
350. Ombria de Puça (Castalla)
351. Ombria dels Conills (la Vall d’Alcalà)**
352. Ombries de la Font del Llop (Castalla)***
353. Partida de Coloma (Benidorm, la Nucia)
354. Pas de l’Aguilar (Albaida)**
355. Pas dels Caragols (la Vall d’Ebo)**
356. Passet dels Gossos (Vilallonga)**
357. Penàguila (Penàguila)****
358. Penya de la Cova dels Coloms (Llocnou de Sant Jero-

ni)***
359. Penya de l’Àguila (Castalla, Dénia, la Vall de Gallinera, 

Oliva, Vallada. Vilallonga, Onil, Tibi)**
360. Penya de l’Àliga (l’Olleria)**
361. Penya de l’Eixam (l’Atzúbia)**
362. Penya de les Cabres (Callosa d’en Sarrià)**
363. Penya del Brúfol (el Genovés)**
364. Penya del Corb (Barxeta, Fageca, la Vall de Gallinera, Xà-

tiva)**
365. Penya del Gall (Moixent)**
366. Penya del Gos (Almiserà)**
367. Penya del Gos Flac (Almiserà, Pedreguer)**
368. Penya del Pollastre (Callosa d’en Sarrià)**
369. Penya del Sapo (Alcoi)**
370. Penya del Soliguer (Alcoi)**
371. Penya dels Corbs (Millena)**
372. Penya dels Pardalets (Tollos)**
373. Penya Seguers (Alcalalí)
374. Penya Xitxarra (Millena)
375. Penyes de la Buitrera (Alcoi)**
376. Penyes de la Codolla dels Matxos (Callosa d’en Sarrià)***
377. Penyes de l’Àliga (Llutxent)**
378. Penyes del Matxo (Fontanars dels Alforins)**
379. Penyeta de l’Àguila (Ibi)**
380. Penyó del Sesteret (Tollos)**
381. Pic de les Àguiles (Alcoi)**
382. Pic de les Àligues (Alcoi, Barx, Simat de la Valldigna)**
383. Pla de Colom (Castelló de Rugat)
384. Pla de la Sangonera (Tavernes de la Valldigna)**
385. Pla de la Terrerola (Llutxen)**
386. Pla de la Vaca (l’Olleria)**
387. Pla de l’Assagador (Finestrat)**
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388. Pla del Bancal del Cavall (Tavernes de la Valldigna)***
389. Pla del Gat (Pego)**
390. Pla del Rabossot (Benidorm)**
391. Pla del Toro (Simat de la Valldigna)**
392. Pla dels Caragols (Ontinyent)**
393. Plana del Pato (Gata de Gorgos)**
394. Platja de Capblanc (Altea)
395. Platja del Racó de Conill (la Vila Joiosa)
396. Port de Tudons (Alcoleja) CC
397. Pou de la Vaca (Balones)**
398. Pou del Pollastre (Ontinyent)**
399. Pujador de les Cabres (Palma de Gandia, Ròtova)**
400. Punta de la Llissera (Benidorm)**
401. Punta del Bou (Quatretonda)**
402. Puntal de la Serp (Aielo de Malferit, Montesa)**
403. Racó del Corb (Calp, Fageca)**
404. Racó de Cabrera (Castell de Castells)
405. Racó de Conill (la Vila Joiosa)
406. Racó de la Cova del Colom (Tavernes de la Valldigna)***
407. Racó de la Rata (Cocentaina)**
408. Racó de la Serp (Llutxent)**
409. Racó de les Colmenes (Ròtova)**
410. Racó de les Rates (Ibi)**
411. Racó de l’Esparver (Albaida, Benissoda)**
412. Racó de Puça (Castalla)
413. Racó del Bou (Gandia)**
414. Racó del Caragolar (Agres)**
415. Racó del Colmenar (Fontanars dels Alforins)**
416. Racó del Llop (Gandia)**
417. Racó del Sapo (Cocentaina)**
418. Racó de Sangonera (Orxeta)
419. Racó dels Conills (Moixent)**
420. Racó dels Matxos (la Vall d’Alcalà)
421. Rambla de Gallinera (l’Atzúbia, la Vall de Gallinera, Oliva)
422. Rambla del Milà (la Font de la Figuera, Moixent)**
423. Rascat del Llop (Teulada)**
424. Regueró de l’Aranya (Simat de la Valldigna)**
425. Revolta de la Falconera (Gandia)**
426. Riu de Gallinera (la Vall de Gallinera)
427. Rotglà i Corberà (Rotglà i Corberà)****
428. sa Falzia (Tàrbena) *
429. Salt del Bou (Ontinyent)**

430. Salt del Llop (Fontanars dels Alforins)**
431. Senda de la Vaca (Tibi)**
432. Séquia dels Gats (Tavernes de la Valldigna)**
433. Serpis o Riu d’Alcoi (Ador, Alcoi, Alcosser de Planes, Beniar-

jó, Cocentaina, el Real de Gandia, Gandia, l’Alqueria d’Asnar, 
l’Orxa, Muro d’Alcoi, Planes, Vilallonga)*

434. Serra de Cantacuc (Benimassot, Planes)
435. Serra de Corbera (Benifairó de la Valldigna, Tavernes de 

la Valldigna)
436. Serra de Gallinera (l’Atzúbia, Oliva, Vilallonga)
437. Serra de la Falconera (el Real de Gandia, Gandia)**
438. Serra de la Gralla (Relleu)**
439. Serra de l’Aguilar (Relleu, Sella)**
440. Serra del Cavall (la Vall de Laguar, Orba, Pego, Sagra, Tor-

mos)**
441. Serreta de la Cova del Roget (Benidorm, Finestrat)***
442. Sima del Cavall (Agres, Cocentaina)**
443. Sima del Toro (Simat de la Valldigna)**
444. Simeta del Gall (Ròtova)**
445. Toll de Morell (Orba)
446. Torre de les Caletes o del Cavall (Benidorm)**
447. Tossal de Cabrera (Benissa)
448. Tossal de l’Àguila (el Ràfol d’Almúnia)**
449. Tossal del Llop (l’Atzúbia, Vilallonga)**
450. Tossal del Poll (Bellús)**
451. Tossal dels Caragols (la Vall d’Alcalà, Tollos)**
452. Tossal dels Corbs (Finestrat la Vall d’Ebo)**
453. Tossal dels Matxos (Benimassot)**
454. Tossal dels Nius (Finestrat)**
455. Tossalet de l’Àliga (Quatretonda)**
456. Ullal del Conill (Tavernes de la Valldigna)**
457. Ullal del Gat (Tavernes de la Valldigna)**
458. Vall de la Marjal d’Oriol (Oliva)
459. Venta del Burro (Dénia)**
460. Venta dels Patos (Alcoi)**
461. Volta del Rossinyol (Cocentaina)**
462. Xarco dels Coloms (Quatretonda)**
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L’avinentesa d’una recerca que vaig començar fa 

tres anys sobre les viles planificades medievals del País Va-

lencià m’ha permès introduir en aquesta assemblea un tema 

toponímic recurrent. Els genèrics carrer i vila sovint són de-

terminats per l’apel·latiu nou-nova, en sentit cronològic, no 

sempre coincident. Un carrer Nou pot ésser tant originari del 

segle xiV com del xix o xx, mentre que vila Nova o Vilanova 

corresponen més tost a un nucli planificat històric. El mot 

vila, altrament, ha donat Vila jusana, Vilallonga, Vilaplana, 

Vilarodona, Vila Subirana, Vilavella, a més de Capdevila, Sol-

devila, etc.

GANDIA: LA VILANOVA I UN CARRER NOU

Gandia o Candia va nàixer el 1249, vora el riu d’Alcoi, 

enmig de dos fils de la séquia d’en Martorell, i ja, en el segle xiV, 

el raval meridional era ocupat per gent musulmana. Entre els 

segles xiii i xiV, la Vila (que amb el temps seria Vella) es va dotar 

d’un mur que feia 1.380 m de perímetre i incloïa 10,5 ha, el 

nucli urbà actual, amb el casal dels ducs, la Seu o col·legiata, 

l’Ajuntament, etc.

Ara i ací, però, ens interessa més la Vilanova, funda-

da el 1388, sota l’ègida d’Alfons el Vell, en un espai occiden-

tal pla i travessat per una fillola de la séquia on rodaven dos 

molins i un trapig sucrer i es regaven alguns camps. L’ermita 

de Sant Roc va contribuir al poblament d’un eixample on va 

traçar-se «lo carrer Primer de la Vila Nova de Sant Roc» amb 

una generosa amplària de 40 pams (8,8 m). Passada una èpo-

ca d’inactivitat, la consolidació de la Vilanova és obra de sant 

Francesc de Borja que, el 1564, reforça el recinte de les viles 

Vella i Nova: els tres llenços (990 m) d’aquesta incorporaven 

7,5 ha més de sòl urbanitzable. L’actual carrer del Duc Carles 

de Borja ocupava el vall occidental de la Vilavella i el del ra-

mal de la séquia, ara de Sant Francesc de Borja, era anomenat 

carrer Major de la Vila Nova. El clos rectangular de la Vilanova 

era una muralla defesa per torrasses redones com la del Pi que 

persisteix. El 1868, amb la Gloriosa, començaren a enderrocar 

les muralles. El 1881 no en quedava cap: s’havia acabat l’Edat 

Mitjana.

Al nord de l’antic poble de Beniopa, hi ha un carrer 

Nou. El seu parcel·lari regular ha de pertànyer a un eixample 

de principi del segle xx, quan encara era municipi independent.

ALTRES VILES NOVES

Entre una trentena de poblacions escorcollades, a 

banda de la de Gandia que m’ha servit de pretext, només n’he 

trobat dues. Puc parlar amb coneixement de causa de la del 

Forcall, aldea de Morella a la confluència dels rius de Cantave-

lla i de Calders. Al final del cinc-cents, es consolida l’operació 

de prestigi de lo Pla de la Creu, gran plaça (110 x 23 m) por-

ticada on rivalitzaven els grans terratinents ramaders i la sala 

capitular. El flanc ponentí del Pla és cobert per la Vilanova a 

base de dues illetes de 53 parcel·les (3.890 m2) que es quadri-

culen entre el carrer longitudinal de Sant Antoni i els transver-

sos de la Vilanova (Sant Víctor), dels Pena-roges (Sant Vicent) 

i de Sant Cristòfol. Sembla que aquest eixample renaixentista 

va tenir almenys una rònega tanca murada.

NOU I NOVA A LA TOPONÍMIA URBANA,  

A PROPÒSIT DE GANDIA

Vicenç M. Rosselló i Verger
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Per un altre costat, hi ha notícies de la Vilanova de 

Dénia. Jaume II disposava que la vila es traslladara a l’albacar 

del castell per fer-la més defendible; el manament es reiterava 

deu anys després, cosa que n’indica l’incompliment. Abans, el 

1273, una Vilanova del Palmar, al nord de la vila antiga (ARV, 

RC 21, 141 rº) tampoc havia reeixit.

La Pobla de Nules, fundada el 1254 amb un cente-

nar de destinataris, era un desdoblament de la vila, situada 

al peu del Castell, que acabaria essent Vilavella, reservada als 

mudèjars, mentre que la nova pobla seria cristiana des dels 

orígens. Era en realitat una Vilanova modèlica amb un traçat 

hipodàmic que té l’eix principal al carrer Major i illetes gaire-

bé quadrades de 1.850 m2, separades per carrers (NW-SE) i 

travesseres paral·leles al carrer Major. La muralla, posterior a 

1521, va englobar un espai de 8,6 ha, duplicant la capacitat 

primitiva, però seguint les línies mestres de l’esquema urbà. 

Ben segur que en algun moment es digué Vilanova de Nules.

ALTRES CARRERS NOUS

El cas de Manises, el primer, és el més cridaner. El 

baró Pere Boïl, el 1473, engegava un eixample meridional on 

un carrer Nou agrupava trenta parcel·les. L’operació es va en-

llestir en un parell d’anys i va atraure nous pobladors emfiteu-

tes cristians i mudèjars immigrats. Acabaria convertint-se en 

carrer Major, inclòs dins el recinte del segle xV(-xVi).

traiguera, a la banda del sud-oest i fora porta, té un 

carrer Nou. Valltraiguera era un lloc de pas del camí de Cata-

lunya que ja tenia mercat el 1321 i conservava les muralles 

i els portals del temps dels sarraïns. Entre el carrer Nou i el 

carrer Ample es va canalitzar el creixement dels segles xVi-xViii, 

planificat pels montesians.

Vinaròs també conserva un carrer Nou, 150 m al 

nord del recinte emmurallat, no lluny del convent de Sant 

Agustí, bisbe, i prop del camí del Pont. Nou ho devia ser a 

mitjan segle xVii.

El carrer Nou de Cinctorres va emparellat amb el 

portal Nou —en realitat es tracta del segment occidental del 

carrer actual de Sant Vicent—, el mateix que una plaça Nova 

al costat de l’església. Són contemporanis de la modificació 

del tancament murat de la vila a mitjan segle xVi o xVii, encara 

que el recinte primigeni pertany al tres-cents.
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Nou i Nova a la toponímia urbana, a propòsit de Gandia

A la gairebé fossilitzada Vistabella no podia faltar 

un carrer Nou que és precisament paral·lel a un flanc de la 

muralla occidental, al nord de la plaça de l’Hostal; és un dels 

més amples de la vila i podria remuntar al segle xViii.

A la Pobla del Duc trobem un altre carrer Nou, a la 

part septentrional del nucli medieval, just al costat de l’esglé-

sia parroquial. Ve a ser l’eix d’un eixample de parcel·les trans-

versals al carrer esmentat i a la ronda del Nord. Pot respondre 

a l’increment poblacional del set-cents.

Un altre eixample del segle xViii —si no és del xix— 

podria ser el carrer Nou de la part sud-oest de Sant Jordi, vila 

moderna. Connecta amb el carrer més antic del Delme.

Almenara és una altra vila escrupolosament planifi-

cada en un escaquer de dotze illetes quadrades de 1.650 m2 

(dues fanecades) amb l’església en posició central. La crono-

logia de la muralla és complicada i, gràcies a les notes arxivís-

tiques del metge Lluís Cebrian, sabem que es va consumar el 

segle xVi. Tanmateix, el carrer Nou1 fou afegit com a eixample, 

el segle xix, a l’oest i paral·lel al carrer del Mur que coincidia 

amb el llenç occidental de la segona muralla.

Un cas afegit és el de les Coves de Vinromà: no és 

un carrer, sinó un camí Nou. La vila, fundada entre 1240 i 

1275 pels calatravins, va exigir d’antuvi del seu recinte murat. 

El camí perifèric entre el riu i les muralles, en un moment der-

terminat —segle xix—, seria Nou . Va permetre la parcel·lació 

entre les dues esglésies vella i nova.

Al sud-oest de la vila de Pego, sabem, gràcies a la 

minuciosa recerca de l’arqueòleg X. Martí (1997) que hi havia 

un grup d’almàsseres el territori de les quals entrà en la pla-

nificació. Un carrer Nou que hi corre d’oest a est no deu tenir 

res de medieval i gosaria dir que pertany als segles xix o xx.

A Castelló de la Plana hi ha un carrer Nou/calle 

Nueva que és un cul-de-sac o atzucac d’un grup perifèric (el 

Carme?) de ponent de la ciutat. Seria dels anys 1940 o 1950.

La Pobla de Vallbona és un municipi dual on les Ven-

tes acabaren per assumir la iniciativa viària i comercial. La 

carta de població és del 1382, però ja existia la Pobla de Bena-

guasil, el 1304, per agombolar els cristians. Com que el carrer 

1. Una plaça Nova (1738) és l’actual de l’Església, però abans n’hi havia hagut 
una altra, davant del portal del casal dels comtes.

Nou confronta amb les Ventes i es troba al nord de la séquia 

del Campés, deu pertànyer a la segona meitat del segle xx.

No seria excessiu afegir a la rècula d’exemples des-

crits alguns casos paral·lels. Es tracta de la plaça Nova de Sant 

Mateu, estimulada pel mercat setmanal concedit el 1243 i 

sorgida en un creuer de camins (de Tortosa, Morella i Valèn-

cia). Durant el segle xiV els montesians n’ordenaren l’espai, 

canalitzaren la font i porticaren el recinte trapezoidal. A la 

part antiga de la vila, quedava el pla de la Font.

A migjorn del nucli castellanòfon d’Elda, un carrer 

que apunta a la moderna plaza Mayor s’anomena encara calle 

Nueva. Si el carrer de San Roque era el de la rònega muralla 

dels segles xV-xVi, la calle Nueva hi concità el primer eixample 

immediat, davant la porta d’Alacant que s’hi va desplaçar. Per 

la seva rectitud, la calle Nueva del segle xVii implicava una 

concepció urbanística distinta.

A l’altre cap del país, Olocau del Rey, un ben conser-

vat nucli que parla aragonès, és agombolat per una calle Nue-

va que fa un dels costats d’un quadrat de 80 x 90 m establert 

a final del segle xiii; l’oposat és la calle Mayor que no tingué 

cases a la part de fora fins als sis-cents. És lògic que l’altre 

costat —més difícil— no es poblara fins al segle següent, des-

prés de l’emancipació atorgada per Morella.

Fig. 3. visTabella. El carrer Nou recorre el flanc occidental 
extramurs del recinte.

ca
rr

er
  d

el
 

c. 
 M

os
sè

n 
Te

né
sa

raval

de

Sant Joan
carre

r   d
el   M

ur

ca
rre

r d
el

   R
os

er

ca
rr

er
 d

e 
Sa

nt
 R

oc

carrer       M
ajor

 Forn  Vell

carrer

carrer  de  Jesús

M
alcuinat

carrer
Castell

plaça de
l'Hospital

carrer M
ossèn Falcó

carrer Sense Cap

carrer N
ou

plaça 
del Dau

església

carrer  del  Portal

carrer  del  Portalet

carre
r M

alcuinat

plaça de
l'Hostal

Castell
església
antiga?

cases notables

1240

1245

12501235

1235

25 50 m0

Fo
rn

del

carrer

del



[ 210 ]

Vicenç M. Rosselló i VeRgeR

Enllaçat al raval de Santa Bárbara de la vila morisca 

de Sucaina, planificada d’antuvi, i més enllà de Las Eras, hi ha 

una calle Nueva, més oberta que el nucli antic. Sens dubte és 

posterior al segle xViii.

CONCLUSIó

El concepte modern d’eixample, més o menys plani-

ficat, és comú als topònims carrer Nou i vila Nova o Vilanova, 

però aquesta pot implicar una vertadera fundació ex novo, 

projectada i geomètricament ordenada. Ara bé, la novetat 

—sobretot al cas dels carrers— és una cosa prou relativa. 

Entre la vintena d’exemples valencians adduïts, n’hi ha que 

són nous des dels segles xiV o xVi i es mantenen per la inèr-

cia nominativa o, si afinem més, per tradició. Òbviament n’hi 

hauria centenars que han sucumbit davant la pressió dels 

santorals o dels canvis polítics oportunistes.

topÒnim municipi dAtA AproximAdA

plaça Nova Sant Mateu segle xiV

carrer Nou = Major Manises 1475

carrer Nou Traiguera segle xVi

carrer Nou Vinaròs segle xVi

carrer Nou / plaça Nova Cinctorres segles xVi-xVii

Calle Nueva Elda segle xVii

carrer Nou Vistabella segle xViii

Calle Nueva Olocau del Rey segle xViii

carrer Nou la Pobla del Duc segle xViii?

carrer Nou Sant Jordi segle xViii?

Calle Nueva Sucaina post segle xViii

carrer Nou Beniopa principi segle xx

carrer Nou Almenara segle xix

camí Nou les Coves de Vinromà segle xix

carrer Nou Pego segles xix-xx

carrer Nou («Grupo») Castelló de la Plana 1940-1950

carrer Nou la Pobla de Vallbona post 1950

carrer Nou la Pobla de Vallbona post 1950
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UNA COMARCA PROCLIU A LA CIVILITZACIÓ1

La comarca valenciana de la Safor,2 constituïda per 

dues unitats geogràfiques, l’Horta de Gandia-Oliva i la Valldig-

na, ha estat habitada i transformada intensament per l’ésser 

humà des de la prehistòria.3 De fet, els primers signes d’una 

presència d’homínids els han documentat els arqueòlegs en 

l’actual territori valencià al jaciment de la Cova de Bolomor, 

a la Valldigna.4

1. El propòsit d’aquest article no és elaborar una ponència erudita o acadèmica 
sobre la qüestió, sinó fer síntesi divulgativa de les propostes etimològiques més 
versemblants. Hom parteix d’una experiència divulgativa prèvia, consistent en 
la publicació de múltiples històries locals de municipis de la comarca (oportu-
nament citades al llarg de l’article), on s’aprofundeix en l’anàlisi en perspectiva 
històrica de cada topònim, amb un major desplegament d’aparell crític.

2. La Safor és el nom d’una emblemàtica muntanya del terme de Vilallonga. Ve 
de l’àrab Jabal as-Sakhûr, ‘la muntanya del Runars’. Runars és com denominen els 
actuals vilallonguers a les acumulacions de roca precipitada dins el rogle de cin-
gles que forma la Safor, és a dir, les sakhûr o ‘roques’ dels moros que justificaven 
la denominació del conjunt muntanyenc. El nom de Conca de la Çafor, aplicat a 
la vall jussana del riu d’Alcoi (l’Horta de Gandia-Oliva), no és d’origen popular. 
Sorgí d’algun culte informador local de Martí de Viciana (segle xvi), que fou se-
guit per Escolano (segle xvii) i altres autors posteriors. Al llarg de les dècades del 
1920-1970, el valencianisme polític consolidà com a denominació reivindicativa 
la Safor per a denominar una de les comarques previstes en diferents projectes de 
comarcalització. El rebuig del PSOE autonòmic a la comarcalització en la dècada 
del 1980 deixà la Safor reduïda, des del punt de vista administratiu, a una simple 
mancomunitat de municipis. Vegeu Abel Soler (2011): La Safor. Història i geogra-
fia de la comarca, Mancomunitat de Municipis de la Safor, Gandia, pp. 9-13.

3. José Aparicio, Vicente Gurrea i Salvador Climent (1983): Carta arqueológica 
de la Safor, Instituto de Estudios Comarcales Duque Real Alfonso el Viejo - 
Ajuntament de Gandia, Gandia.

4. Josep Fernàndez, Pere-Miquel Guillem i Rafael Martínez (1997): Cova del 
Bolomor. Los primeros habitantes de tierras valencianas, Diputació de València, 
València.

Tant en època ibèrica com en el període de la roma-

nització, l’ocupació humana del territori i l’explotació dels re-

cursos —sobretot, els agrícoles— fou intensa.5 La civilització 

ibèrica edificà poblats importants al corredor que connecta 

amb la Vall d’Albaida i als tossals prelitorals de Rafelcofer i 

Oliva.6 Els romans treballaren intensament el pla de la Conca 

de la Safor, travessat de ponent a llevant per una via romana 

de Saetabis (Xàtiva) a Dianium (Dénia)7 que els musulmans 

rebatejaren com a camí de l’Alquibla,8 perquè indicava la di-

recció de la Meca, ciutat cap a la qual salpaven des de Dénia 

molts pelegrins de l’interior de l’Àndalus.9

La civilització andalusina, a diferència de la romana, 

apostà per les tècniques d’irrigació a petita, mitjana i gran 

escala, amb un desplegament de séquies derivades dels rius 

que es ramificaven per a regar, diguem-ne, fulles d’horta asso-

ciades a alqueries (< àrab al-qarya, ‘el poblat’) i rafals (< arab 

5. Josep Corell (1999): Inscripcions romanes d’Ilici, Lvcentvm, Allon, Dianivm 
i el seus respectius territoris, Nau Llibres, València; Josep-A. Gisbert Santonja 
(2003): «El territorium de Dianium (Dénia) en el Alto Imperio. La Marina Alta: 
producción agrícola y poblamiento», Canelobre, 48, Alacant, pp. 121-144.

6. Josep-A. Gisbert Santonja (1982): «Apunts per al coneixement de l’estructu-
ra del poblament ibèric a la Safor», Rafelcofer en festes, Rafelcofer, s. p.

7. Enrique Pla Ballester (1977): «Caminos romanos en la Safor», Gandia en 
fira i festes, Gandia, s. p.

8. Abel Soler (2007): Beniarjó. Poble de la Safor i senyoria d’Ausiàs March, Ajun-
tament de Beniarjó, Beniarjó.

9. Josep-Antoni Gisbert Santonja (2011): «Al-Idrîsí y las ciudades de Sharq al-
Ándalus, Dâniya —Dénia—: ensayo de conexión entre la evidencia arqueo-
lógica y el testimonio del geógrafo», Congreso Internacional ‘El mundo del 
geógrafo ceutí al-Idrisí’, Instituto de Estudios Ceutíes, Ceuta, pp. 79-121.

ELS NOMS DELS POBLES DE LA SAFOR  

COM A REFLEX DE LA HISTÒRIA DE LA COMARCA1

Abel Soler
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rahl, ‘heretat particular’).10 El regadiu saforenc tradicional és 

paradigmàtic d’aquest procediment operatiu importat des de 

l’Orient Mitjà.

Quan Jaume I conquerí la comarca, en el segle xiii, 

elegí els llocs més estratègics per a establir colons cristians 

—els nous valencians de procedència catalana i aragonesa— 

i fundà la vila reial de Gandia (1249).11 Després aparegue-

ren sobre el territori grans monestirs com els de la Valldigna 

(1298) i Cotalba (1388),12 i desaparegueren en la Baixa Edat 

Mitjana moltes alqueries.

Arran l’expulsió dels moriscos (1609), augmentà la 

concentració urbana i s’abandonaren molts nuclis menors. No 

obstant això, molts dels poblats exmoriscos foren repoblats 

per valencians de pobles i comarques veïnes (amb una immi-

gració anecdòtica d’alguns castellans, mallorquins, eivissencs, 

lígurs i llombards).13 A partir d’aleshores, i després de la fun-

dació de Llocnou de Sant Jeroni (1608-1609),14 es consolidà 

bàsicament el mapa de 35 poblacions associades actualment 

a 31 municipis. Els pobles de Benipeixcar, Beniopa i el Grau 

de Gandia es troben integrats en el municipi gandià;15 el de 

l’Alcudiola, establit en el segle xV, és un raval annex des d’ales-

hores a Rafelcofer.16

Fet aquest succint recorregut històric, resulta evident 

que el pas de civilitzacions per la Safor, i el predomini du-

rant segles de llengües com el llatí i l’àrab, ha condicionat la 

10. Abel soler (2011): La Safor..., pp. 144 i ss.

11. Ibídem, pp. 183-185.

12. Ferran garcia-oliver (1983): El naixement del monestir cistercenc de la 
Valldigna, Universitat de València, València; Julia campón (1986): «Avatares 
de los Jerónimos de Xàbia y la fundación de Cotalba», Primer Congrés d’Estu-
dis de la Marina Alta, Alacant, pp. 119-123

13. Santiago La parra lópez, (1992): Los Borja y los moriscos . Repobladores y 
«terratenientes» en la huerta de Gandía tras la expulsión de 1609, IVEI - Alfons 
el Magnànim, València; ídem (2003): Història de Miramar, Ajuntament de Mi-
ramar, Miramar.

14. Abel soler (2009): Llocnou de Sant Jeroni . Geografia, història, patrimoni, 
Ajuntament de Llocnou de Sant Jeroni, Llocnou de Sant Jeroni.

15. No obstant això, conserven la seua personalitat. Vegeu Abel soler, Pedro 
ciscar i Antoni rodríguez (2007): El Grau de Gandia . Imatges i paraules per a la 
memòria, Ajuntament de Gandia, Gandia; ídem (2011): Benipeixcar . Imatges i 
paraules per a la memòria, Junta de Districte de Benipeixcar, Gandia; Frederic 
Aparisi romero (2015): Beniopa . Història d’un poble, Ajuntament de Gandia, 
Gandia.

16. Abel soler (2015): Rafelcofer . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament 
de Rafelcofer, Rafelcofer, pp. 22-24.

toponímia major de la zona, és a dir, la denominació dels 35 

pobles que constitueixen la comarca. Fer un repàs divulgatiu 

d’aquest procés de creació, transmissió i mutació dels noms 

dels nostres pobles —alguns dels quals són antiquíssims— 

ens ajudarà a comprendre millor la història de la Safor

ELS IBERS, LA INTENSA ROMANITZACIó  

I LA INÈRCIA DEL ROMANÇ

No sorprén en absolut que —aparentment— cap 

dels pobles de la Safor recorde la llengua preromana o ibè-

rica que fou predominant a la comarca almenys fins al segle 

i abans de Crist. En altres comarques valencianes existiren 

ciutats, com Llíria, Xàtiva o Elx (l’Alcúdia), que han propiciat 

la transmissió —filtrada pel llatí i per l’àrab— de l’arrel ibèri-

ca de topònims com Lauro, ílike o Sàitabi . A la Safor, no. Ací, 

l’impacte de la colonització romana fou dràstic. Foren aban-

donats els poblats ibèrics i, en el transcurs de dues genera-

cions, hi proliferaren les villae17 treballades per indígenes ibers, 

immigrants llatins, i esclaus i lliberts de diversa procedència, 

on l’ibèric deixà de sentir -se. Entre el segle i i el segle ix, apro-

ximadament, el llatí i després el romanç andalusí, del qual 

derivà, foren les llengües predominants. D’etimologia llatina, i 

segurament de l’Alta Edat Mitjana, deuen ser noms de pobles 

com ara Barx, Castellonet, Palma, Piles, Potries i Vilallonga.

El nom de Barx (Barx Algebal, en documentació 

medieval: de l’àrab al-Jabal, ‘de la Muntanya’) s’ha asso-

ciat molt fàcilment a l’àrab burj (‘torre’),18 d’on provenen 

els noms d’altres pobles com Burjassot (< Burj as-Saûd, ‘la 

Torre del Negre’) o Borja. Tanmateix, és fa difícil explicar que 

17. Emili moscardó sabater (2008): «El poblamiento rural romano en el terri-
torio norte de Dianium . La comarca de la Safor-Valldigna (Valencia)», Sagun-
tum, 40, València, pp. 177-192.

18. Carme barceló (1982): Toponímia aràbica..., p. 103. Barceló no ho té clar 
i afirma que «tal vegada» poguera relacionar-se amb burj, perquè existí una 
torre a l’alqueria, com documenta Ferran garcia-oliver (1985): «Extractes de 
l’informe toponímic sobre Barx», Barx en festes, s. p. Hi hagué una «torre de 
l’Aljama», de datació indeterminada, assolada pel terratrèmol del 1644. Els 
monjos de Simat la manaren reedificar el 1651, segons Evarist donet donet 
(2007): Barx i els monjos de Valldigna, La Xara - Mancomunitat de la Valdigna, 
Simat de la Valldigna, pp. 50-55. Tanmateix, en la documentació medieval, 
l’alqueria figura com a Barg, Barx o un Bàrig (de lectura /bártx/, com Elx/
Èlig). No es coneix cap document on el topònim figure com a Bòrig, Borx, 
Búrig o Burx, que haurien sigut representacions ortogràfiques filològicament 
relacionables amb l’ètim burj .
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Els noms dEls poblEs dE la safor com a rEflEx dE la història dE la comarca

en altres llocs es conserve la fonètica /búrdj/ o /bórdj/, i en 

el cas de la Safor esdevinga /bártx/, amb a . Per analogia i 

proximitat amb Barxeta (antiga Barchétain/Barchàtan: dual 

àrab *Barjâtayn, ‘les dues Barxes’, per la forma de barxes de 

dues muntanyes bessones que presideixen la vall),19 caldria 

explorar la possibilitat —alternativa a la de burj– que es 

tractara d’una metàfora orogràfica similar. És a dir, que els 

fundadors de l’alqueria, per la forma del pla intramuntà de 

Barx i la Drova, se sentiren com a habitants de la base d’una 

barxa de llata de margalló (interpretable com *Barx(a)-l-

Jabal,20 ‘la Barxa d’enmig la muntanya’) d’aquelles que es 

confeccionaven a Pinet21 perquè les portaren els pastors al 

muscle. Els filòlegs no es posen d’acord sobre l’origen del 

lexema barx- (compartit per diferents romanços de la pe-

nínsula Ibèrica), que alguns fan preromànic i d’altres llatí.22 

La cultura popular, en qualsevol cas, convida a relacionar els 

noms de Barx i Barxeta: «Barx i Barxeta es volien casar, i va 

anar Pinet i ho va desbaratar.»23

Castellonet sembla nom romanç i valencià, però no 

oblidem els nombrosos Castelló actuals que, en cròniques 

àrabs, apareixen transcrits en alifat com a Qaxtilyûn (< ro-

manç Castellione, diminutiu del llatí Castellum).24 En quasi 

tots els casos, el motiu onomàstic és l’existència d’un caste-

llet.25 En el cas que ens ocupa, el motiu del nom podria ser la 

torre de Castellon citada en el Llibre del Repartiment (1249),26 

19. Abel soler (2004): Història del poble de Barxeta, Ajuntament de Barxeta, 
Barxeta, pp. 48-51.

20. La pèrdua per eufonia de les vocals finals del llatí en la toponímia àrab de 
la zona és cosa ben coneguda: per exemple, Castellione esdevé Qaxtilyûn, i 
Villa Luciana > Lutxena > Lutxén (l’actual Llutxent, amb ultracorrecció -nt per 
analogia amb el català calent, valent, fent, etc.). No fóra estrany, doncs, un 
cas més, de Barxa > Barx .

21. Abel soler (2007): Pinet . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de 
Pinet, Pinet, pp. 241-247.

22. Antoni Alcover i Francesc de Borja moll (1985): Diccionari català-valen-
cià-balear, Palma de Mallorca, s . v . barxa .

23. Manuel sanchis guarner (1983): Els pobles valencians parlen els uns dels 
altres . VI (Obra completa, vol. 5), Edicions 3 i 4, València, p. 161 (IX. 5).

24. Carme barceló torres (1982): Toponímia aràbica del País Valencià . Alque-
ries i castells, Ajuntament de Xàtiva, Xàtiva, p. 139.

25. Vegeu el cas proper de Castelló de Rugat, a la Vall d’Albaida, en Abel soler 
(2009): Castelló, refugi dels Borja . Història de Castelló de Rugat del segle xi al 
xvii, Ajuntament de Castelló de Rugat, Castelló de Rugat.

26. Carme barceló (1982): Toponímia aràbica..., pp. 139-140.

o ser preexistent el topònim a la torre. No oblidem que, en 

llatí clàssic, castellum designava, entre altres coses, un ‘lloc 

enclotat entre muntanyes’. El diminutiu -et, documentat ja 

pel 1443, servia perquè els habitants de la rodalia diferencia-

ren entre Castelló (de Rugat) i Castellonet (de la Conquesta). 

L’apel·latiu de la Conquesta és un afegit de l’Edat Contempo-

rània, després d’haver-se dit de Borró, de Palma i de Santafé 

(cognom d’uns senyors feudals).27

Palma de Gandia és topònim transparent. No té res 

a veure amb l’arrel cèltica balma (‘cova, abric’), com proposa-

va Josep Camarena,28 sinó amb el llatí palma, ‘palmera’, però 

al·ludint segurament a algun arbre emblemàtic existent a l’al-

queria establida allí per musulmans, quan aquests desplega-

ren una graella de séquies nodrides de la font de la Murtera.29

De la mateixa manera, Piles, del llatí tardà o romanç 

Pilas (¿un antic Ad Pilas, forma que solien adoptar molts to-

pònims situats al llarg d’itineraris?)30 faria referència a dos 

estreps o pilars d’obra d’un pont de palanca que permetri-

en durant segles, als vianants i carreters de la via romana de 

València a Dénia, travessar còmodament el barranc de Pal-

mera. En aquest tram sovintegen les barrancades de tardor, 

que s’endurien en mantes ocasions la passarel·la i deixarien 

només les pilae.31

El nom de Potries —«cassoles i bateries», com diu la 

dita— no costaria molt d’emparentar amb el francés poterie o 

l’anglés pottery, ‘obra de terra, ceràmica’. Tant el topònim (ro-

manç *Potterias > Potries) com la resta de veus europees pro-

venen del llatí tardà pottu, ‘vas o vaixell ceràmic’ (que dóna 

bote i pot en els romanços ibèrics) i d’un ofici de *potteriu 

(‘terrisser, ceramista’) que seria tan antic a Potries com la ma-

27. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae . Els noms de lloc i noms 
de persona de totes les terres de llengua catalana, Curial eds. i «la Caixa», Bar-
celona, vol. 3, p. 422, s . v . Castellonet .

28. José camarena mahiques (1973): «Toponimia e historia en el distrito de 
Gandía», Anales del Centro de Cultura Valenciana, any 34, núm. 58, València, 
pp. 63-90. Ja s’ocupà de descartar aquesta hipòtesi el mateix Joan coromines 
(1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 6, p. 143, s . v . Palma .

29. Abel soler (2009), Palma de Gandia . Geografia, història, patrimoni, Ajunta-
ment de Palma de Gandia, Palma de Gandia, pp. 45-49.

30. Vegeu Ferran Arasa i Vicenç M. rosselló (1995): Les vies romanes del territori 
valencià, Generalitat Valenciana («Els valencians i el territori», 7), València.

31. Abel soler (2009), Piles . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Pi-
les, Piles, pp. 53-55.
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teixa localitat.32 Al Rosselló, en català, l’artesà que fa plats i 

cassoles de test s’anomena poter.33

Vilallonga, malgrat la forma valenciana aparent, 

adoptada a partir del segle xiii pels cristians de la zona, seria 

per als indígenes musulmans un nom d’herència romanç que 

designava la valleta i el castell homònim. Se’l documenta ja 

en la crònica de Jaume I com a Vilalongua (pronunciat /Vila-

lónga/, sense la u supèrflua característica en català medie-

val dels aplecs gua i guo). Apareix com a Vilalonga en altres 

documents catalans dels segles xiii-xV. Seria, doncs, el record 

d’alguna villa romana dita Villa Longa (‘la vil·la llarga’) o 

d’algun llogaret altmedieval (‘el poble llarg’; de quan villa 

comença a significar ‘poble’). Els moriscos ho transcrivien 

en alifat com a Bilalúnqa i és probable que els aborígens 

musulmans ho pronunciaren /Vilalónga/, amb conservació 

del fonema labiodental /v/. Els colons feudals catalanitzaren 

el topònim com a Vilallonga, per analogia amb altres Vila-

llonga de Catalunya. Amb la Nova Planta i l’escola decimo-

nònica, es castellanitzà el nom. En la dècada del 1920, els 

xiquets es reien dels octogenaris que encara deien malament 

/Vilallónga/ en comptes de /Villalónga/, que és com ho pro-

nunciaven els mestres i la gent sabuda.34

ELS MUSULMANS (ÀRABS I BERBERS)  

I LES ALQUERIES D’HORTA

Des de la incorporació de la Safor a la casa de l’islam 

en el segle Viii fins a l’expulsió dels moriscos en el segle xVii, 

transcorregueren vora 900 anys de pregones transformacions 

antròpiques del paisatge. Els escassos àrabs que immigraren 

32.Alberto Vázquez blanco i al.  (2010): Potries, un poble terrisser, Ajunta-
ment de Potries, Potries.

33. A. Alcover i  F. moll (1985): Diccionari..., s . v . poter .

34. Abel soler (2013): Vilallonga de la Safor . Geografia, història, patrimoni, 
Ajuntament de Vilallonga, pp. 94-101. Vegeu també la prolixa monografia de 
Joaquim  Juan cabanilles (1996): El nom de Vilallonga de la Safor . Un assaig 
de toponímia històrica, CEIC Alfons el Vell, Gandia, on es defensava la possi-
bilitat que Vilallonga fóra un topònim transportat des de Catalunya, perquè 
els conqueridors catalans que veren les alqueries de la vall les associarien a 
la forma d’«un poble llarg». És difícil de sostenir aquesta tesi, no sols perquè 
no té explicació documental raonable (no s’hi aporta cap testimoni que hi 
haguera un nom antic, anterior al de Vilallonga, imposat pels catalans), sinó 
també perquè les alqueries de Cais, la Font i l’Alcúdia estaven ben separades 
i individualitzades. No es fusionaren en una sola vila llarga fins ben avançat 
el segle xViii.

a la zona, acompanyats de clans tribals berbers, es trobaren 

un terrer saforenc devastat per segles de decadència i un es-

pai agrícola escassament llaurat i habitat. Durant els segles 

ix a l’xi, en temps de l’emirat, el califat i les primeres taifes, 

s’efectuaren grans transformacions. Es colonitzaren marjals 

amb sénies i es traçaren grans séquies derivades d’assuts, 

com les de Gandia, Oliva i Rebollet. En els segles xii i xiii, en 

vespres de la conquesta feudal, es consolidà el poblament de 

la zona, amb la multiplicació de xicotetes localitats agrícoles 

adjacents a les hortes.35

La refundació poblacional i paisatgística d’aquest 

període (segles ix-xiii), el de l’arabització lingüística i la is-

lamització cultural de la Safor, explica que 19 pobles de la 

comarca (el 54% del total) porten noms àrabs (Ador, l’Al-

cudiola, Alfauir, Almiserà, Beniarjó, Benifairó, Beniflà, Benio-

pa, Benirredrà, Daimús, Gandia, Rafelcofer, el Real, Ròtova 

i Simat) o derivats de l’amazic, la llengua dels berbers: Be-

nipeixcar, Oliva, Xeresa i Xeraco. Encara s’hi podria afegir 

l’Alqueria de la Comtessa, perquè alqueria és una veu va-

lenciana d’origen àrab. També cal veure que moltes locali-

tats que porten noms anteriors a la colonització islàmica 

(els ja mencionats de Barx, Castellonet, Palma, Piles, Potries 

i Vilallonga) o innovats en la Baixa Edat Mitjana (Almoines, 

l’Alqueria, Bellreguard, la Font, Guardamar, Miramar, Palmera 

i Tavernes) denominen pobles desenvolupats a partir de nu-

clis de fundació andalusina.

Ador, de l’àrab ad-dawr, ‘la tanda’, fa referència a 

l’establiment, en temps de sequera, d’una estricta tanda de 

reg de la font de la Murtera entre les dues alqueries que com-

partien el naixement, Palma i Ador. Aquesta tanda es fixava al 

costat de la bassa major sobre la qual s’edificà el segle passat 

la casa consistorial d’Ador.36

L’Alcudiola, un poblet conegut també com el Raval 

de Rafelcofer data del segle xV. Tingué entitat pròpia durant 

segles i encara conserva una forta personalitat. El nom ve de 

35. André bazzana, Salvador climent i Yves montmessin (1987): El yacimiento 
medieval de «les Jovades» . Oliva (València), Oliva (la Safor); A. soler (2011): 
La Safor..., pp. 144-177.

36. Abel soler (2007): Ador . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament d’Ador, 
Ador, pp. 36-37.
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l’àrab al-kudya, ‘el tossal, la l loma’, com tantes altres Alcúdia 

i Alcudiola del territori valencià.37

El nom d’Alfauir (Alhuoyr o Alhahuy[r] en escrits del 

segle xiii) fa referència als al-huwaiwîr, ‘els algepsarets’.38 Els 

habitants tenen per gentilici popular algepsers.39 La docu-

mentació testimonia l’extracció durant segles de pedra d’al-

geps de la muntanya del Castell. Aquest recurs fou molt dis-

putat en l’Edat Moderna entre Alfauir i Palma, i proporcionà 

bones rendes als cacics del segle xix, els Balbastre.40

Almiserà (Almizran i Almizrà en la documenta-

ció medieval),41 o més concretament el castell de Vilella o 

d’Almiserà,42 marcaven la línia divisòria (en àrab, al-mis .rân)43 

entre les taifes de València-Xàtiva i Dénia (segle xi).44

Vénen a continuació una sèrie de noms de poble que 

es corresponen amb topònims clànics iniciats amb banû, ‘els 

fills de’ (pronunciat /béni/ en àrab magribí i andalusí). Són 

noms de poblats característics d’una societat de tipus orien-

tal: amb famílies àmplies o patriarcals que s’enorgullien de 

37. Carme barceló (1982): Toponímia aràbica..., p. 84; Joan coromines (1995): 
Onomasticon Cataloniae..., vol. 1, p. 109, s . v . Alcúdia; Abel soler (2015): Ra-
felcofer..., pp. 22-24 i 64-66. El diminutiu -ola no té res de mossàrab, com 
proposava Abelardo Herrero Alonso (1983): Aportaciones a la toponimia de la 
Conca de la Safor, Instituto Duque Real Alfonso el Viejo, Gandia, p. 84. Resulta 
d’un procés idiomàtic del segle xVi, que transformà moltes Alcúdia medievals 
en Alcudiola: l’Alcudiola de Benimuslem, la de Navarrés, la de la Valldigna, 
l’Alcudiola de Corbera i, en algun document també, l’Alcúdia/Alcudiola de 
Vilallonga.

38. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 2, p. 127, s . v . Al-
fauir .

39. Joan giner (2016): «Els pobles de la Safor parlen els uns dels altres», 
comunicació presentada en aquestes mateixes jornades.

40. Vegeu Vicent mahiques roig (2006): Entre senyors, frares i bandolers . No-
tícia de l’antic terme general del castell de Palma en el segle xvii (1600-1707), 
CEIC Alfons el Vell, Gandia; Arxiu del Regne de València, Escrivanies de Cam-
bra, any 1743, exp. 66.

41. En el Llibre del Repartiment (segle xiii), i encara a la fi del segle xiV. Vegeu 
Jaume castillo sàinz (1997): Els conflictes de l’aigua a la Safor medieval, CEIC 
Alfons el Vell, Gandia, pp. 131-132.

42. André bazzana i Pierre guichard (1980): «Note sur la localisation du cha-
teau de Vilella (Valencia)»,  Mélanges de la Casa de Velázquez, 16, París, pp. 
437-441.

43. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 2, pp. 158-159, 
s . v . Almiserà .

44. Sobre l’extensió de la taifa de Dénia, vegeu els mapes publicats en María 
Jesús rubiera (1985): La taifa de Denia, Ajuntament de Dénia - Institut Juan 
Gil-Albert, Alacant. Des de la Xàtiva islàmica es controlava la Vall d’Albaida. 
Vegeu María Jesús rubiera i Míkel de epalza (1987): Xàtiva musulmana (segles 
viii-xiii), Ajuntament de Xàtiva, Xàtiva.

descendir d’un mateix ancestre, adés real, adés mític. Es va-

loraven molt aleshores, en tot el món àrab, les qüestions de 

sang i de llinatge.45

Beniarjó és l’antic Benizarjó, de Banû Zarjûn, ‘els fills 

de Zarjon’. En àrab andalusí, com comenta Joan Coromines, 

zarjûn no era cap antropònim corrent, sinó un vocable poètic 

i exòtic, d’origen persa. Significa ‘daurat’ i s’aplicà com a so-

brenom de personatges orientals.46 Sembla un d’aquells noms 

—com el Qand, que més avall relacionarem amb Gandia— 

amb els quals els califes de Còrdova batejaven els saqâliba o 

esclaus palatins que s’ocupaven de tasques de govern i que, 

amb la caiguda del Califat, es dispersaren pel país i fundaren 

regnes de taifa. Mujàhid (‘consagrat a la Jihad’), el fundador 

de la taifa de Dénia, era un d’aquests saqâliba . No fóra es-

trany, doncs, que Zarjon, fundador d’una de les alqueries més 

importants i poblades de la vall47 fóra algun saqâliba del se-

guici de Mujàhid. Després veurem que l’alqueria contigua de 

Beniflà es relaciona onomàsticament amb alts dignataris de 

la mateixa alcassaba de Dénia. Si l’arqueologia confirmara la 

fundació d’aquestes alqueries de Beniflà i Beniarjó en el segle 

xi, no sols proporcionaria una dada interessant per a refermar 

aquesta hipòtesi, sinó també ajudaria a datar la séquia reial 

de Gandia.

Benifairó de la Valldigna ve de Banû Khayrûn, ‘els 

fills de Khairon’, nom propi masculí que significa literalment 

‘el millor’. En valencià no existeix el so /kh/ (el de la j caste-

llana), de manera que es realitzava com si fóra una /f/. Com 

en el cas comparable d’Abû Khâlid > Bufàli(t), a la Vall d’Al-

baida.48 És probable que el fundador de l’alqueria fóra, com 

en el cas de Beniflà, algun dignatari de la taifa de Dénia: es 

documenta un Abû-l-Qâsim ibn Khayrûn treballant al servei 

45. Pierre guichard (1977): Structures sociales «orientales» et «occidentales» 
dans l’Espagne musulmane, Mouton («Civilisations et sociétés»), París - l’Ha-
ia; ídem (1990-1991): Les musulmans de Valence et la reconquête (XIè-XIIIè 
siècles), Institut Français, Damasc; trad. per Josep torró (2001) com Al-Ánda-
lus frente a la conquista cristiana, Universitat de València, València.

46. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 2, p. 443-444, s . 
v . Beniarjó .

47. Abel soler (2007): Beniarjó . Poble de la Safor..., pp. 53-67.

48. Abel soler (2010): Bufali . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de 
Bufali, Bufali.



[ 216 ]

Abel Soler

del rei de Dénia Iqbal ad-Dawla (1045-1076), fill i successor 

de Mujàhid.49

Beniflà (antic Rafal de Beneflah) era el rahl o heretat 

d’algun poderós Ibn Aflâh .  (aflâh .  significa ‘exitós’) de la taifa 

de Dénia, amb casa i molí edificats al capdamunt de l’horta de 

la séquia de Gandia. D’ací que els regants es beneficiaren d’al-

guns privilegis, com una presa d’aigües especial o l’exempció 

d’haver de contribuir a la reparació de l’assut comunal d’en 

Carròs. Com diu la dita: «Beniflà rega i regarà, i a l’assut no 

anirà.»50 Els Banû Aflâh .  foren en el segle xi alts dignataris de la 

cort de Dâniya/Dénia51 i, com a tals, degueren ser beneficiats 

amb aquesta terra i amb aquells privilegis.

Beniopa (Beniocba o Beniogba en escrits dels segles 

xiii-xiV) deu ser un dels pobles més antics de la comarca. Era el 

més important en els segles x-xi: segons el geògraf al-’Udhrí, 

donà nom a una demarcació administrativa identificable 

amb l’Horta de Gandia.52 Els seus fundadors, els àrabs Banû 

‘Uqba, es reivindicarien segurament com a descendents —o 

clients— del militar ‘Uqba ibn Nâfi’ (622-683), que inicià la 

conquesta àrab dels actuals territoris de Tunísia i Algèria amb 

ajuda de berbers Zanâta conversos a l’islam. Havia mort com-

batent els cristians sedentaris de la tribu d’Awraba-Barânis, 

que es convertirien pocs anys després a l’islam.53 Són els 

49. Pierre guichard (2007): «Villes et campagnes aux premiers siècles de l’is-
lam dans le Sharq al-Andalus», dins SÉNAC, Philippe, Villes et campagnes de 
Tarraconaise et d’al-Andalus (VIè-XIè siècle): la transition, CNRS - Universitat 
de Tolosa de Llenguadoc - Le Mirail, p. 271.

50. Vegeu Pedro de lara meliá (1831): «Memoria sobre la Huerta de Gandía, 
sus riegos y sus productos, 1831», dins Jaubert de Passa (1844), Canales de 
riego de Cataluña y Reino de Valencia . Leyes y costumbres que los rigen . Regla-
mentos y ordenanzas de sus principales acequias, Tipogr. de Benito Monfort, 
València, vol. 2, pp. 151-206 (p. 197).

51. Els Beniflà posseïen heretats també a Pedreguer i a Mallorca (taifa de 
Dénia) i controlaren en els anys de la fitna les alcassabes d’Almeria i Dénia 
(1010-1014), Vegeu Julián ribera tarragó (1928): Disertaciones y opúsculos: 
1887-1927, Tipogr. de Estanislao Mestre, Madrid, vol. 2, p. 214; Mohamed 
meouak: «Los Banu Aflah. Una hipotética familia de funcionarios y letrados 
andaluces», dins María Luisa ávila (ed.) (1989), Estudios onomástico-bio-
gráficos de al-Ándalus-2, Granada; Félix retamero (2006): «La formalización 
del poder en las monedas de los mulûk de Denia (siglo V H/xi dC)», al-Qan-
tara, 27/2, Madrid, pp. 417-445 (p. 441).

52. Al-’udHrí (1965): Fragmentos geográfico-históricos de «Al-Masâlik ilâ 
ÿamîl al-mamâlik», a cura d’Abd al-Azîz Al-AHwAní, Madrid, p. 20; Joaquín Va-
llvé bermejo (1987): La división territorial de la España musulmana, Madrid, 
pp. 293-294.

53. H. mones (1992): «The conquest of North Africa and the Berber resis-
tance», dins I. Hrbek (ed.), General History of Africa, University of California 

mateixos Awraba que més avall relacionem amb Oliva i Xe-

resa. Existí, a més, entre Palma i el Real, una extensa partida 

medieval de Vernissa (Barânisâ, ‘els de la tribu berber de Bara-

nis’) que donà nom al riu, a l’assut i a una séquia de la qual es 

rega l’horta de Beniopa.

En el segle Viii, és documenta l’aventura d’un xeic ‘Abd 

ar-Rah . mân ibn ‘Uqba ibn Nâfi al-Fihrí as-Siqlâbí (un dels Banû 

‘Uqba) que salpà pels anys 776-777 de la costa de Tunísia 

i desembarcà a Tudmir (litoral de Cartagena-Dénia) buscant 

avalotar els notables de la zona —relativament autònoma— 

contra l’emir de Còrdova, fidel al califa de Damasc. L’emir 

dirigí una operació de càstig contra els rebels (778-779)54 i 

destruí els navilis de provisions arribats des del Magrib.55 El 

rebel Ibn ‘Uqba, s’acantonà a les muntanyes de València (Jibâl 

Balansîyya), on resistí algun temps, fins que un berber de la 

zona l’assassinà i obtingué a Còrdova una recompensa de 

l’emir. El protagonista d’aquesta sedició, un important xeic 

dels Banû ‘Uqba, podria posar-se hipotèticament en relació 

amb el topònim saforenc.

El nom de Benipeixcar caldria relacionar-lo amb el de 

Beniopa; no sols perquè ambdues alqueries compartien la sé-

quia de Vernissa, sinó també perquè l’‘Uqba iniciador de la saga 

dels Banû ‘Uqba fou soterrat prop de l’important oasi algerià 

dit en àrab Biskra o Biskara (pronunciat /biskéra/).56 El topònim 

primigeni havia sigut adaptat al llatí pels romans com Viscera . 

- UNESCO, Los Angeles, vol. 3, pp. 118-129.

54. Pierre guichard (1969), «Le peuplement de la région de Valence aux 
deux premiers siècles de la domination musulmane», Mélanges de la Casa 
de Velázquez, 5, París, pp. 103-159 (p. 142); Emilio molina lópez (1972): «La 
cora de Tudmîr según al-‘Udrí (s. xi). Aportaciones al estudio geográfico-des-
criptivo del Sureste peninsular», Cuadernos de Historia del islam, 3, Universi-
dad de Granada, Granada, p. 75; Carme barceló (1990): «¿Galgos o podencos? 
Sobre la supuesta berberización del país valenciano en los siglos Viii y ix», 
Al-Qantara, 11, Madrid, pp. 427-460 (p. 455); María Jesús rubiera i Míkel de 
epalza: Xàtiva musulmana..., pp. 47-48.

55. Francisco Franco sánchez (1998): «Geopolítica, toponimia y espacios ur-
banos de Sagunto-Murbîtar en el período islámico», Braçal, 17-18, Sagunt, 
pp. 171-196 (p. 188).

56. Angelo Heilprin i Louis Heilprin (eds.) (1906), Geographical Dictionary of 
the World in the Early 20th Century; with pronouncing gazetteer . Part one (A 
to L), Logos Press, Nova Delhi; reimpr. del 1990, p. 222, s . v . Biskra; Saïd bel-
guidoum i Aines boudinar (2015): «Les cités du Bas-Sahara. Eléments d’his-
toire urbaine. Les mutations de la ville saharienne», dins Approches sur le 
changement sociale et les pratiques urbaines (Ouargla, Algèria, març 2015), 
Ville; ed. electrònica <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01235648> 
consultada en abril del 2016.
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Existí pel 411 una seu episcopal anomenada Vescèrita,57 amb 

una ortografia que, com la grega del geògraf Ptolomeu (iV, 

2: Oueskèter, per metàtesi, en lloc d’*Oueskèret) s’aproxima 

més a la pronunciació autòctona en llengua amazic o berber: 

Biskhèrt (on cal llegir la /kh/ com una j castellana).58 D’aquest 

oasi de Biskhert devien procedir uns berbers Barânîsa (de la 

confederació tribal de Baranis) relacionables amb la valleta de 

Bixquert (darrere del castell de Xàtiva i de la serra dita encara 

de Vernissa). El mateix grup tribal o poblacional s’ha de rela-

cionar, doncs, amb l’alqueria de Benipeixcar, de la séquia de 

Vernissa (< de nou, els berbers Barânîsa, presents al Biskhert 

algerià). Les ortografies medievals Benampiscar, Benipiscar o 

Benipescar reflecteixen el vincle de l’alqueria a un possible 

antropònim berber original, qaryat Ibn Biskhert, arabitzat com 

*Ibn Biskâr o *Banû Bixkâr (amb vacil·lació fonètica s > x, com-

partida pel baix llatí, l’àrab andalusí i el valencià dialectal de 

la zona; com en el romanç *Sètaba > àrab Xâtiba, o en la 

forma verbal visca > vixca). La nisba o llinatge *al-Biskhertí 

(escrit Albisquertí o Albixquertí) era molt corrent a la regió de 

Xàtiva-Gandia en els segles xiV-xVi, i revela la continuïtat po-

blacional a la zona d’aquests berbers immigrats des de l’oasi 

de Biskra.59

Benirredrà (Benirridà, en escrits del segle xiii) deu el 

nom a uns Banû-r-Ridâ’, els ‘descendents d’ar-Ridà’, sobrenom 

àrab que significa ‘l’agradable (a Déu)’. La tria onomàstica 

apunta la possibilitat que el fundador del clan o de l’alqueria 

57. Conrad mannert (1842): Géographie ancienne des états barbaresques; 
trad. de l’alemany al francés per Louis marcus i Joseph duesberg, Ministère 
de la Guerre, París, p. 726.

58. Segons Ammar negadi (2007) «Étude sur la toponymie berbère de la 
région de l’Aurès», dins ídem, Histoire de l’Aurès, publicació digital <http://au-
reschaouia.free.fr>, consultada en abril del 2016, «le nom berbère Biskhert/
Bisxert nous paraît représenter avec assez d’exactitude la prononciation du 
nom ancien.» Aquest expert en la llengua i la cultura berbers de la zona mati-
sa fonèticament les observacions de Louis Charles Féraud (1886-1879): «No-
tes historiques sur la province de Constantine. Les Ben Djellab de Tougourt», 
Revue Africaine, 23-30, Alger, p. 360, sobre Biskra: «À l’origine on disait Vesker, 
ainsi que le montre l’adjectif Vescerritanus employé au 4ème siècle par la liste 
des évêches d’Afrique pour désigner celui de cette localité [...]. Comunement 
le mot se prononçait, sans aucun doute, Besker.»

59. La relació topònim-antropònim que ens ocupa la proposa Carme barceló 
(1982): Toponímia aràbica..., p. 122; Carme barceló (2000): «Topònims valen-
cians en patronímics àrabs del Llibre del Repartiment de València», dins Joan-
Francesc Mateu i Emili Casanova (coords.), Estudis de toponímia valenciana en 
honor de Vicenç M . Rosselló i Verger, Denes, València, pp. 61-77 (p. 70).

fóra algun mawla o convers a l’islam. Contribuí a la difusió 

d’aquest apel·latiu Alí ibn Rid . â (c . 765-818), parent del profe-

ta Mahoma, fill d’una lliberta de l’Àndalus, i huité imam dels 

dotze primers que conegué l’islam.

Daimús (< àrab daymûs) era el nom que en alguns 

llocs del Magrib s’aplicava a les ruïnes de monuments romans, 

especialment si aquestes tenien una forma que recordara un 

gran aljub, perquè daymús significava literalment ‘cisterna’.60 

Se suposa que la denominació de l’alqueria prengué per refe-

rència la torre funerària romana de Bèbia Quieta, que sembla-

ria per als musulmans de la zona —com als del Magrib— una 

antiga i enorme cisterna de pedra. Els saforencs de l’Edat Mit-

jana l’anomenaven la torre de l’Antigor.61

El Real de Gandia, lo Reyal en la documentació me-

dieval, eren ar-riyâd . , és a dir, ‘les hortes’, però associades a una 

alqueria anomenada Benicaixcaix, Benicaiscaix o Benicascaix: 

de l’àrab Banû Qaxqâx, ‘els descendents del Draper’, segons 

la denominació que aquest ofici rebia als oasis d’Algèria i 

Tunísia.62 D’allí sembla que procedien els fundadors del Real, 

Benipeixcar, Beniopa i altres alqueries del reg de Vernissa. El 

nom complet de l’alqueria seria, doncs, el d’ar-Riyâd .  Banû 

Qaxqâx.63

Oliva (Oriba en algun escrit del segle xiii) remet a 

la tribu berber dels Awraba, de la confederació Barânis (> 

Vernissa), present als oasis de Tunísia i Algèria.64 Fou una 

alqueria andalusina estratègicament ubicada en el camí de 

Xàtiva i Dénia, i devia ser la més poblada de la Safor en 

vespres de la conquesta feudal (segles xii-xiii). Els geògrafs 

al-Idrisí (1100-1164/65), as-Silafí (1092-1180/81), Yaqut 

60. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 4, pp. 7-8, s . v . 
Daimús .

61. Francisco pons moncho (1973): «El sepulcro de Bebia Quieta», Fira i 
festes de Gandia, Gandia, s. p.; Lorenzo Abad i Manuel bendala (1985): «Los 
sepulcros turriformes de Daimuz y Villajoyosa: dos monumentos romanos 
olvidados», Lucentum, 4, Alacant, pp. 147-184; Abel soler (2009): Daimús . 
Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Daimús, Daimús, pp. 93-106.

62. David montgomery Hart (2006): Bandidismo en el islam . Estudio de caso 
en Marruecos, Argelia y la frontera noroeste de Pakistán, Anthropos, Barcelona, 
p. 108, n. 42.

63. Abel soler (2007): El Real de Gandia . Geografia, història i patrimoni, Ajun-
tament del Real de Gandia, 2007, pp. 39-43 i 74-81, amb una etimologia que 
esmenàvem en Abel soler (2011), La Safor..., p. 148.

64. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 6, pp. 29-30, s . 
v . Oliva .
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(1179-1229) i Ibn al-Abbar (1199-1260), parlen d’Awr(a)ba . 

Es pronunciava dialectalment /Awríba/ en vespres de la con-

questa feudal: figura com a Awriba en al-Marraquxí (1185-

1224) i en un document del 1492, on es parla del Rabâd . 

Awriba o ‘Raval d’Oliva’.65

El nom de Rafelcofer (Rafalcofer i Rahalcoffén en 

escrits del segle xiii) ve de l’àrab Rah . l al-Kuffâr . Era un rah . l o 

‘heretat’ particular de regadiu pertanyent a uns kuffâr, ‘des-

creguts, pagans’, o ‘jueus’.66 Els actuals palestins de la franja de 

Gaza, encara en els nostres dies, tracten de koffer (‘infidels’) 

els jueus que s’han apoderat del seu país.67 Rafelcofer podria 

ser, doncs, l’heretat dels Jueus, per haver-la posseïda alguna 

família hebrea de Dénia d’aquelles que s’enriquiren en el segle 

xi comerciant per la Mediterrània.68

Ròtova, com La Roda, a la província espanyola 

d’Albacete, ens recorda la rutba: un impost o peatge que, 

en punts determinats, s’exigia a l’Àndalus als propietaris de 

bestiar transhumant.69 A la cora o demarcació califal de Ba-

lansîyya/València (segles x-xi), existí segons al-Udhrí, una 

contrada o iqlîm de Labâya presidit per un lloc anomenat 

Rutba Ûliya . La segona part del topònim sembla una trans-

cripció del llatí Olea, ‘dels Olis’,70 però és molt aventurer 

pensar que poguera tractar-se de la Ròtova saforenca, en-

cara que s’hagen trobat ceràmiques dels segles ix-x al solar 

del palau comtal.71 A la Múrcia del segle xiV subsistia l’es-

65. Vicent-Carles navarro oltra (1998): «Sobre el topónimo Awr·ba del dis-
trito de Denia islámica», Anaquel de Estudios Árabes, 9, Madrid, pp. 85-96; 
reed. (2009): «Sobre el topònim Awr .ba, del districte de Dénia islàmica», 
Cabdells, 6, Oliva, pp. 115-132. Vegeu també Carme barceló, Toponímia arà-
bica..., p. 186.

66. Vegeu Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 6, p. 324, s . 
v . Rafelcofer; Abel soler (2015): Rafelcofer..., pp. 66-70.

67. Suha taji-Farouki (2000): «Islamists and the Threat of Jihad: Hibz al-Tahrir 
and Muhajiroun on Israel and the Jews», Middle Eastern Studies, 36/4 (octu-
bre), Tel-Aviv, pp. 21-46.

68. María Jesús rubiera (1985): La taifa de Denia..., p. 102; Rafael Azuar ruiz 
(1992-1993): «La taifa de Denia en el comercio mediterráneo del siglo xi», 
Anales de la Universidad de Alicante . Historia medieval, 9, 1992-1993, pp. 39-
52.

69. Miguel Asín palacios (1944): Contribución a la toponimia árabe de España, 
Madrid, pp. 32 i 131; Carme barceló: Toponímia aràbica..., p. 203.

70. Joaquín Vallvé bermejo (1987): La división territorial de la España musul-
mana, Madrid, pp. 293-294.

71. Per damunt d’un nivell de restes arquitectòniques romanes, segons ens 
comenta l’arqueòleg Javier Ros, que dirigí l’excavació.

mentat impost de la rótova, amb ortografia coincident amb 

el topònim valencià.72 Reforça la proposta etimològica el fet 

que el castell de Ròtova s’anomene de Borró. La rótova es 

pagava en espècie —llana— i el castell era un lloc idoni on 

custodiar-la. Podria ser que hom alternara en la parla local 

l’àrab rutba amb el sinònim romanç burrone (‘llana, borra’), 

circumstància que associaria etimològicament els noms del 

poble i del castell.73

Simat (àrab simât .) vol dir senzillament ‘el rastre de 

cases’,74 potser per l’aspecte que presentava en els seus orí-

gens el poblat, com un reng o galta de cases adjacent a Font 

Gran.75

Xeresa era el nom compartit per dues alqueries prò-

ximes, diguem-ne, Xeresa d’amunt (l’actual nucli urbà) i Xe-

resa d’avall ( jaciment dels Casals de la Cervana, segles xii-xiV). 

La reduplicació de topònims era corrent entre els berbers. Al 

terme d’Albaida hi havia molt pròximes dues Atzueva, marca-

dor tribal dels berbers az-Zuwâwa.76 El nom de Xeresa (Exereza 

en escrits medievals) deu derivar també d’algun col·lectiu ber-

ber amb article, *ax-Xârîza o *ax-Xarîxa?, relacionable amb la 

mateixa tribu d’Awraba que fundà Oliva. Ho inferim perquè 

en l’horta medieval d’Oliva existí una extensa partida de Xe-

resa i perquè a la serra de Xeresa hi hagué una coneguda cova 

d’Oliva.77 La parella onomàstica es repeteix per l’antic Ànda-

lus: per exemple, en el triangle format per Oliva de Mérida, 

72. Juan torres Fontes (1980): Colección de documentos para la historia del 
Reino de Murcia (5) . Documentos de Fernando IV, Academia Alfonso X el Sa-
bio, Múrcia, p. 52. El rei Ferran IV disposava pel 1305 «que ningunos no to-
men rótova en ningún lugar de quí adelante, sinon en aquellos lugares do el 
rey don Alfonso lo mandó tornar.» Citat per A. Herrero Alonso (1983): Apor-
taciones a la toponimia..., p. 135.

73. Vegeu Joaquín muñoz planes (dir.) (1996): Bairén i els castells de la Safor, 
Casa d’Oficis Castell de Bairén, Gandia; Abel soler i Rafa Jordà (2007): Ròtova . 
Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Ròtova, Ròtova.

74. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 7, p. 135, s . 
v . Simat .

75. Aquesta font és, de fet, la causa de l’existència allí del poble. Vegeu José 
Manuel martínez i Eladi mainar (2010): «La Font Gran o Major de Simat», 
Revista de la Safor, 2, Gandia, pp. 137-146.

76. Abel soler (1995): «Regadiu, toponímia i poblament islàmic a la conca 
alta del riu d’Albaida», dins Vicent terol reig (ed.), 750 Anys com a valencians . 
Albaida i la Vall, 1245-1995, Caixa d’Estalvis d’Ontinyent, Ontinyent, pp. 27-
92.

77. Més detalls en Abel soler i Emili moscardó (2009): Xeresa . Geografia, 
història, patrimoni, Ajuntament de Xeresa, pp. 33-40.



[ 219 ]

Els noms dEls poblEs dE la safor com a rEflEx dE la història dE la comarca

Oliva de la Frontera i Jerez de los Caballeros (Xarîxa en textos 

àrabs). O a la Ribera d’Oliva (Vejer de la Frontera) i Xerès (Je-

rez, Xarîx en textos àrabs).78

Xeraco, (Exaracho, en documentació medieval), amb 

una mateixa lògica que la contigua Xeresa, podria relacio-

nar-se amb l’assentament de berbers de la tribu dels az-Zurâg: 

el nom arabitzat d’aquells que es denominaven ax-Xarrâkh(u) 

en llengua amazic. Pels estudis de Carme Navarro, deduïm 

que tenien parents a l’altra banda de la mar: els Xarraca de 

l’illa d’Eivissa.79

*QANDÎYYA, CANDIA, GANDIA: L’HERETAT DE QAND?

Hem deixat com a qüestió a banda el nom de Gan-

dia, un topònim de no tan clara ni tan evident interpretació 

com altres de la comarca. L’oscil·lació ortogràfica Candia/

Gandia dels escrits del segle xiii manifesta una vacil·lació de-

rivada del so gutural de la qâf àrab de *Qandîyya; com en 

les ortografies medievals de Beniopa: Banû ‘Uqba > Beniocba 

(segle xiii), Beniogba (segle xiV). Podria ser que els arabòfons 

més refinats del segle xiii pronunciaren la qâf com pertocava 

(cosa que explica les transcripcions amb c del temps de la 

conquesta), però que en la comarca predominara una rea-

lització fonètica dialectal amb /g/, que ajudà a consolidar 

l’ortografia Gandia . Tot plegat suggereix una transcripció del 

tipus Qandîyya . Tanmateix, el motiu del nom no està tan clar. 

L’adjectiu qandí, en femení qandîyya (< del sànscrit khand, ‘re-

finat, excel·lent en qualitat’), s’aplicava al sucre blanc i refinat 

(as-sukkar qandí), de millor preu.80 D’ací ve el nom de Candia 

(Creta), que és topònim relativament modern: l’aplicaren els 

venecians a la ciutat i a l’illa després de conquerir-la (1201-

1212). Tinguem en compte, a més, que el conreu de la canya-

mel no fou conegut al terme de Gandia fins al segle xV.81 Així 

78. Juan Abellán pérez (2005): El Cádiz islámico a través de sus textos (segona 
edició, corregida i augmentada), Universidad de Cádiz, Cádiz, p. 78.

79. Carmen navarro (1997): Els Zûrâg (< Xarraca) i els Banû Rasn (< Benirràs) 
al quartó de Xarch, dins Miquel barceló (coord.), El curs de les aigües . Treballs 
sobre els pagesos de Yâbisa (290-633 H / 902-1235 dC), Consell Insular d’Ei-
vissa i Formentera, Eivissa, pp. 53-63.

80. Federico corriente (1997): A Dictionary of Andalusi Arabic, Brill, Leiden-
Nova York-Köln, p. 443; Felipe maíllo salgado (1983): Los arabismos en el cas-
tellano de la Baja Edad Media, Universidad de Salamanca, Salamanca, p. 140.

81. Carme barceló (1999): «Canyamel i sucre d’al-Àndalus», Afers . Fulls de 
recerca i pensament, 32, Catarroja, pp. 19-32; , Luis Pablo martínez (1999): 

que s’ha de descartar del tot que Gandia i la capital de Creta 

compartisquen un mateix ètim.82

A banda de l’adjectiu qandí, existí a l’Àndalus l’an-

tropònim Qand, però només i específicament als palaus 

dels califes de Còrdova, on visqué en el segle x un saqâliba 

llibert Qand, d’aquells que duien noms exòtics o perses i 

exercien altes responsabilitats de govern. Dirigí pels anys 

973-976 exèrcits en nom d’al-Hàkam II. Un fill seu, Ibn 

Qand al-‘Amirí, fou també general en temps d’Almansor, 

amb la família del qual emparentà. Exercí després de visir o 

ministre (c . 1002-1017), però el caos que portà a la fi del 

Califat —la fitna— l’obligaria a refugiar-se a Xàtiva amb 

els altres fatàs o alts dignataris cordovesos. Després se li 

perd la pista, però no fóra gens estrany que trobara refugi 

al regne del seu antic company de cort, Mujàhid al-‘Amirí, 

que acabava de tornar a la taifa de Dénia després d’una ma-

laurada expedició a Sardenya (1016). Notem que ambdós 

personatges, Qand i Mujàhid, eren s . aqâliba/s i membres del 

clan dels Amirins (descendents i clients de la família d’Al-

mansor), que havia governat dictatorialment a Còrdova. I 

recordem que l’actual horta de Gandia depenia aleshores 

de Dénia.

Com a hipòtesi explicativa del topònim —tan sug-

gestiva com mancada de suport documental: és una hipò-

tesi oberta—, si aquest o un altre parent del primer Qand 

haguera rebut les terres del solar de l’actual Gandia, el nom 

de Qandîyya trobaria una explicació etimològica satisfactò-

ria. Hauríem d’alinear, doncs, el dit nom amb una sèrie de 

topònims àrabs derivats d’antropònims: d’Ismail, Ismailîyya; 

de Muhammad, Muhammadîyya; de Nasr, Nas . rîyya, d’Abú Jà-

far, el palau d’al-Ja‘farîyya (l’Aljaferia de Saragossa, segle xi), 

etc. Encara els moriscos valencians del segle xVi anomenaven 

Cosmia (*Kusmîyya) la terra que el senyor d’Aielo de Malferit 

atorgà a un fill seu anomenat Cosme,83 o partida de la Ferreria 

«Feudalisme, capital mercantil i desenvolupament agrari a la València del se-
gle xV. El plet de la canyamel», Ibídem, pp. 123-150.

82. Per raons de concisió, no entrarem ara ni ací en disquisicions sobre les di-
verses teories al voltant del nom de la ciutat sorgides des del segle xVi (Beuter, 
Viciana...), que la relacionaven amb Creta o amb el sucre.

83. Abel soler (2011): Aielo de Malferit . Geografia, història, patrimoni, Ajunta-
ment d’Aielo de Malferit, Aielo de Malferit, p. 19.
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(*Farrarîyya), la terra d’uns cavallers de Xàtiva, de llinatge Fer-

rer, senyors de la Granja de la Costera.84

L’explicació de la forma adjectival femenina, 

Qandîyya, podria raure en l’existència d’una d . ay‘a Qandîyya 

o heretat concedida per un poder estatal a un particular. 

Segons un text d’Ibn Hayyan relatiu a la València de les pri-

meres dècades del segle xi, els fundadors de la taifa abusa-

ren de l’assignació d’explotacions estatals (d . iyâ‘ mustahla-

sa; sing. d . ay‘a) a poderosos magnats exiliats a l’Orient de 

l’Àndalus arran de la caiguda del Califat.85 A la zona d’in-

fluència de Dénia es conserven topònims relacionables amb 

aquests lots estatals: Aldaia (ad . -D . ay‘a, partida d’Alfauir); la 

muntanya d’Aldaia (Barx); el Rafal Açoltan del segle xiii (Rah . l 

as-Sultân; el sultân és l’Estat islàmic), o la serra de Mustalla 

(Oliva-Pego; Jabal al-Mustahlasa?).86 A més, es documenta 

un Rafal Aben Amirí en el segle xiii (la Canaleta d’Ador?),87 

relacionable amb algun Ibn ‘Amîrí (recordem els referits so-

brenoms de Mujàhid al-‘Amîrí i Qand al-‘Amîrí).88 En conse-

qüència, l’existència al solar de la moderna Gandia d’una 

d . ay‘a Qandîyya (‘l’heretat atorgada a Ibn Qand’) ajudaria a 

explicar, en cas de documentar-se algun dia, la relació amb 

l’esmentat personatge històric, i la variació Candia/Gandia 

dels escrits dels segles xiii-xiV.89 El territori relativament ex-

tens d’aquesta alqueria, en qualsevol cas, hauria ajudat al fet 

que Jaume I l’elegira per a edificar sobre el solar la que havia 

de ser futura capital de la comarca.

Siga com fóra la cosa, que no hi ha cap certesa sobre 

això, els fundadors cristians de Candia —que és com s’ano-

84. Agustí Ventura conejero (2008): Els carrers i les partides de Xàtiva . Estudi 
històric sobre la toponímia urbana i rural de la ciutat, Mateu editors, Xàtiva, 
vol. 2, pp. 190-191; Abel soler (2011): Rotglà i Corberà . Geografia, història, 
patrimoni, Ajuntament de Rotglà i Corberà, 2011.

85. Pierre guichard (1987): «Crecimiento urbano y sociedad rural en Valen-
cia a principios de la época de taifas (siglo xi después de J. C.). Traducción y 
comentario de un texto de Ibn Hayyân», dins ídem, Estudios sobre historia 
medieval, Eds. Alfons el Magnànim, València, pp. 153-174.

86. El concepte de mustahlasa, en Rachel Arié (1989): Études sur la civilisation 
de l’Espagne musulmane, E. J. Brill, Leiden, p. 72.

87. Rahallum Abenamirí, en un document del 1276, en l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, Cancelleria Reial, reg. 22, f. 43v.

88. El concepte de mustahlasa, en Rachel Arié (1989): Études sur la civilisation 
de l’Espagne musulmane, E. J. Brill, Leiden, p. 72.

89. Més detalls sobre aquesta hipòtesi, i més dades biogràfiques sobre els 
Qand, en Abel soler (2011), La Safor..., pp. 172-175.

menava la vila en temps de Jaume I— cregueren reconéixer 

per davall del nom àrab l’arrel llatina de l’adjectiu candida 

(‘lluenta, resplendent de blancor’) i l’invocaren en forma d’al-

legoria mariana, d’acord amb la cultura bíblica i teològica de 

l’època. Així les coses, santa Maria, titular de la futura col-

legiata, adoptà la forma d’Stella Candida per a coronar les 

armes heràldiques de la vila. De la mateixa manera que els 

d’Agullent elegiren una agulla, els d’Albaida una ala i els d’Oli-

va una olivera (mobles heràldics parlants), els primers gan-

dians s’identificaren amb una estrella mariana de sis puntes 

que proclamava —a manera dels moderns logotips— la imat-

ge de marca del municipi gandià. El càndid estel de Candia, 

doncs, s’ha transmés de l’Edat Mitjana a l’Edat Contemporà-

nia, encara que siguen ben pocs els que s’hagen interrogat pel 

seu significat.90

LA COLONITZACIó FEUDAL  

I LES SUBSTITUCIONS TOPONÍMIQUES

La conquesta del segle xiii i la incorporació de la Sa-

for a l’Europa cristiana donà pas a un procés de colonització 

feudal del territori, molt conflictiva: amb guerres, matances, 

deportacions, etc.91 No sols fou desplaçada i eradicada una 

part important de la població preexistent, sinó que també es 

donà entrada a col·lectius de colons catalans i aragonesos 

que, en arribar ací, eren assentats en viles (Gandia i Oliva 

eren les més importants) i en antigues alqueries de musul-

mans, com ara el Ràfol (enfront de Tavernes), la Font, Palma, 

Ador, Benieto dels Cristians (a Gandia) i el Ràfol de Buixer-

ques (a Vilallonga). Alguns pobles actuals, com Ròtova, Alfa-

uir, Xeresa, Rafelcofer o Piles, segons èpoques, estigueren po-

blats adés per cristians adés per musulmans entre el segle xiii 

i el xV. No obstant aquestes variacions, la majoria de nuclis 

de la ruralia romangueren fins al 1609 habitats per sarraïns o 

musulmans, obligats a comportar-se com a cristians nous o 

moriscos des del 1525.92

90. Sobre els orígens de l’escut de Gandia, Ibídem, pp. 189-190.

91. Ibídem, pp. 178-183.

92. Santiago la parra lópez (1993): «Los moriscos del ducado de Gandía 
ante la Inquisición», dins A. temini (ed.), Actes du Ve Symposium International 
d’Études Morisques sur: Le Ve Centenaire de la Chute de Grenade (1492-1992), 
Centre d’Études et de Recherches Ottomanes, Morisques, de Documentation 
et d’Information, Zaghouan, vol. 1, pp. 385-410.
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Al llarg dels segles xiii al xVii, doncs, es produïren uns 

processos de transformació del poblament que es podrien resu-

mir bàsicament així: (1) a partir del segle xiii, desmantellament 

parcial de poblament andalusí, colonització feudal i concentra-

ció urbana dels cristians; (2) a partir del segle xiV, concentració 

de mà d’obra musulmana en alqueries grans, i en ravals com els 

d’Oliva, Gandia i la Font, i (3), des del segle xiii, però sobretot 

a partir del xV, substitució parcial i progressiva de la vella to-

ponímia àrab per una novella toponímia valenciana: Tavernes, 

la Font d’en Carròs, Almoines, Palmera, Miramar, Bellreguard, 

Guardamar, l’Alqueria de la Comtessa i Llocnou de Sant Jeroni.

La Valldigna, antiga vall d’Alfàndec (< àrab al-Khan-

daq, ‘el Fossat, la Vall Fonda’)93 començà a assumir la nova 

denominació a partir de la fundació per Jaume II del monestir 

cistercenc de Simat (1298), emplaçat segons el privilegi fun-

dacional «in valle vocata hactenus de Alhandech, quam de 

cetero imperpetuum vocari volumus Vallemdignam» (a la vall 

anomenada fins ara d’Alfàndec, la qual volem que s’anomene 

d’ara endavant, a perpetuïtat, de Valldigna).94

Destacava a la Valldigna una alqueria de Gebalcobrà 

(àrab Jabal al-Kubrâ’, la Muntanya Gran),95 coneguda com a la 

Taverna a partir de l’establiment d’una taverna regentada per 

Ramon Vilarzell, que el rei Pere I el Gran autoritzà el 1277.96 

Seria aquell un punt de referència i de sociabilitat, tant per als 

colons del Ràfol (poblat proper de cristians, segles xiii-xVi) com 

per als aborígens musulmans.97 En l’Edat Moderna es pluralit-

zà el topònim com a les Tavernes (es documenten altres casos 

93. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 2, p. 123, s . v . Al-
fàndec . No és descartable que el topònim àrab fóra elegit pels musulmans, 
simbòlicament, en record del mític Fossat o al-Khandaq que manà excavar el 
profeta Mahoma al nord de Medina per a frenar l’avanç dels enemics de la fe. 
La batalla del Fossat (Ghazwah al-Khandaq, 31 de març del 627) fou un epi-
sodi transcendental per a l’expansió de l’islam. Protagonitzada per Mahoma, 
era molt recordada pels creients.

94. F. garcia-oliver (1983): El naixement del monestir..., op. cit.; ídem (2016): 
«Usos i abusos de la toponímia, i els topònims majors de la Safor», comuni-
cació presentada a aquestes mateixes jornades.

95. Carme barceló, Toponímia aràbica..., p. 212.

96. Arxiu de la Corona d’Aragó, Cancelleria Reial, reg. 83, f. 63v; Abel soler 
(2011): La Safor..., p. 195. Vegeu també Ferran garcia-oliver (2003): La vall de 
les sis mesquites . El treball i la vida quotidiana a la Valldigna medieval, Univer-
sitat de València, València.

97. Encara en el segle xVi. Vegeu Ferran garcia-oliver (2009): «Nosaltres érem 
els altres. A quatre-cents anys de l’expulsió dels moriscos», L’Espill, 33, Valèn-
cia, pp. 14-15.

similars: Oto > Otos, l’Énova > les Énoves, Guadasseca > *les 

Guadasseques > Guadasséquies; l’Almoyna > les Almoynes . . .), 

d’on resultà l’actual denominació oficial de Tavernes de la 

Valldigna, que convisqué durant segles amb una versió popu-

lar: la Vall de Tavernes .

Al sud de la Safor, l’alqueria dita la Font (*al-‘Ayn, en 

àrab) passà a ser coneguda pels colons valencians com a la 

Font de Potries en el segle xiii. Pels anys 1329-1330, el senyor 

de la baronia de Rebollet, Francesc Carròs, decidí establir-hi 

una pobla de cristians, que adoptà per denominació la Font 

d’en Carròs.98

A la fi del segle xiV, l’administració de la Pia Almoina 

de la Seu de València (institució caritativa i benèfica, vincu-

lada al capítol de la catedral; finançada per deixes, llegats i 

almoines de fidels) decidí invertir en unes terres productives, 

i comprà unes alqueries a la Safor que foren conegudes com 

a les alqueries de l’Almoyna o, simplement, les Almoynes . Ja 

durant el segle xV, però especialment arran de l’expulsió dels 

moriscos, els nous pobladors es concentraren en un sol poble 

que conservà, tanmateix, la nomenclatura plural de les Al-

moines. El que no impedeix que els habitants de la comarca 

preferien referir-se al lloc de confluència de pobladors com a 

l’Almoina. La pèrdua dels articles determinats (les Almoines / 

l’Almoina > Almoines) és un producte de la castellanització 

del segle xix, equiparable al que transformava el Real en Real 

o la Font d’en Carrós en Fuente Encarroz.99

Durant els segles xV-xVi, es manifesta una tendència 

a la Safor a reemplaçar els vells topònims àrabs, de vegades 

difícils de pronunciar per als valencians, per novelles deno-

minacions en romanç: Miramar (c . 1425, 1499), Bellreguard 

(1433), Palmera (c . 1442), l’Alqueria de la Comtessa (c . 1486) 

i Guardamar (c . 1560, 1635).

Es desconeix el nom andalusí del rah . l que fou Mira-

mar. El Rafalmau del segle xiV (Rah . l Almaw, ‘l’heretat de Dal-

mau’) es deia així perquè l’amo, Berenguer Dalmau, seria co-

negut per la pagesia arabòfona com a Almaw.100 Després fou 

98. Més detalls en Abel soler (2017): La Font d’en Carròs . Breu història d’una 
vila de la Safor, Ajuntament de la Font d’en Carròs (en premsa).

99. Abel soler (2009): Almoines . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament 
d’Almoines, Almoines, p. 32 i ss. 

100. Vegeu Carme barceló (1982): Toponímia aràbica..., p. 272.
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dit alqueria de Sapujada o de Balaguer, per canvi de titulars 

(segle xV), encara que els moriscos el continuaren associant 

al cognom Dalmau/Almaw fins a l’expulsió del 1609.101 Ferran 

Garcia-Oliver documenta, a partir d’un escrit del 1425, quan 

n’era senyor Bernat Ribelles, un primer intent d’imposició del 

nom Miramar.102 Tanmateix, hi persistí la vella denominació de 

Rafalmau, present encara en el manuals de consells de Gandia 

del 1497.103 No fou fins que els agents del ducat de Gandia 

revisaren les velles escriptures, arran de la venda que en feren 

els Balaguer als Borja (1499), que el neotopònim fou resca-

tat de l’oblit: «loch apellat olim Rafalmau e hara nomenat 

Miramar.» Oficialment, el poble seria designat així, però en 

la cultura oral subsistiria durant segles —encara pel 1774— 

el vell nom d’alqueria de Balaguer.104 Miramar és d’etimologia 

ben clara: el poble que ‘mira vers la mar’.105

Un altre cas emblemàtic és el de l’alqueria de So-

taia d’en Roca (< àrab Sut .ayh . a, ‘la Planícia, el Terrat’; d’on 

prové el castellà azotea < as-sut .ayh . a).106 El seu posseïdor, el 

cavaller gandià Joan Roca, es dedicà des del 1424 a concen-

trar-hi la mà d’obra de quatre alqueries contigües que havia 

comprat. Hi plantà canyamel, edificà un trapig (1432-1433) 

i signà un acord sobre el pagament de rendes amb els vas-

salls (16 d’octubre del 1433) on s’especificava que l’alqueria 

refundada «vull en sdevenidor ésser apellada Bellreguart».107 

El que havia sigut una alquerieta, experimentà un creixe-

101. Anna labarta (1982): «Cuentas del tendero morisco Gerónimo Hoix 
(Gandía, 1587)», Al-Qantara, 3, Madrid, pp. 135-171.

102. Com ha explicat F. garcia-oliver (2016): «Usos i abusos de la 
toponímia...», op. cit. Per a contextualitzar millor les dades històriques, vegeu 
Santiago la parra lópez, (2003): Història de Miramar, Ajuntament de Miramar, 
Miramar.

103. Vicent olaso (2005): El manual de consells de Gandia a la fi del segle xv, 
Universitat de València, pp. 16 i 32 (n. 9).

104. F. garcia-oliver (2016): «Usos i abusos de la toponímia...», op. cit.

105. Gabriel garcia Frasquet (2011): «Els topònims saforencs de la mirada: 
Bellreguard, Guardamar i Miramar», dins Actes de la V Jornada d’Onomàstica . 
Dénia 2011, Acadèmia Valenciana de la Llengua («Actes», 8), València, 2012, 
pp. 251-258.

106. Joan coromines (1995): Onomasticon Cataloniae..., vol. 6, pp. 452-453, 
s . v . Sotaia .

107. Com ha documentat, en aquestes mateixes jornades, Ferran garcia-oli-
ver: «Usos i abusos de la toponímia, i els topònims majors de la Safor». Vegeu 
també Joan-Antoni torres (1981): «Sotaya, Alqueria d’en Roca, Bellreguart», 
Bellreguard en festes, Bellreguard, s. p.; Abel soler i Joan-Antoni torres (2006): 
Història del poble de Bellreguard, Ajuntament de Bellreguard, Bellreguard.

ment espectacular i esdevingué el lloc o poble de Bellre-

guard.108 El significat del nom és clar: el cultisme bell (‘bo-

nic’) es combina amb el verb d’ús recercat o poètic reguard 

(‘panorama, vista’),109 amb una intenció estètica per part del 

cavaller Roca, format —com era costum entre els del seu 

estament— en la lírica trobadoresca.

L’antiga heretat islàmica de Rafal Necle (Rah . l an-

Nakhla, ‘l’heretat de la Palmera’) passà a denominar-se alque-

ria d’en Pere Desvalls (1380-1390). Tanmateix, un comprador 

del 1442, Pere Andreu, decidí traduir al valencià el nom origi-

nal àrab, i denominà l’heretat com la Palmera (primera men-

ció, del 1444). El nom fou reduït poc després ( ja en un escrit 

del 1447) a Palmera, sense l’article determinant.110

En aquest mateix segle, la comtessa viuda Beatriu 

d’Urrea, regent del comtat d’Oliva (1480-1486) per minoria 

d’edat del comte titular, efectuà diverses millores, entre les 

quals destaca la fundació d’una alqueria nova sobre el solar 

d’un antic conjunt de cases, el rafalet medieval de na Savalla, 

adjacent a l’antic Rafalxiscar, Alqueria d’Arnau Roger o dels 

Frares. L’alqueria nova passà a ser coneguda com a l’Alqueria 

de la Comtessa i convisqué en el segle xVi amb la dels Fra-

res, però arran de l’expulsió dels moriscos els nous pobladors 

s’agruparen en l’establida per la Comtessa.111

Guardamar, identificable amb el Rafal Açoltan del 

segle xiii (Rah . l as-Sult .ân, ‘l’heretat de l’Estat’ o, més pròpia-

ment, ‘del sobirà’), esdevingué Rahal Verdeguer o alqueria de 

Verdeguer en els segles xiV-xV; de Tamarit des del 1480. A mit-

jan segle xVi aparegué la nova denominació de Guardamar: 

en la crònica de Martí de Viciana (1564) es parla de Miquel-

Jeroni i Vicent Tamarit, señores de Guardamar.112 No obstant 

aquest primer intent, el neotopònim no s’imposà d’una ma-

108. Un resum del procés de dinamització econòmica i poblacional del que hui 
és Bellreguard, el podreu trobar en Abel soler (2011): La Safor..., pp. 230-231.

109. G. garcia Frasquet (2011): «Els topònims saforencs...», p. 254.

110. Abel soler i Rafa Jordà (2007): Palmera . Geografia, història, patrimoni, 
Ajuntament de Palmera, Palmera, pp. 32-34 i 71.

111.Frederic costa, Abel soler i Rafa Jordà (2005): L’Alqueria de la Comtessa . 
Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa, l’Al-
queria de la Comtessa; , Rubén galera Hernández (2014): «Apunts biogràfics 
de la Comtessa de l’Alqueria, Beatriu Ximénez d’Urrea», L’Alqueria de la Com-
tessa en festes, l’Alqueria de la Comtessa, s. p.

112. Martín de Viciana (1564): Crónica de la ínclita y coronada ciudad de 
Valencia, Barcelona; reimpr. facsímil, Departament d’Història Moderna de la 
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nera corrent i definitiva fins al 1635. Els hereus de Rafaela 

Tamarit transferiren llavors la senyoria a Enric Miranda, que 

repoblà la localitat ( ja era la tercera carta de població des 

del 1609) i li imposà el nom de lloc de Guardamar . El que no 

impedeix que a la comarca continuara denominant-se l’al-

querieta de Tamarit o, simplement, l’Alquerieta.113 L’elecció 

de Guardamar (guardar, entés com un sinònim de mirar) fou 

producte de la mimesi envers la neotoponímia de pobles ve-

ïns de Mira-mar i Bell-reguard . No hi ha cap esment històric 

que convide a relacionar el topònim —com proposava Abe-

lardo Herrero—114 amb els cossos de guarda de la mar anti-

corsària organitzats a la comarca des de mitjan segle xVi.115

El nom més recent entre els caps de municipi de la 

comarca és el de Llocnou de Sant Jeroni. Existí un poblat en 

la falda de la serra, al costat de la Granja dels Frares, que en el 

segle xiii s’anomenava Raal de Ben Amira (Rah . l Ibn ‘Amîra), és a 

dir, ‘l’heretat d’Ibn Amira’. Devia ser un personatge important, 

si tenim en compte que a l’endemà de la conquesta feudal 

s’assignà l’heretat al primogènit de Jaume I i futur monarca, 

Pere I el Gran, que era senyor també de Gandia. L’antic titular 

podia haver sigut perfectament el jurista, historiador i poeta 

Ibn Amira (Alzira, 1186 - Tunis, 1259), que dedicà un poema a 

la presa del castell de Bairén (1225), quan exercia de secretari 

del governador Abú Zaid de València. El poeta era descendent 

de la prestigiosa família dels Banû ‘Amîra, radicats a Oriola 

en el segle ix i a Dénia en els segles xi-xii. Ibn Amira començà 

la seua carrera d’alt funcionari a la mateixa Dénia, en temps 

dels almohades. Hauria pogut obtenir aleshores en un terri-

tori erm de l’interior una iqt .â‘ o ‘concessió territorial’ per part 

de l’Estat almohade, consistent en una qût .‘a o ‘assignació’ de 

Universitat de València, 1972; reed. a cura de Joan Iborra per la Universitat de 
València, 2002-2005, vol. 1, on tracta de la família dels Tamarit.

113. Sobre la carta de població i seqüeles, vegeu Frederic barber (2010): 
Guardamar de la Safor . Estudi de la història del poble, Ajuntament de Guarda-
mar de la Safor, Guardamar de la Safor, p. 110 i ss. Sobre aquest cos de guarda 
costanera, constituït inicialment a Gandia el 1529 i reorganitzada a escala 
comarcal el 1555, vegeu Jesús-E. Alonso i Vicent olaso (2002): «Sanitat ma-
rítima i guarda de la mar a la Safor (segles xVi-xix)», dins J.-Ll. barona, J. cortell 
i E. perdiguero (eds.), Medi ambient i salut: una perspectiva històrica . Sueca, 
25 de novembre de 2000, Seminari d’Estudis sobre la Ciència - Ajuntament de 
Sueca, pp. 43-55 (p. 44).

114. A. Herrero Alonso (1983): Aportaciones a la toponimia..., p. 61.

115. Vegeu G. garcia Frasquet (2011): «Els topònims saforencs de la mira-
da...», op. cit.

terres al vessant de la serra de la Cuta.116 El Rafalet de Bonimi-

ra —com se’l conegué després— fou despoblat el 1505 pels 

monjos del monestir de Sant Jeroni de Cotalba, que n’exercien 

la senyoria, per la relació conflictiva que mantenien amb els 

moros vassalls.117 Els mateixos monjos impulsaren al cap d’un 

segle la colonització agrícola del terme fundant un poble o 

lloc nou (1608-1609) en la part plana, vora riu:118 el Llocnou 

de Bonamira o dels Frares, designat oficialment des de la fi del 

segle xViii com a Llocnou de Sant Jeroni.119

No obstant el que s’ha dit de la fundació de Lloc-

nou, realment és el Grau de Gandia el poble més recent de 

la comarca. Es consolidà en el segle xix per l’agregació de dos 

nuclis preexistents: el Llavador (poblat agrícola) i el Grau (bar-

ri portuari). No obstant això, el paratge ja era conegut en el 

segle xiii com lo Grau de Bayrén, per haver-hi allí un punt d’em-

barcament i desembarcament de mercaderies: un grau (< llatí 

gradus, ‘graó, esglaó’), que és com es coneixien els molls de 

càrrega en l’Edat Mitjana.120

CONCLUSIONS

Com s’observa, la civilització ibèrica no ha deixat cap 

rastre en la toponímia major saforenca. És clar també que 

l’empremta toponímica dels romans fou quasi esborrada del 

tot pel fenomen que els historiadors denominen la revolu-

ció agrícola de l’islam. La proliferació de vora un centenar 

116. Les concessions de tipus iqtâ’ afectaven àrees mig ermes o perifèriques 
(com deuria ser el terme de Llocnou aleshores), i portaven implícit un «com-
promís de rompuda de terres» o de «posada en valor» per part del conces-
sionari. Vegeu Claude cahen (1953): «L’évolution de l’iqtâ’, du ix au xiii siècle. 
Contribution à un histoire comparée des sociétés médiévales», Annales E . S . 
C ., París, 1953, pp. 25-52. Vegeu també Pedro chalmeta (1975): «Concesio-
nes territoriales en Al-Ándalus (hasta la llegada de los almorávides)», Cuader-
nos de historia anexos a la revista Hispania, 6, Madrid, pp. 1-90.

117. Fray Francisco del castillo (1757): Historia general de nuestro Real Mo-
nasterio de San Gerónimo de Gandía, manuscrit de l’Arxiu de la Catedral de 
València (Còdexs, núm. 368), ff. 90 i 120.

118. Sobre la relació del poble amb els frares, vegeu Jesús E. Alonso (1988): 
Sant Jeroni de Cotalba . Desintegració feudal i vida monàstica, segles xviii i xix, 
CEIC Alfons el Vell, Gandia.

119. Més detalls sobre el poble i el topònim, en Abel soler (2009): Llocnou 
de Sant Jeroni . Geografia, història, patrimoni, Ajuntament de Llocnou de Sant 
Jeroni, Llocnou de Sant Jeroni.

120. Pascual sanz Forés (1888): Grao de Gandía . Apuntes históricos de este 
barrio y del denominado Llavador y su iglesia, Gandia; reed. (1980) per l’Ins-
titut «Duc Reial Alfons el Vell», Gandia; Abel soler, P. ciscar i A. rodríguez 
(2007): El Grau de Gandia..., op . cit .
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d’alqueries i rafals associats a hortes derivades de rius i de 

fonts es troba a la base de l’actual distribució del poblament 

urbà de la Safor. El mapa poblacional de la comarca és, en 

bona mesura, una herència cartogràfica dels intensos proces-

sos transformadors del paisatge operats per la civilització de 

l’Àndalus, anihilada definitivament a casa nostra arran de la 

neteja ètnica del 1609. Aquestes transformacions, com do-

cumenta l’arqueologia, es concentraren especialment en els 

segles x al xiii.

Aquell mapa d’alqueries o de poblament dispers, re-

sultant de l’embranzida econòmica i demogràfica de l’islam, 

fou sotmés a dos traumes poblacionals consecutius: (1) la co-

lonització feudal dels segles xiii-xV, i (2) la repoblació posterior 

a l’expulsió dels moriscos, en el segle xVii. Tots dos episodis 

contribuïren a concentrar la població en les 35 localitats per-

sistents des del segle xVii fins al segle xxi.

No deixa de ser paradoxal que, de resultes de les dues 

grans crisis històriques, els descendents dels fundadors de 

quasi tots els pobles de la Safor residisquen des del segle xVii 

a les actuals terres d’Algèria i Tunísia, d’on sembla que havien 

immigrat ací clans berbers en els segles Viii al xiii.

Després de tanta pèrdua i transformació poblacional, 

subsisteixen, emperò, molts dels noms centenaris que les civi-

litzacions del pretèrit incorporaren a la terra. Són documents 

que ajuden a entendre i a explicar, no tant la història del poble 

valencià (que, com advertia Joan Fuster, comença amb Jaume 

I), sinó la història del país que havia d’acollir aquell poble a 

partir del segle xiii: el País Valencià.

ANNEX

Quadre sinòptic amb propostes d’interpretació etimològica per als noms dels pobles de la Safor

topònim, població origen, datació significats i motius etimològics

Ador àrab / andalusí ad-Dawr, ‘la Tanda’

l’Alcudiola (Rafelcofer) àrab (segle xV) al-Kudya, ‘el Tossal, la Lloma’

Alfauir àrab / andalusí al-Huwaiwîr, ‘els Algepsarets’

Almiserà àrab / andalusí al-Mis .rân, ‘la Frontera, la Divisòria’

Almoines valencià (segle xiV) Alqueries de la Pia Almoina de la Seu de València.

l’Alqueria de la Comtessa valencià (segle xV) Refundada per una comtessa d’Oliva.

Barx romanç andalusí? Barxa: cistella de pastor, de llata margalló, per analogia amb l’orografia 

de la valleta de Barx-la Drova.

Bellreguard valencià (segle xV) ‘Panorama bonic’ (bell + reguard)

Beniarjó àrab / andalusí Banû Zarjûn, ‘els descendents de Zarjon’.

Benifairó de la Valldigna àrab / andalusí Banû Khayrûn, ‘els descendents de Khayron’.

Beniflà àrab / andalusí Rah . l Ibn Aflâh . , ‘l’heretat d’Ibn Aflah’.

Beniopa (Gandia) àrab / andalusí Banû ‘Uqba, clan àrab dels ‘descendents d’‘Uqba’.

Benipeixcar (Gandia) berber / andalusí Banû Biskâr, ‘els de Biskra o Biskara’, oasi algerià conegut com a Biskhert 

en llengua amazic o berber.

Benirredrà àrab / andalusí Banû ar-Rid . â’, ‘els descendents d’ar-Ridà’.

Castellonet de la Conquesta romanç andalusí Castellione/Qaxtilyûn, ‘lloc enclotat entre muntanyes’

Daimús àrab / andalusí Daymûs, ‘la Cisterna’ (literalment), o ‘les restes romanes’ (figuradament), 

en al·lusió a la desapareguda torre sepulcral romana de Bèbia Quieta.
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Els noms dEls poblEs dE la safor com a rEflEx dE la història dE la comarca

la Font d’en Carròs valencià (segle xiV) Per la cabalosa font que naix al poble. Refundada com a lloc de cristians 

per un senyor feudal de llinatge Carròs.

Gandia àrab / andalusí (Day‘a) Qandîyya?, ‘l’heretat estatal assignada a Qand’ (que podria ser el 

visir Ibn Qand, exiliat de Còrdova a la fi del califat).

el Grau de Gandia (Gandia) valencià (segle xiii) Grau era el nom dels ‘moll de càrrega’ en l’Edat Mitjana (< llatí gradus, 

‘graó’).

Guardamar de la Safor valencià (segle xVi) Poble que guarda o ‘mira la mar’.

Llocnou de Sant Jeroni valencià (segle xVii) Lloc (‘poble’, en valencià antic) fundat pels monjos de Sant Jeroni de 

Cotalba, senyors del terme.

Miramar valencià (segle xV) Topònim transparent, adoptat en substitució del nom àrab primigeni.

Oliva berber / andalusí Awraba, nom d’una tribu berber, pronunciat dialectalment /awríba/.

Palma de Gandia romanç andalusí Palma, ‘la Palmera’ en llatí.

Palmera valencià (segle xV) Traducció al valencià del nom àrab original, Nakhla .

Piles romanç andalusí Ad Pilas (llatí clàssic) > Pilas (romanç), ‘els Estreps’ d’un pont de palanca 

sobre el barranc de Palmera.

Potries romanç andalusí Potterias, ‘obra de terra, ceràmiques’, per la tradicional producció 

terrissera.

Rafelcofer àrab / andalusí Rah . l al-Kuffâr, ‘l’heretat dels Jueus’, literalment, ‘dels Descreguts’.

el Real de Gandia àrab-berber / andalusí ar-Riyâd .  Banû Qaxqâx, ‘les Hortes del Draper’, segons la denominació 

berber de l’ofici als oasis d’Algèria i Tunísia.

Ròtova àrab / andalusí Rutba, ‘el Peatge’ imposat als ramaders transhumants.

Simat de la Valldigna àrab / andalusí Simât . , ‘el Rastre de Cases’.

Tavernes de la Valldigna valencià (segle XIII) Pluralització de la Taverna, un establiment emblemàtic aleshores.

Vilallonga llatí o romanç andalusí Villa Longa, ‘la vil·la llarga’ o ‘el poble llarg’.

Xeraco berber / andalusí ax-Xarrâkh(u), nom d’un clan berber.

Xeresa berber / andalusí *ax-Xârîza, possible nom de clan berber, relacionable amb la tribu 

d’Awraba (els fundadors d’Oliva).
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L’estudi dels noms de lloc i de persona, l’antroponí-

mia i la toponímia, són aigües procel·loses on els filòlegs i 

els historiadors ens hi trobem. Aquesta concurrència permet 

d’enllestir enriquidors estudis que demostren que la interdis-

ciplinarietat és una fèrtil realitat i de cap manera un desiderà-

tum. Quan es tracta d’estudis específics, sobre una època es-

tudiada encara deficitàriament, com el que hem dut a terme, 

els beneficis que concorren poden ser dobles.1

1. EL REGNAT DE JAUME II: LA CONSOLIDACIó DE LA 

COLONITZACIó MEDIEVAL DE GANDIA

La repoblació valenciana és un procés llarg i complex 

que es dilata fins al segle xVi, encara que els ajustos i reequi-

libris subsegüents a l’expulsió dels moriscos en 1609 marca-

ran un altre moment de canvi que també s’ha de prendre en 

consideració.

La producció historiogràfica sobre l’època funda-

cional de Gandia és relativament extensa. Malgrat això, els 

primers moments de la colonització cristiana de Gandia que-

daven relativament esvaïts comparats amb altres períodes i 

1. Aquest treball és part de les recerques per a la redacció de la tesi doctoral 
en filologia catalana que estem realitzant sobre l’onomàstica medieval de 
les comarques centrals valencianes. Hem inclòs també la Ribera Alta (espe-
cialment Alzira i el seu terme) i la Ribera Baixa (Corbera i Sollana) de manera 
puntual, durant el regnat de Jaume II, perquè hem constatat les intenses con-
nexions amb les comarques estudiades. Es tracta d’investigacions encara en 
curs sobre l’antroponímia i la toponímia de les poblacions cristianes (només 
n’hi afegim algunes de sarraïnes de manera puntual) i, per tot això, els resul-
tats que exposarem són quasi definitius, encara que susceptibles sempre de 
futures aportacions. 

singularment el segle xV.2 Disposem a hores d’ara de treballs 

que serveixen per a fer un molt acceptable estat de la qüestió 

sobre aquesta etapa fundacional en la qual es creen les infra-

estructures bàsiques de la vila (Castillo 2011; Aparisi 2013).

El regnat de Jaume II i, sobretot, el primer terç del 

segle xiV es revela com una etapa clau per poder entendre la 

configuració de les viles cristianes medievals del Regne de Va-

lència. La incorporació de les comarques del sud va suposar un 

primer canvi que va trasbalsar població, encara que en bona 

veritat ja ho havia fet la colonització (realitzada per catalans, 

sobretot, i aragonesos) del Regne de Múrcia, després que Jau-

me I ensorrara la sublevació mudèjar de 1265 i ocupara efec-

tivament el territori amb nous pobladors cristians.

A la vista de les dades que processarem i exposa-

rem a continuació la seua transcendència en el cas de Gandia 

queda corroborada, en consonància amb el que fins ara per-

metien albirar els estudis realitzats sobre aquesta etapa de 

la història medieval de la capital de la Safor (Castillo 2011).3 

El paper cabdal de Jaume II en la història de Gandia rau en la 

política desplegada per afavorir la consolidació, primer, i el 

desenvolupament de la vila, després, com a centre d’intercan-

vi i de serveis d’escala comarcal. S’assentaran els fonaments 

2. Vull agrair els comentaris i suggeriments realitzats per Ferran Garcia-Oliver 
i per Jaume Castillo, que han servit per a contextualitzar i millorar considera-
blement la redacció final d’aquest treball. En qualsevol cas la responsabilitat 
del contingut és exclusivament meua.

3. Coincidim plenament amb les conclusions del treball de Jaume Castillo 
Sainz, adés citat, sobre la vila de Gandia durant el regnat de Jaume II. 

L’ENDEMÀ DE LA CONQUESTA:  

L’ANTROPONÍMIA I LA TOPONÍMIA DE GANDIA (1290-1330)

Vicent Terol i Reig
[Universitat de València]
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per al futur immediat i la vila es trobarà en una situació avan-

tatjosa en el context comarcal, que la situarà com un dels 

centres econòmics i socials més rellevants del sud del Regne. 

Hi ha diversos aspectes que serveixen per a il·lustrar aquest 

veritable programa polític i la seua plasmació formal en l’èpo-

ca estudiada, és a dir, mitjançant els privilegis. Així les coses 

a la continuada promulgació de privilegis per tal d’afavorir i 

d’accelerar la renovació i ampliació de les muralles (1305-

1321), segueix la concessió de la fira (1311), la construcció 

del pont sobre el riu d’Alcoi o Serpis (1311) i el sanejament 

i repartiment (1314-1319) de la marjal de Gandia (Castillo 

2011) que comprenia les de la mateixa vila, la de Bairén, la de 

Daimús, la de Piles i la de Xeresa.

Tot plegat se suma a altres indicis eloqüents del 

desenvolupament assolit per la vila en les dues primeres 

dècades. Els privilegis per construir nous forns i establir no-

ves taules de carnisseria ens permeten verificar que la po-

blació augmentava ràpidament, frenèticament fins i tot, i 

era peremptori dotar-la de noves infraestructures per tal 

de garantir l’abastament bàsic del veïnat. Així les coses, en 

1308 hi havia sols dos forns a la vila i no podien encarar la 

demanda d’una població en continu creixement. Per això la 

corona ordenarà la construcció d’un tercer forn dins de la 

vila.4 En 1320, poc més d’una dècada després, les muralles 

que s’acaben de bastir ja no podien contenir els pobladors. 

Una evidència contundent del ritme frenètic que havia pres 

llavors l’accelerada expansió demogràfica que ara es traduïa 

en l’ampliació de la trama urbana de la vila. És en aquest 

moment de creixement quan tenim notícia del naixement 

d’una pobla o vila nova fora muralles a iniciativa d’Arnau de 

4. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA, d’ara endavant), Reial Cancelleria (RC, 
d’ara endavant), reg. 140, f. 96r, 25-01-1308. València: «Fidelibus suis justicie 
et juratis Gandie et cetera. Cum in dicto loco de Gandia sint duo furni tamen 
et[iam  inte]lleximus ipsos furnos non sufficere plene ad necessaria vicinorum 
dicti loci [...]. Ideo vobis dicimus et mandamus quatenus in ea parte dicti loci 
qua vobis melius visum fuerit dicti furni construccionem debere fieri assigne-
tis dicto Raimundo [Ramon de Llibià, batle general] pro parte nostra spacium 
seu patium competens in quo per ipsum ad opus nostri fieri et construhi 
valeat dictus furnus. Quod spacium sive patium in domibus vel alias eidem 
ut dictum est tradi propterea faciatis ipso solvente competens precium seu 
valorem dictarum domorum seu patui domino seu dominis earumdem taxa-
cione vestra legittima precedente».

Perafita.5 Tanmateix, la naturalesa del document (la conces-

sió d’un forn, el quart, i una carnisseria a Andreu de Gine-

bret) ens permet de suposar que la iniciativa constructiva 

era una mica anterior i que, en aquest moment, havia as-

solit una entitat i desenvolupament suficient per a requerir 

i estar en disposició d’acollir aquestes noves instal·lacions. 

Quan la corona ratifique (l’any següent, 1321) l’establiment 

d’aquesta nova taula de carnisseria a Ginebret, ja s’hi re-

fereixen a aquest espai amb la denominació que tindrà en 

anys a venir, el raval fora muralles: «in ravallo loci de Gandia 

extra muros dicti loci de Gandia» .6

El context general era una expansió generalitzada 

dels indicadors demogràfics en les comarques centrals i meri-

dionals del nostre país i d’embranzida urbana a bona part de 

la Corona d’Aragó. A més, les circumstàncies del moment ho 

propiciaven a terres valencianes. En efecte, a partir de l’esta-

bilització de la frontera amb la incorporació de les comarques 

del sud (1296-1305) s’obre un període de pau, que ajuda a 

entendre el ritme trepidant que pren la colonització del ter-

ritori. Les coses canviaven i ho estaven fent de manera prou 

més accelerada del que havíem pensat fins ara: la gent que 

hi venia a poblar el nou regne cristià de València fundat per 

Jaume I no s’estava quieta i s’adaptava amb una rapidesa sor-

prenent i fascinant a les oportunitats que s’obrien a l’endemà 

d’haver arribat a un lloc determinat. Després de l’ensurt de 

l’expedició dels genets de Granada en 1304, la corona es va 

decidir a impulsar decididament l’arribada de nous pobladors 

amb la consolidació de les viles cristianes en uns casos, la 

creació de noves pobles i viles o el canvi d’ubicació (eixint 

dels recintes dels castells) d’uns llocs per altres de més idonis. 

El context serà molt favorable, ja que la pau i l’estabilitat a 

terres valencianes serà la tònica durant les tres dècades se-

güents, fins el «mal any primer» de 1333 (Rubio 1987).

5. Llicència a Andreu de Ginebret per a construir un forn de pa i una taula de 
carnisseria al raval: «Andree de Ginebreto, quod in popula quam Arnaldus de 
Perafeta, vicinus loci Gandie incipit facere extra muros dicti loci de Gandia, in 
quadam parte ipsi muro contigua idem Andreas possit per se vel quem voluerit 
facere et construere unun furnum ad coquendum panes et unam tabulam 
carnicerie». (ACA, RC, reg. 218, f. 106r, 06-09-1320, Saragossa). La relació del 
porter reial Andreu de Ginebret amb Gandia venia de llarg: en 1303 ja s’havia 
encarregat de la custòdia del castell de Bairén en substitució d’Artal d’Orta, 
comanador de Montalbà (ACA, RC, reg. 201, f. 70v, 01-12-1303, Alzira).

6. ACA, RC, reg. 219, f. 295v, 30-03-1321, València.
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L’endemà de La conquesta: L’antroponímia i La toponímia de Gandia (1290-1330)

El resultat serà l’aparició de pobles, ravals o viles 

noves fora muralles. Es tracta d’un fenomen simultani i ge-

neralitzat pertot arreu: Albaida, Alcoi, Bocairent, Biar, On-

tinyent, Penàguila. A partir de llavors aquests nous espais 

acolliran el creixement demogràfic de les dècades següents. 

A més a més, les poblacions que havien canviat d’ubicació, 

ja sense el constrenyiment dels recintes castrals (Corbera, 

Castalla, Banyeres de Mariola o Biar) protagonitzaran també 

un desenvolupament accelerat. Simultàniament algunes de 

les noves viles i pobles que s’acabaven de repoblar (cas de 

Moixent i de la Font de la Figuera) també es consolidaven 

ràpidament.

Un altre aspecte que contribuirà a explicar el crei-

xement protagonitzat per la vila de Gandia és l’artigament i 

drenatge de la marjal, un espai cobejat pels seus recursos i un 

al·licent addicional per atraure, primer, i consolidar, després, 

la residència de nous pobladors. El procés general ha estat re-

centment estudiat (Torró 2010). Pel que fa al cas específic de 

Gandia s’ha realitzat (Castillo 2011) una anàlisi sistemàtica 

de la majoria de donacions, fonamentalment les que corres-

ponen a 1318, que ha matisat i completat la imatge resultant 

de les donacions efectuades entre 1314 i 1318. Tanmateix, 

segons la documentació que hem processat es pot precisar 

que es va produir primer l’artigament i drenatge i el reparti-

ment en lots de la marjal de Gandia, la més immediata a la 

vila. Després seria el torn de les altres marjals: les de Bairén, 

Daimús, Piles i Xeresa. El procés era simultani (1318-1319) al 

de les actuacions similars en les marjals de Cullera i Corbera, 

en la desembocadura del Xúquer. Això permet d’apuntar que 

la iniciativa a la Safor va ser exitosa i es va fer extensiva a 

l’àrea més propera de la Ribera Baixa.7

Les donacions a Gandia es van fixar en un primer mo-

ment en dos jovades (1 jovada equival a 36 fanecades) per als 

veïns de Gandia i tres per als nous pobladors (Torró 2010). Les 

conclusions de Castillo difereixen de les de Torró, que xifrava la 

superfície afectada en 150 hectàrees (equivalents a 50 jova-

des). Castillo les xifra en més de 700 (239 jovades), que serien 

més encara si hi afegim cinc donacions més que hem inclòs 

en la nostra llista de veïns i que corresponen a les marjals de 

7. ACA, RC, reg. 217, passim.

Gandia i de Xeresa.8 Els beneficiaris de les donacions n’eren 33, 

segons Castillo, tot i que nosaltres les hem completades amb 

cinc més d’addicionals, fins a un total de 38. Així les coses, hem 

inclòs la majoria de beneficiaris (30 individus) d’aquestes do-

nacions, llevat dels casos més notoris de mercés a alts oficials 

del regne o membres destacats de la casa reial,9 perquè tenim 

constància que en altres casos (a Corbera i específicament a 

Gandia i a Pego) la residència personal era condició sine qua 

non per a gaudir de les concessions.10 Constatem la residència 

documentalment en uns casos i en altres perquè els noms de 

llinatges tenen continuïtat posteriorment, tal com la compara-

tiva amb el morabatí de 1373 permet de verificar.

La divisió i el repartiment dels lots de terres de la 

marjal fou encarregat en 1318 al gandià Sanç Eximeno (Tor-

ró 2010) i s’ efectuaria en dos fases. Les donacions i establi-

ments exhumats permeten de quantificar el procés i avaluar 

el seu impacte, que no guardarà la relació inicial establerta 

quant als lots, llevat d’unes poques excepcions (forasters 

als quals es van lliurar efectivament lots de 3 jovades). No-

més tres dels beneficiaris són veïns de Gandia,11 mentre 

que la resta de donacions suposa l’arribada d’un grup de 

8. ACA, RC, 216, f. 22r, donació de 4 jovades a Sanxo Martínez, originari de Sa-
les (Aragó) en la marjal de Gandia; Ibídem, f. 53v-54r a Jaume Guarret/Garret, 
del cercle de servei reial, 6 jovades en la marjal de Xeresa; ibíd., f. 67r a Bernat 
Pallarés, escrivà reial, 6 jovades en la marjal de Xeresa o, en el seu defecte, en 
la de Piles; ibíd., f. 68r a Joan Garcia, veí de València, 3 jovades també en la 
marjal de Xeresa o, en el seu defecte, en la de Piles; ibíd., f. 113v, ja en 1319 a 
Guillem Savallà, veí de València també, 5 jovades en la marjal de Gandia, de 
Piles o de Xeresa. Un total de 22 jovades més (792 fanecades).

9. Casos del batle general Ferrer Descortell, el jutge reial Pere de Vilarassa, el 
conseller reial Vidal de Vilanova, el metge reial Joan Amell, el falconer reial 
Andreu Oriol o el barber reial Joan Garcés. En el cas de Pau de Cursaví, l’hem 
destriat perquè hem constatat una relació molt més intensa amb Cullera que 
no amb Gandia, on seria un propietari absentista (ACA, RC, reg. 215, ff. 260v 
i 263v-264r). Un cas semblant a aquest, tot i que en un moment anterior és 
el del noble francés Joan Henau, membre de la casa de la reina Blanca, que 
també va ser beneficiari de concessions de terra a Gandia (1304: ACA, RC, 
reg. 202). Finalment no hem inclòs Bertomeu Benajam, notari de València, 
atesa la seua trajectòria posterior com a escrivà del Consell de la ciutat de Va-
lència: Antoni Furió i Ferran garcia-oliver (eds.) (2007): Llibre d’establiments 
i ordenacions de la ciutat de València . I . (1296-1345), Universitat de València, 
València, pp. 46-47.

10. ACA, RC, reg. 214, f. 51r, 03-05-1317, Barcelona. Remarca l’obligació dels 
beneficiaris de les donacions per tal de residir personalment. Com a mercé 
excepcional fa remissió d’aquesta obligació en el cas de la venda realitzada 
per Bonanina, veïna de Gandia, d’una alqueria en terme de Pego («alchaream 
sitam in Pego») a Esteve Marçó «Stephano Marci, de domo nostra».

11. Es tracta de Francesc de Far, Vidal de Favars i Sanç Eiximeno.
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nous pobladors que consolidarà l’expansió accelerada de la 

vila. La procedència predominant d’aquest nombrós grup de 

pobladors era la ciutat de València i el seu terme. Uns al-

tres eren membres del servei reial que s’hi establiran. La 

resta eren nouvinguts: alguns pobladors aragonesos de les 

regions pirinenques que estaven despoblant-se accelerada-

ment, segons els consells de les valls septentrionals remar-

caven reiteradament a la corona; uns altres (com ara els Tor-

ró) procedien del Baix Empordà.

Alguns dels colons heretats a la marjal de Gandia 

reben també terres a la marjal de Corbera: Llop de Sos o 

Guillem de Pertusa, ambdós del cercle de servidors del rei, 

però s’estableixen a Gandia. Gandia era també el lloc de 

residència de molts propietaris d’heretats i alqueries en els 

termes veïns (especialment a Pego, Oliva i Dénia) alguns 

dels quals eren generosos o cavallers. Aquesta circums-

tància originarà conflictes continus entre ells i els consells 

d’aquestes viles que maldaran per sotmetre’ls al dogal de la 

fiscalitat municipal.

Es tracta, comptat i debatut, d’una societat jerar-

quitzada des del principi, amb un grup dirigent, els prohoms, 

que van incorporant nous elements amb el temps, però que 

reflecteix alhora la diversitat de situacions dels pobladors 

que arriben. No és el mateix un repoblador que acaba d’ar-

ribar de Salas Altas / Salas Bajas, al Somontano de Barbas-

tre, com els germans Guillem i Sanxo Martínez, que un por-

ter reial, un servidor del cercle de la cort reial, a qui s’han 

concedit un lot major de terres i una alqueria propera, com 

és el cas dels Cortit, els quals sumaran l’alqueria de Xeresa a 

les donacions de la marjal,12 o dels Ginebret, també porters 

reials, que quedaran heretats a la vila i hi fixaran la residèn-

cia posteriorment.13

2. L’ONOMÀSTICA DE GANDIA (1290-1330)

La imatge que teníem fins ara de l’onomàstica gan-

diana primerenca, era acceptable, però distava molt d’aportar 

el detall suficient per poder-la comparar amb la primera llista 

12. ACA, RC, reg. 235, f. 89v, concessió de 13-05-1309.

13. Vegeu taula sinòptica dels noms de llinatges i morabatí de 1373.

completa dels veïns de Gandia, el morabatí de 1373 (Guinot 

1999) amb 417 veïns.

Hi ha projeccions que quantifiquen la població de 

la Gandia fundacional en 300 veïns en 1255 (Aparisi 2013: 

592), que tot i ben argumentades ens semblen potser mas-

sa optimistes, ateses les evidències documentals que reflec-

teixen un ràpid creixement en les dues primeres dècades del 

tres-cents. Potser la xifra de 300 veïns siga més coherent en 

aquest context que no en el del moment fundacional de la 

vila, caracteritzat, a més a més, per una molt notable mobi-

litat dels primers pobladors, guerrers o camperols en armes 

en una dinàmica de control militar més que de colonització 

efectiva del territori. Comptat i debatut, d’acord amb les evi-

dències de què disposem14 el creixement en el primer terç del 

segle xiV va ser molt significatiu, però si acceptarem les xifres 

indicades per a mitjan segle xiii (300 veïns) això suposaria un 

increment del 100%, fins a totalitzar vora 600 veïns, una xifra 

que considerem desproporcionada.

Oferim una llista parcial, reconstruïda a partir de 

múltiples documents, la majoria dels quals procedeixen 

de l’Arxiu Reial o Arxiu de la Corona d’Aragó de Barcelona, 

complementats amb alguns registres notarials coetanis de 

l’Arxiu del Regne de Valencià, registres judicials o llibres de 

Cort del Justícia de l’Arxiu Municipal de Cocentaina i alguna 

documentació senyorial.15 El resultat final és prou satisfac-

tori atés que hem fet una estimació de la població de la vila 

en aquest període que se situaria al voltant de les 350 cases 

o veïns, 400 a tot estirar. Comptat i debatut, contempla-

ríem el 70% aproximadament del veïnat gandià i s’acosta-

ria molt al total de pobladors calculat segons una projecció 

prudent i conservadora. Comprén, així les coses, la segona 

generació de colons i abasta l’etapa de consolidació de la 

colonització de la vila. La importància del període estudiat 

es podria argumentar extensament, però no és ara ni el lloc 

ni l’avinentesa més adient. Valga la imatge que obtenim a 

la zona de la frontera estricta del primer moment (la fa-

mosa línia Biar-Busot): a Castalla el predomini demogràfic 

aragonés inicial explica que si les coses no hagueren canviat 

14. El número de forns es dobla però es va mantindre en dos des de 1265 
(Aparisi 2013: 599).

15. Arxiu del Ducat de Medinaceli, llig. 174, doc. 2, que correspon a 1330.
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tan dràsticament com ho feren en aquest moment, podríem 

estar parlant a hores d’ara, molt possiblement, d’un encla-

vament castellanoparlant de l’estil d’altres del País Valencià 

(com ara Énguera o Aiora) i no d’una subcomarca (la Foia de 

Castalla) valencianoparlant.16

Comptat i debatut, hem reconstruït una llista de 

243 pobladors cristians amb 170 cognoms, als quals s’han 

de sumar la trentena llarga de dones i uns pocs sarraïns, un 

dels quals sembla que es tracta més d’un jueu que no d’un 

sarraí. Tampoc queda clar que els altres dos sarraïns residiren 

a la vila pròpiament.17 Els sarraïns poblaven el terme mentre 

que els cristians s’agrupaven rere les muralles de la vila, una 

vila de nova creació, recordem, per la qual cosa queden defi-

nits els àmbits espacials de manera segregada, restant la vila 

ben bé exclusivament com a l’espai dels cristians. Era normal 

per això que hi haguera friccions entre les autoritats cristia-

nes i els oficials sarraïns, atés que els primers solien invadir 

o usurpar la jurisdicció específica dels segons.18 La conclusió 

és clara: la vila de Gandia era una població de cristians, de 

manera quasi exclusiva, i això contrastarà amb la configura-

ció de la vila posteriorment. En efecte, amb la configuració 

de la moreria en temps del duc Alfons el Vell, ja en la segona 

meitat del tres-cents, Gandia serà una vila de població mix-

ta, amb una important presència sarraïna, primer, i morisca, 

després. I amb una aljama jueva mitjana. Presència jueva 

que no hem detectat en les nostres recerques, llevat del cas, 

16. Hem elaborat una llista de més d’un centenar de pobladors de Castalla, 
una dotzena d’Ibi i més de vint d’Onil, amb llistes complementàries de do-
nes i de sarraïns per al període 1296-1328. Disposem d’una llista completa 
posterior d’Ibi (1341-1356) i de llistes parcials de Castalla de 1341-1347 i 
1394. De la seua anàlisi es desprén que el tomb de la situació sociolingüística 
que es produiria en el primer terç del xiV, decisiu per a la configuració de la 
vila com a valencianoparlant fins a l’actualitat. Hi ha constància de diversos 
documents redactats en aragonés per notaris aragonesos de Castalla en 1292 
i 1294 que reflecteixen clarament el predomini lingüístic aragonés (Guinot 
2010: 19-20, i doc. 49, 64 i 65). 

17. Un d’ells fa l’efecte que es tractaria d’un jueu i no d’un sarraí: «Içacho 
Abenabi, sarraceno Gandie», en 1308 (ACA, RC, reg. 142, f. 48v). Els altres dos 
són «Mahometus Alparral» i «alius nominatur Edem», apareixen com a «duo 
sarraceni nostri de Gandia» i sabem que anaven per negocis a Bugia (nord 
d’Àfrica) en 1312 (ACA, RC, reg. 149, f. 128v). 

18. Ho constatem en 1303, quan els sarraïns («sarracenos termini Gandie») 
es queixen a la corona que ordenarà que el justícia i els altres oficials cristians 
s’abstingueren d’usurpar o invadir la jurisdicció específica del cadi (ACA, 133, 
f. 38r, 03-07-1303, Saragosa).

adés indicat, d’un individu que seria susceptible de ser en 

realitat jueu.19

Exposarem molt breument els documents més re-

marcables, aquells que ens han aportat un major nombre 

de dades. En primer lloc un «Manifest que és degut als dejús 

escrits hòmens de Gandia» de 1311. Es tracta d’una relació 

de 22 veïns de Gandia, els quals van ser indemnitzats per la 

pèrdua de les mules que van facilitar per a l’expedició reial 

contra Almeria.20 En 1309, Gandia va contribuir a l’expedició 

d’Almeria amb el servei militar de 21 homes: el notari Do-

mingo Morant i Ramon Basset, que apareixen com habita-

tores Gandie, hi van concórrer «cum viginti sociis suis sunt 

nobiscum ituri in presenti viagio quod fecimus contra regem 

Granate». Se’ls va concedir una moratòria sobre els deutes 

que hagueren contret mentre durara l’expedició.21 També ho 

és la informació derivada de la lluita de bàndols del clan dels 

Granollers contra Vidal de Favars i els seus valedors en 1317.22

2.1. POBLADORS QUE VAN, POBLADORS QUE VÉNEN. 

ELS NOMS DE LLINATGE

L’anàlisi dels 242 individus amb cognoms ens per-

metrà esbrinar i explicar la configuració d’aquesta segona ge-

neració de colons. El cas de Gandia que analitzarem ara i ací 

ens sembla un bon exemple de l’abast del fenomen, com ara 

veurem.

La proporció de catalanoparlants respecte a castella-

noparlants seria, així les coses, la següent:

 Catalans:    77%

 Aragonesos i castellanoparlants:  12-15%

 Occitans:    3-6%

 Indistints:    5%

   Total   100

   Proporció CAT/ARA-NA: 6 / 1

19. Tanmateix José Hinojosa (1999) no esmenta Gandia entre les aljames va-
lencianes. Hi ha constància de l’existència d’una aljama des de la fundació de 
la vila en 1249 (Aparisi 2013: 600-601) i ha estat estudiada posteriorment, 
durant el segle xiV (Garcia-Oliver 1993).

20. ACA, RC, reg. 147, f. 114v. Se’ls devien 4.995 sous de Barcelona.

21. ACA, RC, reg. 144, f. 122v, 1309. Tanmateix només coneixem la identitat 
d’aquest dos gandians.

22. ACA, RC, reg. 244, ff. 220v-221r.
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S’ha de matisar aquesta distribució atés que una part 

considerable (almenys sis individus) corresponen a pobladors 

de la zona pirinenca aragonesa i parlarien aragonés (farcit 

d’occitanismes) i molt més semblant al català que al castellà. 

A més a més, el percentatge d’occitans podria duplicar-se si 

comptarem aquells casos les atribucions dels quals admeten 

diverses possibilitats.23

El 51,7% dels noms de llinatge són antrotopònims 

o cognoms derivats de nom de lloc que ens serviran d’indici 

per a realitzar una projecció de les procedències probables. 

És, comptat i debatut, un percentatge alt, sobretot si el com-

parem als altres casos valencians coneguts, estudiats per En-

ric Guinot, on se sol constatar habitualment una mitjana del 

30%, com es veu en la llista fiscal del morabatí de 1373.

La proporció del bloc català respecte al bloc castella-

noaragonés és alta, de 6 a 1 i major que en 1373, que és de 

poc més de 3 a 1 (Guinot: i, 189). Això corrobora la transcen-

dència de les nostres dades de 1290-1330 a l’hora d’explicar 

el canvi substancial que s’ha produït respecte al moment fun-

dacional, sobre el qual Guinot es pronuncia per una situació 

d’equilibri en les procedències aragoneses-navarreses i cata-

lanes (40% - 60%). La projecció que realitza sobre la segona 

meitat del segle xiii (Guinot: i, 187) a partir d’una llista de 63 

23. Vegeu la taula amb el quadre sinòptic de cognoms que es publiquen al 
final d’aquest treball (apèndix iii). Es tracta de Belsa, Lorés (si no és occità), 
els Martínez, dels quals coneixem la procedència, Pertusa i Teusa. En el cas 
dels occitans podrien ser-ho: Andret, Canet, Guda, Lorés (si no és aragonés) 
i Muntaner. 

individus queda àmpliament corroborada amb la nostra mos-

tra, significativament més àmplia i de major qualitat.

Per poder afinar una mica més, hem analitzat els 

noms de llinatge derivats de topònims catalans que suposen 

un 45% del global quant a cognoms i individus. Tan sols ens 

apareixen dos noms de llinatges susceptibles de ser relacio-

nats amb la Franja de Ponent, amb una proporció ínfima, que 

per la seua insignificança no hem individualitzat en la taula 

següent i els hem agregat als de les comarques occidentals 

segons la divisió actual.

Àmbit geogràfic llinatges % del 
global

individus % del 
global

Comarques orientals 49 28,4 73 30

Comarques occidentals 15 8,9 20 8,3

Comarques de transició24 13 7,7 16 6,7

Total 77* 45,3 109* 45

24Taula 2. Procedència geogràfica dels catalanoparlants 
segons la identificació mitjançant antrotopònims

* La xifra indicada no coincideix amb la indicada adés quant als llinatges i 
individus identificats com a catalans segons els antrotopònims, atés que hi 
ha casos de dobles possibles adscripcions, com es pot veure a la taula on hem 
desglossat al detall la procedència dels llinatges.

S’observa el predomini absolut dels cognoms de-

rivats de topònims de l’àrea oriental, molts d’ells de la Ca-

24. És a dir: el Solsonés, l’Anoia, la Conca de Barberà i l’Alt Camp.

CAT ARA indistint 
CAT/ARA

OCC NA CAS VAL FRA total

Origen: topònim 59 14 2 4 1 4 3 1 88

Origen: nom de persona, 
sobrenom o ofici

52 7 7 1 - - - - 67

Origen: element de la natura o 
geogràfic

15 - - - - - - - 15

Total noms de llinatge 126 21 9 5 1 4 3 1 170

Percentatge % 74 12,4 5,2 3 0,6 2,4 1,8 0,6 100

Total d’individus 181 31 13 7 1 5 3 1 242

Percentatge % 75 12,9 5,4 3 0,4 2,1 1,2 0,4 100

Taula 1. Distribució de noms de llinatge a Gandia (1290-1330)
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talunya Vella.25 El fenomen és habitual al País Valencià però 

pensem que s’ha de contemplar amb certes reserves, atés que 

no sempre hi ha una translació directa dels noms de llinatge 

com a lloc de procedència efectiva dels pobladors. Sembla 

clar que uns arribarien directament i els seus cognoms mos-

trarien una procedència directa o almenys prou aproximada; 

fa l’efecte que uns altres ho farien indirectament, via Dénia-

Mallorca; mentre que una tercera explicació consisteix a ex-

plicar aquesta abundància pel fet que els cognoms derivats de 

topònims de l’àrea oriental havien passat al seu torn a la Ca-

talunya Nova (i ben especialment a les comarques catalanes 

ponentines) en el moment de la repoblació i posteriorment 

davallen cap a terres valencianes.

Tot i que no es pot fer interpretació literal o direc-

ta, com déiem, molts eren de les comarques gironines: hem 

documentat també aquesta circumstància indirectament a 

Albaida i amb evidències documentals contundents en el cas 

de Corbera, on molts dels primers pobladors procedien de Pa-

lafrugell (Baix Empordà) i a Castalla i Penàguila, on hem pogut 

verificar documentalment que molts dels pobladors que durà 

Bernat de Cruïlles en el breu lapse de temps que ensenyorirà 

ambdues viles a principis del tres-cents procedien de Giro-

na i dels seus antics dominis del Baix Empordà. Tenim indicis 

que permeten establir la procedència balear d’alguns d’ells 

(almenys els Dalmau i els Porqueres) que procedirien d’Eivissa 

i de Mallorca, on es documenten litigis per afers relacionats 

amb herències, sòlid indici de l’existència de lligams famili-

ars.26 Massa sovint se sol mirar al nord, sense considerar que 

una part dels nous pobladors cristians podien provenir (com 

de fet passaria) de les Balears, molt més properes.

La resta de cognoms reflecteixen el predomini lin-

güístic català. Així les coses, els relacionats amb el medi o 

derivats d’elements geogràfics són tots ells de lèxic català,27 

25. El fenomen seria de major abast si els sumem els cognoms salats, atribu-
ïbles a priori al bisbat de Girona: Saaiassa / ça Ayaça, Sapujada / za Puyada, 
Sespujades/Pujades, Sasala / ça Sala, Deztorrents.

26. Vegeu les referències documentals en llista de veïns i pobladors de Gandia 
(apèndix i). 

27. Del medi: Arbosset/Arboseti, Astor/Destor, Garriga, Roca, Salzeda/d’Olzeda 
i Sorell (si no és un antrotopònim del Rosselló); d’elements geogràfics: Carre-
res, Costa, Font, de Part, del Port, Pujades/Sespujades, Pujada/Sapujada, Quin-
tanes, Riera i Serra. 

com ho és també la totalitat dels relacionats amb noms dels 

oficis.28

Trobem major varietat en els malnoms o sobrenoms,29 

encara que el predomini del lèxic català és manifest, com ho 

és també en els noms de fonts esdevinguts cognoms.30

S’hi constaten relacions molt estretes, com no podia 

ser d’altra manera, amb Corbera, Dénia, Xàbia, Pego i Oliva, 

atés que alguns dels llinatges gandians hi apareixen simul-

tàniament. Tot i això, la major aportació de pobladors és la 

ciutat de València.31

En el quadre sinòptic dels noms de llinatges (apèndix 

iii) establim una comparativa amb la llista de veïns del mora-

batí de 1373 per tal de visualitzar les continuïtats i els canvis 

o discrepàncies. Reflecteix una coincidència més escassa del 

que cabria pensar a priori. Només 71 dels 170 cognoms de 

1290-1330 tenen continuïtat en 1373 i suposen una terce-

ra part, el 36%. Contextualitzats en el global de cognoms de 

1373 aquestos 71 cognoms suposen tan sols una quarta part 

(d’un total de 265 cognoms), el 26,8%.

La ràtio individus/cognoms és baixa, un 1,4 en 1290-

1330 i 1,6 en 1373. La polarització és, doncs, escassa en amb-

dós casos i encara estan definint-se, així les coses, els cognoms 

troncals o bàsics que aglutinen i caracteritzen cada població, 

ja que es tracta d’un procés històric i alhora dinàmic.

Tanmateix, la conjuntura explica en bona part 

aquesta escassa coincidència i permet d’avaluar el fortíssim 

impacte, el desastre i daltabaix que va suposar l’ocupació 

castellana en el marc de la Guerra dels dos Peres. Això per-

met de verificar l’abast dels efectes de la catastròfica in-

cursió castellana de Pere el Cruel en 1365, que va significar 

28. Batle, Boter, Carnisser, Castellà, Ferrer, Fuster, Mercer, Mulner/Moliner, Sa-
bater, Sauner, Traver, Vaquer i Vinader.

29. Serien catalans: Basset, Cairat, Carbonell, Comte, Cortit, Femades, Mató, 
Roig, Ros, Saallassa, Salat, Venguda i de Vilanova; indistints: de Sant Joan, de 
Sant Martí i de Santa Maria. Munyoç seria aragonés.

30. De procedència catalana: Albert (característics del bisbat de Girona), An-
tic, Arnau, Bernat, Bonet, Borrell, Colomer, Dalmau, Febrer, Ferrer, Gèlia (si no 
és un topònim), Garret/Guarret, Guerau, Guialsén, Homdedéu, Marçal, Pelegrí, 
Ramon, Sitjó/Cigó, Vidal i Vivó; del bloc aragonés-navarrés-castellà: Eximeno/
Exameno, Garcia, Rodrigo, Sanxo i els patronímics formats amb el lexema 
-ez/-is: Eiximenis, Ivanyes, Martínez, Peris/Pérez, Rodríguez i Roís. Andret po-
dria ser occità. Serien indistints: de Glòria i Martí/Martini.

31. Vegeu apèndix iii.
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la presa i saqueig de la vila pels castellans i la fugida de la 

població, una part de la qual acabarà trobant recer a l’om-

bra de les fortificacions del castell de Bairén (Castillo 1999: 

72). A la Font d’en Carròs, Potries i Rafecofer es va haver 

de realitzar una nova carta de poblament en 1368 per tal 

de redreçar les greus conseqüències de l’ocupació castellana 

(Garcia-Oliver 1983: 264).

Així mateix, hem verificat (Guinot 1999: ii) que al-

guns dels llinatges de la llista de 1290-1330 no tenen conti-

nuïtat a Gandia però sí a altres poblacions de la Safor: Piera, 

Ribera i Savila (per Savillà) a la Font d’en Carròs (1368); Belsa 

a Palma (1373-1406) i a Ador (1373); Escrivà a Benieto Jussà 

(1373) i a Piles (1373); Esteve i Abella a Piles (1373); Masili i 

Torró a Benieto Jussà (1373); Igualada a Palma (1406), i Car-

nisser a Xeraco (1373).

La comparativa dels llinatges del moment de la fun-

dació de la vila cristiana (1249) permet de constatar l’escassa 

coincidència (només 11 llinatges) amb la llista de 1290-1330. 

Això seria conseqüència de la notable mobilitat i de l’escàs 

arrelament que caracteritza aquest moment.32 Mobilitat que 

també es manifestaria per descomptat en el període que ana-

32. Entre 1265 i 1300 Alcoi va doblar la seua població: passava dels 120 
als 240-250 veïns. En 1300 sols el 46% dels llinatges havien sobreviscut i 
representaven poc més d’una quarta part de tots els de la vila. (Torró 1992: 
115). Disposem d’un excel·lent estat de la qüestió de la mobilitat medieval, 
especialment al País Valencià (Furió - Garcia-Oliver 2010).

litzem. Comentarem alguns casos: Joan Peris d’Exea va mar-

xar de la vila i amb ell s’enduia un mul de Pere de Forés. Es 

tractaria, tot hi apunta, d’un macip o fadrí (possiblement de 

procedència aragonesa) que realitzaria el servei de cicle vital 

com a criat de Forés.33 Un cas paregut seria el de Pere de Soler, 

carnisser que havia marxat a València («habitator olim Candie 

et modo Valencie») en 1301.34

La llista de 63 individus que E. Guinot ha recopilat 

per al període 1256-1291 (1999: i, 185-189), susceptible de 

ser ampliada fins a 68,35 serveix per a fer una projecció i veure 

les tendències que la nòmina que hem conformat per a 1290-

1330 supera àmpliament. Això per no parlar de les múltiples 

coincidències entre aquesta llista i la que nosaltres oferim. La 

segona meitat del segle xiii suposa la inversió de tendències 

del primer repartiment. El fenomen és clar a Borriana o a Alzi-

ra durant la segona meitat del segle xiii (Guinot 1999: i, 187). 

El període que hem acotat és important per constatar l’abast 

del fenomen a Gandia, on sent rellevant és menys transcen-

dental que no la segona meitat del segle xiii. Tanmateix, les 

evidències mostren que el moment del canvi de tendència 

s’haurà de retardar al primer terç del tres-cents a les comar-

ques valencianes més meridionals de la línia Biar-Busot. Les 

raons ja han estat argumentades adés.

És ineludible realitzar un breu comentari sobre la 

llengua de la documentació utilitzada. La majoria dels docu-

ments exhumats estan redactats en llatí i és habitual que els 

noms i cognoms apareguen llatinitzats, encara que predomi-

na el manteniment dels cognoms en català i/o aragonés. Tot 

i això, alternen diverses varietats formals inclús en el mateix 

document. Així Dalmau Maifreo/Manfré apareix en 1308 

com a «Dalmacius Manfre/Dalmacius Matfredi, quondam 

vicinus de Gandia».36 Els Llofriu presenten major varietat: 

Berengarius Lafriu i Berengarii de Lofriu, Bartholomei Alofriu, 

33. ACA, RC, reg. 116, f. 291r.

34. ARV, protocol 16.937.

35. Als quals sumaríem aquest cinc: Bernat, Jaume; «Iacobo Bernardi, vicino 
Gandie», 1288 (Guinot 2010: 91); «Bernat Bertran, de Gandia, qui ladonchs 
estava e habitava en València», 1287 (Silvestre 2008) i aquests tres: «A[rnau] 
Sa Pujada en, german e marmessor d’en Pere Sa Pujada, deffunt», 1275, i «en 
Castellon de Sant Johan, veyn de Gandia», 1275 (Torró 2009). 

36. Ja difunt en 1308 (ACA, RC, reg. 142, f. 27v).

Portal d’accés al castell de Bairén
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Guillemus Lofriu i Guillelmus de Floriu; 37 Salzeda en el cas 

de Gandia apareix llatinitzat «Francisci de Olçeda, quondam 

vicini Gandie».38

Noms de llinatge presents a Gandia apareixen si-

multàniament a València, d’on provenen, entre altres, Bertran 

i Guialseny.39 És també el cas de Llofriu, present a Dénia en 

1298, i Cairat i Cerdanyola també a Dénia en 1292; Lloisme, a 

Cullera en 1301; Cairat, a Xàbia en 1304, i Sant Joan i Suau, a 

Pego en 1295.40 S’observa aquesta coincidència també entre 

els cristians de Xeresa, on són presents els cognoms Eximi-

nis i Colomer/Descolomers en 1304.41 Uns altres cognoms 

gandians de 1373 (com ara Corts) els trobem ara entre els 

cristians de Beniarjó.42

Altres cognoms són extremadament rars: cas de 

Saallassa/Ça Ayaça. Fa l’efecte que es tracta d’un malnom 

que faria referència a la corona o trena de pellorfes i cues 

d’alls secs que es posaven als reus quan eren passejats i 

assotats pels carrers abans de ser conduïts a la forca. Uns 

altres són obscurs, com ara el del nom de lloc esdevingut 

cognom, Safranquea, que malgrat que apareix amb l’arti-

37. ACA, RC, reg. 148, f. 180r; reg. 142, f. 220r; reg. 152, f. 154v; reg. 141, f. 
172r i reg. 164, f. 196r, respectivament.

38. ACA, RC, reg. 142, f. 75v. Disposem d’altres referències documental on 
coexisteix amb la forma catalana, a Xàtiva per exemple: «A[rnaldus] de Sal-
zeda» (ACA, RC, reg. 106, f. 104r, 1297) i «Guillelmi Salzeda, vicini Xative» 
(ACA, RC, reg. 154, f. 79v, 1314). 

39. Del primer tenim constància fefaent de la seua procedència en 1287; 
«Bernat Bertran, de Gandia, qui ladonchs estava e habitava en València» (Sil-
vestre 2008). En el cas de Guialsén apareix «Guillem de na Guialsén, ciutadà 
de València» com a procurador seu (Torró 2009). 

40. «Berengario de Lofriu et cuiusdem alii probo viro eiusdem loci de Denia» 
(ACA, RC, reg. 196, f. 128r); «Denie: Johan Cairat, Guillem de Cerdanyola» 
(ACA, RC, reg. 55, ff. 56v-58r); «Bartholomeus de Loisme vicinus Cullarie»: 
ARV, protocol 16.937 (Jaume Perpinyà, 1301-1302); «turris etiam Iohannis 
Cayrat» (ACA, RC, reg. 202, f. 188v); «Bernardus de Sancto Iohanne, vici-
nus Pego» i «Petrus Suavis, comorans in Pego» (ARV, protocol 16.922). Hi 
ha coincidències amb els cognoms de Pego de la primera i segona cartes de 
poblament, 1286 (Guinot 1991: 386-388 i 416-417) com ara els ja indicats i 
Vilanova. Els primers pobladors procedien de la ciutat de Barcelona. 

41. Cas d’Eximenis i Colomers (ACA, RC, reg. 134, f. 134r, 10-11-1304, Xàtiva): 
Garcia Eximenis i sa muller Maria, habitadors de Xeresa («Garsias Eximini 
et uxor eius Maria») denuncien que sa casa hauria estat assaltada per Gui-
llem des Colomers, lloctinent d’alcait de Xeresa («Guillelmus de Colombariis, 
tenens locum alcaydi in dicta alcaria»). Fa l’efecte que Descolomers seria 
gandià, tot i que no s’hi especifica.

42. Entre, almenys, els sis pobladors cristians de Beniarjó documentats en 
1314 dos portaven aquest cognom: «Raimundum Corts, Andream Corts» 
(ACA, RC, reg. 154).

Gandia medieval. Maqueta de la Gandia dels Borja

Ullal de l’Estany del Duc, Gandia

cle salat, derivaria d’un mas a Font-rubí o a Vilafranca del 

Penedès, on també es feia ús de l’article salat en aquests 

moments.43

El cognom Sarraceno és la forma llatinitzada de Sar-

raí/Sarayn, documentat a València ja en 1265 i que fa referèn-

cia a la població occitana de sarraïns.44

Finalment, l’aparició del llinatge Gandia a la ma-

teixa Gandia mereix un apartat ex professo. S’ha d’explicar, 

atés que es tracta en realitat d’un sobrenom que substitueix 

43. El documentem en 1305: «Guillelmum de Franchea, de Vilafrancha, de 
manso de Franchea, termini Fontis Rubei» apareix també com «de manso 
de Franquea» (ACA, RC, reg. 137, f. 18v). També a Vilafranca del Penedès en 
1306: «manso de Franquea» (ACA, RC, reg. 139, f. 67r).

44. Abans, ja s’esmenta en 1265: «Iacobo de Castro Sarraceno, notarii pre-
dicti» (ARV, protocol 16.926, 1298), i en 1301 «Guillelmum Serayn, vicinum 
Valencie» (ARV, protocol 16.937, Jaume Perpinyà, 1301-1302).
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el cognom del personatge en qüestió (mestre Ramon) i que 

denota el seu origen. El context és una lletra reial al rei de 

Granada en la qual Jaume II reclama l’alliberament de diver-

sos mercaders capturats a la mar prop d’Almeria per corsaris 

granadins: «mestre R[amon] de Gandia e sos mariners».45 

Tot i això, es documenta aquest nom de llinatge al País Va-

lencià en aquests moments, a Morvedre i a València, abans 

per tant que apareguera a mitjan segle xiV a València.46 Alça 

acta, fet i fet, de les intenses relacions de tot tipus que 

mantenien la capital del regne i Gandia, amb moviments 

de població en ambdós sentits, i això era, en l’àmbit urbà, 

especialment propici per a simplificar cognoms cacofònics 

o dificultosos, o poc habituals, per un topònim conegut i 

fàcil de ser acceptat pel mateix personatge com a sobrenom 

que acabaria suplantant el cognom originari. De tota ma-

nera, remetem a un altre treball en el qual ja vam proposar 

una explicació, pensem que coherent, amb el suport docu-

mental i crític corresponent, per tal d’explicar com i perquè 

el cognom Gandia és a hores d’ara un dels més habituals a 

Ontinyent (Terol 2012b).

I per acabar hem d’insistir que la fixació dels noms 

de llinatge encara no s’ha acomplit i no es tancarà fins entrat 

el segle xVi.47

2.2. ELS PRENOMS O NOMS DE FONTS

L’anàlisi detallada dels prenoms ens permetrà de 

verificar de manera concloent el que l’estudi dels noms de 

llinatge ja ens havia avançat: el predomini dels pobladors de 

procedència catalana sobre la resta de procedències. Alhora 

alçarà acta també de la pervivència d’usos onomàstics arago-

nesos i castellans, condemnats a ser assimilats en la koiné o 

estandarització d’una vila catalanoparlant.

45. ACA, RC, reg. 144, f. 172r, 31-03-1310. València. Participava junt a altres 
mercaders i mariners de la Corona d’Aragó, barcelonins sobretot, en l’expedi-
ció reial contra la ciutat d’Almeria (1309-1310).

46. «Berengarius de Gandia, campsor» de València, en 1301 (ARV, protocol 
16.937, Jaume Perpinyà); «Petro de Gandia, habitatore Muriveteris» en 1314 
(ACA, RC, reg. 192r). Apareix després, en 1354-1376, a València (Guinot 
1999: i, 402).

47. Un exemple eloqüent el trobem a l’Alcoi de 1323: «Arnaldus Barçeló, filius 
Barcelonius Renau», veí d’Alcoi. El fill emprà el nom de fonts de son pare per 
compte del nom de llinatge patern (Arxiu Municipal d’Alcoi, Protocol notarial 
de Pere Miró, 1321-1329, f. 36v, 1323).

2.2.1. Els noms de fonts masculins

Els prenoms reflecteixen prou nítidament l’origen 

dels seus portadors i ens mostren el predomini lingüístic del 

català i, en conseqüència, quin serà el sistema onomàstic que 

perdurarà en el futur.

prenom nombre percentatge

Pere 39 16,3

Guillem 35 14,5

Bernat 32 13,3

Jaume 18 7,5

Ramon 14 5,8

Arnau 10 4,1

Francesc 8 3,3

Domingo48 8 3,3

Berenguer 7 2,9

Sanç/Sanxo 6 2,5

Bartomeu 5 2,1

Ferrer 5 2,1

Martí 5 2,1

Joan 4 1,7

Esteve 3 1,3

Gonçalbo 3 1,3

Mateu 3 1,3

Miquel 3 1,3

Nicolau 3 1,3

Antoni 2 0,8

Guerau 2 0,8

Pelegrí 2 0,8

Pasqual 2 0,8

Portalés 2 0,8

Roderic 2 0,8

Resta (únics) 19 7,2

Total 241 100,000

48Taula 3. Distribució i freqüència dels noms de fonts masculins 
a Gandia (1290-1330)

48. Un d’ells Doménech (ARV, protocol 16 .937) .
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El 62% porten com a prenom algun dels sis noms 

més habituals: Pere, Guillem, Bernat, Jaume, Ramon o Arnau. 

Això permet de constatar l’hegemonia incontestable dels in-

dividus de procedència catalana en sentit ampli (Catalunya 

estricta, Franja de Ponent, Catalunya Nord) amb una aporta-

ció balear mínima però ben visible.

La mostra reflecteix una realitat encara prou àmplia 

i diversa, de manera molt divergent als usos onomàstics con-

temporanis, quan la polarització és molt ostensible i els pre-

noms es concentren majoritàriament entre uns pocs.49

Gonçalbo, Portalés i Sanxo, de la mateixa manera 

que alguns dels Domingo (només es documenta la forma Do-

ménec en una ocasió) són atribuïbles clarament als d’origen 

aragonés i/o navarrés (el bloc castellanoparlant).

Només es documenten una vegada els catalans 

Andreu, Assensi, Aimeric, Bertran, Benvengut, Dalmau, Marc, 

Marqués, Nom de Déu, Oliver i Romeu. També són únics els 

aragonesos Aragonés, Ferrandell (diminutiu de Ferran), Garcia 

i Llop. Són indistints Tomàs i Vidal, encara que uns altres a 

priori aragonesos apareixen associats a noms de llinatge cla-

rament d’origen català, com Roderic (Roderic de Torrella) o 

Ferrando (Ferrando Albert). Tot parant esment que la majoria 

dels prenoms ens els trobem en una documentació redactada 

majoritàriament en llengua llatina.

Els resultats constatats són molt semblants als d’Al-

baida (Terol 2011-2012: 142) on el predomini dels pobladors 

d’origen català és pràcticament absolut: en 1248-1300 pre-

dominen (per ordre de major freqüència) Pere, Guillem, Ber-

nat, Jaume i Arnau, que suposen el 64%; en 1309-1369, els 

més habituals són Bernat, Guillem, Pere, Berenguer i Miquel 

amb un 63,5, mentre que en 1375-1403 seran Pere, Bernat, 

Guillem, Antoni i Jaume. Similar també a la de l’Olleria del 

període 1269-1300 (Terol 2011) on predominen Pere, Guillem 

i Domingo sobre la resta.

49. Com es constata ja a finals del segle xVi i durant els segles següents, 
quan Josep, Vicent, Joan, Antoni, Francesc i Miquel manifesten una hegemonia 
incontestable i concentren els noms de fonts masculins. Ho hem consta-
tat amb l’anàlisi de l’evolució diacrònica dels nom de fonts d’Albaida des de 
1248 fins a 1757 (Terol 2014). 

2.2.2. Els noms de fonts femenins

Una aportació que considerem rellevant és l’atenció 

prestada a una part molt considerable de la població que no sol 

aparèixer reflectida en els estudis d’antroponímia. Parlem de 

les dones. Aportem una llista confeccionada treballosament, 

atesa la dificultat intrínseca que suposa l’estudi de l’onomàs-

tica femenina medieval, la qual obliga a realitzar recerques es-

pecífiques i prou més arduoses que els buidatges i tractament 

de les llistes (fiscals o d’altra índole, com ara els assistents a 

consells generals) a què se sol recórrer, monopolitzades per la 

població masculina i on la presència femenina sol ser episòdi-

ca. Les dones són filles, germanes, mares, àvies, ties, dones o 

vídues de, però no tenen encara fixada la seua identitat pròpia, 

amb el seu nom de fonts i el seu cognom, patronímic, com 

Detall del rostre de Jaume II. Monument funerari de Jaume II  
i Blanca d’Anjou. Monestir de Santes Creus
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ara. Tot i això, hi ha l’excepció del sistema onomàstic castellà i 

aragonés (influït també pel basc) que sí que confereix un nom 

de llinatge a les dones, diferenciat del del seu marit.

Hem exhumat 32 noms de fonts femenins, una 

mostra limitada, però significativa. Remarquem que l’estudi 

de l’onomàstica femenina sempre és complexa en els segles 

pretèrits, però aquesta dificultat intrínseca augmenta en el 

cas dels segles medievals.50 Potser per això són tan escassos, 

quasi inexistents, els estudis sobre l’onomàstica històrica de 

la dones valencianes.

Veiem com el sistema onomàstic que presenten les 

dones de Gandia és totalment coherent amb la realitat idio-

màtica que ha estat producte del procés de repoblació pos-

terior a la conquesta militar cristiana, des de mitjan segle xiii. 

Així les coses, els noms de fonts guarden relació estretíssima 

amb la llengua predominant llavors i hui. Disposem dels es-

tudis (bé que encara en curs) sobre algunes altres poblacions, 

sobretot de la Vall d’Albaida que ens permetran contextualit-

zar les dades disponibles.51

prenom nombre percentatge

Gueralda, Gueraldona 3 9,3

Maria 3 9,3

Alamanda 2 6,3

Benvenguda 2 6,3

Dolça 2 6,3

Sança, Sanceta 2 6,3

Resta (úniques) 18 56,2

Total 32 100,00

Taula 4. Distribució i freqüència dels noms de fonts femenins a 
Gandia (1290-1330)

50. Circumstància emfasitzada per Josep Moran i Ocerinjauregui: Estudis 
d’onomàstica catalana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1995, p. 152.

51. Una llista que hem pogut recollir de 68 dones ontinyentines de 1325-
1344 permet de constatar que els noms de dona més habituals són, per ordre 
d’importància Maria/Marieta amb dotze, Guillamona amb sis, Elicsén i Sança 
amb 5 i Elvira amb quatre. Tot i això, s’ha d’advertir que a diferència de Gan-
dia, on hem constatat el predomini lingüístic català en proporcions de 5,5 a 1, 
la proporcionalitat dels noms de llinatge d’origen català respecte als aragone-
sos i navarresos, és relativament baixa a Ontinyent i coincident amb la d’al-
tres poblacions frontereres, com ara Bocairent, Banyeres de Mariola o Biar.

Com es podia esperar, Maria ocupa un lloc rellevant 

i junt amb Gueralda i la seua variant Gueraldona són els més 

abundants. Els segueixen Alamanda, Dolça i Benvenguda. En 

tots els casos, en un predomini del lèxic català. Sança i el seu 

diminutiu, Sanceta, apareixen també dos vegades. Gizborga i 

Elvira i la majoria de les Maries alcen acta de la presència, bé 

que molt minoritària, del bloc lingüístic aragonés i castellà al 

qual cal atribuir-les. No apareixen formes relacionades amb 

l’eusquera, significativament, a diferència del que acabem de 

constatar en els prenoms masculins.

Les limitacions de la mostra expliquen que la ma-

joria dels prenoms apareixen només una vegada, en una dis-

tribució prou equilibrada i representativa: Beatriu, Bonanina, 

Berenguera, Caterina, Elicsén, Elvira, Franca, Francesca, Gileta, 

Gizborga, Guillamona, Joana, Llúcia, Lombarda, Miquela, Pere-

ta, Ramona i Solera.

En altres casos (na Vidala, 1311) queda clar que es 

tracta d’un nom de llinatge i no d’un prenom. Però hi ha casos 

on es difícil esbrinar si es tracta en origen d’un prenom, per-

què concorren altres possibilitats: són els casos de Gèlia, que 

a banda d’una vila catalana (Gèlida) pot ser també un pre-

nom femení derivat de nom de lloc,52 i de Suau (que apareix 

llatinitzat com a Suavis), que a banda de població occitana 

s’ha documentat a finals del segle xiii com a prenom femení 

(que derivaria de topònim, com és habitual en altres casos) 

almenys a Saragossa i València.53

52. S’ha documentat a Barcelona en el segle xiV: Gèlia nom de dona. Vegeu 
Arcadi Garcia i Sanz i M.ª Teresa Ferrer i Mallol (1983): Assegurances i canvis 
marítims medievals a Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 2 vo-
lums, vol. 1, pp. 170 i 207, doc 285.

53. «Suau filia quondam Philipi Serrani, civis Valencie» (ARV, protocol [Jaume 
Martí, 1303-1304], s/f, 1304). Pel que fa a Saragossa: «Martinus de Lucho 
et uxor eius Suau vicini Cesaraugusta», ibídem. També a València: «Iacobus 
Çalboreda, vaginarius, et Suavis, uxor ipsius, comorantes in parrochia Sancti 
Iohannis de Ro[teros] Valencie» (ARV, protocol 16.937 [Jaume Perpinyà, 
1301-1302], s/f, 1302). 
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2.3. UN APUNT SOBRE LA TOPONÍMIA

Exposarem els escassos topònims exhumats amb 

una breu citació documental i la seua referència.

Almatque (terme de Gandia, 1308)

 Alamanda, vídua de Ramon de Vilanova, veïna 

de Gandia, ha venut un tros de terra i vinya en 

terme de Gandia a Pere de Granollers, de Gan-

dia, per 1.000 sous de València: «unum trocium 

terre et vinee in termino Gandie, in loco vocato 

Almatque».54

l’Assoc (Horta de Gandia, 1290 i 1307).

 Llicència a Bernat des Torrents per a cons-

truir-hi uns banys: «in orta Gandie, in loco 

vocato Açoch».55 Posteriorment, en 1307 s’hi 

autoritza a Guillem de Sorell l’enderrocament 

d’uns banys, adjacents als construïts en 1290 

i més antics que aquells, fets en una propie-

tat seua, atés que l’interior havia estat aban-

donat i saquejat, que ja presentava un estat 

d’incipient ruïna i que s’hi feien molts actes 

deshonestos: «Quod illis balneis veteris quod 

fuerunt olim constructa in quodam trocio terre 

Guillelmi de Surell, termini de Gandia in loco 

vocato Açoch fuerunt et comittuntur multa 

inhonesta et quod sunt ipsa balnea inutilia in 

loco ipso quare sunt devastata penitus et des-

tructa percipue quare iam alia balnea sunt in 

ipso loco». 56

El Clot de la Portella (dins de la vila de Gandia, 1295 

i 1321).

 Llicència a Bernat des Torrents per a construir 

uns banys dins de la muralles de la vila, sobre el 

riu i prop de les mateixes muralles: «in quondam 

54. ACA, RC, reg. 142, f. 160v-161r, 28-08-1308. València. Tanmateix la lectu-
ra no és del tot diàfana i/o segura, atés que el topònim no es desenvolupa per 
complet (hi ha un signe braquiogràfic d’abreviatura per suspensió) i podrien 
admetre’s també altres opcions, que semblen prou improbables, tot i això: 
Almatecie o Almacecie. Fa l’efecte que es tractaria del topònim actual Almat-
zem, segons ens proposa l’amic Ferran Garcia-Oliver.

55. ACA, RC, reg. 83, f. 83r, 05-09-1290.

56. ACA, RC, reg. 139, f. 169v, 02-03-1307, València.

patio domorum vestrarum quem habetis intus 

villam Gandie in loco vocato El Clot de la 

Portella super rivum circa domos scilicet Petri 

Porcherii et tenedonem patui Bernardi Sabaterii 

circa muros ipsius ville possitis de nova face-

re construere et hedifficare balnea quod ibidem 

preparata tenatis ad balneandum».57

La plaça / Platea ville Gandie (1321)

 Concesió de les rendes vitalícies de 24 sous «ra-

tione duorum operatorium sitorum in Platea 

ville Gandie predicte» .58

57. ACA, RC, reg. 194, ff. 262 r-v, 22-09-1295, València. Un altre esment refe-
rent a un pati annex als banys en ACA, RC, reg. 171, ff. 154 r-v, 16-02-1321. 

58. ACA, RC, reg. 219, 15-03-1321.
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APÈNDIX I

Veïns i pobladors de Gandia 1290-1330

Claus:
ACA,: Arxiu de la Corona d’Aragó, Reial Cancelleria i signatura del 

registre
AMC, CJ: Arxiu Municipal de Cocentaina, Cort del Justícia
ARV: Arxiu del Regne de València
CJVª: Cort del Justícia de València (ARV)

Nota d’edició
Hem normalitzat els prenoms i els cognoms en tots els casos, llevat d’aquells 
en què hi havia plena coincidència amb la forma actual i normativa. Hem 
transcrit a continuació la citació documental literal. En aquells casos en què 
es tracta de documents redactats en llatí hem mantingut fidelment els casos 
i l’ortografia, tal com apareix a la documentació citada.

Abella, Guillamó d’; Guillamonus d’Abeyla, filius Guillelmi d’Abeyla 
[1302, ACA 120]

Abella, Guillem d’; Guillelmi d’ Abeyla, quondam [assassinat en 1291, 
ACA 85; ACA, 120]

Aguiló, Romeu; Romei Aguiló [de Gandia: 1313, ACA 151; 1314, ACA 
154]

Albert, Ferrando [de Gandia: 1311, ACA 147]
Alfaro, Francesc d’; Ffranciscus d’Alpharo, [...] vicini Gandie [1291, ACA 

85]
Alòs, Arnau; Arnaldo Aloç, vicino Valencie [donacions a la marjal de 

Gandia: 1318 ACA, 216]
Andret, Arnau; Arnaldo Andriti, de Gandia [1311, ACA 147]
Anglés, Berenguer; Berengario Anglesii, scriptori nostro [escrivà reial, 

donacions a la marjal de Gandia: 1318 ACA, 215]
Antich, Pere; Petri Antich, eiusdem ville Gandie [1318, ACA 164]
Arbosset, Pere; Petri Arboçeti, vicini dicti loci [1321, ACA 173]
Arenys, Francesc; «Françés d’Arenys» [de Gandia, 1311, ACA 147]
Arnau, Berenguer; Berengarius Arnaldi [de Gandia, 1296, ACA 105]
Ascó, Ramón; Raimundo Azcó, vicino Valencie [donacions a la marjal 

de Gandia, 1318, ACA 215]
Astor, Bernat d’; Bernardum Destor [de Gandia 1308, ACA 141]
Basset, Ramon; Raymundus Basseti, [...] habitatores Gandie [1309, 

ACA 144]
Batle, Jaume; Iacobi Baiuli, de Gandia [germà de Ramon Batle, 1314, 

ACA 154]
Batle, Ramon; Raimundus Baiuli [germà de Jaume Batle, 1314, ACA 

154]
Belsa, Sanç de; Sancium de Belça, [...] vicinos dicti loci [de Gandia, 

1309, ACA 144]
Bernat, Joan; Iohannes Bernat [de Gandia; 1298, CJVª (Silvestre 

2008)]

Bertran, Guillem; Guillelmi Bertrandi, vicini Gandie; «G[uillem] Ber-
tran» [1291, ACA 85; 1311, ACA 147]

Bertran, Pere; Petro Bertrandi, iam notario Gandie [1325, ACA 226]
Boades, Jaume; Iacobum Buades, vicinum et mercatorem Candie 

[1301: ARV, prot. 16.937]
Bonasuas, Pere; Petro Bonaçuas, mercatore civi Valencie [donacions a 

la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]
Bonet, Arnau; Arnaldus Boneti, vicinus Candie [1324: ARV, prot. 

16.925]
Borrell, Guillem; Guillelmo Borrell, Justicie Gandie [1313, ACA 151; 

1318, ACA 164]
Boter, Jaume; Iacobus Boterii [de Gandia, germà de Pere Boter, 1314, 

ACA 154]
Boter, Pere; Petrus Boterii [de Gandia, germà de Jaume Batle, 1314, 

ACA 154]
Bufard, Guillem; Guillelmus Bufardi [1321, ACA 171]
Cairat, Joan; «Johan Cayrat» [de Gandia, 1311, ACA 147]
Canet, Pere; Petri Canet, quondam vicini Gandie [1291, ACA 85; difunt 

en 1321, ACA 173]
Cantarell, Pere de; Petrus de Cantarello; «en Pere de Cantareyl/Can-

tarel, vey de Gandia» [1291, ACA 85; 1294: AMC, CJ (Torró 
2009); 1298: CJVª (Silvestre 2008)]

Carbonell, Bernat [de Gandia, 1311, ACA 147]
Carbonell, Guillem; Guillelmus Carbonelli, vicinus de Gandia [detin-

gut a Girona per robatoris perpetrats en el bisbat de Girona, 
1305, ACA 135]

Carbonell, Pere; Petrum Carbonelli, vicinum Gandie [1301: ARV, prot. 
16.937; 1321, ACA 173]

Carnisser, Eimeric; «en Aymerich Carnicer» [de Gandia, 1311, ACA 147]
Carnisser, Bartomeu; Bartholomeus Carnicerii [de Gandia, 1321, 

ACA 171]
Carreres, G(uillem) [de Gandia, 1311, ACA 147]
Castellà, Jaume; Iacobo Castellani, militi, habitatori Gandie [donaci-

ons «in almargali de Bayren», 1318, ACA 215]
Cerdanyola, Guillem; Guillelmo Sardenyola, habitatori Gandie [1325, 

ACA 227]
Clariana, Pere de; Petro de Clariana, vicino Algezire [donacions a la 

marjal de Gandia, 1318, ACA 216]
Colomer, Pere de/des; Petro de Columbario, vicino Gandie [notari, 

1318, ACA 214]
Comte, Bernat; Bernardi Comitis, quondam, vicini eiusdem loci [difunt 

en 1308, ACA 142]
Comte, Bernat; Bernardum Compte/Comitis, filium Bernardi Comitis 

quondam, vicini eiusdem loci [assassinat en 1308: ACA: 142; 
1311, ACA 147]

Comte, Pericó; Pericono Comitis, filio Bernardi Comitis, quondam 
[1309, ACA 143]
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Constantí, Jaume de; Iacobus Constantini, vicinus Gandie [1314, 
ACA 154]

Corella, Marc de; «March de Corella» [1330: ADM, llig. 174, doc. 2]
Corella, Pedrolo de [de Gandia, 1311, ACA 147]
Corella, Roderic de; Rodericum de Corella [concessió de terres en la 

marjal de Bairén; 1314, ACA 211]
Cortit, Arnau de; Arnaldo de Cortit, filio fidelis portari nostri Arnaldi 

Cortit [germà de Guillemó Cortit; donacions «in amargali de 
Gandia vel de Bayren vel de Pilis vel de Ademuz», 1318, ACA 216]

Cortit, Guillem de; Guillemono, filio Arnaldi Cortit [germà d’Arnau 
Cortit; donacions «in amargali de Gandia vel de Bayren vel de 
Pilis vel de Ademuz», 1318, ACA 216]

Costa, Bernat; «en Bernat Costa, Justícia de Gandia»; Bernardum Cos-
ta [1290, 1295: AMC, CJ (Torró 2009)] baiulum Gandie [1308, 
ACA 142]

Costa, Doménec; Dominico Costa, vicino Gandie [1324: ARV, prot. 
16.925]

Dalmau, Bernat; Bernardum Dalmacii, vicinum Gandie [1314, ACA 
154]

Dalmau, Ramon; R(aimundus) Dalmacii, vicinus Gandie [originari d’Ei-
vissa?, 1296, ACA 104]

Eimerich, Pere; Petrus Eymerici, vicinus Gandie [1298, CJVª (Silvestre 
2008); 1300, ACA 198; 1301: ARV, prot. 16.937]

Escrivà, Bernat; «en Bernat Escrivà, notari de Gandia»; Bernardi Scribe 
[1290, 1295: AMC, CJ (Torró 2009); 1298: CJVª (Silvestre 2008); 
difunt en 1318, ACA 164]

Esquerre, Pere; P(etrus) Esquerre [de Gandia, 1306, ACA 138]
Esteve, Jaume; Iacobum Stephani, vicinum Gandie [1314, ACA 154]
Eiximeno, Sanxo; «en Sanxo Exameno, veyn nostre»; Sancho/Sanccio 

Eximini, vicino Gandie [1295: AMC, CJ (Torró 2009); 1301: ARV, 
prot. 16937; batle en 1302, ACA 120; 1312, ACA 150; 1314, 
ACA 152 i 154; divisor de la marjal de Gandia, Piles i Daimús en 
1318, ACA 165; 1321, ACA 173; 1325, ACA 183]

Eiximeno, Pericó; Pericono Exemeno [de Gandia, 1313, ACA 151]
Eiximenis de Castellà, Pere; Petrum Eximini de Castella [de Gandia, 

1318, ACA 164]
Far, Francesc de; Francisco de Faro, vicino Gandie [1318, ACA 215]
Favars, Pere Vidal de; Petri Vitalis de Favars [de Gandia, 1312, ACA 150; 

1313, ACA 151]
Favars, Vidal de; Vitali de Favar/Favars, vicini Gandie [1312, ACA 150; 

1318, ACA 244 i 216]
Febrer, Pericó; en [de Gandia; 1295, AMC, CJ (Torró 2009)]
Feixella, Bertran de; «en Bertran de Fexela» [de Gandia; 1295: AMC, 

CJ (Torró 2009)]
Femades, Bartomeu; Bartholomeo Femades [de Gandia, 1308, ACA 141]
Femades, Doménec; Dominicum Femades [...] vicinos Gandie [1318, 

ACA 164; 1322, ACA 176 i 178; 1323, ACA 177]
Ferrer, Mateu; Matheo Fferrarii; vicino Gandie [1317, ACA 164]

Floriu, Guillem de; Guillelmus de Floriu [1318, ACA 164; altra identitat 
de Guillem Lofriu?]

Font, Guillamona; Guillamonam Font, vicinam dicti loci [1321, ACA 
171]

Forés, Pere de; «Pere de Forés, vey de Gandia»; Petrum de Foresio 
[1298, ACA 110 i 195; 1298, ARV, prot. 16.927; 1300, ACA 198; 
Guinot 2010: 296]

Fuentes, Aragonés; Aragonesio de Fontibus, justicia Gandie [en 1291, 
ACA 85; abans escrivà de ració de l’infant Pere; ACA, 85]

Fuster, Jaume; Iacobus Fusterii, habitator dicti loci [de Gandia, 1318, 
ACA 164]

Gandia; R(amon) de; «mestre, e sos mariners» [capturats per corsaris 
del rei de Granada mentre mercadejaven allà junt amb altres 
mercaders, 1310, ACA 144]

Garriga, Iacobum [de Gandia, 1306, ACA 138]
Garcia, Joan; Garsie, Iohanni; vicino Valencie [donacions «in amargali 

de Xaresa» o «in amargali de Piles», 1318, ACA 216]
Gavarra, Guillem; vicinos Gandie [1318, ACA 244]
Gelia, Peregrinum de; tunc justicie Gandie [Justícia en 1310; 1311, 

ACA 207]
Ginebret, Andrea de [de Gandia, 1318, ACA 164; 1320, ACA 218; 

1321, ACA 171]
Ginebret, Bernat de; Ginebreto, Bernardo de; habitatori dicti loci 

nunc Justicie [Justícia de Gandia en 1318, ACA 166; 1321, ACA 
219; 1301, ARV, prot. 16.937. Procedeix de València: «porterius 
domini Regis et civis Valencie»]

Glòria, Francesc de; Francisci de Gloria, filii Pelegrini de Gloria, vicini 
Gandie [capturat a la mar per pirates de Bugia en 1308, ACA 142]

Glòria, Pelegrí; Pelegrini de Gloria, vicini Gandie [1308, ACA 142]
Granollers, Arnau de; A(rnaldum) de Granullaris, [...] vicinos Gandie 

[1318, ACA 244]
Granollers, Bernat de; Bernardum de Granullaris, [...] vicinos Gandie 

[1318, ACA 244]
Benvengut de Granollers; «Bevengut de Granullaris, [...] vicinos Gan-

die» [1318, ACA 244]
Granollers, Pere de; Petrus de Granoleriis/Granullaris, [...] vicinos Gan-

die [1290: AMC, CJ (Torró 2009); 1296, ACA 104; 1301, ARV, 
prot. 16.937; 1308, ACA 141; 1312, ACA 150; 1318, ACA 244]

Granollers, Pericó de; Periconum de Granulleriis [de Gandia, 1308, 
ACA 142; assassinat en 1312, ACA 150-151]

Guàrdia, Bernat; Bernardum Guardia, habitatorem dicti loci [1308, 
ACA 141]

Guda, Ramon; Raimundo Guda, vicino Gandie [1291, ACA 85]
Garret, Jaume; Iacobo Guarret, de camara nostra [del cercle del servei 

del rei, donacions a la marjal de Gandia, 1318 ACA, 216]
Guerau, Bernat; Bernardo Gueraldi, vicino Gandie [1318, ACA 164; 

1322, ACA 176 i 178]
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Guerau, Esteve; «Stheve Guerau, vey de Candia»; Stephanus Gueraldi 
[AMC, 1303; 1302, ACA 120; 1309, ACA 144; 1318, ACA 166]

Guialseny, Guillem de na; «en Guillem de na Guialsén, vey de Gan-
dia» [1295: AMC, CJ (Torró 2009)]

Hom de Déu, Bernat; Bernardo Homini de Dei/Hominis Dei, vicino 
Gandie [1290, ACA 83; difunt en 1306, ACA 203]

Igualada, Ramon d’; «R(amon) d’Aygulada» [de Gandia, 1311, ACA 
147]

Ivanyes, Pasqual; «en Pasqual Ivaynes» [de Gandia, 1290, AMC, CJ 
(Torró 2009)]

Llinars, Jaume; «en Jacme de Llinars», Iacobo de Linariis [1291, ACA 
85; 1295, AMC, CJ (Torró 2009); 1296, ACA 194]

Llofriu, Bartomeu; Bartholomei Lofriu/Alofriu [de Gandia, 1313, ACA 
152]

Llofriu, Berenguer; Berengarii de Lofriu/Lafriu, vicini dicti loci Gandie 
[1298, CJVª (Silvestre 2008); 1308, ACA 141 i 142]

Llofriu, Francesc; Franciscum de Lofriu, [...] filios Berengarii de Lofriu 
[1308, ACA 141]

Llofriu, Guillem; Guillelmum de Lofriu, [...] filios Berengarii de Lofriu 
[1308, ACA 141]

Logronyo, Gonçal de; Gondisalvo de Logronyo [de Gandia, 1296, ACA 
104]

Lorés, Nicolau de; Nicholaum de Lores [de Gandia, 1311, ACA 207]
Lluïsme, Bartomeu; Bartholomeo de Luisme, vicino Gandie [1317, 

ACA 164]
Luna, Miquel de; Michaelis de Luna [de Gandia, 1312, ACA 150; 1313, 

ACA 151]
Mafré, Dalmau; Dalmacius Manfre/Matfredi, quondam vicinus de Gan-

dia [difunt en 1308, ACA 142]
Mallén, Bernat; Bernardo Malen, civi Valencie [donacions a la marjal 

de Gandia, 1318 ACA, 215]
Manresa, Jaume; «en Jacme Manresa» [1290, AMC, CJ (Torró 2009)]
Marçal, Bernat; Bernardi Marsal, vicini Gandie [1318, ACA 164]
Marsella, Pere de; Petri de Massilia/Marsilia, vicini de Gandia [1298, 

ACA 195; difunt en 1305, ACA 135]
Martí, Bernat; «Bernat Martín» [de Gandia, 1311, ACA 147]
Martínez, Gonçal; Gondissalbi Martinez/Martin [de Gandia, difunt en 

1314, ACA 154]
Martí, Pere; Petro Martini, barberie e portario nostro [barber i porter 

reial, donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]
Martínez, Guillem; Guillelmi Martinez, habitatori loco de Sales [origi-

nari d’Aragó; donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 216]
Martínez, Sanxo; Sancio Martinez, habitatori loco de Salis [originari 

d’Aragó; donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 216]
Martínez d’Oblites, Sanç; Sancii Martini de Oblites [marit de dona 

Gizborga de Lavanya; 1298, CJVª (Silvestre 2008)]
Martorell, Guillem; Guillelmus Martorelli, quondam [difunt en 1318, 

ACA 164]

Massó, Guillem; Guillelmus Masoni, vicinus Gandie [1321, ACA 219]
Mataró, Jaume de; Iacobum Matarani, [...] vicinos Gandia [1296, ACA 

104]
Mató, Guillem; Guillelmo Mathonis, olim justicia Gandie [Justícia en 

1301, ACA 120]
Matoses, Nicolau; Nicholao Mathoses, civi Valencie [donacions a la 

marjal de Gandia, 1318 ACA, 216]
Mercer, Doménec; Dominico Mercer, vicino ville Gandie [1318, ACA 

164]
Mercer, Jaume; Iacobi Mercerii, vicini eiusdem loci [de Gandia,59 pro-

cedeix de València, 1305, ACA 135]
Mesquita, Jaume de; Iacobo de Mesquita, vicino Algezire [donacions a 

la marjal de Gandia, 1318 ACA, 215]
Moragues, Ferrer; Ferrario Moragues, cirurgico nostro [cirurgià reial; 

donacions a la marjal de Gandia, 1318 ACA, 216]
Mulner, Guillem; Guillelmo Mulnerii/Molinerii, rectori ecclesie Candie 

[1324, ARV, prot. 16.925; com Bernardus (sic) en 1322, ACA 
176]

Molinos, Portaleset de; Portaleseti de Molinos, filii quondam Portale-
sii de Molinos [1291, ACA 85]

Molinos, Portalés; Portalesii de Molinos, quondam [1291, ACA 85]
Morant, Doménec; Dominicus Morant, notarius, [...] habitatores Gan-

die [1309, ACA 144]
Morella, Berenguer de; Berengarii de Morella, quondam vicini dicti loci 

de Gandia [difunt en 1321, ACA 173]
Muntaner, Guillem; Guillelmi Muntanerii, habitatoris de Gandia 

[1306, ACA 138]
Munyoç, Ferrandell; Ferrandelli Munyoç [de Gandia, assassinat en 

1321, ACA 171]
Nadal, Guillem; Guillelmi Nathalis [de Gandia, 1318, ACA 164]
Nàtera, Francesc; Ffrancisci Natera [de Gandia, 1321, ACA 173]
Nàtera, Bernat de; Bernardi de Nathera/Nacara/Natara, vicino Gan-

die [1308, ACA 140; 1318, ACA 215 i 166; difunt en 1321, ACA 
173]

Nicolau, Ramon; Raimundo Nicholay, convicino tuo [de Gandia, as-
sassinat en 1321, ACA 219]

Oliver, Asensi; Assenssius Oliverii, [...] vicini Gandie [1301, ARV, prot. 
16.937; 1308, ACA 142]

Oliver, Bernat; Bernardus Oliverii [de Gandia, germà de Nicolau, 
1291, ACA 85; 1302, ACA 120]

Oliver, Bartomeu; Berthomeu/Bartholomei Oliverii, vicinis Gandie 
[1304, ACA 202; 1311, ACA 147; 1312, ACA 150; 1313, ACA 
151]

Oliver, Guillem; Guillemo Oliverii, vicinis Gandie [1304, ACA 202]

59. Hi ha un Jaume Mercer («Iacobo Mercerii, vicino Murcie») que apareix 
com a veí de Múrcia i anteriorment com a veí de València (ACA, RC, reg. 195, 
f. 120r, 1298).
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Oliver, Nicolau; Nicholao Oliverii, vicinis Gandie [germà de Bernat, 
1291, ACA 85; 1302, ACA 120; 1304, ACA 202]

Oliver, Tomàs; «Thomàs Oliver» [de Gandia, 1311, ACA 147]
Olmelles, Guerau d’; Gueraldum de Ulmellis [1291, ACA 85]
Pallarés, Bernat; Bernardi Pallaresii, scriptori nostro [escrivà reial; do-

nacions «in amargali de Xaresa» o «in amargali de Piles» 1318, 
ACA 216]

Part, Berenguer; Berengario Part, vicino Valencie [donacions a la mar-
jal de Gandia, 1318, ACA 215]

Pelegrí, Bernat; Bernardum Peregrini, vicinum Gandie [fill de Jaume; 
germà de Francesc, Guillem, Pere i Ramon 1321, ACA 219]

Pelegrí, Francesc; Francisci Pelegrini [fill de Jaume; germà de Bernat, 
Guillem, Pere i Ramon, 1318, ACA 164]

Pelegrí, Jaume; Iacobus Peregrini, vicinus Gandie [1302, ARV, prot. 
16.937; 1310, ACA 145; difunt en 1318, ACA 164]

Pelegrí, Jaumet; Jacmetum/Iacobetum Peregrini, filium suum [fill de 
Jaume Pelegrí, assassinat en el trajecte al nord d’Àfrica i Sicília, 
1310, ACA 145]

Pelegrí, Guillem; Guillelmo Pelegrini, quondam [difunt en 1318, fill 
de Jaume; germà de Francesc, Bernat, Pere i Ramon, ACA 164]

Pelegrí, Pere; Petri Pelegrini [hostaler de Gandia, 1318, ACA 164]
Pelegrí, Pere; Petro Pelegrini, Justicie Gandie [1301, ARV, prot. 16937; 

mercader, Justícia en 1314, ACA 154; fill de Jaume i germà de 
Bernat, Francesc, Guillem i Ramon, 1318, ACA 164]

Pelegrí, Ramon; Raimundus Peregrini, vicinus dicte ville Gandie [fill de 
Jaume; germà de Bernat, Francesc, Guillem i Pere, 1318, ACA 
164; 1321, ACA 173]

Pelegrí, Ramon; Raimundo Peregrini [de Gandia, assassinat en 1321, 
ACA 171]

Perafita, Arnau de; Arnaldus de Perafeta, vicinus loci Gandie [1320, 
ACA 218]

Peralada, Oliver de; Oliverio de Peralada, vicinis Gandie [1291, ACA 
85; 1304, ACA 202]

Pérez, Garcia; Garçe Pérez [de Gandia, 1311, ACA 147]
Pérez, Gonçal; «Goçalbo Pérez» [de Gandia, 1311, ACA 147]
Peris, Domingo; Dominici Petri [de Gandia, difunt en 1296, ACA 105]
Peris, Jaume; Iacobi Petri [de Gandia, 1312, ACA 150-151]
Peris d’Exea, Joan; Iohannes Petri de Exea, fugitivus [ha marxat de 

Gandia, en 1300, ACA 116]
Pertusa, Guillem de; Guillelmo de Pertusia, hostiario nostro [porter 

reial, donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]
Piera, Ramon de; Raimundi de Apiaria, quondam [difunt en 1291; 

ACA, 85]
Puig-oriol, Guillem de; «G(uillem) de Podio Oriol» [1290: AMC, CJ 

(Torró 2009)]
Porqueres, Bernat; Bernardi Porcarii, de Gandia [difunt en 1290, ori-

ginari de Mallorca? ACA, 81; 1296, ACA 194; 1302, ACA 120]
Porqueres, Pere; Petri Porquerii [de Gandia, 1321, ACA 171]

Port, Jaume del; Iacobi de Port [de Gandia, 1322, ACA 176 i 178; 
1323, ACA 177]

Pujades/Ses Pujades, Arnau de; Arnaldi de Podiatis [1298, ACA 110; 
1312, ACA 150]

Pujades/Ses Pujades, Berenguer de; Berengarium de Ses Pujades [de 
Gandia, 1298, ACA 110]

Pujades/Ses Pujades, Bernat de; Bernardo de Puyades/Podiatis, vicino 
Gandie [1308, ACA 142; 1309, ACA 144]

Pujades, Arnau; A(rnaldum) Puyades, spurium [bastard, veí de Gandia, 
1318, ACA 244]

Quintanes, Ferrer; Ferario Quintanes, de domo nostra [del cercle del 
servei del rei, donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]

Ramon, Pere; Petri Raimundi, quondam [difunt en 1291, ACA 85]
Ribera, Bernat [de Gandia, 1311, ACA 147]
Ribera, Guillem; Guillelmi Ribera, [...] vicinorum Gandie [1305, ACA 

135]
Ribera, Jaume; Iacobum Ribera [de Gandia, 1306, ACA 138]
Ribera, Pere; P(etrus) Ribera [de Gandia, 1306, ACA 138]
Ribes, Bernat de; Bernardo de Rippis, vicino Gandie [1321, ACA 219]
Riera, Antoni; Anthoni Riera [1330, ADM, llig. 174, doc. 2]
Roca, Bernat; Bernardo Roca [1318, ACA 244]
Roca, Doménec; Dominicus Roca, vicini Gandie [1290, AMC, CJ (Tor-

ró 2009)]
Roca, Mateu; Matheus Rocha, vicini Gandie [1318, ACA 164]
Roca, Ramon [capellà; 1330 ADM, llig. 174, doc. 2]
Rodrigo/Rodríguez, Martí; Martini Roderici [assassinat en 1314, 

ACA 215]
Rodrigo/Rodríguez, Sanç; Sancii Roderici [de Gandia, 1314, ACA 152]
Rodríguez de Alfaro, Pere; Petrum Roderici de Alfaro, vicinos Gan-

die [1296, ACA 104; Justícia en 1307, 1308, ACA 141; 1318, 
ACA 166]

Roís, Sanç; Sancii Royç, vicini Gandie [1314, ACA 154]
Ros, G(uillem) [de Gandia, 1291, ACA 85; 1311, ACA 147]
Roig, Pere; P(etrum) Rubei, vicinum Gandie [1291, ACA 85]
Rubí, Guillem de; G(uillelmi) de Rubi [de Gandia, difunt en 1296, ACA 

104]
Saaiassa, Bernat; Bernardo ça Ayaça; vicino Valencie [donacions a la 

marjal de Gandia, 1318, ACA 215]
Safranquea, Guerau; Gueraldo ça Franquea, fratribus, civibus Valencie 

[germà de Pere; donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]
Safranquea, Pere; Petri ça Franquea, fratribus, civibus Valencie [germà 

de Guerau; donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]
Sailla, Miquel; Michaelis ça Yla, vicini Gandie [1308, ACA 142]
Sapujada, Miquel; Michaeli za Puyada, vicino Gandie [1318, ACA 164]
Sarreal, Ferrer de; Ferrarius de Sa Real [de Gandia, 1309, ACA 143]
Sasala, Arnau; Arnaldus ça Sala, habitator de Gandia, homo generoso 

vel de genere militari [1310, ACA 145; 1314, ACA 154; 1318, 
ACA 215]
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Sabadell, Guillem [de Gandia, 1311, ACA 147]
Sabater, Bernat; Bernardi Çabaterii [1296, ACA 194; 1321, ACA 171]
Salseda, Francesc; Francisci de Olçeda, quondam, vicini Gandie [difunt 

en 1308, ACA 142]
Salat, Pere; Petrus Salat, clericum [de Gandia, 1314, ACA 154]
Sanç, Martí; Martinus Sancii [de Gandia, 1314-1318, ACA 215; 1318, 

ACA 164]
Sant Joan, Guillem de; Guillelmo de Sancto Iohanne, habitatori Gan-

die [1318, ACA 164]
Sant Martí, Pere de; Petrus de Sancto Martino, habitator Gandie qu-

ondam [difunt en 1314, ACA 152]
Santa Cília, Marqués de; Marchesii de Sancta Cilia [de Gandia, 1305, 

ACA 135]
Santa Cília, Pere de; Petrus de Sentacilia [difunt en 1324: ARV, prot. 

16.925]
Santa Coloma, Guillem de; Guillelmi de Sancta Columba [difunt en 

1302, ACA 120]
Santa Maria, Martí de; Martinus de Sancta Maria [de Gandia, 1306, 

ACA 138]
Sanxo, Antoni; «Anthoni Sanxo, prevere celebrant en la església de 

Sancta Maria» de Gandia [1330: ADM, llig. 174, doc. 2]
Sanxo de Sogorb, Martí; Martino Sancio de Sogurbio, vicino Guandie 

[1318, ACA 166]
Saragossa, Beatriu; Beatrix de Cesaraugusta, monacha monasterii 

Sancte Elisabet de Valencia [de Gandia, neboda d’Arnau de Sa-
ragossa, rector, difunt, 1314, ACA 154]

Saragossa/Saragoça/Cesaraugusta, Arnaldus de; rector ecclesie de 
Gandia [1296, ACA 104; 1300, ACA 114 i 116; difunt en 1314, 
ACA 154]

Sarraí, Martí; Martino Sarraceno, vicinis dicte ville [de Gandia, 1321, 
ACA 171]

Saoner, Ramon; R(aimundus) Sauner, [...] vicini Gandie [1291, ACA 85]
Savallà, Guillem; Guillelmo Çavelli, vicino Valencie [donacions «in 

amargali de Gandia vel de Piles et de Xeresa», 1319, ACA 216]
Serra, Guillem; Guillelmus Serra, eius filius [fill de Mateu Serra, 1308, 

ACA 142]
Serra, Mateu; Matheu/Matheus Serra, [...] vicini Gandie [1308, ACA 

142; 1309, ACA 143; 1311, ACA 147]
Sitjó, Esteve; Stephanus Cigo [de Gandia, 1298, CJVª (Silvestre 2008)]
Soler, Pere; Petrus Solerii, filius quondam Iohannis de Solerio, car-

niffex, habitator olim Candie et modo Valencie [resident a Gan-
dia fins a 1301, quan marxa a València, ARV, prot. 16.937]

Sorell, Guillem; «G(uillem) Surell, del dit loch de Gandia»; Guillelmo 
Sorelli [1307, ACA 139; 1311, ACA 147; 1318, ACA 244 i 164; 
1321, ACA 172]

Sorell, Ferrer de; Fferrarii de Sorello, eius filii, quondam [fill de Guillem 
Sorell, difunt en 1321, ACA 171, ACA 172]

Sos, Llop de; Luppo de Sos, hostiario nostro [porter reial, donacions a 
la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]

Suau, Berenguer; Berengario Suavis [fill de Bernat Suau, de València; 
donacions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]

Suau, Bernat; Bernardo Suavis, vicino Valencie [donacions a la marjal 
de Gandia, 1318, ACA 215]

Teusa, Domingo; en «veheín de Gandia» [1295: AMC, CJ (Torró 
2009)]

Torrella, Roderic de; Rodericus de Torella, vicinus Candie [1302: ARV, 
prot. 16.937]

Torrent, Bernat des/de; Bernardi de Torrent, quondam [originari de 
València?, difunt en 1307, ACA 139]

Torrent/Torrents, Pere des/de; Petrus de Torrente, habitator Gandie 
[originari de València? 1307, ACA 139]

Torrent/Torrents, Bernat des/de; Bernardo de/dez Torrentibus, vicinus 
de Gandia [1290, ACA 83; 1296, ACA 104 i 194; 1321, ACA 171]

Torró Bernat; Bernardo Torroni, filio Bernardi Torroni, quondam [dona-
cions a la marjal de Gandia, 1318, ACA 215]

Torró Bernat; Bernardi Torroni, quondam [difunt en 1318, ACA 215]
Traver, Bernat; Bernardus Traverii, senex et misserabilis persona [veí de 

Gandia, 1308, ACA 141; vicini Valencie abans, en 1308]
Valls, Nomdedéu de; Nomdedeus de Vallibus, [...] vicini Gandie [1290: 

AMC, CJ (Torró 2009)]
Vaquer, Pere; Petri Vaquerii, quondam [difunt en 1304, ACA 202]
Venguda, Guillemó [de Gandia, 1311, ACA 147]
Vidal, Pere; P(etrum) Vitalis, de Gandia [1296, ACA 104]
Vidal, na; na Vidala, [1311, ACA 147]
Vilanova, Ferrer de; Ferrarii de Villanova, vicini Gandie [difunt en 1314, 

ACA 154]
Vilanova, Ramon de; Raimundi de Villanova, vicini Gandie [difunt en 

1308, ACA 142]
Vinader, Pere; Petrum Vinater, justiciam dicti loci de Gandia [en 1312, 

ACA 151]
Vivó, Guillem; Guillelmus Vivoni, mercator, vicinus Candie [1301, ARV, 

prot. 16.937]
 [...], Pasqualet; macipio qui vocabatur Paschaleti/Pascasius [criat de 

Jaumet Pelegrí, assassinat en el trajecte al nord d’Àfrica i Sicília, 
1310, ACA 145]
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APÈNDIX II

Dones de Gandia (1290-1321)

Alamanda; Alamande, uxoris quondam Raimundi de Villanova, vicini 
Gandie (1308, ACA 142)

Alamanda; Alamande, uxoris quondam Ferrarii de Villanova, vicine 
Gandie (vídua de Ferrer de Vilanova, 1314, ACA 154)

Beatriu; Beatrix de Cesaraugusta, monacha monasterii Sancte Elisabet 
de Valencia (neboda d’Arnau de Saragossa, rector de Gandia, 
difunt; 1314, ACA 154)

Bonanina; Bonanine, vicine Gandie (1313, ACA 151; 1318, ACA 214)
Benvenguda; Benvengude, uxor dicti Bernardi Guardia (1308, ACA 

141)
Benvenguda; Bevengude, filie Bartholomei Alofriu, naturalis de Gan-

dia (casada a Múrcia amb Bonanat de Fenals, difunt en 1313, 
ACA 152)

Berenguera; Berengariam uxorem Petri Canet, quondam vicini Gandie 
(1321, ACA 173)

Caterina; Katerina, uxoris eius; vicinorum Gandie (muller de Guillem 
Ribera, 1305, ACA 135)

Dolça; Dulcia, uxor quondam Francisci de Olçeda, vicini Gandie, per-
sona misserabilis (1308, ACA 142)

Dolça; Dulciam, uxorem Petri Pelegrini, hostaleria dicti loci (hostalera 
de Gandia; 1318, ACA 164)

Elicsén; Elicsendis, uxor quondam Raimundi de Apiaria (1291, ACA 85)
Elvira; Elvire (vídua de Gonçal Martínez, de Gandia, 1314, ACA 154)
Franca; Francham, uxorem quondam Guillelmi d’Abeylla (vídua de 

Guillem d’Abella, 1291; ACA, 85; 1302, ACA 120)
Francesca; Francische, uxor eius quondam defunctorum (dona de Ber-

nat de Porqueres, difunta en 1290, ACA 81)
Gileta; Gilete, uxori Petri Antich, vicine eiusdem ville Gandie (1318, 

ACA 164)
Gizborga; domina, uxor Sancii Martini de Oblites, vicine Candie (ger-

mana d’Albert de Lavanya, 1298 [Silvestre 2008])
Gueralda, Na; muller d’en Aymerich Carnicer (de Gandia, 1311, ACA 

147)
Gueraldona; Gueraldone, filie Bernardi Scribe uxorisque Guillelmi 

Nathalis, vicini dicti loci (filla de Bernat Escrivà i dona de Gui-
llem Nadal, de Gandia, 1318, ACA 164)

Gueraldona; Gueraldone, filie quondam Periconi de Granollariis 
(1314, ACA 154)

Guillamona; Guillamonam Font, vicinam dicti loci (de Gandia, 1321, 
ACA 171)

Joana; Johanna, filia quondam Dominici Petri (filla de Domingo Peris, 
1296, ACA 105)

Llúcia; Luciam, uxorem quondam Romei Aguiló (vídua de Romeu 
Aguiló, cunyada d’Alamanda, vídua de Ferrer de Vilanova: 1313, 
ACA 151; 1314, ACA 154)

Llombarda; Lombarde filie Petri Raimundi quondam (1291, ACA 85)
Maria, uxor Sancii Roderici, habitatrix Gandie (muller de Sanç Rodri-

guez, 1314, ACA 152)
Maria; Marie uxoris Sancii Royç, vicini Gandie (1314, ACA 154)
Maria, uxor eius, vicini Valencie (muller de Bernat Traver, però veïns 

de Gandia en 1308, ACA 141)
Miquela; Michaelam, uxorem quondam predicti Guillelmi Salzeda 

(muller de Guillem Salzeda de Xàtiva, difunta en 1314, parenta 
de Jaume Constantí de Gandia, ACA 154)

Pereta; na, «muler d’en Pasqual Ivaynes, veyna nostra» (de Gandia, 
1290, AMC, CJ, [Torró 2009])

Ramona; Raymunde, matris dicti Bernardi Comitis (1308, ACA 142)
Sança; Sancie, na/dompne; uxor Guillelmi de Sancta Columba, quon-

dam (vídua de Guillem de Santa Coloma, 1302, ACA 120)
Sanceta; Sanxete, filie quondam Gondissalbi Martinez et Elvirie, eius 

uxor (filla de Gonçal Martínez i d’Elvira, de Gandia, 1314, ACA 
154)

Solera; Solere, uxor quondam Petri de Massilia, nunc uxor Marchesii de 
Sancta Cilia (1305, ACA 135)



[ 246 ]

Vicent terol i reig

APÈNDIX III

Anàlisi de la procedència, estructura i origen dels 

noms de llinatge a Gandia (1290-1330) comparada amb la 

dels pobladors segons el morabatí de 1373.

Clau de colors:
Blau: procedència CAT (Catalunya, Andorra i Catalunya Nord), FRAN 

(Franja de Ponent) o VAL (País Valencià)  
Verd: procedència ARA (Aragó), NA (Navarra), EUS (Euskadi) o CAS 

(Castella)
Roig: procedència OCC (Occitània) i altres països d’Europa (França, 

Itàlia, Flandes, Portugal)
Negre: procedència indistinta segons les sigles indicades
Doc.: Origen verificat documentalment.

Nom de llinatge Individus
1290-
1330

Individus
1373

Origen: topònim Origen: nom de persona, 
sobrenom o ofici

Origen: 
element del 
medi o de la 
geografia

ABELLA, ABEYLA 2 - CAT (Abella de la Conca), Pallars

AGUILó 1 - CAT (Castell d’Aguiló), Conca de 
Barberà

ALBERT 1 4 CAT (bisbat de Girona) 
prenom

ALFARO, de 1 - CAS, La Rioja 

ALÒS / ALOÇ 1 - CAT, Noguera

ANDRET, ANDRITI 1 - OCC / CAT prenom

ANGLÉS 1 1 CAT, Capcir/Selva

ANTICH 1 CAT prenom

ARBOSSET, ARBOÇETI 1 - CAT natura

ARENYS 1 - FRAN, el Matarranya/Ribagorça; 
CAT, Maresme

ARNAU, ARNALDI 1 3 CAT prenom

ASCó, AZCó 1 - CAT, Ribera d’Ebre, doc. València

ASTOR, DESTOR 1 - CAT natura 

BASSET 1 - CAT sobrenom

BATLE, BAIULI 2 - CAT ofici

BELSA, BELÇA 1 - ARA (Bielsa), Sobrarb

BERNAT 1 - CAT prenom

BERTRAN, BERTRANDI 2 1 Indistint CAT/ARA. Doc. 
València, prenom

BOADES, BUADES 1 - CAT (Sant Vicenç de Castellet), 
Bages
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BONAÇUAS 1 - FRAN (grafia antiga doc. de 
Bonansa), Ribagorça 

BONET 1 2 CAT prenom

BORRELL 1 1 CAT prenom

BOTER, BOTERII 2 1 CAT ofici

BUFARD, BUFARDI 1 - FRA (Buffard) Borgonya, doc. 
València

CAIRAT 1 - CAT sobrenom

CANET 1 - CAT, Rosselló / Maresme / Gironès / 
OCC, Erau / l’Aude / VAL, Camp de 
Morvedre / Baix Maestrat

CANTARELL 1 1 CAT (1373: Cantarelles, Alt 
Penedès)

CARBONELL 3 5 CAT sobrenom

CARNISSER, CARNICER 2 - CAT ofici 

CARRERES 1 1 CAT geografia

CASTELLÀ 1 - CAT ofici

CERDANYOLA, 
SARDENYOLA

1 1 CAT, Vallés Occidental

CLARIANA, de 1 1 CAT, Solsonés. Doc. Alzira

COLOMER 1 3 CAT prenom (1373: des 
Colomer) 

COMTE, COMITI 3 1 CAT sobrenom

CONSTANTÍ 1 1 CAT, Tarragonés

CORELLA 3 1 NA, merindad de Tudela (1373: Roís 
de Corella)

CORTIT 2 1  CAT sobrenom, doc. Lleida

COSTA 2 - CAT geografia

DALMAU 2 7 CAT prenom, doc. Eivissa 

EIMERIC, EYMERICI 1 3 CAT prenom

ESCRIVÀ, SCRIBE 1 - CAT ofici

ESQUERRE 1 - CAT sobrenom

ESTEVE, STEPHANI 1 - CAT prenom

EXIMENO, EXAMENO 2 2 ARA prenom

EIXIMENIS DE CASTELLÀ, 
EXIMINI DE CASTELLA

1 2 ARA (1373: Eximenis), 
patronímic

FAR, de 1 - CAT (castell del Far) Vallés Oriental

FAVAR, FAVARS, de 2 1 OCC, Tarn i Garona / CAT, (La 
Sagristia/Els Masos) Conflent

FEBRER 1 - CAT prenom
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FEIXELLA, FEXELA, de 1 - CAT, (la Vall de Feixella, la Vall d’en 
Bas) Garrotxa

FEMADES 2 1 CAT sobrenom

FERRER 1 4 CAT prenom i/o ofici

FLORIU, de 1 - CAT (variant de Llofriu?, Palafrugell) 
Baix Empordà

FONT 1 3 CAT geografia

FORÈS, de 1 1 CAT, Conca de Barberà

FUENTES, de 1 - ARA, Z, Comunidad de calatayud / 
TE, Comunidad de Teruel / Jiloca / 
Gúdar-Javalambre

FUSTER, FUSTERII 1 - CAT ofici

GANDIA, de 1 - VAL, la Safor

GARCIA 1 6 Indistint CAT/ARA. Doc. 
València

GARRIGA 1 4 CAT natura

GAVARRA 1 - CAT, (Coll de Nargó) Alt Urgell

GÈLIA, de 1 - CAT, (Gèlida?) Alt Penedès CAT, prenom femení

GINEBRET, de 2 - CAT, Berguedà

GLÒRIA, de 2 - Indistint CAT/ARA prenom 
femení

GRANOLLERS, de 5 1 CAT, Vallès Oriental

GUÀRDIA 1 1 CAT, Pallars Jussà / Alt Penadès 
/ Conca de Barberà / l’Urgell / 
Osona/Segarra

GARRET, GUARRET 1 - CAT prenom

GUDA 1 2 ARA, Gúdar / OCC (Gudàs) Arieja / 
CAT (Gudall) Montsià

GUERAU 2 1 CAT prenom

GUIALSENY, GUIALSÉN, 
de na

1 1 CAT, prenom femení, doc. 
València

HOM DE DÉU 1 1 CAT (1373, Nomdedéu) 
prenom

IGUALADA, AYGULADA, d’ 1 - CAT, Anoia

IVANYES 1 2 ARA patronímic

LLINARS, LINARIIS, de 1 - CAT, (Llinars del Vallés) Vallés 
Oriental/Berguedà/Solsonés

LLOFRIU, LOFRIU, de 4 - CAT, (Palafrugell) Baix Empordà

LOGRONYO, de 1 - CAS, La Rioja

LORÉS, de 1 - ARA, HU (Castiello de Guarga) Alto 
Gállego / OCC, (Loràs de Varossa) 
Llenguadoc
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LUISME, de 1 - ARA (Luesma) Z, Campo de Daroca

LUNA, de 1 - ARA, Z, Cinco Villas

MAFRÉ, MANFRÉ, 
MATFREDI

1 - CAT (Osor) la Selva

MALLÉN, MALEN 1 - ARA, Z, Campo de Borja. Doc. 
València

MANRESA 1 - CAT, Bages

MARÇAL, MARSAL 1 - CAT prenom

MARSELLA, MASSILIA, 
MARSILIA, de

1 1 OCC, Boques del Roine (1373: 
Masili)

MARTÍ, MARTÍN, MARTINI 3 11 Indistint CAT/ARA, prenom

MARTÍNEZ 2 1 doc. HU (Salas Altas / Salas Bajas) 
Somontano de Barbastro

ARA patronímic

MARTÍNEZ D’OBLITES, 
MARTINI DE OBLITES

1 - ARA, TE (Oliete) Andorra-Sierra de 
Arcos

MARTORELL 1 1 CAT, Baix Llobregat

MASSó 1 - CAT, Alt Camp

MATARó,MATARANI 1 - CAT, Maresme

MATó, MATHONIS 1 - CAT sobrenom

MATOSES 1 3 CAT, Baix Llobregat, doc. València

MERCER 2 - CAT, doc. València, ofici

MESQUITA, de 1 - ARA, TE (Mezquita de Jarque), 
Cuencas Mineras / (Mezquita de 
Loscos, Loscos) Jiloca, doc. Alzira

MOLINOS, de 2 - ARA, TE, Maestrazgo

MORAGUES 1 - CAT, (castell de Moragues, Les 
Avellanes i Santa Linya) Noguera

MORANT 1 - Indistint CAT/ARA, doc. Albaida

MORELLA, de 1 2 VAL, Els Ports

MULNER, MULNERII, 
MOLINERII

1 1 CAT ofici

MUNTANER 1 - OCC, Bearn / CAT, Anoia

MUNYOÇ 1 - ARA sobrenom

NADAL 1 1 CAT prenom

NÀTERA, NATHERA, 
NACARA, NATARA, de

2 - VAL, (Nàquera) Camp de Túria? 
/ CAS, Nàjera?, La Rioja, doc. 
Barcelona i València (Nàgera/
Nàtera)

NICOLAU 1 - CAT prenom

OLIVER 6 6 CAT prenom

OLMELLES, d’ 1 - CAT (Els Olmells de na Gaia) Urgell 
/ (Omellons) Garrigues 
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PALLARÉS 1 - CAT, Pallars

PART 1 - CAT geografia, 
doc. València, 

PELEGRÍ 9 5 CAT prenom

PERAFITA, PERAFETA, de 1 - CAT, Osona

PERALADA, de 1 - CAT, Alt Empordà

PÉREZ, PERIS 4 8 ARA patronímic

PERIS D’EXEA 1 - ARA, Z, Cinco Villas

PERTUSA, de 1 - ARA, HU, Hoya de Huesca

PIERA, APIARIA, de/d’ 1 - CAT, Anoia

PORQUERES 2 - CAT, Pla de l’Estany

PORT, de 1 - CAT geografia

PUIG-ORIOL, de 1 1 CAT (Santa Eulàlia de Puig-oriol) 
Osona 

PUJADES, SES PUJADES, 
de

4 - CAT geografia, 
bisbat de 
Girona, 

QUINTANES 1 - CAT geografia

RAMON 1 1 CAT prenom

RIBERA 4 1 CAT, Matarranya / Ribagorça / 
Rosselló / Segarra / Alt Urgell / 
Solsonés / Pallars Sobirà 

RIBES, de 1 - CAT, Ripollés/Garraf

RIERA 1 - CAT geografia

ROIG, RUBEI 1 2 CAT sobrenom

ROCA 4 3 CAT natura

RODRIGO, RODRÍGUEZ 2 - ARA patronímic

RODRÍGUEZ D’ALFARO 1 - CAS, la Rioja

ROÍS 1 1 ARA patronímic

ROS 1 1 CAT sobrenom

RUBÍ, de 1 - CAT, Vallès Occidental

SAALLAÇA, ÇA AYAÇA 1 - CAT malnom (cabeça 
d’alls), doc. València

SAILLA, ÇA YLA 1 - CAT, Rosselló

SAPUJADA, SA PUJADA 1 1 CAT geografia, 
bisbat de 
Girona, 

SARREAL, SA REAL 1 - CAT (Sarral), Conca de Barberà

SASALA, SA SALA 1 - CAT (castell de Sasala, Passanant i 
Belltall) Conca de Barberà

SABADELL 1 - CAT, Vallès Occidental
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SABATER, ÇABATER 1 - CAT ofici

SAFRANQUEA,
ÇA FRANQUEA

2 - CAT, (Font-rubí/Vilafranca del 
Penedés) Alt Penedès; doc. València

SALAT 1 - CAT sobrenom

SALZEDA, OLZEDA, d’ 1 - CAT natura

SANÇ 1 3 CAT prenom 

SANT JOAN, d’ 1 - Indistint CAT/ARA

SANT MARTÍ, d’ 1 - Indistint CAT/ARA

SANTA CÍLIA, de 2 - CAT, (Santa Cília de Sorerols) 
Osona. Doc. Lleida

SANTA COLOMA 1 - CAT, Barcelonès / Andorra / la Selva 
/ Baix Llobregat / Pallars Jussà / 
Rosselló / Moianés / Conca de 
Barberà

SANTA MARIA, de 1 - Indistint CAT/ARA

SANXO 1 1 ARA prenom

SANXO DE SOGORB 1 - VAL, Alt Palància

SARAGOSSA, de 2 - ARA, Z

SARRAÍ , SARRACENO 1 - OCC (Los Sarrasins) Landes, 
Aquitània

SAONER, SAUNER 1 - CAT ofici

SAVALLÀ, ÇAVELLI 1 1 CAT, Conca de Barbera; doc. 
València (1373: Savillà)

SERRA 2 4 CAT geografia

SITJó, CIGó 1 - CAT nom propi

SOLER 1 4 CAT, Rosselló / Noguera (Sant 
Pere del Solé) / Pallars Sobirà (Solé 
d’Enviny, Sort)

SORELL, SURELL, de 2 - CAT (Sureda), Rosselló ? CAT nom de 
peix

SOS, de 1 - ARA, Z, Cinco Villas

SUAU, SUAVIS 2 - OCC (Suaus), Peitau-Charantas; 
doc. València

CAT prenom fem.

TEUSA 1 - ARA, HU (Yosa, Oto) Sobrarb / 
(Yosa de Sobremonte, Biescas) Alto 
Gàllego / (Yosa de Garcipollera) 
Jacetania

TORRELLA, de 1 - CAT, Baix Empordà 

TORRENT, dez 3 - CAT, Baix Empordà 

TORRó, TORRONI 2 - CAT, doc. Baix Empordà

TRAVER, TRAVERII 1 - CAT ofici

VALLS, de 1 3 CAT, Alt Camp
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VAQUER 1 - CAT ofici

VENGUDA 1 - CAT malnom, diminutiu?

VIDAL, VITALIS 2 2 CAT prenom

VILANOVA, de 2 - CAT sobrenom

VINADER 1 - CAT ofici

VIVó 1 - CAT prenom

Total individus 242 141

Total llinatges 170 61
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RESUM

En la present comunicació s’oferix una visió general 

de la utilització de la toponímia del territori valencià en els 

diversos projectes de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Ens referirem als projectes de present com ara el 

Nomemclàtor Toponímic Valencià, les sèries cartogràfiques, 

les aplicacions web, i també als projectes de futur en vies de 

desenvolupament com l’atles temàtic, les noves sèries carto-

gràfiques, les aplicacions mòbils, etc.

1. QUÈ ÉS L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ I QUINES 

SóN LES SEUES FUNCIONS?

L’Institut Cartogràfic Valencià es crea com a entitat 

de dret públic adscrit a la Conselleria de Presidència, amb 

l’objectiu d’impulsar, coordinar i, si és el cas, fomentar les tas-

ques de desenvolupament cartogràfic, fotogramètric, geodè-

sic, topogràfic i de qualsevulla altra tecnologia geogràfica en 

l’àmbit de les competències de la Generalitat.

Les funcions de l’Institut Cartogràfic Valencià són:

- Fixació d’objectius estratègics per a la geodèsia, 

la fotogrametria i la cartografia valencianes, així 

com l’elaboració de plans geodèsics i cartogrà-

fics a llarg termini.

- Recollida, classificació, depuració i administra-

ció de la cartografia que hi ha en les adminis-

tracions públiques de la Comunitat Valenciana 

i, eventualment, en altres entitats de dret privat 

per a crear un banc de dades cartogràfiques.

- Elaboració, reproducció i distribució de treballs 

cartogràfics de base, així com la publicació i la 

difusió d’altres treballs que es consideren con-

venients.

- Coordinació i supervisió dels treballs cartogrà-

fics de les administracions públiques de la Co-

munitat Valenciana.

- Impuls als sistemes d’informació cartogràfica i 

geogràfica de les administracions públiques de 

la Comunitat Valenciana.

- Formació del personal de les administracions 

públiques de la Comunitat Valenciana adscrit a 

tasques cartogràfiques.

- Investigació i desenvolupament de noves tèc-

niques en el domini de l’enginyeria geodèsica, 

cartogràfica i topogràfica.

- Relació i coordinació amb organismes de natu-

ralesa semblant d’altres comunitats autònomes, 

de l’Estat o internacionals.

- Creació, estructuració i organització de la carto-

teca valenciana.

-  Emetre informes al Govern valencià en tot allò 

que afecte esta matèria, així com elevar estudis, 

suggeriments o informes que estime oportuns, 

en l’àmbit de la seua competència.

- Proposar el Pla Cartogràfic de la Comunitat 

Valenciana, així com els plans anuals i pluria-

nuals.

LA TOPONÍMIA EN ELS PROJECTES DE  

L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ

Santiago Yudici Oliver
Carlos Embuena Puerta

[Institut Cartogràfic Valencià, Generalitat Valenciana]
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2. PROJECTES DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 

EN RELACIó AMB LA TOPONÍMIA

La toponímia és una font d’informació tan important 

que es mostra en la majoria dels projectes de l’Institut Car-

togràfic Valencià. Una dels seues principals característiques és 

que servix per a ubicar-se sobre un mapa sense necessitat de 

conéixer les coordenades de la zona o identificar elements 

sobre la cartografia o ortofoto. Esta font d’informació topo-

nímica prové d’una base de dades georeferenciada que es de-

nomina Nomenclàtor Toponímic Valencià (NTV).

2.1. nomenclàtor Toponímic VAlencià (ntV)

El NTV és una base de dades única, generada per 

l’Institut Cartogràfic Valencià i l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, i compartida per tots els organismes de la Gene-

ralitat valenciana. D’esta manera s’ha aconseguit tindre un 

repositori únic d’informació, i així s’evita la duplicitat de 

dades.

El NTV conté més de 120.000 topònims classificats 

segons la seua importància, geometria i tipologia.

En funció de la importància, el NTV conté macroto-

pònims o toponímia major (que estudia topònims de ciutats, 

termes municipals, grans serres i rius i altres accidents topo-

gràfics notables) i microtopònims o toponímia menor (que 

estudia les partides, paratges, masies, fonts, barrancs, turons, i 

altres accidents geogràfics de poca importància, que no trans-

cendixen els límits d’un municipi).

Les geometries de representació dels topònims del 

NTV es dividixen en tres classes:

- Puntuals, per a aquells elements la localització 

dels quals està definida en una extensió de ter-

reny relativament xicoteta, com per exemple 

coves, fonts, edificis, pics...

- Lineals, que definixen elements cartogràfics repre-

sentats de forma lineal, com barrancs, camins, 

serres, sengles...

- Poligonals, per a elements que comprenen una 

superfície de terreny major, com paratges, parcs 

naturals, municipis, embassaments...

En el NTV hi ha unes 300 classes de topònims dife-

rents segons la seua tipologia: paratges, aparcaments, barris, 

Figura 1. Divisió per fulls de la sèrie BCV05
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polígons industrials, camins, rius, serres, restes arqueològi-

ques, ermites...

Topònim Importància Geometria Tipologia
Barranc de l’Aiguadoliva Toponímia menor Lineal Barrancs

Fuente de la Sazadilla Toponímia menor Puntual Fonts

Tuéjar Toponímia major Poligonal Municipis

Riu Túria Toponímia major Lineal Rius principals

El Muixacre Toponímia major Puntual Pics principals

El Plano Toponímia menor Poligonal Paratges

2.2. sèries cArtogràFiques

Les sèries cartogràfiques de l’Institut Cartogràfic 

Valencià contenen la representació vectorial de tots els ele-

ments susceptibles de ser mostrats per a les diferents escales 

i en l’àmbit geogràfic de la Comunitat Valenciana. Cada una 

de les sèries ve definida per l’escala de representació. Actu-

alment l’Institut Cartogràfic Valencià disposa de tres sèries, 

BCV05 (escala 1/5.000), BCV10 (escala 1/10.000) i BCV20 

(escala 1/20.000), i s’està treballant en l’elaboració de la sèrie 

BCV50 (escala 1/50.000) .

Totes les sèries cartogràfiques es distribuïxen en di-

ferents formats: paper imprés i fitxers digitals (pdf, dwg, dxf, 

shape).

La sèrie cartogràfica BCV05, que és la cartografia ofi-

cial de la Comunitat Valenciana, utilitza el NTV per a etique-

tar les seues entitats geogràfiques corresponents als més de 

3.200 fulls en què es dividix el territori valencià. Els fulls s’uti-

litzen per a dividir el territori en zones de la mateixa extensió 

a fi que el maneig de la cartografia siga més senzill i àgil. 

Encara que en l’actualitat, gràcies a l’evolució dels programes 

i equips informàtics, s’està tendint a utilitzar la cartografia 

contínua, perquè la persona usuària trie i retalle la zona que 

desitja en funció de les seues necessitats.

En la sèrie cartogràfica BCV05 es mostren, ja que és 

una escala major, la gran majoria dels topònims del NTV, tant 

la toponímia major com la menor.

La sèrie cartogràfica BCV10 també utilitza el NTV 

per a etiquetar les entitats geogràfiques corresponents als 

més de 800 fulls en què es dividix el territori valencià. En este 

cas s’utilitza un procés bàsic de generalització per a mostrar 

els topònims del NTV que es consideren més rellevants per Figura 4. Full cartogràfic BCV20 maquetat

Figura 2. Full cartogràfic BCV05 maquetat

Figura 3. Full cartogràfic BCV10 maquetat
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a escala 1/10.000. La generalització cartogràfica consistix a 

seleccionar i representar de forma simplificada els elements 

amb un nivell de detall apropiat a l’escala i el propòsit d’un 

mapa.

La sèrie cartogràfica BCV20, igual que la BCV10, 

també s’obté per processos de generalització de la cartogra-

fia bàsica BCV05. En este cas, són aproximadament 200 fulls 

cartogràfics, i també s’empra una selecció o generalització del 

NTV per a etiquetar les entitats representades.

Finalment, la sèrie BCV50 és un projecte que es troba 

en execució i consistix a generar, a partir de la sèrie BCV05, la 

cartografia a escala 1/50.000 del territori valencià. 

A més de la dificultat que radica en la generalitza-

ció dels elements cartogràfics (rius, camins, barrancs, mu-

nicipis...), en esta nova sèrie és necessari establir una nova 

classificació del NTV per a generalitzar també els topònims 

mostrats, ja que, amb els tres nivells de classificació establits 

a hores d’ara, no és suficient per a realitzar una selecció de 

topònims bàsica i correcta. Per a això es té previst generar 

una ferramenta d’ajuda perquè els experts de cada municipi 

siguen els encarregats de classificar els topònims que seran 

visualitzats en la sèrie BCV50.

2.3. sèries temàtiques

L’escala triada per a estos mapes sol ser 1/300.000, 

on es mostra la totalitat del territori valencià en un sol mapa.

Igual que les sèries cartogràfiques, totes les sèries te-

màtiques es distribuïxen en diferents formats: paper imprés i 

fitxers digitals (pdf, dwg, dxf, shape) .

La toponímia mostrada en este tipus de mapes i que 

prové del NTV és la toponímia major acompanyada, si és ne-

cessari, amb la toponímia que fa referència a la temàtica a 

visualitzar.

Així per exemple, en el mapa toponímic dels tancats 

de l’Albufera es mostra la toponímia major junt amb les eti-

quetes que donen nom a les superfícies de cultiu o tancats.

Els mapes disponibles d’esta sèrie temàtica són els 

següents:

 - Mapa topogràfic.

 - Mapa toponímic de l’Albufera.

 - Mapa de tancats de l’Albufera.

Figura 5. Fragment del mapa dels tancats de l’Albufera

Figura 6. Fragment del mapa de comarques de la Comunitat Valenciana
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 - Mapa d’ombres.

 - Mapa demogràfic.

 - Mapa de conques hidrogràfiques.

 - Mapa de partits judicials.

 - Mapa de turisme ornitològic.

 - Mapa de comarques.

2.4. PORTAL CARTOGRÀFIC - IDE

Al portal cartogràfic de l’Institut Cartogràfic Valencià 

s’accedix a través de l’adreça http://terrasit.gva.es/es/ver i té 

la funció principal de mostrar la cartografia del territori valen-

cià als usuaris a través d’un navegador web.

Des d’este portal és possible visualitzar i descarregar 

la majoria de les sèries cartogràfiques i temàtiques comenta-

des en els apartats anteriors. I per descomptat està disponible 

el NTV tant per a visualitzar topònims com per a buscar qual-

sevol dels llocs que conté.

Una altra característica important del portal és que 

poden combinar-se capes d’informació. Per exemple, podran 

visualitzar-se les ortofotos d’un lloc determinat i combinar-se 

amb la capa del NTV. O també mostrar la capa de cobertura 

SIOSE i superposar-la amb el NTV per a determinar els noms 

geogràfics on apareixen els usos de sòl del SIOSE.

Actualment este portal també conté la Infraestruc-

tura de Dades Espacials (IDE) de la Comunitat Valenciana. Una 

IDE pot definir-se com un repositori de dades cartogràfiques o 

dades georeferenciades que han de complir una sèrie d’estàn-

dards i referències espacials comunes. 

Des de l’Institut Cartogràfic Valencià s’està treballant 

per separar estes dos funcionalitats, per un costat, tindre un por-

tal cartogràfic per a maneig d’informació destinada als usuaris 

més convencionals i, per l’altre costat, un portal IDE per a des-

càrregues i consultes més tècniques i amb major especialització.

2.5. FototecA i cArtogrAFiA HistÒricA

En la fototeca històrica de l’Institut Cartogràfic Valen-

cià, que s’accedix a través de l’enllaç http://fototeca.icv.gva.es, 

poden visualitzar-se imatges del territori valencià de diferents 

períodes de temps, des de 1930 fins a l’actualitat. Per descomp-

tat, pot afegir-se la capa del NTV per a reconéixer i comparar la 

informació mostrada en qualsevol de les fotografies històriques. 

Figura 7. Portal cartogràfic - IDE de l’Institut Cartogràfic Valencià

Figura 8. SIOSE junt amb el Nomenclàtor Toponímic Valencià

Figura 9. Cartografia històrica
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La cartografia històrica és un altre projecte que ac-

tualment es troba en desenvolupament, en la fase de recopi-

lació i georeferenciació de mapes històrics. La toponímia que 

hi apareix és molt important per a estudiar la seua evolució al 

llarg dels anys, en comparació amb l’actual del NTV.

2.6. cArtogrAFiA per A dispositius mÒbils

Un projecte molt actual i de creixent acceptació 

per part dels usuaris aficionats al gaudi de la natura és l’ús 

d’aplicacions i cartografies per a dispositius mòbils. I, per des-

comptat, des de l’Institut Cartogràfic Valencià també s’està 

apostant per este tipus de ferramentes. 

Una eina que està tenint una gran acollida pels usua-

ris és OruxICV, que consistix en una aplicació per a dispositius 

mòbils Android (basada en la coneguda OruxMaps) que per-

met visualitzar, ubicar-se i localitzar topònims sobre la carto-

grafia 1/5.000 de l’Institut Cartogràfic Valencià.

Per a això, s’ha generat una cartografia exclusiva, 

partint de la sèrie cartogràfica oficial 1/5.000, que pot ser 

carregada inicialment en el dispositiu, i això evita el consum 

de dades mòbils i millora la navegabilitat sobre el mapa. 

Per a baixar i instal·lar l’aplicació i cartografies dis-

ponibles, s’ha d’accedir a l’enllaç següent http://terrasit.gva.

es/es/oruxicv.

2.7. Visors de cArtogrAFiA temàticA

Els visors de cartografia temàtica servixen per a do-

nar a conéixer a través d’un portal d’internet una cartografia, 

que sol ser temàtica, amb unes determinades característiques 

o propietats. El visor va acompanyat de funcionalitats per a 

obtindre més beneficis de la cartografia mostrada. Per exem-

ple, un visor d’un mapa de cultius podria tindre les funciona-

litats de mesurar superfícies, buscar un determinat cultiu, se-

leccionar aquelles parcel·les que no estan cultivades, imprimir 

un mapa de resultat, exportar un informe…

Alguns exemples d’estos visors duts a terme per 

l’Institut Cartogràfic Valencià són:

- GeoSALUD: que es tracta d’un localitzador sanita-

ri on se situen sobre un mapa els centres i ser-

veis sanitaris públics i privats.

Figura 10. OruxICV per a dipositius mòbils
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- GeoSEGURIDAD: aplicació que permet localitzar 

i vigilar en temps real les distintes varietats de 

cultius del territori valencià.

- Visor de parcs empresarials: es tracta d’una apli-

cació en desenvolupament que mostra sobre 

el mapa la ubicació dels parcs empresarials del 

territori valencià i, a més, altres dades interes-

sants per a l’usuari com la superfície disponible, 

distància a vies de comunicació...

- Atles temàtics: la finalitat és obtindre una sèrie de 

mapes temàtics del territori amb dades esta-

dístiques de diverses índoles, tant a nivell físic 

com humà, per a posteriorment mostrar-los i 

traure profit per mitjà de les funcionalitats d’un 

visor web.

3. CONCLUSIONS

S’han comentat gran part dels projectes principals 

duts a terme per l’Institut Cartogràfic Valencià en els últims 

anys, en els quals, evidentment, la toponímia és una ferra-

menta fonamental. 

N’hi ha altres que tenen menys relació amb el NTV 

com, per exemple, la Xarxa Geodèsica de la Comunitat Va-

lenciana o la Xarxa d’Estacions ERVA. Ambdós projectes fan 

referència al posicionament amb precisió centimètrica sobre 

el territori i són molt utilitzats per empreses dedicades a la to-

pografia i cartografia. No obstant això, sempre serà necessària 

la toponímia, perquè encara que este tipus de projectes es 

basen en les coordenades precises d’un punt sobre el terreny, 

eixe punt sempre pertanyerà a un paratge, a una muntanya, a 

un municipi... Per tant, qualsevol projecte cartogràfic sempre 

tindrà un vessant toponímic. 

Des de l’Institut Cartogràfic Valencià estem molt 

orgullosos del treball realitzat amb el Nomenclàtor Topo-

nímic Valencià (NTV) ja que, gràcies a la col·laboració amb 

l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, és un projecte que 

constantment es troba en millora i actualització de la to-

ponímia del nostre territori. A més, com ja s’ha comentat 

abans, és una base de dades única utilitzada per tots els 

organismes de la Comunitat Valenciana per als seus projec-

tes i informes.
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Figura 11. Visor de mapes de població municipal




	ACTES DE LA X JORNADA D’ONOMÀSTICA. GANDIA, 2016 
	[][] visualització a doble pàgina
	[] visualització pàgina a pàgina 
	Q Buscar

	Presentació
	Treballs presentats
	Gabriel Garcia Frasquet: «Gandia, València la Xica: pixavins i delicades»
	Antoni Garcia i Osuna: «El cens de 1857 de Xeresa: anàlisi onomàstica»
	Ferran Garcia-Oliver: «Usos i abusos de la toponímia. Toponímia major de la Safor»
	Joan Giner Monfort: «Els pobles de la Safor (i alguns dels veïns) parlen els uns dels altres»
	Francesc Hernández Flor: «Topònims de la Safor als Estats Units d’Amèrica»
	Abelardo Herrero Alonso: «Toponomástica urbana de Gandia con anterioridad a la existencia de planos»
	Antoni Mas i Forners / Joan-Lluís Monjo i Mascaró / Josep Mas i Martí: «L’aportació onomàstica balear a la Safor en el segle XVII»
	Honorat Ros i Pardo: «Zootopònims en les comarques centrals del País Valencià. Notes per a un catàleg»
	Vicenç M. Rosselló i Verger: «‘Nou’ i ‘nova’ a la toponímia urbana, a propòsit de Gandia »
	Abel Soler: «Els noms dels pobles de la Safor com a reflex de la història de la comarca»
	Vicent Terol i Reig: «L’endemà de la conquesta: l’antroponímia i la toponímia de Gandia (1290-1330)»
	Santiago Yudici Oliver / Carlos Embuena Puerta: «La toponímia en els projectes de l’Institut Cartogràfic Valencià»



