Actes de la XIII Jornada d’Onomàstica

Toponímia Urbana

Castelló de la Plana 2021

Actes de la XIII Jornada d’Onomàstica

Toponímia Urbana

Castelló de la Plana 2021

COL·LECCIÓ ACTES, 23
© dels textos i de les fotograﬁes: els autors
© de l’edició: ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Edita: Publicacions de l’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA
Avinguda de la Constitució, 284. 46019 València
avl@gva.es - www.avl.gva.es
Disseny i maquetació: Espirelius
ISBN: 978-84-482-6599-1
Depòsit legal: V-2089-2021

Actes de la XIII Jornada d’Onomàstica

Toponímia Urbana

Castelló de la Plana 2021

Introducció
Emili Casanova Herrero  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 09
Treballs presentats
Vicent Anyó Garcia
Criteris per a l’elaboració del nomenclàtor de les vies públiques del terme municipal de València  .  .  .  .  . 15
Andreu Beltran Zaragozà
Proposta de nomenclàtor viari urbà de Benassal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Joan Bell-lloc
Toponímia urbana dels diversos Benagéber/Benaixeve: un cas especial de trasllat toponímic . .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
Jesús Bernat Agut
Taller de toponímia urbana. Dictats de la cultura . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Gabriel Bibiloni
Els criteris normatius en la fixació dels noms dels carrers de Palma . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Carmen Cabanes Mata / Jaume Garcia Llorens / Francesc Mezquita Patuel / José Vidal Reboll
El nomenclàtor de la ciutat de Castelló en el web municipal: una proposta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Joan Castaño García
Toponímia urbana d’Elx: història i evolució .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
Luis Fernández Gimeno
El triomf de la revolució liberal de 1840 en el nomenclàtor de València .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
Joan Ferreres i Nos
Noms dels carrers del Maestrat i dels Ports: criteris de fixació  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
Antoni Garcia Osuna
Toponímia urbana del nucli primigeni de Montcada de l’Horta:
motivacions, substitucions i reposicions al llarg de la història . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 119
Lluís Gimeno Betí
La nostra toponímia al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura: una visió sumària . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
Aureliano J. Lairón Pla / Rubén Pastor Bautista
El santoral en el nomenclàtor urbà alzireny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149

Francesc Xavier Martí i Juan
El mapa urbà de la memòria de Castelló (la Ribera Alta)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 161
Joan Carles Membrado-Tena
La influència del relleu a la toponímia urbana de Castelló .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
Ferran Olucha Montins
Dels noms dels carrers del centre antic de la ciutat de Castelló .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 187
Josep Palomero
Toponímia urbana de Borriana . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 219
Josep Miquel Ribés Pallarés / Magí Espinach i Briansó
Toponímia urbana de Vilanova d’Alcolea .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249
Rafel Sena
Aproximació a la toponímia urbana de la ciutat de València .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 265
Taula redona de les oficines de Promoció de l’Ús del Valencià
sobre la normalització de la toponímia urbana . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 275
Apèndix
Propostes de l’AVL davant de la tria de noms i de la retolació dels carrers
dels municipis valencians .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 283

Introducció

[8]

INTRODUCCIÓ

Emili Casanova Herrero
[Acadèmia Valenciana de la Llengua - Universitat de València]

els processos de normativització de topònims.
De fet, esta és una pràctica que ja s’ha dut a terme a petició de molts ajuntaments, però també
a iniciativa de la institució, com per exemple, en
el cas de la proposta a l’Ajuntament d’Alacant
de recuperació del topònim rural i tradicional el
Tartanell (segle xvii).
- Perquè cada vegada més els noms de carrer són
estudiats dins d’altres àmbits que no són el de
l’onomàstica pròpiament dit, com ara el de la
literatura o el de la memòria històrica.

A pesar que les competències sobre la denominació
dels carrers són pròpies dels governs municipals, l’AVL ha volgut dedicar la tretzena jornada anual d’Onomàstica a la toponímia urbana per sis raons:
- Perquè l’ampliació imparable de la urbanització del
territori comporta la dificultat de supervivència de
la toponímia tradicional, l’element més transparent de la memòria lingüística, històrica, social i
col·lectiva de cada poble, engolit per la construcció de nous polígons, urbanitzacions, carrers, etc.
- Perquè el topònim rural, que és part del patrimoni immaterial, s’ha d’intentar salvaguardar dins
de la toponímia urbana sempre que es puga. En
este sentit la protecció d’esta toponímia tradicional ha d’estar per damunt de l’homenatge a
personatges honorables.
- Perquè s’ha de cuidar el vestit gràfic del topònim
urbà (el que més presència i freqüència d’ús té
per als ciutadans), atenent la normativa i les característiques de la zona.
- Perquè s’ha d’enviar una crida a les autoritats
municipals remarcant que el topònim és un element d’unió i harmonia i no una excusa per a
imposar discursos partidistes o oportunistes del
signe que siga.
- Perquè cal que l’AVL s’oferisca a col·laborar amb
tots els municipis en la presa de decisions i en

El lloc elegit per a la celebració de la jornada, que
ha tingut molt bona acollida per part d’ajuntaments, oficines de normalització lingüística, tècnics lingüístics i estudiosos, va ser el municipi de Castelló de la Plana, capital
d’una zona on la toponímia urbana està molt estudiada i
tractada amb delicadesa. La idea era que l’esdeveniment
tinguera lloc durant l’abril del 2020, però la pandèmia ho
va impedir en eixa ocasió i en una altra posterior; per això
es va ajornar fins al 25 de setembre del 2021, data en què
es farà en format reduït. En esta ocasió es presentaran els
estudis ja redactats en les Actes, tot trencant la tradició de
fer-ho en la jornada de l’any següent, que correspondria en
este cas a la XIV Jornada d’Onomàstica sobre talassonímia
i projectes en l’ensenyament (ciutat d’Alacant, desembre
del 2021).
[9]
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nomenclàtor en el web municipal), dos sobre la
ciutat de València, i altres sobre Alzira (el santoral en el nomenclàtor), Benaixeve (toponímia
traslladada), Montcada (motivacions i substitucions), l’Horta (els malnoms en els carrers) i
Castelló (mapa urbà de la memòria).
- El taller impartit pel millor toponimista de camp
del país, que és Jesús Bernat, sobre la toponímia
de carrer com una aula oberta.
- La transcripció de les intervencions de la taula
redona, coordinada per Imma Cerdà, sobre el
treball i l’experiència dels tècnics lingüístics i
ajuntaments en el procés de normalització de la
toponímia local, tant en l’acte de triar un nom,
com en el d’explicar breument qui són els personatges que donen nom als carrers o el significat i motivació dels noms topogràfics.
- I, a més, com a homenatge i gratitud pel centenari
del Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura, l’article del professor Lluís Gimeno sobre
«L’Onomàstica en el BSCC».

El present volum està format per les conferències,
ponències, comunicacions, tallers i taules redones dictades en
la jornada. No vull destacar-ne cap per damunt d’una altra, ja
que totes tenen un gran nivell d’exigència i aporten un ventall
de propostes important al coneixement pràctic de la toponímia urbana, fruit d’estudis fets durant anys i d’una experiència prèvia en el tema tractat; per això explicaré de manera
succinta i agrupada els diferents treballs presentats:
- Una conferència d’un gran expert de fora del territori valencià, Gabriel Bibiloni, autor de la toponímia urbana de Palma de Mallorca, una de
les millors obres de la nostra àrea lingüística i
model per a nous treballs de temàtica similar.
- Quatre ponències sobre les quatre zones o governacions de l’antic Regne de València: una sobre
el Maestrat i els Ports, feta per Joan Ferreres, el
major expert del nord de Castelló; una altra de
Ferran Olucha, autor del millor estudi sobre la
toponímia històrica urbana d’un municipi valencià; la tercera, de Rafael Sena, que després
de 40 anys de recollida de materials i buidatge
de fonts ha fet l’obra total sobre la nomenclatura urbana de València, amb una explicació
exhaustiva de cada topònim, sempre des de la
reivindicació de la toponímia històrica per damunt de la toponímia honorífica (que de fet ha
triomfat en la capital valenciana), i la quarta de
Joan Castaño, autor d’un llibre impagable sobre
la toponímia urbana d’Elx: tots han explicat en
els seus treballs com treballar esta matèria i
també han aportat fonts, guies, suggeriments i
explicacions clares i d’interés general per a tots
els valencians.
- Onze comunicacions complementàries sobre diversos aspectes de la toponímia urbana fetes
per bons especialistes, autors ja de molts treballs sobre la matèria o dedicats a gestionar
canvis toponímics des de fa molts anys. En
concret, cinc de la zona de Castelló (Vilanova
d’Alcolea, Borriana, Benassal i dos sobre Castelló
de la Plana, una sobre el relleu i l’altra sobre el

El llibre el clouen unes propostes de l’AVL davant de
la tria de noms i de la retolació dels carrers dels municipis
valencians, que completen els criteris gràfics que ja es van
establir en el manual Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana (2015), aprovat per unanimitat de la Secció
d’Onomàstica de l’AVL.
S’hi presentaran també diversos fullets toponímics
de la col·lecció «Toponímia dels pobles valencians» de l’AVL
(Castelló de la Plana, Cabanes i les Coves de Vinromà); així
com les actes de la Jornada sobre Onomàstica Hispànica, i
també altres activitats relacionades amb la toponímia com
l’exposició «Lingüistes pel carrer».
Com en totes les jornades celebrades fins ara, la col·
laboració estreta entre l’AVL i l’Ajuntament de Castelló ha
sigut la clau de l’èxit de la jornada, tant pel que fa a l’organització com a la presència de públic, professionals i aficionats
de la toponímia, i de la premsa. I entre tots, voldria destacar
el treball de Jaume Garcia Llorens, tècnic de l’Ajuntament, i de
Ferran Olucha, per la passejada pels carrers de Castelló de la
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Plana, i el de Maite Mollà, el pilar de l’onomàstica acadèmica,
per cuidar els detalls de tot tipus. També voldria agrair el treball de Joan Manuel Asensi, doblement actiu, per comunicar
a tots la Jornada com sempre ha fet, el de Josep Lluís Pitarch,
per ocupar-se de tots els aspectes organitzatius, el de Leo Selva, per tindre a temps els fullets de toponímia municipal, el
de Pepa Martínez, per la correcció dels treballs, i finalment el
d’Emili Sáez, que una vegada més, ha curat l’edició en temps
i forma, millorant els treballs presentats.
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Criteris per a l’elaboració del nomenclàtor de les vies públiques
del terme municipal de València

Vicent Anyó Garcia
[Cap del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament de València]

Antecedents històrics i metodologia
El terme municipal de València, que inclou l’Albufera,
la Devesa i els pobles annexionats entre la darreria del segle
xix i la primeria del xx, compta amb una gran riquesa toponímica. En este sentit, l’any 1982, l’Ajuntament de València va
publicar un mapa amb la toponímia de l’Albufera i la Devesa
que va servir per a fixar els noms de mates, séquies, motors,
tancats, muntanyars, mallades, platges, etc.
Pel que fa a la toponímia urbana, tot i el constant
avanç urbanístic al llarg del terme, amb poc aprofitament dels
topònims preexistents, i el mal entés cosmopolitisme, sobretot a partir de la segona meitat del segle xix (amb canvis com
ara: carrer dels Àsens per carrer [del tinent] d’Espada,1 carrer de Renglons per Arquebisbe Mayoral, plaça de Sant Jordi
per Rodrigo Botet, carrer del Fumeral per Quevedo, carrer de
l’Empedrat per Murillo, etc.) s’hi han conservat gran quantitat
de noms procedents de l’època foral. Ni tan sols els diversos
episodis bèl·lics, durant els quals s’ha volgut renomenar molts
noms de lloc, i l’intent generalitzat de castellanització, a partir
del segle xviii, han aconseguit canviar-ho tot —més enllà de
les traduccions o adaptacions literals (per exemple, Cerrajeros
per Manyans o Cuarte per Quart)—, com a mínim, pel que
fa a Ciutat Vella. Això sí, del segle xix ençà han augmentat
exponencialment els antropònims fins a arribar molt prop del

50% del total. Amb el problema que això suposa, perquè són
l’objectiu prioritari dels canvis per raons ideològiques.
També és cert que, contràriament a altres grans ciutats, incloent-hi les del nostre àmbit lingüístic, la toponímia
del terme municipal de València ha donat lloc a poca producció investigadora amb una visió de conjunt. De fet, des de
les obres de referència dels segles xviii i xix (Tosca, Orellana,
Boix, Carboneres, Cruïlles, etc.) és pràcticament inexistent. En
canvi, sí que s’han anat publicant un seguit d’obres referents
a pobles, barris, etc.
Amb estos antecedents, diversos nomenclàtors preexistents, els acords presos per les autoritats locals, consultats
a l’Arxiu Històric Municipal,2 i tenint en compte la bibliografia
general i l’especialitzada, a partir de 1993 (amb l’acord de la
Comissió de Govern, de 12 de febrer, de denominació exclusivament en valencià de les vies públiques de la ciutat, ratificat
2. Són d’un interés especial: el nomenclàtor d’Asensio Cañizares (1876), que
inventaria molts dels canvis produïts a la segona meitat del segle xix; l’acta
de la Comissió Gestora de l’Ajuntament de València de 19 de juny de 1939,
amb els canvis de denominacions de vies públiques més significatius després
de la Guerra Civil; l’acta de la Comissió Permanent de 28 d’agost de 1940,
on continuen els canvis produïts pel final de la contesa bèl·lica; l’acta de
la Comissió Permanent de 4 de juliol de 1946, amb denominació de nous
carrers amb noms de personatges històrics valencians —entre altres, Roís
de Corella, Berenguer de Montoliu, Pere Compte, etc.—, darrere dels quals hi
ha el bon criteri del cronista Carreres; l’acta de la Comissió Permanent de 2
de setembre de 1948, en la qual s’acorden diversos canvis de denominació,
denominacions noves i es resolen algunes duplicitats; i l’acta de la Comissió
Permanent de 24 d’abril de 1959, en la qual s’acorden canvis de denominació
i denominacions noves de barris acabats de construir, alguns com a conseqüència de la riuada de 1957, com ara la Fontsanta.

1. Hem d’agrair a Rafa Sena —investigador incansable durant molts anys de
la toponímia urbana de València, que té previst fer-ne una publicació— la
informació sobre este personatge.
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el 28 de juny de 1996 per l’acord unànime del Ple d’aprovació
del Reglament sobre l’ús i la normalització del valencià al municipi de la ciutat de València, tot i que no es va publicar en el
BOPV fins al 2005)3 vam emprendre de manera sistemàtica
l’elaboració del Nomenclàtor de les vies públiques del terme
municipal de València, que inclou les vies de la ciutat i dels
pobles que formen part del seu terme. Amb esta finalitat es
va establir un model de fitxa que inclou la denominació oficial
fins a eixe moment, la data de l’acord, la denominació tradicional, popular i altres —si n’hi ha—, la denominació adoptada
en valencià, l’entrada i l’eixida a la via pública, el barri i el districte al qual pertany, i les fonts documentals —si n’hi ha—.4
Finalment, l’any 1998 el vam donar per enllestit.5
Però este nomenclàtor, utilitzat per la corporació per
a la retolació de carrers pròpiament dita, però no en la resta
d’usos municipals (padró, tributs, etc.), va haver de conviure
de manera oficiosa durant díhuit anys amb el nomenclàtor
oficial majoritàriament en castellà.
En concret, fins al 29 de gener de 2016, quan la Junta
de Govern Local va aprovar, com a oficial de l’Ajuntament de
València, el Nomenclàtor de les vies públiques del terme municipal de València (http://www.valencia.es).

perar/restituir la forma valenciana, que havia estat traduïda o
adaptada (de vegades, deformada) al castellà.6
1. Els apel·latius o noms genèrics de les vies públiques
D’acord amb els criteris generals de denominació de
topònims urbans hem escrit amb minúscula —llevat d’inicial
absoluta— els apel·latius que formen part del nom de les vies
públiques i amb majúscula cadascun dels mots plens que el
componen.
Així mateix, hem eliminat qualsevol duplicitat d’apel·
latius (Pujada del Toledà, Volta del Rossinyol, en comptes de
carrer de la Pujada del Toledà, carrer de la Volta del Rossinyol).
2. Les partícules
Hem mantingut l’ús de la preposició de i de l’article
determinat en tots els casos, encara que col·loquialment
no s’utilitzen (carrer d’Alacant, carrer dels Alacreus), exceptuant només els casos en què el topònim és un adjectiu
(carrer Major).
Quant a l’article personal en/na, també l’hem mantingut i l’hem escrit amb minúscula (carrer d’en Colom).
En canvi, els articles dels topònims no valencians no
adaptats s’han escrit amb majúscula (carrer d’El Caney).
D’altra banda, hem eliminat l’equivalència del tractament castellà Don (Armando Palacio Valdés, Joan d’Àustria),
llevat d’usos fossilitzats (Don Quijote de la Mancha) o col·
loquials (Casa de Don Carlos).

Criteris lingüístics
Cal remarcar el fet que l’elaboració del nomenclàtor
no ha consistit en una mera traducció/adaptació dels topònims originals, sinó que en molts casos ha suposat un treball
d’investigació per a fixar els noms i en ocasions per a recu-

3. Variants valencianes
En tots els casos hem optat per conservar o introduir les formes valencianes, com ara Hedra, Murtereta, Fraules, Lloria, etc.

3. Un acord anterior de la Comissió Municipal Permanent, de 13 de maig
de 1977, establia que les vies públiques de la ciutat de València s’havien de
retolar bilingües, en valencià i en castellà. El desenvolupament d’este acord va
ser mínim. D’altra banda, la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, article 15.1, establix que «El nom de les vies urbanes serà
determinat pels ajuntaments corresponents».
4. Aprofitem per a expressar l’agraïment als alumnes de pràctiques que han
col·laborat a omplir les més de 3.000 fitxes, tasca encara inacabada. El projecte també comprén la publicació de tota eixa informació, quan siga possible,
en el futur web del Gabinet de Normalització Lingüística (GNL). Vegeu un
exemple de fitxa en la pàg. 8.

6. En són exemples: Torre Macana per Torre Maçana, Caballo per Cavalló, o
el cas curiós de Blanquerías —plural castellanitzat d’una paraula inexistent
en castellà—, que vam fixar en el nomenclàtor amb la forma Blanqueria, per
considerar-la més fidel al topònim històric.

5. Cal tindre en compte que un nomenclàtor de vies públiques sempre està
viu, és a dir, mai no és definitiu, amb continus canvis de vies que es retolen de
nou, algunes que canvien de nom i altres que desapareixen.

[ 16 ]

Criteris per a l’elaboració del nomenclàtor de les vies públiques del terme municipal de València

4. Onomàstica

a) 1238-1870 (creació del Registre Civil), el nom i
els cognoms en valencià (Jaume Roig, en Sanç).
b)Des de 1870 fins a l’actualitat, segons el nom i els
cognoms utilitzats per cadascú (Frederic Jordan i
Calvo, Alejandra Soler). Però hem normalitzat els
cognoms valencians quan van precedits de noms
comuns que formen part del topònim (camí de
l’Alqueria de Chilet, per Gilet; camí de l’Alqueria de
Casani, per Cassany).
2. Foranes, en la seua llengua (Alessandro Volta,
Archer i Anne Huntington, Federico García Lorca, Jules Verne,
Karl Marx).

4.1. Els antropònims
L’Ajuntament de València no ha establit mai un criteri sobre els elements que ha d’incloure el nom propi d’una
persona que denomina una via urbana (carrer de Camarón,
carrer d’Isabel de Villena, plaça de Vicent Andrés Estellés). Tradicionalment s’han utilitzat els imprescindibles per a identificar-lo en el moment de prendre l’acord. Però amb els pas dels
temps, això no funciona sempre.
De vegades el nom va precedit del càrrec o ocupació (carrer de l’Alcalde Reig, carrer del Pintor Sorolla, carrer de
l’Erudit Orellana).7
Quant a la conjunció i entre cognoms, s’ha conservat en els casos que la persona la utilitzava (plaça de Vicent
Badia i Marín, cronista valencià). I el mateix s’ha fet amb els
cognoms castellans (Gran Via de Ramón y Cajal).
Hem partit de la norma general de respectar el nom
utilitzat per cadascú. A més a més, la Comissió de Govern per
acord de 16 d’abril de 1999 va matisar els seus acords de 12
de febrer de 1993 —mitjançant el qual es va establir la retolació de vies públiques exclusivament en valencià— i de 21
de juny de 1996 —que establia que l’exclusivitat de l’ús del
valencià en la retolació de vies públiques «no serà d’aplicació
als noms propis de persona, quan ho sol·liciten aquelles persones lligades amb els afectats per parentiu de primer grau, o
es jutge oportú i ho propose la Comissió Informativa de Cultura»—, en el sentit de «mantindre els noms propis d’origen,
sense cap traducció, en la retolació de les vies públiques».
A banda d’això, hem diferenciat dos grans apartats:
1. Persones nascudes a terres valencianes o que hi
hagen viscut, a més de les referències documentals sempre
que ha sigut possible. Al seu torn, en este apartat hem distingit dos etapes:

4.2. Traduïbilitat dels noms
4.2.1. En relació amb els personatges estrangers,
també hem seguit la norma, excepció de la general expressada més amunt, i hem transcrit en
valencià els noms dels papes, sants, reis i personatges històrics —tots ells designats primordialment pels noms de fonts— (Joan XXIII, Sant
Pancraç, etc.), llevat d’un cas concret per raons
extralingüístiques (Colón en comptes de Colom).8
4.2.2. En el cas dels exotopònims hem utilitzat la
forma tradicional o històrica en valencià (Conca,
Terol, Magúncia, Bolonya, etc.). I també en el cas
de poblacions de les comarques castellanoparlants del territori valencià (les Alcubles, Sogorb,
etc.). Quan no n’hi ha, s’ha deixat la forma en
la llengua originària (Motilla del Palancar, Buenos
Aires, etc.).
5. Data
Quan el nom de la via urbana és una data (llevat
dels anys en les dates completes i dels segles), s’ha escrit amb
lletres (avinguda del Primer de Maig, carrer del Tres d’Abril de
1979).

7. La Comissió de Govern, en la sessió del 25 de febrer de 1994, va acordar
«que les plaques de retolació de vies públiques arrepleguen en la part inferior,
i sense formar part del nom del carrer, una breu explicació de qui és el personatge al qual va dedicat el carrer i sempre que siga possible es faça el mateix
en els casos que el carrer no es dedica a una persona». Cal dir que sí que s’ha
tingut en compte la primera part de l’acord esmentat (per exemple, carrer de
Simone de Beauvoir, filòsofa), però no la segona.

8. La retolació en valencià al carrer cèntric de la ciutat que du el nom de [Cristòfol] Colom es va posar als anys huitanta del segle passat, amb contestació
mediàtica molt forta i argumentació banal en alguns mitjans locals. Posteriorment la corporació va adoptar la denominació en castellà una altra vegada i Metrovalencia, empresa pública que depén de la Generalitat Valenciana,
també va adoptar el nom en castellà per a l’estació corresponent.
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6. Les formes col·loquials
Hem mantingut les formes col·loquials tradicionals
pervivents en el nomenclàtor original (Caragolero, Queradilla,
Vinyero, etc.), en algunes ocasions en castellà (Cachondo), totes pertanyents a l’entorn rural de la ciutat.
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7. Els canvis fonètics i ortogràfics
Hem respectat formes no normatives per ser tradicionals (Bult per Vult). Hem reintroduït el nom original quan
hem obtingut referències documentals suficients (Boatella
per Botellas), però quan les referències no eren concloents
hem seguit la regla general de no alterar els topònims —tot
i tindre clar que molt probablement es troben deformats
(Pollastre)—.9 Així mateix, hem respectat els cognoms pluralitzats que fan referència a famílies —diversos membres o
senceres— (Alacreus, Castellvins, Crespins, Falcons, Gascons,
Jofrens, Medines, Ridaures, Vivons), perquè en molts casos provenen de l’època foral.
8. Duplicitats
El nomenclàtor original conté diverses duplicitats
que haurien de ser esmenades. N’hi ha de dos tipus:
a) Dos vies dedicades a una mateixa persona amb
denominacions semblants (Francesc Tàrrega i Canonge Tàrrega, Humanista Furió i Humanista Frederic Furió, Mossén Fenollar i Bernat Fenollar) o
diferents (Mare Sacrament i Santa Maria Micaela).
b) Dos vies que tenen el mateix nom com a conseqüència de donar la versió en valencià, perquè en
el nomenclàtor original n’hi havia un en castellà
(Carpinteros) i un altre en valencià (Fusters)10 o
els dos en castellà amb una mateixa equivalència
en valencià (Astilleros i Atarazanas).
9. En castellà Pollo, nom d’un carrer proper, però diferent, al del Gall, este
últim desaparegut amb l’obertura del carrer de la Pau. Per tant, la hipòtesi
recurrent, sense cap prova documental, que el carrer del Pollastre —amb tota
probabilitat una deformació d’un topònim desconegut per a nosaltres— és el
suposat carrer del Call, que va donar Gall, cal descartar-la.
10. Quan es van retolar alguns carrers del polígon Vara de Quart amb noms
de gremis no es va tindre en compte que en el cas dels Fusters ja hi havia un
carrer a Benimàmet amb el nom de Carpinteros. Tot i això, hi ha constància
documental que a l’hora de l’annexió de diversos pobles al terme municipal
de València es van revisar i resoldre les duplicitats.
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Fitxa del carrer de la Mare de Déu de la Cabeça
Denominació oficial (fins a gener de 2016): Virgen de la Cabeza, calle
Data de l’acord: febrer de 1981
Denominació tradicional:
Altres denominacions: Héroes Virgen de la Cabeza
Denominacions populars:
Denominació adoptada en valencià: Mare de Déu de la Cabeça, carrer de la
Entrada: carrer de Pius XI
Eixida: carrer de les Tres Forques
Parròquia:
Partida:
Barri: Vara de Quart
Districte: Patraix

Fonts documentals: advocació mariana procedent d’Andújar, Jaén, on hi ha el santuari de la Virgen de la Cabeza. En
este cas el terme cabeza fa referència al cim més o menys pla d’una muntanya o d’una serra: el santuari està situat al
cerro de la Cabeza. L’esmentada advocació té una tradició de més de quatre segles a terres valencianes, en concret, a la
ciutat de Burjassot, on la va dur el patriarca sant Joan de Ribera (Sevilla, 1532 - València, 1611), arquebisbe i virrei de
València, i senyor de Burjassot, al començament del segle xvii. Així, l’any 1604 va regalar una imatge d’esta verge per a
l’ermita de Sant Roc, que a partir d’eixe moment es va denominar també Verge de la Mare de Déu de la Cabeça. I des
d’aleshores s’hi venera com a patrona. Eixe és el nom que rep, en valencià, a Burjassot, on, a més a més, hi ha l’avinguda de la Mare de Déu de la Cabeça.
El dit nom està documentat en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, de J. Corominas i J. A. Pascual
(Ed. Gredos, 1980, s. v. cabeza): «cabeza aparece en la misma acepción (de cabezo ‘cerro’) en Berceo, S. Dom. 187, en
Nebrija, etc., y en la toponimia (Ntra. Sra. de la Cabeza en Jaén; Mare de Déu de la Cabeça en Burjassot, Valencia)». Cal
fer notar, tal com diu el diccionari, que cabeza tenia ç sorda en castellà antic (cabeça) i conserva esta pronunciació en
judeoespanyol. D’altra banda, en valencià antic cabeça tenia l’accepció actual de cap (de persona) i de cabeç, ‘part més
elevada d’un terreny muntanyós’ i ‘cim de cap més o menys aplanat’.
Documentat també en l’Onomasticon Cataloniae (s. v. cabeça), de Joan Coromines.

[ 19 ]

Vicent Anyó Garcia

Carboneres Quiles, Manuel (1873): Nomenclátor de las puertas, calles y plazas de Valencia: con los nombres que hoy tienen y que
han tenido, València: Imprenta del Avisador Valenciano.
Carrero, Anastasio (1866): Nomenclátor de los cuarteles y barrios en
que se divide la ciudad de Valencia, con espresión de las calles
y número de las casas que corresponden a cada uno, València:
Imprenta de Salvador Martínez.
Casanova Herrero, Emili (2000): «Les observacions toponímiques de
Marcos Antonio de Orellana», Estudis de toponímia valenciana,
València: Editorial Denes.
Coromines, Joan (1991): Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana, 9 volums, Barcelona: Curial Edicions Catalanes.
— (1997): Onomasticon Cataloniae, 8 volums, Barcelona: Curial Edicions Catalanes.
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones (1964): Callejero
del término municipal de Valencia, 2a edició, Madrid.
Domínguez Barberà, Martín (1953): Valencia, Barcelona: Ed. Noguer.
Esclapés de Guió, Pasqual (1805): Resumen historial de la fundación
y antigüedad de la ciudad de Valencia de los edetanos ó del Cid
(còpia facsímil, València: Librerías París-Valencia, 1979), València.
Garulo, José (1852): Valencia en la mano, ó sea manual de forasteros
(còpia facsímil, València: Librerías París-Valencia, 1979) València: Imprenta y Librería de D. Julian Mariana.
Gavara Prior, Joan J. et al. (2003): El plano de Valencia de Tomás Vicente Tosca (1704), València: Generalitat Valenciana.
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura (1999): Criteris de
traducció de noms, denominacions i topònims, col. «Criteris Lingüístics», 3, Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Gil Salinas, Rafael; Palacios Albandea, Carmen (2003): Las calles de
Valencia y pedanías.
El significado de sus nombres, 2a ed., València: Ajuntament de València.
Gran Enciclopèdia Catalana (1994-1995), Barcelona.
Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana (2005), 18 volums,
València: Editorial Prensa Valenciana.
Guirau, Alfons (1995): «Toponímia de l’Albufera», Materials de Toponímia, vol. 1, València: Denes.
Herrera, José María et al. (1985): Cartografia històrica de la ciutat de
València. 1704-1910, València: Ajuntament de València.
Hinojosa Montalvo, José (2014): Una ciutat gran i polpulosa, Toponimia y urbanismo en la Valencia medieval, 2 volums, València:
Ajuntament de València.
Institut Cartogràfic de Catalunya (1985): Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització, Barcelona.
Lamarca, Luis (1848): Valencia antigua, ó sea relación de las puertas,
calles y plazas que tenía dicha ciudad en los siglos mas inmedia-

tos a la conquista y las que respectivamente le corresponden en
el día (còpia facsímil, València: Librerías París-Valencia, 1994),
València: Imprenta de José Ferrer de Orga.
Latorre, Eduardo (1884): Indicador de las calles y plazas de la ciudad
de València con expresión de los distritos y barrios á que pertenecen según la nueva división municipal, València: Imprenta de
Emilio Pascual (p.
Llopis, Amando; Perdigón, Luis (2012): Cartografía histórica de la ciudad de Valencia (1608-1944), València: Universitat de València.
Millo, Llorenç, Carrers i racons de València (1980), València: Imprenta
Nácher.
Moreu-Rey, Enric (1982): Els nostres noms de lloc, Palma de Mallorca:
Ed. Moll.
Orellana, Marcos Antonio de (1924), Valencia antigua y moderna, 2
volums (còpia facsímil, València: Librerías París-Valencia, 1985)
València: Acción Bibliográfica Valenciana.
Rosselló Verger, Vicenç (2004): Toponímia, geografia i cartografia,
València: Universitat de València.
Salvador i Montserrat, Vicente (marqués de Cruïlles) (1876): Guía urbana de Valencia antigua y moderna, 2 volums (còpia facsímil,
València: París-Valencia, 1979), València: Imprenta de José Rius.
Sanchis Guarner, Manuel (1985): La ciutat de València. Síntesi d’història i geografia urbana, València: Ajuntament de València.
Sanchis Pallarés, Antonio (1997): Historia del Cabanyal. Poble Nou de
la Mar (1238-1897), València: Javier Boronat Editor.
— (2005): Historia del Grau, València: Carena Editors.
— (2012), Historia de la Malvarrosa, València: Editorial Berlín.
Solaz Albert, Rafael (2012): El Carme. Crónica social y urbana de un
barrio histórico, València: Ajuntament de València - Consorci de
Museus.
Teixidor, M. Jesús (1982): València, la construcció d’una ciutat, València: Institució Alfons el Magnànim.

[ 20 ]

Proposta de nomenclàtor viari urbà de Benassal

Andreu Beltran Zaragozà
[Universitat Jaume I]

Presentem els resultats del treball realitzat per a
l’elaboració d’un nomenclàtor de toponímia urbana de Benassal que reunisca les formes que s’han de considerar oficials
una vegada aprovades per l’Ajuntament.
Per a la confecció de la proposta final que reuneix el
nom dels carrers, les avingudes, els carrerons, els atzucacs i les
places del nucli urbà de Benassal, s’han tingut en compte les
directrius i els criteris de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
per a la fixació de la toponímia publicats l’any 2015.1
Es parteix de l’estudi dels topònims oficials dels espais viaris urbans actuals. Es valora la idoneïtat de les denominacions, atenent els criteris de normalització reconeguts.
Es revisen la correspondència biunívoca entre un espai identificat i una denominació pròpia, la persistència de denominacions tradicionals populars, l’adequació de la llengua del
topònim al seu territori i les característiques formals i lingüístiques. Es proposen solucions als problemes detectats.
Es delimiten els espais viaris mitjançant la confecció
de fitxes i es determinen els espais sense nom.
Es fa una proposta de nous noms per als espais que
no en tenen. S’analitzen les plaques de les façanes que hi ha
actualment, es detecten els aspectes que cal millorar i es presenten les recomanacions per a l’elaboració de noves plaques.
Finalment es reprodueix la proposta de nomenclàtor,
amb la llista de topònims per a ser discutida i esmenada, si
cal, per una comissió de toponímia de l’Ajuntament.

1. El poble
Benassal és un municipi valencià amb el codi postal
12026, amb una població de 1.063 habitants.2 Com la majoria
de pobles de la part muntanyenca occidental de la comarca
del Maestrat i de la resta del País Valencià està patint un acusat i continu despoblament.3
Les cases del poble estan situades en la part inferior
de dues elevacions que conflueixen formant una vall per on
transcorre d’est a oest el barranc de la Vila o de la Codina. Originalment la vila ocupava la falda de l’elevació orientada cara
al sud, que culmina amb unes altures de 900 msnm a 960
msnm4 i on actualment també hi ha carrers, sols en una part
de l’elevació orientada de cara al nord, formada per muntanyes amb unes altures màximes que arriben als 1.000 msnm.5
El barranc de la vila, la part més baixa de població, transcorre
en un desnivell que va des dels 830 msnm fins als 815 msnm
i, per una banda i l’altra del riu, les cases arriben fins a l’altura
de 580 msnm, és a dir, que els carrers orientats de nord a sud,
tant els de la solana com els de l’ombria tenen un pendent

2. Xifra oficial de 2020, revisió del padró municipal l’1 de gener, Institut Nacional d’Estadística (INE).
3. Quan va començar el segle xxi tenia al voltant de 1.400 habitants (INE).
4. Amb els cims de la Solana (890 msnm), el coll d’en Timor i l’ermita de
Sant Roc (957 msnm), el Tossal (967 msnm) i l’ermita de la Magdalena (902
msnm).
5. Aquestes elevacions reben el nom de les Ombries i estan coronades per
les Forques (972 msnm), el castell d’Àsens (1.005 msnm) i el Bovalar (1.000
msnm).

1. Vegeu la bibliografia.
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aproximat del 10%; mentre que els que són paral·lels al barranc són, en general, més plans.
Els límits del sòl urbà6 del nucli de població capital
del municipi dibuixen un polígon irregular allargat amb unes
distàncies màximes aproximades d’oest a est, de 1.220 m, i
de nord a sud, de 780 m. El límit més occidental del sòl urbà
en el mapa cadastral està situat en la carretera CV-167 cap a
Vilafranca i el més oriental en la carretera CV-166 en direcció
Albocàsser i Castelló. El punt més septentrional es localitza en
l’antic camí d’Ares i el més meridional en la mateixa CV-166
en direcció a la Font d’en Segures i Culla.
Fora dels límits de sòl urbà marcat en el visor de cartografia cadastral hi ha edificis d’ús ramader o agrícola que
formen carrers.
El terme municipal compta amb nombrosos masos;
però actualment n’hi ha molt pocs d’habitats. És destacable
el nucli que conforma l’anomenat balneari de la Font d’en
Segures, a tres quilòmetres de la població, amb hotels, apartaments, restaurants i altres edificacions que formen carrers,
que s’habiten durant els mesos de l’estiu. Aquest treball el
limitem als espais viaris del nucli urbà principal.
Les primeres referències toponímiques al municipi
són del segle xiii, abans de la conquesta de Jaume I, i fan referència a un lloc anomenat Avinaçal (1213). Posteriorment,
el mateix any de la carta de poblament s’esmenta una propietat senyorial, també considerada heretat, amb el nom de
Venaçal (1939). Poc després es fa referència a un veí de Benaçal (1244) i més tard al castell i la vila de Vinaçal (1263).7
A principis del segle xiv, sota el domini del Temple
es va fortificar la població amb un ample mur conservat en
algun tram entre les cases. En aquest primer espai, la vila
ocupava els carrers actuals de la Mola, l’Església i els Carrerons. Un espai que explica el mateix topònim Mola, ja que
correspon al cim pla, lleugerament inclinat cap al sud, d’un
tossalot circular tallat per cingleres al voltant. Les parets de
roca formaven precipici molt pronunciat en la part occidental
per on transcorria el Torrentill, i també pel sud, on se situaven
els accessos costeruts a dos portals. El tram de mur del nord,

que s’alça sense cingle, encara es conserva amb el portal de la
Mola i va estar protegit per un vall i una barbacana.
Cap al 1380 l’Orde de Montesa finalitzà una segona fortificació que ampliava pel sud la vila amb un recinte rectangular que incloïa els llocs que ara corresponen a
la Placeta i el carrer Major, els quatre carrers paral·lels (de
Cavallers, de la Font, de Grau i de Sant Roc), en direcció al
barranc i el carrer Pla, transversal que els uneix per la part
més meridional. La defensa occidental d’aquesta ampliació
correspon al carrer del Mur amb una torre redona i les dues
torres quadrades en els dos cantons del sud, totes tres conservades actualment.
Posteriorment es van desenvolupar ravals extramurs per la part est seguint els camins d’Ares i Morella i el
d’Albocàsser i Sant Mateu, i per la part occidental les cases del
Torrentill i del carrer de Loreto seguint el camí de Vistabella
i Vilafranca. Pel sud, fora de les muralles, es va edificar en el
Planet seguint el camí de Culla.
El creixement demogràfic del segle xix i principis del
xx (el municipi va arribar als 3.000 habitants) comportà una
gran transformació en l’urbanisme de la vila. L’ampliació de
l’església tallà un carrer i actuacions de l’Ajuntament van ordenar els accessos des del nord amb la creació de rectes avingudes i la plaça de Balasc d’Alagó.
A mitjan segle xx s’urbanitzà l’accés des del balneari
de la Font d’en Segures amb la plaça de Joaquim Ballester i es
van adequar les avingudes de Castelló i de Vilafranca.
A finals del segle xx s’edifiquen nous habitatges en
les tres eixides per carretera; primer en l’avinguda de Vilafranca, i poc després en l’avinguda de la Font d’En Segures, en el
camí de la Pedrissa i en l’avinguda d’Albocàsser on s’han creat
nous carrers.
2. Regulació de la toponímia oficial i de la
senyalització
La tria dels noms de les vies públiques és competència exclusivament municipal segons l’article 15.1 de la
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). La regulació
d’aquesta tasca es concreta en l’Orde d’1 de desembre del
1993, de la Conselleria d’Educació i Ciència, sobre l’ús de les
llengües oficials en la toponímia, en la senyalització de les

6. Visor de cartografia cadastral.
7. Beltran Zaragozà 2019.
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vies de comunicació i en la retolació dels servicis públics en
l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.8
Per a ser oficials a tots els efectes, les denominacions aprovades per l’Ajuntament s’han d’incorporar al padró
municipal i s’ha de fer la comunicació oportuna a l’Institut
Nacional d’Estadística.
Els ajuntaments tenen l’obligació de mantenir actualitzades la nomenclatura i la retolació de les vies públiques,
a més de la numeració dels edificis, informació que han de
posar a l’abast de les administracions públiques interessades.
L’ús uniforme dels topònims és un element essencial
en la cartografia. El primer pas per aconseguir-ho és normalitzar la toponímia, és a dir, establir les formes correctes atenent
unes normes o uns criteris fixats. Els ajuntaments també han
de mantenir la cartografia corresponent, o si no n’hi ha, la
referència precisa de les adreces postals amb la cartografia
elaborada per l’Administració competent.9
3. Estat actual de la toponímia urbana de Benassal
3. 1. Les fonts
Per a conèixer l’estat actual de la toponímia urbana de
Benassal hem recorregut a tres tipus de fonts: llistes escrites de
topònims utilitzades per organismes oficials; mapes i plànols,
oficials i d’ús particular, on els topònims se situen en el lloc que
designen, i les plaques que hi ha en les façanes del poble.

Primer espai fortificat de Benassal a principis del segle xiv

3.1.1. Llistes de vies públiques del poble
[FAB] Fitxer de vies públiques, facilitat per l’Ajuntament de Benassal (2020).
[INE] Callejero del Censo Electoral. Fitxer de vies i
de trams de vies de 21/09/2020, Institut Nacional d’Estadística.10 Inclou les vies del balneari

de la Font d’en Segures i els masos del terme,
dades que no hem tingut en compte per al present treball.
3.1.2. Plànols del poble
[VCC] Visor de cartografia cadastral. Base cartogràfica de l’Institut Geogràfic Nacional. Seu electrònica del cadastre. En el mapa es pot observar
la delimitació de les illes de sòl de naturalesa
urbana i el parcel·lari cadastral urbà amb els topònims de les vies.11

8. Aquesta orde desplega la disposició final primera del Decret 145/1986, de
24 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana sobre senyalització
de vies i servicis públics en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
9. Article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals (modificat pel
Reial Decret 2612/1996). (AVL 2015, p. 20.)
10. El Callejero conté tota la informació que identifica plenament les vies
i trams de via que pertanyen a cada secció censal. https://www.ine.es/ss/
Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259952026632&p=1259952026632&pa
gename=ProductosYServicios%2FPYSLayout.

11. https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=12&mun
=28&refcat=7457701BE437.
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Taula 1
NOMBRE DE TOPÒNIMS REGISTRATS EN LES FONTS OFICIALS I D’ÚS
(a= avinguda; p= plaça; c= carrer; x= camí; y=carretera; t= travessia; b= barri; o= sense nom)
FAB

INE

77

VCC

76

VCV

73

PGM

70

POB

53

49

a

p

c

x

a

p

c

x

a

p

c

x

a

p

c

x

a

p

c

x

a

p

c

x

5

5

56

2

6

5

59

1

6

4

52

3

5

5

52

3

4

5

33

2

4

3

42

-

y

t

b

o

y

t

b

o

y

t

b

o

y

t

b

o

y

t

b

o

y

z

b

o

1

-

-

8

-

-

-

5

-

1

-

7

1

1

-

3

1

2

1

5

-

-

-

-

[VCV] Visor de cartografia. Institut Cartogràfic Valencià de la Generalitat Valenciana: https://visor.
gva.es/visor/, consulta de 29/12/2019.
[PGM] Plànol de Google Maps, actualitzat 31/
03/2020.12 L’hem incorporat perquè és molt
usat en la geolocalització per Internet, sobretot
amb els telèfons mòbils.
[POB] Les plaques oficials col·locades a les vies del
poble, fotografiades durant l’any 2020 i reunides per al seu estudi.

consisteix a assignar un únic nom normalitzat a cada lloc o
zona amb una identitat recognoscible.13
Atenent el principi d’univocitat, quan vam repassar
les sis fonts de la toponímia urbana de Benassal seleccionada
vam extraure les observacions que es recullen a continuació.
En la taula 1 es pot observar que el nombre total
de denominacions que reuneix cada font consultada no és
coincident en cap cas i varia en un interval que va entre els
49 topònims que figuren en les plaques de carrer i els 77
que recull el fitxer de vies públiques que ens va proporcionar
l’Ajuntament.

Amb les dades de les sis fonts vam comprovar en quina mesura es compleixen els criteris per a la normalització de
la toponímia urbana i es van determinar els aspectes en els
quals cal proposar de fer modificacions.

3.2.1. La univocitat
Els organismes internacionals recomanen el principi d’univocitat com l’ideal de normalització toponímica, que

3.2.1.1. Observacions sobre els genèrics
Els tipus de llocs de l’espai urbà de Benassal que presenten denominació pròpia en els plànols i fitxers, segons els
genèrics utilitzats són set: carrer, avinguda, plaça, camí, travessia, carretera i barri.
Quan observem els espais denominats en els plànols
o en la realitat del poble descobrim que a un mateix lloc no
totes les fonts li atribueixen el mateix genèric, per la qual cosa
varia el nombre de topònims classificats per genèrics en les
diferents llistes i mapes (vegeu taula 1).
La variació es concreta en els casos d’alternança següents:
a) avinguda/carrer. La via anomenada de Ramon
Vallterra es considerada carrer per totes les

12. https://www.google.com/maps/place/12160+Benassal,+Castell%C3%B
3n/@40.3793046,-0.1465294,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5f8df0
640e11b1:0x80c486a812ca933b!8m2!3d40.3797068!4d-0.141951.

13. AVL 2015, p. 31.

3.2. Estudi de l’estat actual dels noms de les vies
urbanes de Benassal
En aquesta primera part del treball vam revisar l’estat dels topònims de les vies urbanes de Benassal en l’actualitat tenint en compte l’aplicació o no dels criteris de normalització.
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Calle Pilar (VCC) per al carrer de la Caritat i el carreró sense eixida central.
Travesía Roquetes (VCC) per al carreró paral·lel al
carrer de Sant Isidre.
Calle sin nombre número 1 (VCC) és el carrer de la
Codina.
Aquests problemes estan resolts actualment i s’expliquen perquè la font VCC no s’ha actualitzat i
no recull les darreres modificacions del nomenclàtor municipal.

fonts (FAB, INE, VCC, VCV, PGM), tanmateix en
la placa figura el genèric avinguda.
b) avinguda/carretera. La via amb el nom de Vilafranca apareix amb el genèric avinguda en tres
fonts (INE, VCC, VCV) i com a carretera en dos
(FAB i PGM). No hi ha placa.
c) plaça/carrer. L’espai anomenat el Planet és considerat plaça en totes les fonts consultades (FAB,
INE, VCV, PGM) excepte en una que el considera
carrer (VCC). S’explica per la falta d’actualització d’aquesta font.
d) carrer/camí. Alternen els genèrics carrer i camí
en tres vies. L’anomenada de la Pedrissa rep el
genèric de carrer en tres fonts (FAB, VCC i POB) i
el de camí en les altres tres (INE, VCV i PGM). La
via amb el nom de sant Cristòfol porta el genèric
carrer en tres (INE, VCV i POB) i el de camí en
les altres tres (FAB, VCC i PGM), i l’anomenat del
Saulonar porta el genèric de carrer en cinc fonts
(FAB, INE, VCV, PGM i POB) i camí en una (VCC).
e) carrer/travessia. El mateix espai del poble rep el
genèric de travessia. En unes fonts travesía de
Teresa Pascual (VCV i PGM) i en altres es considera carrer amb dos noms diferents: calle Teresa Pascual (VCC) i carrer Llauradors (FAB, INE,
POB). Sols una altra via rep el genèric de travessia: travessia Roquetes (VCC, PGM).
f) El genèric barri sols apareix en PGM barrio LoretoTorro aplicat a un conjunt de 4 vies comunicades entre elles.
g) El genèric carreró s’aplica per a referir-se a vies
sense denominació callejón sin nombre (VCC).

3.2.1.2.2. El mateix nom per a dos vies confluents
En quatre casos una segona via o segment s’uneix
en un extrem al primer formant una L i els dos trams tenen el
mateix nom i numeració:
Calle Saulonar formada per una via principal i una
de petita perpendicular que conflueix pel nord
calle sin nombre nº 3, amb un sol número. (VCV).
En VCC la principal és calle sin nombre nº 2 i la
perpendicular calle sin nombre nº 3.
Calle Collets, una via principal i una de petita perpendicular que conflueix pel sud, sense números
(VCV, VCC).
Calle Canaleta (VCC), Avenida Teresa Pascual (sic)
(VCV), es tracta del carrer de la Canaleta. Una
via principal i una de petita perpendicular que
conflueix en l’extrem oriental des del sud.
Calle Manuel Molés (VCV), una via principal i una
de més petita que conflueix en l’extrem occidental des del sud. Calle Manuel Francisco Molés
(VCC) encara no es representa el segon tram del
carrer.
En altres casos la segona via que comparteix el mateix nom s’uneix en un punt que no coincideix amb cap dels
extrems del primer.
Calle Caridad, la via principal i un carreró sense
eixida que conflueix des de la part occidental
(VCV). En VCC encara rep el nom de calle Pilar.
Calle Iglesia, a la via principal s’uneix el carrer del
Forn de Dalt. En VCV és calle Pilar. En VCC per la
numeració correspon a calle Iglesia.

3.2.1.2. Una mateixa denominació per a llocs diferents
3.2.1.2.1. La mateixa denominació per a llocs diferents i separats
Avenida Teresa Pascual (VCV) per al carrer de la Canaleta.
Camino Saulona (VCC) per a un sector del carrer
d’Ares.
Camino del Collet (VCC) per al carrer dels Transportistes.
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En VCC no hi ha nom en cap dels dos carrerons
confluents, però segueixen la numeració.
Calle Serraes és el nom que comparteixen dues vies
perpendiculars a la principal, a la qual conflueixen en llocs diferents, una per la part occidental
i l’altra per l’oriental (VCV). En VCC consta el
mateix nom en les tres.
3.2.1.2.4. El mateix nom per a quatre vies o trams confluents
Calle Peñagolosa inclou una via, una plaça i dos
carrerons (VCV). En VCC el nom apareix en la
principal, en el carreró més estret. Per la numeració també correspon al carreró de Dalt i també es considera Penyagolosa la part més baixa
del carrer d’Ares des de Sant Isidre fins al Pany
de Dalt.
Calle Culla. La via principal i tres petites vies. La
primera de les petites conflueix en un punt no
extrem a la via principal, la següent és perpendicular i unida a l’anterior per un extrem i la tercera de les petites és perpendicular a l’anterior
i unida per un extrem. Les tres amb forma d’escala. En VCC calle Culla comprén el carrer de la
Roda des del carrer de la Font, tot el Planet i tot
el raval de la Codina.

Calle Roquetes, via principal i un carreró sense eixida que conflueix des de l’est (VCV). En VCC el
carreró sense eixida no té ni nom i ni números
de cases.
3.2.1.2.3. El mateix nom per a conjunts de tres vies o trams
adjacents
El mateix nom s’aplica a un traçat conformat per la
via principal i dues més formant un angle recte, que s’uneix
per l’extrem d’una de les seues vies a la principal.
Avenida Villafranca del Cid dona nom a una llarga via, a una petita perpendicular cap al nord
i a una tercera perpendicular a la segona cap a
l’est. VCV no inclou el nom en aquests carrers
adjacent que segueixen la numeració de les cases de la via principal (1, 10, 12, 14, 16, 18). VCC
tampoc inclou el nom però sí que correspon la
numeració.
Calle San Francisco (VCV). És el nom d’un carrer
llarg i dels dos trams formant angle recte que
s’uneixen per la part oest. VCC per als carrers
adjacents posa callejón i la numeració es correspon amb la del carrer de Sant Francesc.
També trobem el cas en què s’usa el mateix nom per
a dues vies paral·leles i una de perpendicular que les uneix,
formant una H o una figura semblant.
Calle Ricardo Vives (VCV). En VCC consta el nom de
calle Ricardo Vives en els dos carrers paral·lels i
no en el que els uneix de nord a sud, i fa correspondre la numeració.
Calle Eres Tancades (VCV). En VCC consta el nom en
un dels dos carrers paral·lels i en el tercer que els
uneix i la numeració és consecutiva.
Calle Tres Forques (VCV). En VCC consta el nom
en dos dels carrers i segueix la numeració en
el tercer.
Així mateix observem casos en què dues vies perpendiculars a una de principal comparteixen el mateix nom:
Calle San Roque és el nom que s’aplica a dos carrerons perpendiculars que en punts diferents conflueixen al principal per la part occidental (VCV).

3.2.1.3. Pervivència dels noms tradicionals populars
El principi d’univocitat dels topònims es torna a vulnerar si tenim en compte la pervivència de les denominacions
tradicionals populars dels indrets. En la taula 2 mostrem els
casos en dues columnes, una amb els noms oficials del fitxer
de vies públiques de l’Ajuntament i l’altra amb el nom que els
benassalencs usen oralment per a referir-se a aquests llocs.
En la denominació popular, en molts casos, no s’usa
genèric perquè es manté com a una zona encara sense urbanitzar, tal com era en el passat; per exemple, els Plans, o
conformant un barri com ara els Carrerons.
La denominació popular d’altres llocs del poble utilitza genèrics corresponents a realitats també del passat. El
Pany de Dalt, que ara és un carrer, originalment era un sol reng
de cases. El Pati o el Pati de l’Església, eren solars que ara han
esdevingut places.
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El benefactor Joaquín Ballester Lloret (1865-1951),
que va construir els apartaments en el balneari de la Font d’en
Segures coneguts com a les casetes dels pobres per llogar-los a
gent treballadora perquè pogueren fer tractaments renals amb
l’aigua, va merèixer la dedicatòria de la plaça urbanitzada en el
lloc anomenat la Canaleta. Es manté el nom tradicional.
El metge i promotor de l’aigua de la Font d’en Segures Vicente Almenar Gil (1901-1954) té dedicat el carrer
conegut com a la baixada del Tancat. El nom popular es pot
considerar desaparegut.
El pintor Gabriel Puig Roda (1865-1919) va ser distingit dedicant-li un dels carrers que formen el nucli antic de
la vila, conegut en conjunt, popularment, com a els Carrerons.
Perviu totalment el topònim tradicional.
Al capellà benefactor mossén Gordiano Ribera Marqués (1842-1912), que estiuejava al poble i va estudiar l’arxiu
històric municipal, l’Ajuntament va dedicar l’anomenat carrer
Pla. A finals del segle xx es va recuperar oficialment el nom
popular que és el que figura en el FAB. Actualment es manté
en ús el nom tradicional.
Per iniciativa de mossén Gordiano l’any 1903 es
va dedicar una plaça acabada d’urbanitzar, a l’entrada del
poble, amb el nom del noble aragonés, senyor del castell
de Culla, Balasc d’Alagó (1185-1240), en part d’una zona
anomenada les Roquetes. El nom popular es manté per a un
carrer pròxim i la plaça, però, tothom la coneix amb el nom
de plaça don Blasco.
Manuel Matutano Daudén (1882-1971), terratinent, propietari de la casa palau del carrer de la Font, va
ser honrat amb la dedicatòria del carrer Major. A finals del
segle xx l’Ajuntament va recuperar el nom tradicional de
carrer Major.
La casa palau de la família Grau (Jaume Grau Falcó,
al segle xviii) va donar el nom al carrer Grau. Amb els béns
de Magdalena de Grau i de Gras (1817-1900) l’any 1916
es va crear una fundació amb finalitats docents i culturals
en la casa palau de la família. En la seu de la fundació es va
establir el col·legi de monges de la Consolació fins a 1970.
Durant uns anys va rebre el nom popular de carrer de les
Monges, això no obstant actualment es manté el nom de
carrer Grau.

Al llarg de la història, l’Ajuntament va decidir que un
carrer que ja tenia el seu nom, fora dedicat a una persona en
reconeixement o gratitud. Tenim constància d’aquests nous
batejos de carrers o avingudes des de principis del segle xix,
tot i que la majoria dels actuals són del segle xx, sobretot del
primer terç. Tot i que molts tenen un segle de vida, la majoria
de carrers dedicats a persones, mantenen el nom tradicional
en la conversa dels benassalencs.
Enumerem els casos de doble denominació amb la
indicació de la vitalitat del nom popular en cada cas.
A José Enrique Monferrer Forés, metge i fundador
de l’empresa d’autobusos Hispano Fuente en Segures i a Teresa Pascual Añó (1914-1995), pintora, es van dedicar dues
avingudes dissenyades en els Plans a primeries del segle xx. Es
manté els Plans.
Al mestre i cavaller de l’Orde Civil Manuel Ajado
(1862-?) es va dedicar l’any 1928 l’espai on estava la porta
de l’escola, que servia de pati i on es jugaven partides de pilota, anomenat popularment el Joc. La gent de més edat encara
usa el Joc.
El professor, rector de seminaris diocesans i poeta
mossén, Joaquim Garcia Girona (1867-1928), va ser reconegut com a fill il·lustre per l’Ajuntament l’any 1922 amb la
dedicatòria del carrer de l’Hostal, on es col·locà una placa
destruïda durant la Guerra Civil. Es continua dient carrer de
l’Hostal tot i que també s’usa carrer Mossén Joaquín.
El terratinent Ramón Vallterra Verges (†1920) va col·
laborar en el cobriment del barranc de la vila i del vall, per la
qual cosa es posà el seu nom a una avinguda que es va obrir
en l’anomenat el Tancat propietat seua. La denominació popular quasi ha desaparegut i es diu carrer Vallterra.
L’enginyer d’obres públiques Juan Barceló Marcó
(1877-1959) va redactar el projecte de carretera de Benassal a
Vilafranca i dirigí les obres del tram de Benassal a la Font d’en
Segures l’any 1915. L’Ajuntament li dedicà l’anomenat carrer de
la Font on tenia la casa la seua dona M. J. Matutano. Predomina
el nom popular de carrer de la Font, en la comunicació oral.
José Ramón Sánchez de Cotanda Rovira (cap a 1850?), terratinent i propietari d’un palau va donar nom al carrer
on es troba el casalici, anomenat popularment com a carrer
Cavallers, que es manté.
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Taula 2. Pervivència dels topònims tradicionals
14 15 16 17

Fitxer de vies públiques de l’Ajuntament (FAB)
av. Don José Enrique Monferrer
av. Fuente en Segures
av. Teresa Pascual
calle Alta
calle Ares
calle Ares
calle Carmen
calle Esperanza
calle Fe
calle Gabril Puig Roda15
calle Grau i Gras
calle Iglesia
calle Iglesia
calle Juan Barceló
calle la Canaleta
calle la Codina
calle la Mola
calle la Roda
calle Labradors16
calle Loreto
calle Loreto-Torro
calle Manuel Ajado
calle Mosen Joaquín Gordiano4
calle Mur
calle Pedriza
calle Penyagolosa
calle Pilar
calle Ramón Vallterra
calle Sánchez de Cotanda
calle Torrentill
Calle Vicente Almenar
plaza del Ayuntamiento
plaza del Planet
plaza Don Joaquín Ballester
plaza España

Nom popular
els Plans, la carretera de Dalt
els Colors
els Plans, la carretera de Bai
el Pany de Dalt
el Saulonar
el Peiró14 del Pany de Dalt
el Fossar Vell
els Carrerons
els Carrerons
els Carrerons
carrer Grau, carrer de les Monges
el Pati de la Iglésia
carreró del Forn de Dalt
carrer la Font
la Canaleta
el barranc de la Codina / la Codina
la Mola
la Roda
el bancal de les Neles
el Lorito
l’Era de Torro
el Joc
carrer l’Hostal
el Mur
camí de la Pedrissa
l’Era Torreta
els Carrerons
el Tancat
carrer Cavallers
el Torrentill
baixada del Tancat
la Placeta
el Planet
la Canaleta
el Pati, la plaça els Bous

14. Pronunciat perió.
15. Error de transcripció de Gabriel.
16. Error de transcripció de Llauradors.
17. Error provocat per la confusió entre mossén Joaquim Garcia Girona i
mossén Gordiano.
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3.2.1.4. Els espais sense nom
Durant el buidatge dels topònims dels plànols ens vam
adonar que hi ha un bon nombre de vies urbanes sense nom.
En les fonts de referència figuren amb la indicació
«calle sin nombre nº» entre 3 i 8 vies. La majoria dels carrers
que en un mapa consten sense nom, tenen el topònim en
altres. Això s’explica per la manca d’actualització dels mapes consultats. El VCC en aquest aspecte és el mapa menys
actualitzat.
En l’apartat anterior, ja hem esmentat els casos de
les vies confluents i adjacents que comparteixen nom amb
una de principal. A més a més, hi ha vies sense nom.

Carreró. Carrer estret i petit, sovint de vianants.
Plaça. Lloc ample i espaiós, espai públic rectangular,
trapezial, quadrat o circular, sense edificar, en l’interior d’una
població, on solen confluir diversos carrers.
Considerant les característiques de la definició, proposem mantenir quatre places actuals, dividir-ne una en dues
i crear-ne onze de noves:
- Plaça de l’Ajuntament / la Placeta.
- Plaça del Planet.
- Plaça de Blasco d’Alagó.
- Plaça de Joaquín Ballester.
- Plaça d’Espanya / el Pati d’en Palanques (reduïda
sols al voltant de la plaça de Bous).
Noves places:
- L’Era Empedrada (divisió de la plaça d’Espanya).
- El Pati de l’Església (divisió del carrer de l’Església).
Podria continuar sent part del carrer posant una
placa que incloguera en segon pla Pati de l’Església.
- Plaça del Maestrat (divisió de la part baixa del carrer mestre Ajado des de la plaça d’Espanya.
- La Mola (divisió de part del carrer de la Mola).
Podria continuar sent carrer.
- La Roda (divisió de part del carrer de la Roda).
- Sant Domingo (divisió de part del carrer de Sant
Domingo).
- El Peiró del Pany de Dalt (divisió de part del carrer
d’Ares).
- L’Era Torreta (divisió de part del carrer de Penyagolosa).
- Plaça dels Carrerons (divisió de part del carrer del
Pilar).
- Plaça de la Màquina de Batre / l’Era de Loreto
(part del carrer del Cementeri).
- Plaça de l’Era de Torro (divisió del carrer Loreto Torro).

3.3. Propostes de solució als problemes relacionats amb el
principi d’univocitat
Per a aconseguir una correspondència unívoca entre
els llocs o vies urbanes i noms propis, seguint els problemes
detectats proposem les solucions següents.
3.3.1. Genèrics
Per a evitar la variació en el genèric aplicat a un lloc
proposem partir d’una definició dels genèrics. El topònim portarà
el genèric que responga a les característiques de la definició.
3.3.1.1. Proposta de definicions dels genèrics de vies urbanes
Carrer. Espai públic urbà flanquejat d’edificis o solars
destinat a la circulació, que permet l’accés a diferents indrets
d’una població i la comunicació entre ells.
Com que la definició del DNV no aporta cap tret relatiu a la forma o les dimensions, per a solucionar els nombrosos casos en què un mateix nom s’aplica a diversos segments
viaris proposem els criteris següents:
- Dos segments viaris units per un extrem, encara que formen un angle pronunciat es podran
mantenir com el mateix carrer. La llargària dels
segments o la quantitat de números de cases
pot decidir el manteniment amb el mateix nom
o la separació en dos carrers diferents.
- Quan es tracta de més de dos segments units formant angles pronunciats, llavors es proposarà
donar un nom nou almenys a un o més trams.

Avinguda. Via ampla, generalment rectilínia i vorejada d’arbres, que porta a una plaça, a un indret important, o
que constitueix un dels carrers notables d’una població.
Atenent la definició proposem de mantenir tots els
vials que han estat designats amb el genèric perquè complei-
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formant un carrer, per la qual cosa proposem d’anomenar-lo
carrer del Pany de Dalt.

xen els trets definitoris. Cinc han estat o estan vorejades d’arbres total o parcialment: la de Teresa Pascual, d’Enrique Monferrer, d’Albocàsser, de Vilafranca i de la Font d’en Segures. La
darrera és molt llarga i en un tram poc rectilínia, però condueix al lloc més emblemàtic del municipi. Totes coincideixen
amb les dues carreteres que travessen el poble; tanmateix,
dins de la població ens decantem pel genèric avinguda i no
carretera. L’avinguda de Castelló és ampla i rectilínia.
El cas de l’avinguda de Ramon Vallterra, que rep
aquest genèric únicament en la placa, és ampla i recta, i condueix a la plaça de l’Ajuntament. La resta de fonts, incloses
l’oficial consideren que és un carrer.
Podria merèixer el genèric d’avinguda la via d’entrada
al poble des de la carretera de Vilafranca pel carrer Loreto.
Travessia. Carrer travesser, especialment entre dos
carrers més importants.
Travessera. Carrer transversal a altres dos en el nucli
urbà d’una població. Que travessa obliquament o perpendicularment.
Qualsevol dels dos genèrics es podrien utilitzar per al
tipus de carrer indicat en la definició.
Atzucac. Carrer obert a una altra via només en un
dels seus caps. Tot i que aquest genèric no és conegut en la
parla local podria ser aplicat en els casos següents:
Al carrer de Sant Roc el de la Torre Redona
Al carrer de Sant Roc el Portalet
Al carrer de la Mola
Al carrer del Pilar
Al carrer de la Caritat
Al carrer de Puig Roda
Al carrer del Mestre Ajado
Al Fossar Vell
Al carrer de les Roquetes
A l’avinguda de la Font d’en Segures

3.3.2. Identificació i delimitació de les vies i espais urbans de
Benassal
Conegudes les deficiències vam descobrir la necessitat d’elaborar una llista amb totes les vies i espais que tenen
nom o que el necessiten amb un codi numèric.
Es va confeccionar una fitxa per a cada topònim amb
les dades següents:
Per a carrers, avingudes i travesseres:
- Indicació del lloc on s’inicia el carrer, observant els
números de les cases amb anotació del carrer
amb el qual conflueix l’extrem inicial.
- Indicació del lloc on acaba el carrer, observant els
números de les cases amb l’anotació de la via
amb la qual conflueix en l’extrem final.
- Enumeració ordenada de les vies que conflueixen
a la via des de l’inici al final.
- Mesures aproximades de llargària i amplària.
- Dibuix del recorregut marcat amb una línia en un
plànol.
Per a les places:
- Enumeració ordenada de les vies que conflueixen
seguint les agulles del rellotge.
- Dibuix del polígon que conforma la plaça en el
plànol.
- Nombre de m2 que ocupa.
- La llista final d’espais viaris delimitats sobre el plànol reuneix 103 fitxes.
- Aquesta relació hauria de facilitar a la comissió
de toponímia de l’Ajuntament el debat i la decisió sobre la divisió o manteniment de segments
que actualment tenen nom i l’estudi i aprovació
dels noms per als llocs que no en tenen.
- La inclusió de la llargària i l’amplària o superfície
dels llocs permet aplicar criteris aplicables per a
decidir la separació en dos topònims o el manteniment en un.
- Les mesures, juntament amb l’enumeració de vies
confluent en una via o espai, permetran calcular

Pany. Porció de carrer no interrompuda per cap travessia.
El carrer anomenat el Pany de Dalt no està tallat per
cap travessia d’un cap a l’altre. Això no obstant està format
pel reng o pany originari cara al sol i un altre de paral·lel con-
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el nombre i la localització de les plaques senyalitzadores.

Codi: 010
Nom normalitzat: Avinguda de Vilafranca

3.3.3. La creació de nous topònims
Amb la confecció de la llista d’espais viaris urbans
vam detectar la necessitat de disposar de noms nous per a
uns trenta topònims.
Els criteris recomanats per a topònims de nova creació són els següents:
- Cal assegurar la pervivència de la toponímia popular o històrica, de substrat anterior. Per a dur
a terme la selecció de toponímia popular o
històrica de Benassal, vam buidar els topònims
urbans recollits en el magnífic treball de PereEnric Barreda Edo i Joan J. Peraire Ibáñez Toponímia de Benassal (1999).
- Topònims populars i antics com les Ombries, el
castell d’Àsens, el Bovalar, el castell de Corbó,
els hem incorporat com a nous topònims.
- Hi ha el carrer de les Eres Tancades i es podrien
recuperar algunes de les nombroses antigues
instal·lacions per a trillar i ventar el gra que amb
el temps han esdevingut places. Hem proposat
com a nous topònims les Eres de Dalt, l’Era Empedrada, l’Era de Torro i l’Era Torreta.
- Seguint els criteris, cal adequar els nous topònims
a grups temàtics anteriors. Els darrers carrers
oberts en el poble van ser batejats amb noms
de comunitats autònomes: Catalunya, Aragó,
Castella i Múrcia. Caldria incorporar les Illes Balears. Hi ha els carrers València i Castelló, caldria
afegir Alacant.
- En les noves denominacions s’haurien d’incloure
referències històriques a la Setena de Culla o
comunitat dels herbatges que des de l’any 1345
va unir set pobles per a defendre els interessos
i regular els drets pecuaris i forestals. En aquest
aspecte, hi ha carrers dedicats a Culla i Vilar de
Canes i falten la Torre d’en Besora, Atzeneta del
Maestrat, Benafigos i Vistabella. També es poden

Altres noms: Carretera CV-167

Inici: Carrer de sant Francesc
Final: Carretera CV-167 (darreres construccions fora de
l’espai urbanitzable)
Vies que conflueixen: Passatge de Sant Francesc (pel
nord); carrer del Tollet (pel sud); carrer de la Piqueta
(pel nord); escales del Tollet (pel sud); carrer de l’Estatut
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (pel sud); carrer de la Constitució Espanyola (pel sud); carrer del Castell de Corbó (pel nord); carrer de Benafigos (pel sud);
carrer de Loreto (pel sud)
Llargària: 500 m
Amplària: 10 m
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afegir el Molinell i el Boi, que formaren part de
l’antic castell de Culla.
- Des del punt de vista històric cal incorporar referències al Maestrat, a Sant Mateu, a l’Orde de
Montesa i a la Comanda de Benassal.
- Pel que fa al reconeixement a personalitats rellevants de la vida municipal, comarcal o d’altres àmbits, la pràctica desaconsella incorporar
noms de persones vives. Alguns ajuntaments recomanen esperar cinc anys després del traspàs.
- Per a sèries noves es recomanen els relacionats
amb els usos del territori.
- Hi ha un carrer dedicat als llauradors i es podria
continuar la sèrie amb els transportistes, traginers, castroners o peraires.

totalment la situació del fitxer municipal, amb més castellà,
ja que escriu calle Pla i avenida Villafranca i calle Peñagolosa;
en canvi trobem calle Llaurador.
Les plaques tampoc respecten totalment el criteri
oficial. La llengua dels topònims depén del moment en què es
van posar. Les més antigues estan en castellà, tot i que algunes de les que es van col·locar abans de 1939 devien estar en
valencià, com ara la dedicada a Joaquim Garcia Girona.
Igual que en els fitxers, algunes plaques tenen el genèric en castellà i el nom en valencià.
Un petit grup estan en castellà i valencià, sempre
amb el castellà en primer lloc. Trobem algun cas curiós com
el del carrer de Vilar de Canes, que presenta el nom del poble
castellanitzat tot i que fa anys que sols és oficial en valencià.
I finalment hi ha un grup de plaques que utilitzen
únicament el valencià, però, tal com hem dit, hi falten moltes plaques.

4. La llengua dels topònims
Es recomana utilitzar la forma escrita i l’ortografia
de la llengua de què provenen els topònims. L’Orde d’1 de
desembre de 1993 estableix que els topònims del nomenclàtor viari dels municipis i entitats locals menors de predomini
valencianoparlant, s’han de redactar només en valencià.18
Comprovem la llengua dels topònims del fitxer de
vies públiques de l’Ajuntament de Benassal (FAB) i sols dos
utilitzen el valencià: carrer Pla i carretera Vilafranca. Un grup
de vint topònims tenen el genèric en castellà i el nom en
valencià: calle Collets, calle Eres Tancades, calle la Canaleta,
calle la Codina, calle la Mola, calle la Recua, calle la Roda,
calle Mur, calle Penyagolosa, calle Roquetes, calle Tollets, calle Torreta, calle Tres Forques i calle Trinquet, calle Torrentill,
camino Saulona, plaza del Planet, calle Labradors, calle Saulona, calle Serraes.
Els quaranta-set restants estan escrits completament
en castellà, amb casos de castellanització de la denominació
tradicional popular, per exemple, de Pedrissa en calle Pedriza.
El Callejero del Censo Electoral de l’Institut Nacional d’Estadística en el fitxer de vies i de trams de vies de
21/09/2020 (INE), pel que fa a la llengua, reprodueix quasi

4. 1. Formes dialectals
Sobre topònims que responen a la variant dialectal o
el parlar del poble, és convenient fixar gràficament la denominació viva i consolidada per l’ús dels parlants que en tenen
un coneixement directe, sempre que la forma no siga considerada excessivament local. Així, d’una banda, es preserva la
identitat del topònim i es respecta la forma popular que serveix de referència identificadora, i d’altra, s’adequa a la forma
fixada per la normativa.
En les llistes oficials hem reproduït alguns topònims
que estan escrits reproduint la pronúncia local. És el cas de
saulona per saulonar, o serraes per serrades. Hi ha diverses errades de transcripció lauradors per llauradors i ortogràfiques
o recua per rècua.
4.2. L’article inicial
Els topònims inclouen l’article davant del genèric que
constitueix per ell mateix el nom de lloc: la Mola, el Pati, la
Placeta, el Torrentill, el Pany de Dalt, els Plans, el Planet. Hem
desestimat aquesta possibilitat i preferim l’ús del genèric actual carrer de la Mola.
Davant d’un genèric que ha experimentat un canvi
semàntic i ja ha perdut el seu caràcter descriptiu: el Portalet.

18. «El criteri general de l’ús de les llengües oficials a la Comunitat Valenciana
en la senyalització de vies i serveis públics atendrà el predomini lingüístic
establert en títol cinquè de la LUEV» (Orde d’1 de desembre de 1993).
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Davant del nom de parts del poble: la Canaleta, els
Colors, la Roda, la Codina i els Carrerons.

Cal aprofitar correctament l’espai de les plaques, perquè uns rètols massa atapeïts no solen ser comprensibles.
Convé potenciar la llegibilitat dels rètols amb l’ús de
tipografies clares, a més, el disseny ha de contribuir a facilitar
la lectura i no a entrebancar-la.
Per a evitar errors en l’elaboració de les plaques
n’hem creat un model i hem escrit tots els topònims en les
plaques respectant els criteris esmentats.
Quan es considere interessant fer constar més informació en la placa s’utilitzarà la part de baix amb un tipus de
lletra reduït.
En els carrers dedicats a persones s’evitarà els tractaments de don/donya o de mossén. S’escriurà el nom i els
cognoms i en posició inferior i amb lletra més petita els anys
de naixement i defunció, l’ocupació o benefactor, si és el cas.

4.3. La preposició medial
Com a norma general convé restituir la preposició
medial de en els topònims en què col·loquialment s’ha emmudit, especialment si es conserva l’article medial.
S’ha pogut comprovar que en les fonts consultades
no sol aparèixer. La nostra proposta final incorpora sistemàticament la preposició.
5. La retolació19
En l’inventari de plaques de les vies urbanes actuals
la primera observació que fem és el gran nombre de llocs sense indicador.
La primera paraula del rètol ha d’anar escrita en majúscula perquè inicia el text. Encara que es pot retolar exclusivament amb majúscules (amb accents gràfics en les paraules
que els requerisquen), preferim les minúscules.
No s’han de posar punts i finals als rètols.
Els determinants i els connectors prepositius o conjuntius no poden situar-se en una línia diferent de la de l’element que precedeixen.
No cal utilitzar la lletra cursiva per a indicar paraules
o expressions que en altres contextos solen requerir-la, com
ara malnoms, estrangerismes, etc.

4. Proposta de nomenclàtor viari urbà
de Benassal
El resultat del treball ha possibilitat la presentació
d’una llista de topònims d’acord amb els criteris esmentats. El
codi numèric inicial correspon al de la fitxa de dades. Els topònims amb asterisc són de nova creació. Els que van acompanyats de (d) són noms que han modificat part del lloc que
denominaven. Alguns llocs amb codi i delimitats encara no
tenen nom. La informació entre parèntesis que acompanya
alguns topònims s’hauria d’incloure en la part inferior de la
placa amb tipografia més petita. A més de les dades sobre
persones, aquesta informació rellevant està relacionada amb

19. AVL 2015
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033 [carreró estret que ix de l’era de Torreta cap a
l’est, núms. 28, 30, 32, 34, 36]
034 [carrer de dalt del carrer de Sant Isidre i de baix
de l’era Torreta amb eixida al carrer d’Ares]
035 Carrer de Sant Isidre (Hort de les Monges; les
Eres Tancades)
036 Avinguda de Castelló
037 Carrer de les Eres Tancades
038 Carrer de les Eres Tancades
039 Carrer de les Eres Tancades
040 Plaça de Balasc d’Alagó (Senyor feudal, 11901239)
041 Avinguda de J. Enrique Monferrer (Metge,
1876-1926; els Plans)
042 Travessera del Trinquet
043 Carrer del Trinquet
044 Carrer dels Transportistes*
045 Carrer de la Pedrissa
046 Carrer dels Collets
047 Carrer dels Collets
048 Carrer del Cine*
049 Carrer de la Canaleta
050 Plaça de Joaquín Ballester (Polític i benefactor,
1865-1951; La Canaleta)
051 Avinguda de Teresa Pascual (Pintora, 19141995)
051 Avinguda d’Albocàsser
052 Travessera de Teresa Pascual*
053 Carrer de la Torre d’en Besora*
054 Carrer dels Llauradors
055 Carrer de Sant Antoni
056 Carrer de Múrcia
057 Carrer de Castella
058 Carrer de Catalunya
059 Carrer d’Aragó
060 Carrer de Vilar de Canes
061 Carrer del Torrentill (Canalitzat al segle xiv)
062 Carrer del Carme*
063 Carrer de Manuel Ajado (Mestre; El Joc, antic
dau)
064 Carrer de la Fe

topònims o elements singulars antics. Les plaques d’un mateix carrer poden incloure informació secundària diferent depenent de l’indret de la via on estiguen situades.
001 Plaça de la Màquina de Batre*
002 Carrer de Loreto (d)
003 Carrer d’Atzeneta del Maestrat*
004 Carrer de Vistabella del Maestrat
005 Carrer del Boi*
006 Travessera de Torro*
007 [segon carreró paral·lel al carrer del Loreto, Inici: carreró 003; final: carreró 006; núm. 6].
008 Plaça de l’Era de Torro*
009 Carrer de Benafigos*
010 Avinguda de Vilafranca
011 Carrer de la Piqueta*
012 Carrer del Castell de Corbó*
013 Carrer del Molí d’en Rillo*
014 Carrer de la Constitució Espanyola
015 Carrer de l’Estatut d’Autonomia
016 Carrer de Sant Francesc (Bassis de Sant Roc;
Camí de Sant Roc)
017 Travessera de Sant Francesc*
018 Carrer del Tollet
019 Carrer del Fossar Vell* (Portal del Carme)
020 Carrer del Fossar Vell*
021 Carrer del Pany de Dalt
022 Carrer de Sant Domingo (Eres de Dalt)
023 Carrer d’Ares (Peiró de Jacme Calbó, 1430;
Camí del Saulonar)
024 [carreró en forma de L des del camí d’Ares]
025 Carrer de la Mola (Portal de la Mola)
026 Carrer de Ricard Vives (Músic, 1884-1970; Era
de Baix)
027 Carrer de la Tinença de Culla*
028 Carrer de Sant Mateu*
029 Plaça d’Espanya (el Pati d’en Palanques; Plaça
dels Bous; Era Empedrada)
030 Carrer de Penyagolosa (Era de Torreta)
031 Carrer del Saulonar
032 [carrer dels del carrer del Saulonar cap amunt,
nord, i cap avall, sud]
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Vista de Benassal amb els noms de parts del poble

075 Carrer de Vicente Almenar (Metge benefactor,
1901-1954)
076 Carrer de Joaquim Garcia Girona (Rector i poeta, 1867-1928; Carrer de l’Hostal)
077 Carrer de les Roquetes
078 Carrer de les Illes Columbretes (Carreró del
Delme)
079 [carreró sense eixida des del carrer de les Roquetes]
080 Carrer del Mur
081 Camí de la Creueta*
082 Carrer de Culla
083 Raval de la Codina
084 Carrer de la Codina (Barranc de la Vila)
085 Plaça del Planet
086 Carrer de la Roda

065 Carrer del Pilar (Els Carrerons - Planet de Solsó)
066 Carrer de la Caritat (Atzucac; Els Carrerons)
067 Carrer de de Gabriel Puig Roda (Pintor, 18651919)
068 Carrer de l’Església (Pati de l’Església)
069 Plaça de l’Ajuntament (Portal de l’Aigua; La Placeta)
070 Carrer Major (Plaça Vella; Portal d’en Salla)
071 Carrer de Sant Roc (El Portalet, Carreró d’en
Rius; Carreró de la Torre Redona)
072 Carrer de Magdalena de Grau (Benefactora,
1817-1900)
073 Carrer de Joan Barceló Marcó (Enginyer de camins, 1877-1959; Carrer de la Font; Portal de
Sant Cristòfol)
074 Carrer dels Cavallers (de Sánchez de Cutanda)
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087 Carrer Pla (de Gordiano Ribera historiador,
1842-1912)
088 Carrer de Sant Cristòfol (els Llavadors)
089 Carrer de la Rècua
090 Carrer de Ramon Vallterra (benefactor, 1920; El
Tancat)
091 Carrer de Perfecto Artola (Músic, 1904-1992;
El Tancat)
092 Carrer del Bovalar*
093 Carrer de Manuel Molés Usó (Periodista taurí,
1940)
094 Avinguda de la Font d’en Segures (els Colors)
095 Camí del Mas de Vicento*
096 Carrer de les Serrades
097 Carrer del Castell d’Àsens*
098 Carrer del Moncàtil
099 carrer de José María Cadroy Vives (Benefactor)
100 Carrer dels Colors*
101 Carrer de les Tres Forques
102 Atzucac de les Serrades*
103 Carrer de València (Raval de la Fira)
104 Carrer de la Comanda (Portalet del Forn)
105 Plaça del Maestrat (el Vall)
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Toponímia urbana dels diversos Benagéber/Benaixeve:
un cas especial de trasllat toponímic

Joan Bell-lloc

The job is to present the historical events that led
to these changes in settlement and the relocation of place
names to new locations as a strategy to keep the memory
of the old abandoned village alive. The various place names
are presented comparing them among the different villages
and, finally, a slight study of the dating, documentation and
variants of each name is made.
Keywords: Benagéber, Benaixeve, urban toponymy,
toponymic transfer

El present article mostra un conjunt de 52 topònims
urbans que pertanyen a tres pobles diferents: Benagéber (la
Serrania), Sant Antoni de Benaixeve (el Camp de Túria) i Sant
Isidre de Benaixeve (l’Horta); els dos primers són municipis
independents mentre que el tercer està inclòs dins del terme
municipal de Montcada. Aquests topònims provenen de noms
de lloc rurals o urbans de l’antic poble de Benagéber, negat
ara sota les aigües d’un pantà, fet que donà lloc a la creació
d’aquests tres nuclis de població.
El treball consisteix en presentar els fets històrics
que van produir aquests canvis d’assentament i el trasllat dels
topònims als nous emplaçaments com una estratègia per
mantenir viu el record del vell poble abandonat. Es presenten
els topònims tot comparant-los entre els diversos pobles i,
finalment, es fa un lleuger estudi de la datació, documentació
i variants de cada nom.
Paraules clau: Benagéber, Benaixeve, toponímia urbana, trasllat toponímic
Abstract
This article shows a set of 52 urban place names
that belong to three different villages: Benagéber (La Serrania), Sant Antoni de Benaixeve (Camp de Túria) and Sant
Isidre de Benaixeve (l’Horta); the first two are independent
municipalities, while the third is included within the municipality of Montcada. These names come from rural or urban
place names in the old village of Benagéber, now under the
reservoir waters, a fact that led to the creation of these three
population centers.

1. Introducció històrica
El 6 d’abril del 1932 se signava al poble de Benagéber
(la Serrania) un acord segons el qual dins el seu terme municipal es construiria un pantà1 per a un millor aprofitament de
l’aigua del riu Túria, especialment per a l’Horta i la ciutat de
València. Segons les previsions, el poble on s’estava signant
aquell acord quedaria negat sota les aigües embassades del
riu. Calia, doncs, cercar un nou emplaçament per a instal·lar
els habitants d’aquest poble.
Entretant vingué la guerra i es paralitzaren les obres.
Els anys 40 del segle xx van ser un malson per a aquells benaixevers, homes i dones, que hagueren de patir uns fets històrics, estatals i locals, tan greus com la postguerra, la fam,

1. Inicialment es va dedicar a la memòria de Blasco Ibáñez. Després, el Generalísimo se l’autodedicà i, a partir de la seua mort, ha passat a anomenar-se
pantà de Benaixeve.
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l’emigració, els maquis, els presoners de guerra treballant al
pantà, etc.
Quan l’aigua anava pujant de nivell i arribava ja a les
parets del poble, sorgiren nous problemes entre els mateixos
habitants de Benagéber. La qüestió era si acceptaven, o no, la
proposta del nou poblament que se’ls havia fet. Mentre uns
veien amb bons ulls el trasllat a nous indrets molt allunyats
del poble (l’Horta i el Camp de Túria), d’altres volien quedar-se
al mateix terme municipal de Benagéber.
Finalment, el 26 de maig del 1952 Franco inaugurava el seu pantà i lliurava les claus dels nous habitatges: 75
famílies s’instal·laren en un poble nou al Camp de Túria, sorgit
a l’ombra dels masos del Boticari o Sant Antoni (la Pobla de
Vallbona / l’Eliana) i el del Pla del Pou (Paterna), amb algunes
terres de Bétera. Era Sant Antoni de Benaixeve el qual, després
de 40 anys integrat dins de Paterna, aconseguia la independència municipal el 8 d’abril del 1997.
Unes altres 60 famílies2 passaren a colonitzar el poble nou de Sant Isidre de Benaixeve construït a l’antiga masia
de Moròder (Montcada, l’Horta) amb altres terres de Bétera.
La resta de famílies, una vintena mal comptada, s’instal·laren
definitivament dins el mateix terme municipal, vora l’aldea de
Nieva, on edificaren el nou poble de Benagéber. I així, tal com
escrivia el cronista Miguel Cremades (2013:16), «anegados
por las aguas del padre Turia, del Guadalaviar, aquella despedida, aquel éxodo, llevaba consigo el venturoso nacimiento de
tres nuevos Benagéber».

Ja no queden ni camins, l’aigua ho cobreix tot. Els darrers
habitants del vell Benagéber salpen del poble en una barca.

Franco lliurant les claus de les noves cases a Sant Antoni de
Benaixeve, 26 de maig del 1952.

2. El trasllat de topònims
La construcció de nous carrers i places als llocs de
destinació donà peu a la creació de nova toponímia urbana
necessària per a anomenar cadascun d’aquests indrets. Tanmateix, cal fer unes remarques prèvies.
a) En primer lloc, s’han de tenir present les circumstàncies històriques del moment de creació: Franco en persona
visità aquests llocs i això quedà reflectit en els acostumats
topònims de plaza del Caudillo, avenida de José Antonio i altres del mateix estil, uns noms que perduraren fins al final de
la dictadura, o més enllà. Va ser, doncs, a partir dels anys 80

2. Algunes fonts parlen de 65 famílies.
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del segle xx quan aquests pobles es plantegen la reintroducció
i el trasllat dels topònims del vell Benagéber abandonat feia
vora 40 anys.3
b) Un altre aspecte a tenir en compte és la idiosincràsia de cadascun d’aquests tres pobles. Mentre el nou
Benagéber (BNG) i Sant Isidre de Benaixeve (SIB) han romàs
amb uns baixos índexs de població, entre 200 i 400 habitants,
el municipi de Sant Antoni de Benaixeve (SAB) s’ha disparat
a xifres que superen ja els 9.000 habitants. Això significa que
en aquesta vila s’ha desenvolupat una desenfrenada activitat
constructora, amb la creació de diverses urbanitzacions dins el
seu minúscul terme municipal de poc més de 8 km2 i, per això,
el nombre de topònims traslladats aquí és incomparablement
superior al dels altres dos pobles germans.
c) Finalment, també és important observar l’origen
dels topònims per tal de poder destriar adequadament quins
són traslladats i quins no. En aquests pobles hi ha noms de
carrers de nova creació (personatges històrics, plantes, fauna,
etc.); també hi ha alguns topònims anteriors a la construcció
dels pobles (mas de Sant Antoni, la Vereda, l’Eliana, la Mina,
etc.) i, per últim, hi ha els topònims traslladats, alguns dels
quals presenten dubtes, com ara calle Mayor, plaza del Ayuntamiento o calle de la Escuela, ja que es podrien considerar,
alhora, com a noms traslladats o noms funcionals creats in
situ. Aquests casos no s’han tingut en compte com a topònims traslladats.
A continuació es presenta un quadre amb quatre columnes. A l’esquerra hi ha topònims rurals i urbans de l’antiga
vila de Benagéber. Les altres tres columnes mostren els topònims urbans de cada nucli nou que, tot coincidint amb els
noms primitius, es consideren toponímia traslladada.
El fet que alguns es repetisquen a tots o a diversos
pobles alhora és una mostra de la voluntat dels responsables
municipals de mantenir i conservar la memòria del seu passat
col·lectiu i del daltabaix que van patir els seus avantpassats de
fa ja quasi un segle. El mateix Miguel Cremades (2013: 361)
escrivia: «Dos entidades que no olvidarán nunca sus seculares

raíces, San Antonio y San Isidro de Benagéber, para perpetuar
aquel recuerdo, bautizaron ciertas calles de los nuevos núcleos
urbanos con aquellos entrañables nombres de: Benagéber, Las
Moreras, Tangarinos, Olmos, La Purísima, Nieva...».
3. Comentaris als topònims
Aguachares, los. Paratge de Benagéber pròxim a la
rambla de San Sebastián. Recollit al Corpus toponímic valencià (CTV) i als mapes de l’Institut Cartogràfic Valencià (ICV).
Aquest topònim té la curiositat d’estar format amb dos sufixos: -acha i -ar, amb sentit col·lectiu, un lloc ple d’aigua
estancada. Aquest darrer sufix se sol confondre molt sovint
amb -al, per això també existeix la variant Aguachales. Un
manantial d’aquest indret, la fuente de los Aguachares, ha donat nom a un carrer de la urbanització Montsà a SAB, tot i
que en alguns llocs apareix escrit Aguachales i, erròniament,
Aguacares.
Aljezar, el. Amb aquest nom apareixen diversos topònims a Benagéber. Al segle xiv era un caseriu repoblat per
moros tagarins, és a dir, aragonesos (Cremades 2013: 33).
També apareix com a partida, com a ombria i com a barranc,
com es veu al padró del 1783: «Francisco López [posee] en el
Barranco del Aljezar una cahizada. Confrenta [sic] con el río».4
El 1887 encara era un caseriu amb 5 cases i 6 habi5
tants. El topònim es recull com a partida i com a barranc al
mapa del 1938 de l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), a
l’ICV i al CTV. Aquest nom designa actualment un carrer de
SIB i, com a fuente del Algezar, un altre carrer de Montsà, a
SAB. Com l’anterior nom de lloc, està format amb el col·lectiu
-ar; lloc on abunda l’algeps, ‘algepsar’.
Atajo, el. Apareix documentat el 1783 com a nom
d’un paratge: «Marcos Monterde [posee] una peonada de viña
en el Atajo».6 També es documenta com a senda del Atajo:
«Tres barchillas de sembradura puestas de viña en la Senda
del Atajo».7 Però, curiosament, el topònim ha desaparegut dels
reculls actuals. A la veïna vila de Tuéjar hi ha una gran parti4. Cremades, op. cit., p. 234.
5. Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de
población de España en 1º de enero de 1888, vol. viii, pp. 14-15.

3. És cert que des de la fundació d’aquests pobles nous ja hi havia alguns
topònims traslladats que convivien amb toponímia franquista. Però va ser en
desaparèixer aquesta, quan es reactivà el procés de trasllat toponímic a gran
escala, especialment a Sant Antoni de Benaixeve.

6. Cremades, op. cit., p. 241.
7. Cremades, op. cit., p. 233.
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Antic Benagéber

BNG

SAB

Aguachares, los

c/ Fte. de los Aguachares

Aljezar, el

c/ Fuente del Algezar

Atajo, el

c/ Fuente del Atajo

Baños, fuente de los

c/ Fuente de los Baños

Barchel

c/ Barchel

Benagéber

Benagéber

avda. de Benagéber

Castellar, el

c/ el Castillar

Charco Negro, el

c/ el Charco Negro

Cortes

c/ Cortes

Cortina, la

c/ de La Cruz de Rulla
c/ la Dalta

Encaños, fte. de los

c/ Fuente de los Encaños
c/ las Eras

Grilluelos

c/ Grilluelos

Guadalaviar

c/ Guadalaviar

Hocecilla, la

c/ Fuente de la Hocecilla

Mariana, la

c/ Fuente de la Mariana

Mata Parda, la

c/ la Mata Parda
c/ Medio, del

Medio, casa del

c/ Casa del Medio

Miguel, fuente de

c/ Fuente de Miguel

Moreras, calle de las

c/ las Moreras

c/ las Moreras

Muela, la

c/ la Muela

Muñoz, fuente de

c/ Fuente de Muñoz

Nieva

c/ Aldea de Nieva

c/ Nieva

Olmos, calle de los

c/ los Olmos

c/ los Olmos

Peña de la Tosca, la

c/ de Las Moreras

pça. dels Oms
c/ de La Peña Tosca

Peñuelas, c/ de las

c/ las Peñuelas

Petrosa, calle de la

c/ la Petrosa

c/ de Las Peñuelas

Picachos, los

c/ los Picachos

Piedra del Mediodía

c/ Peña del Mediodía

Piedras Picadas

c/ Piedras Picadas

Pocillo, el

c/ Fuente del Pocillo

Purísima, la

avda. de Benaixeve

c/ Fuente de la Cortina

Dalta, la

Medio, callejón del

c/ d’El Algezar

avda. Cortes del Medio

Cruz del Rullo, la

Eras, las

SIB

c/ la Purísima

c/ la Purísima
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Ramaliza, la

c/ Fuente de la Ramaliza

Regajo, el

c/ el Regajo

Rinconada del Molino, la

c/ Rincón del Molino

Rodenillo, el

c/ Fuente del Rodenillo

San Antonio

c/ San Antonio

San Isidro

c/ San Isidro

S. Antoni de Benaixeve
S. Isidre de Benaixeve

San Isidro, fuente de

c/ Fuente de San Isidro

Sequer, el

c/ el Sequer

Solsía, la

c/ Fuente de la Sunsía

Tangarinos

c/ Tangarinos

Teja, fuente de la

c/ Fuente de la Teja

Tejería, la

c/ la Ollería

Tornajal, el

c/ Fuente del Tornajal

Tornajos, fte. de los

c/ Fuente de los Tornajos

Túria

c/ Túria

Valdesierras
Villanueva

c/ Tangarinos

c/ Valdesierra
c/ Villanueva

c/ Villanueva

c/ Villanueva

la Hoya Caída y hasta la Muela se ha quemado todo el monte
que en él había, alto y bajo».8
L’any 1887 era un caseriu amb 3 cases i 12 habitants,9
i el 1922 hi vivien 27 persones però, a poc a poc, es va acabar
despoblant. El nom està recollit al mapa de l’IGN (1938), a
l’ICV i al CTV. Actualment s’ha traslladat com a nom d’un
carrer del barri antic de SAB. El nom, segons Carme Barceló
(1982: 103), podria ser un derivat de l’àrab burj amb un sufix
diminutiu -el: ‘la torreta’. Altres estudiosos, però, ho relacionen
més prompte amb el llatí partĭcĕlla, ‘parcel·la’ (Pocklington
2010: 133), una forma que, arabitzada, hauria donat Barchel.
Benagéber. Topònim major del poble vell que s’ha
traslladat com a nom propi del poble nou. També forma part
del topònim major de SAB i SIB cadascun dels quals, a més, ha
dedicat una gran avinguda a Benagéber, el seu lloc d’origen.

da, a tocar del poble, anomenada també El Atajo. Una fonteta
d’aquest indret de Benagéber ha donat nom a un carrer de la
urbanització Montsà, a SAB: calle de la Fuente del Atajo.
Baños, fuente de los. Sobre aquest hidrònim no hi ha
cap referència documental de temps passats. Però cal advertir
que, filant prim, aquesta font no pertany a Benagéber sinó
a Sinarcas, tot i que està en la mateixa ratlla termenal. Així
apareix al mapa de l’ICV i al CTV, com a topònim de Sinarcas.
Com que es tracta d’una font ben coneguda pels benaixevers, el topònim s’ha traslladat a un carrer de la urbanització
Montsà, a SAB.
Barchel. Nom que s’aplica a nombrosos referents
geogràfics situats a banda i banda del límit de termes entre
Benagéber i Chelva: Casas de Barchel, camino de Barchel, cascada de Barchel, etc. En aquesta zona s’han trobat restes prehistòriques i el lloc està documentat, almenys des del 1609,
com un poblat d’on van ser expulsades unes quantes famílies
morisques. Del 1776 és aquesta notícia: «Desde Barchel hasta

8. Cremades, op. cit., p. 177.
9. Cremades, op. cit., p. 241.
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Plànol del poble antic
de Benagéber.

Aquest nom, documentat des del segle xiii, apareix
amb la forma Benaxep/Benaxef.10 A partir de la repoblació
cristiana del 1610, el nom pren la forma de Benaxeve, tant en
castellà com en català, fins ben entrat el segle xix en què el
castellà afegí una -r final, fenomen lingüístic ocorregut també
a la veïna Tuexa > Tuéxar. La vacil·lació entre b/v és constant
en la documentació; davant la forma actual amb -b-, la cartografia de l’IGN (1938 i 1947) usa la forma Benagéver. Per a
Carme Barceló (2010: 97) es tracta d’un topònim provinent
d’un nom àrab de persona: Bani Xabb.
Castellar, el. Topònim de Benagéber esmentat pel
cronista Cremades (2013: 231), però sense precisar el lloc ni
la tipologia del nom. Al terme veí de Chelva, però en un lloc
molt allunyat de Benagéber, hi ha el mateix topònim que designa una ‘penya o punt elevat d’una muntanya’. A Benagéber,
el Castellar és també una elevació del terreny pròxima al Sequer. El topònim és ben conegut dels benaixevers, ja que ha
patit una lleu evolució fonètica: El Castillar.11 I aquesta és la
forma toponímica traslladada a un carrer de la urbanització
Sant Vicent, a SAB.

Charco Negro, el. Nom d’una partida de Sinarcas
vora la ratlla del terme de Benagéber. Així està recollit al mapa
de l’IGN del 1938, mentre que l’ICV i el CTV el recullen també
com a edificacions aïllades, Casas del Charco Negro, i zona
d’esplai. S’hi han trobat restes prehistòriques, prop d’aquest
lloc, al terme de Benagéber. Actualment s’ha traslladat el topònim com a nom d’un carrer de SAB.
Cortes. Nom d’una històrica aldea de Benagéber situada al sud del terme, avui completament arruïnada. Estava
composta per tres grups de cases: Cortes de Arriba, Cortes del
Medio i Cortes de Abajo. En aquest indret s’han trobat restes
prehistòriques. El 1370 va ser repoblada amb tagarins i entre
el 1564 i el 1591 va patir de molt prop les conseqüències de
les lluites territorials entre el vescomte de Chelva i la vila castellana d’Utiel. Expulsats els moriscos el 1609, va ser repoblada amb cristians que continuaren la productivitat de l’aldea
al llarg del segle xviii.
El 1784, Vicente López posseïa diverses parcel·les a
Cortes: «Item, una parte de teinada en Cortes, que linda con
Juan López. Item, un cahíz y ocho barchillas en Cortes, que
linda con Antonio López y su Excelencia».12 El 1887 aquest
caseriu tenia 19 cases i 44 habitants,13 el 1922 arribà a te-

10. Vegeu les nombroses documentacions recollides per R. Gómez Casañ:
«Toponimia de los Serranos. Etimología de los nombres de sus núcleos de
población», a Actes de la VII Jornada d’Onomàstica, Xèrica, 2013, Acadèmia
Valenciana de la Llengua. p. 379.

12. Cremades, op. cit., p. 230.

11. Vegeu la nota al comentari de Valdesierras.

13. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.
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nir-ne 137 i el 1957 encara n’hi restaven 53 que, a poc a poc,
l’abandonaren.
El topònim és recollit a tota la cartografia consultada. Algun d’aquells darrers habitants, traslladat a SAB, aconseguí fixar el nom del seu lloc originari en la nova vila del Camp
de Túria com a calle de Cortes del Medio. També és el nom
d’un carrer de la nova vila de Benagéber. El nom, originàriament llatí, cohortes, significa els corrals i molt sovint apareix
escrit, erròniament, com a Cortés.
Cortina, la. Paratge de Benagéber pròxim a l’actual
partida de la Zorrera. Està documentat el 1783: «En la Cortina, una barchilla de sembradura, inculta y culta».14 També
el recull el mapa de l’IGN del 1938. Una fonteta d’aquest
indret dona nom, actualment, a un carrer de la urbanització
Montsà, a SAB. Etimològicament podria ser un derivat de
corte: ‘el corralet’.
Cruz del Rullo, la. Conjunt de llomes situades enmig
del terme de Benagéber, sobre l’actual vila nova. El topònim,
recollit al CTV, a l’ICV i al mapa de l’IGN del 1938, fa referència al malnom d’un benaixever: el Rullo, ben documentat al
segle xviii. Diu el padró del 1783: «Marcos Gil Benet [posee]
en los Fines tres cahizadas, seis barchillas, que se las vendió el
Rullo».15 I en un altre lloc diu: «Junto a la era, dos barchillas
de sembradura. Linda con Joaquín Cañizares ‘Rullo’ y Antonio
López».16 Aquest topònim degué evolucionar popularment
cap a altres variants, com ara, la Cruz Rulla. Això explicaria
l’actual nom d’un carrer de SIB: carrer de La Cruz de Rulla.
Dalta, la. Important topònim benaixever que designa diversos referents geogràfics. Cremades l’esmenta com
un dels caserius repoblat amb tagarins el 1370. També el
cita com un dels llocs d’on van ser expulsats els moriscos el
1609. Al segle xviii designava també el nom d’un camí: «Bajo
la fuente de Villanueva, dos medios de sembradura, lindantes con el camino de la Dalta, Tornajos y tierras propias».17
El 1887 ja no hi vivia ningú, només era un conjunt de tres
cases de camp.18

Ha estat recollit al mapa de l’IGN del 1938 com a
partida, a l’ICV i al CTV com a caseriu, lloma, font, camí i partida. Actualment és un dels carrers principals de SAB. Quant
al seu origen, podria tractar-se d’un nom de persona. Malauradament, aquest topònim apareix algunes vegades mal grafiat
com a La Daltá o, fins i tot, La Dalia.
Encaños, fuente de los. No es té cap informació documental ni cartogràfica d’aquest topònim. Les fonts orals situen aquesta font al terme de Benagéber, al fons d’un barranc,
pròxima a la Dalta i al Castellar. Segons els informants, l’aigua
es conduïa per mitjà d’unes canyes, d’on li venia el nom. A la
veïna vila d’Utiel és freqüent l’ús d’aquest topònim, fins i tot
com a nom genèric. Actualment és també el nom d’un carrer
de la urbanització Montsà, a SAB.
Eras, las. Era la zona on hi havia les eres. Diu el cronista Cremades que «el sitio elegido [para el nuevo cementerio] fue en paraje un tanto distante y bien ventilado, en medio
de las eras y junto al camino de Tuéjar».19 Com que era un lloc
elevat, s’hi accedia a través d’un camí que feia pujada, és a dir,
una rocha, tal com es recull en aquesta cita del 1783: «Francisco Martínez [posee] un pajar en la rocha de la Era».20 El
nom ha passat a la toponímia urbana del nou Benagéber: calle
de las Eras, tot i que podria considerar-se un nom descriptiu de
la nova vila, ja que és la zona on estaven les eres.
Grilluelos. Està situat al nord-oest del terme, prop
d’El Charco Negro i Los Baños de Sinarcas. És una de les aldees
que va ser repoblada amb musulmans procedents de l’Aragó el
1370 i un dels llocs d’on van ser expulsades diverses famílies
morisques el 1609. Degué ser repoblat amb cristians, tot i que
no hi ha constància documental. El 1887 ja no hi vivia ningú
a Grilluelos, però encara es conservaven 4 cases «de labor».21
El topònim va ser recollit al mapa de l’IGN del 1938
sota la forma de Griñuelos. Actualment està despoblat del tot
però hi resten els topònims del camí, les cases i la font de
Grilluelos recollits al CTV i al mapa de l’ICV. Sembla un derivat
amb el sufix -uelo/a, com a Las Peñuelas. També ha passat a
ser el nom d’un carrer de SAB.

14. Cremades, op. cit., p. 241.
15. Cremades, p. 243.
16. Cremades, p. 237.

19. Cremades, p. 159.

17. Cremades, p. 239.

20. Cremades, p. 235,

18. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.

21. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.
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Guadalaviar. La forma habitual de designar el riu que
passava vora l’antiga vila de Benagéber era Guadalaviar. També existia la variant, menys freqüent, de «Río Blanco»,22 mentre anava en augment la nova designació més burocràtica de
Turia, que ha acabat imposant-se. En un informe del 1802
diuen les autoritats locals: «La situación del pueblo está en
llano, a la falda de un cerro que tienen al septrentrión, rodeado de montañas muy elevadas y montuosas, a la orilla del
río Guadalaviar».23 Aquesta denominació tradicional del riu
ha estat traslladada com a nom d’un carrer de l’actual vila de
SAB, cosa que no ha impedit dedicar un altre carrer al Túria.
Per a Carme Barceló (2010: 54), el Guadalaviar no és més que
la forma àrab de dir río blanco.
Hocecilla, la. Topònim documentat ja el 1783: «En
dicha masía [de Cortes], en la Hocecilla, dos barchillas de
sembradura».24 Aquest diminutiu de hoz, amb el sufix -illa,
fa referència a una coma o depressió profunda del terreny
en la proximitat del caseriu de Cortes, probablement al Barranco del Agua. En aquest indret devia haver-hi una font, la
fuente de la Hocecilla, que ha donat nom a un carrer de SAB.
Incomprensiblement, però, sol aparèixer escrit com a calle de
la Fuente de la Ocecilla.
Mariana, la. Entre els caserius de La Dalta i Cortes
hi ha una extensa partida anomenada La Mariana. El nom ja
es documenta al segle xviii, al padró de 1783: «Vicente López
[posee] once barchillas de sembradura en Cortes, partida de la
Mariana».25 El topònim ha estat recollit en totes les fonts cartogràfiques consultades. Una font d’aquest indret ha donat
nom a un carrer de SAB.
Mata Parda, la. Zona muntanyosa i boscosa situada
a la part septentrional del terme, en el límit amb Tuéjar. Es diu
La Mata Parda perquè fa referència a la vegetació baixa que hi
ha en aquest lloc elevat i per diferenciar aquest indret d’altres Mates situades en altres llocs del terme. El topònim està
recollit al CTV i al mapa de l’ICV. Actualment, s’ha traslladat
aquest nom a un carrer de la urbanització Sant Vicent de SAB.

Medio, callejón del.26 Al padró del 1808 es diu que
Joaquín Martínez posseïa: «Media casa en el carrerón de
Medio».27 Efectivament, al vell Benagéber hi havia un carreró
anomenat del Medio. El topònim s’ha traslladat a la vila nova
tot pujant de categoria el vell carrerón submergit al pantà i
dedicant-li, ara, un llarg i ample carrer central que creua el
nou poble de banda a banda.
Medio, casa del. Al costat de l’ermita de Sant Isidre de Nieva hi havia, i hi ha encara, una vella casota que
s’anomena la casa del Medio. Aquest topònim ha donat nom
a altres referents geogràfics benaixevers, com ara lomas de la
Casa del Medio o pozo de la Casa del Medio. Aquest topònim
també ha estat traslladat al Camp de Túria i ha donat nom a
un nou carrer en la urbanització Sant Vicent de SAB.
Miguel, fuente de. En el paratge Las Caídas del Pantano, vora el camí de La Pardala, hi ha una vella font anomenada fuente de Miguel, un topònim recollit al CTV i al mapa
de l’ICV. El nom d’aquesta font figura ara, també, com a nom
d’un carrer de la urbanització Montsà de SAB. Freqüentment
se sol ometre la preposició: fuente Miguel.
Moreras, las. Malgrat que no tenim constància documental d’aquest topònim, les fonts orals consultades i el
mateix cronista Cremades l’esmenten com un dels principals
carrers de la vila submergida de Benagéber. Aquest nom ha
sobreviscut al sotrac del pantà i s’ha multiplicat per tres, ja
que els tres nous Benagéber han batejat un cèntric carrer de
cada vila amb el nom de Las Moreras.
Muela, la. Topònim que forma part de nombrosos
referents geogràfics de Benagéber. Cremades (2013: 33) l’esmenta com una aldea repoblada el 1370 amb sarraïns procedents d’Aragó, és a dir, tagarins. També es documenta el 1777
com una zona de bovalar: «Se hace saber a todos los vecinos
de la villa de Chelva cómo se arrienda el bovalar de la Muela,
propio del lugar de Benaxeve, por tiempo de tres años».28 El

23. Cremades, p. 298.

26. Tant les fonts documentals antigues i modernes, com la cartografia i, fins
i tot, les fonts orals fluctuen contínuament entre del Medio, de Enmedio, de
Medio, de en Medio, etc. S’ha optat per reduir-ho tot a del Medio, deixant clar
que les fonts del topònim són molt variades. Una cosa semblant ocorre amb
els topònims Casa del Medio i Cortes del Medio. Gargallo (2017: 435) tracta
aquest mateix problema a la Puebla de Arenoso.

24. Cremades, p. 232.

27. Cremades, p. 244.

25. Cremades, p. 230.

28. Cremades, p. 170.

22. Tomás López, al seu mapa de final del segle xviii, dibuixà la vila de Benagéver a la vora d’un riu anomenat «Río Guadalaviar, vulgo Río Blanco».
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1887 tenia aquesta aldea 3 cases29 i el 1922 encara hi vivien
12 persones. Ha estat recollit a l’IGN (1938), a l’ICV i al CTV.
Actualment és també un carrer de la urbanització Sant Vicent
de SAB.
Muñoz, fuente de. Apareix documentada ja el 1819:
«Linda con los terrenos de la Fuente Muñoz por abajo, y por
arriba con la majada de los Terreros Blancos».30 Ha estat recollit com a hidrònim a l’ICV i al CTV. Actualment és també un
carrer de la urbanització Montsà de SAB. Freqüentment se sol
ometre la preposició: fuente Muñoz.
Nieva. Nom d’una aldea de Benagéber. Segons Cremades s’hi han trobat restes prehistòriques i el 1370 s’hi assentaren diverses famílies de tagarins. Apareix al 1609 com un
dels llocs d’on van ser expulsats els moriscos. Un document
del 1783 diu que «Mariano Cañizares [posee] en la masía de
Nieva: casa, pajar, era y teinada».31 El 1887 tenia 22 cases i
40 habitants32 i el 1922 hi vivien 63 persones. Aquest topònim està recollit a totes les fonts cartogràfiques. Al Llano de
Nieva, enfront de l’aldea, es va construir el nucli modern de
Benagéber. Actualment és també el nom d’un carrer de SAB.
Olmos, los. Era un dels principals carrers de l’antiga
vila de Benagéber. Apareix esmentat ja en diversos documents
del segle xviii, com ara al padró del 1783, on consta que Marcos Monterde posseïa «una casa en la calle de los Olmos».33
És un dels pocs topònims que, juntament amb las Moreras, ha
estat traslladat a tots tres pobles nous: BNG, SAB i SIB.
Peña de la Tosca. És un dels contraforts septentrionals de la Muela. Només el recull el mapa de l’IGN del 1938.
Aquest nom podria estar relacionat amb l’ètim de la veïna
vila de Toixa/Tuéjar. Actualment és també el nom d’un carrer
de SIB, grafiat per l’Ajuntament de Montcada com a carrer de
La Peña Tosca.
Peñuelas, las. Era la part més alta del poble vell, una
zona on se sembrava i hi havia les Eres, ja que corria bon aire.
També era el nom del carrer més pròxim a aquesta zona. Està
recollit documentalment des del 1783: «Joaquín Jordán, una

era en las Peñuelas».34 Gargallo (2017:436) també el recull,
en singular, a la Puebla de Arenoso. Està format amb el sufix
-uelo/a de manera semblant a Grilluelos. Actualment és un
carrer del nou BNG i de SIB.
Petrosa, la. Era el nom d’un carrer de la vila vella de
Benagéber. Devia ser prou important, ja que apareix diverses
vegades a la documentació aportada pel cronista Cremades,
el qual ho transcriu sempre com «la Potrosa» (?). El padró
del 1783 diu: «Thomás Jordán [posee] una casa en la Potrosa.
Linda con la cárcel y [con la casa de] Juan Pantaleón».35 Cal
remarcar que La Petrosa és també el nom d’un barri de Chelva,
un nom que podria haver influït en el topònim de Benagéber.
Sembla una romanalla del llatí parlat en aquestes terres i que s’hauria transmés a través de l’àrab fins als
nostres dies. Deu ser un derivat de petra i faria referència, tant
a Chelva com a Benagéber, a zones urbanes rocoses, una idea
que confirmaria el carrer veí de Las Peñuelas. Actualment s’ha
traslladat el nom a un carrer de la nova població.
Picachos, los. En la documentació antiga apareix en
singular i amb el sufix -archo: El Picarcho. Per exemple, en
un document d’amollonament entre Tuéjar i Benagéber, fet el
1831, diu: «El último mojón se hizo de cal y canto en el puntal
del Picarcho, dando vista al río».36 Així mateix ocorre el 1887,
on apareix ja en plural: Los Picarchos,37 un petit nucli amb 5
cases «de labor».38 Tanmateix, el mapa de l’IGN del 1938 ja
porta la forma actual: Los Picachos, un topònim recollit a l’ICV
i al CTV. També és el nom del principal carrer d’accés a la vila
nova de SAB.
Piedra del Mediodía. Penyal rocós situat al nord de
l’antiga vila de Benagéber, a la part més alta de la població.
Evidentment, i tal com suggereix el topònim, en estar completament il·luminada era l’hora del migdia i servia de rellotge als pastors i llauradors. Aquest orònim el recull el CTV i el
mapa de l’ICV. Ha estat traslladat com a nom d’un carrer de
la urbanització Sant Vicent de SAB amb una variant al genèric:
Peña del Mediodía.

29. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.

34. Cremades, p. 236.

30. Cremades, p. 317.

35. Cremades, p. 234.

31. Cremades, p. 233.

36. Cremades, p. 44.

32. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.

37. Gargallo (2017:436) recull aquest mateix topònim al Racó d’Ademús.

33. Cremades, p. 241.

38. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.
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Piedras Picadas. Un topònim àmpliament recollit a
la documentació antiga però desconegut als reculls cartogràfics actuals. Al padró del 1783 es diu: «En Piedras Picadas,
ocho barchillas de sembradura, lindante con Joaquín Solaz y
camino de Cortes».39 Devia estar al voltant de l’aldea de Nieva, tal com diu aquest altre assentament del padró: «En la
masía de Nieva, seis barchillas de sembradura [...] en Piedras
Picadas, tomada la Cañadilla».40 Actualment és el nom d’un
carrer de la urbanització Sant Vicent de SAB.
Pocillo, el. El CTV recull el nom d’un paratge de Benagéber anomenat Umbría del Pocillo; per una altra banda,
l’ICV recull, a més, Camino del Pocillo, dos topònims situats a
la Reserva de Fauna de Valdeserrillas, a Benagéber. En aquest
fresc paratge devia haver-hi alguna font que ha donat nom,
també, a un carrer de la urbanització Montsà de SAB. Es tracta
d’un altre derivat amb -illo/a, com Hocecilla i Rodenillo. Malauradament, caldria revisar els errors tipogràfics que dificulten la lectura correcta, com ara, fuente del Polillo.
Purísima, la. L’antiga església parroquial de Benagéber estava dedicada, des del segle xvi, a la Mare de Déu
sota la invocació de la Immaculada Concepció. Una visita
pastoral de 1600 diu que el bisbe: «allegó al lugar de Benaxebe [...] y fue a la iglesia, bajo la advocación de María de
la Concepción».41 Probablement, aquesta devoció, coneguda
popularment com la Puríssima, degué ser promoguda pels
franciscans de la veïna vila de Chelva.42 Aquesta titularitat
parroquial s’ha traslladat al temple actual i el mateix poble
nou li ha dedicat un carrer. Igualment, els veïns de SAB han
retolat un carrer amb el nom de la Puríssima, una advocació
que els duu a la memòria el seu poble originari.
Ramaliza, la. Nom d’un paratge muntanyós al sud de
Benagéber, molt prop ja del terme d’Utiel. Tot i la manca de
referències documentals antigues, el topònim va ser recollit al
mapa de l’IGN (1938) i al de l’ICV. Deu haver-hi alguna famosa fonteta que ha donat nom a un carrer de la urbanització
Montsà de SAB.

Regajo, el. Nom d’un afluent del Túria per la dreta.
Prové de la veïna província de Conca, travessa tot el terme de
Sinarcas, passa per l’anomenat Charco Negro i la fuente de los
Baños, per on entra al terme de Benagéber, i desemboca al Túria prop de l’antiga vila submergida. Actualment forma la cua
del pantà de Benagéber. Al mapa de l’IGN del 1938 ve recollit
com a «Arroyo del Regajo». Tanmateix, a la documentació
històrica de 1783 apareix també com a genèric i com a nom
d’una partida: «En el regajo del Pino Doncel, nueve barchillas
de sembradura. Linda con el Regajo y el Boalar». Més avant
diu: «En la partida de el Regajo, titulado la Umbría Negra,
seis barchillas de sembradura».43. Actualment algunes fonts
documentals i cartogràfiques el recullen com a Regajo de San
Marcos (ICV i CTV). Aquest important hidrònim dona nom a
un carrer de SAB: calle del Regajo.
Rinconada del Molino, la. Benagéber tingué dos
molins, l’un vora el riu Túria, que era el Molino del Conde, i
un altre a la vora d’El Regajo. Enfront del Molino del Conde,
ja ben documentat des de la carta pobla de 1610, hi havia
un bell racó d’horta anomenat La Rinconada del Molino. Així
apareix documentat diverses vegades, com ara aquesta del
1783: «Francisco Bayo [posee] en la Rinconada del Molino
tres barchillas de sembradura que linda con Francisco Ródenas i el río».44 I aquest altre document del 1808 diu: «En la
partida de la Rinconada, enfrente del molino, cuatro peonadas
de viña».45 Ara tot aquest indret està sota les aigües, per això
no està recollit a cap mapa actual. Però aquest topònim, que
tan bons records devia suscitar, ha quedat fixat com a nom
d’un carrer de SAB.
Rodenillo, el. Partida situada en la masia de Cortes. La
documentació és abundant al padró de 1783, com ara aquest
exemple: «Joaquín Jordán [posee] en Cortes ocho barchillas
de sembradura, en el Rodenillo».46 Després, curiosament, el
topònim desapareix de la cartografia i dels reculls onomàstics,
tot i que la gent de Benagéber ha continuat usant-lo, com ho
demostra el fet que aquest nom ha estat traslladat a un carrer

39. Cremades, p. 243
40. Cremades, p. 233

43. Cremades, pp. 233 i 242.

41. Cremades, p. 65

44. Cremades, p. 233.

42. Se sap, documentalment, que els franciscans de Chelva venien a Benagéber a predicar la Quaresma.

45. Cremades, p. 244.
46. Cremades, p. 237.
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de la urbanització Montsà, a SAB: calle de la Fuente del Rodenillo. És un derivat en -illo del mot rodeno, un tipus de roca.
San Antonio. La devoció a sant Antoni és molt antiga
a Benagéber. Segons el cronista Cremades, a l’antiga església
hi havia «una espléndida capilla dedicada a san Antonio Abad
que fue, en alguna época, patrón de Benagéber».47 També esmenta que, segons l’expedient del Boalar del 1803, l’arrendatari havia de donar dues ovelles a l’any: «la una para la
festividad de San Antonio y la otra para el día de la Purísima
Concepción, patrones de este pueblo».48
Quan les primeres famílies benaixeveres, destinades
al Camp de Túria, arribaren al nou poble en construcció, es
refugiaren provisionalment en un mas que hi havia allí a la
vora. Justament era el mas del Boticari o de Sant Antoni. La
casualitat, doncs, jugà un important paper en el nou topònim
del poble: Sant Antoni de Benaixeve. Cal dir que el nou poble
de Benagéber també ha dedicat un important carrer a aquesta antiga devoció.
San Isidro. Sembla que la devoció a sant Isidre
comença a la darreria del segle xviii. Es coneix el nom i el
cognom de la seua primera devota, la xelvana doña Eugenia
Gabarda. Probablement fou ella la responsable de la primera
ermita edificada a aquest sant, als afores de l’aldea de Nieva.
Està documentada el 1773 i també el 1802: «Tiene este pueblo [...] dos ermitas en las masías de este término, a saber, una
que se llama de Santa Ana en la masía de Villanueva y la otra
que se llama de San Isidro en la masía de Nieva».49 Recullen
aquesta ermita el mapa de 1932 de l’IGN, el de l’ICV i el CTV.
El nou poble de Benagéber, a més de la nova ermita, li ha dedicat un carrer. Les seixanta famílies que emigraren a Montcada
van triar aquesta devoció com a topònim major del seu poble:
Sant Isidre de Benaixeve.
San Isidro, fuente de. A l’entrada de l’aldea de Nieva
hi ha una font dedicada a sant Isidre. No consta en cap recull documental ni cartogràfic però la font hi és, amb els seus
taulellets que representen el sant llaurador madrileny i la inscripció corresponent: «Fuente de San Isidro Labrador». Com la

font devia ser ben coneguda pels benaixevers i especialment
pels veïns de Nieva, el topònim s’ha traslladat a un carrer de
la urbanització Montsà, a SAB.
Sequer, el. Actualment és el nom d’un alberg rural situat al bell mig del terme municipal de Benagéber. El topònim,
com es veu pel seu origen valencià, no té tradició documental ni cartogràfica antiga. El mapa de l’IGN del 1947 el recull
per primera vegada com a «Secadero de piñas». Tanmateix, la
forma oral que s’usava a Benagéber era «el Sequer», que és
la forma recollida al mapa de l’ICV i al CTV. Aquest topònim
s’ha traslladat al Camp de Túria com a nom d’un carrer de la
urbanització Sant Vicent, a SAB.
Solsida, la. Paratge de Benagéber situat prop de Las
Casas del Pantano, no lluny de l’aigua de la presa. El topònim
apareix al mapa de l’IGN del 1938 com a «La Solsida», tot i
que devia pronunciar-se de forma habitual [solsía], tal com
apareix en una acta municipal de l’Ajuntament de Benagéber:
«En el inicio del camino de la Solsía, donde arranca desde la
carretera el camino a la Fuente Muñoz».50 També es detecta
la pronúncia [sunsía], procedent del mot sunsida, participi del
verb aragonés sunsirse (Moliner, s.v.), un topònim que Gargallo (2017: 435) recull també a Ademuz i a La Puebla de Arenoso. I és aquesta forma la que s’ha traslladat a un carrer de
la urbanització Montsà, a SAB: calle de la Fuente de la Sunsía.
Tangarinos. Nom d’un nucli habitat i repoblat el
1370 amb tagarins, els quals haurien donat nom a aquesta antiga aldea de Benagéber. El 1609 va ser un dels llocs d’on van
ser expulsats els moriscos. Després de la repoblació cristiana, es continuà habitant i conreant aquell lloc, tal com consta en diversos assentaments de la documentació municipal
dels segles xviii i xix, com ara al padró del 1808: «Una cuarta
parte de cuatro cahizadas de sembradura en Tangarinos».51
El 1887 aquesta petita aldea tenia només dues cases amb
sis habitants,52 el 1922 encara tenia 12 habitants i avui dia
roman una casa, la de Tangarinos. El topònim està recollit al
mapa de l’IGN del 1938, al de l’ICV i al CTV. Ha estat traslladat com a topònim viari als nuclis urbans de SAB i SIB.

47. Cremades, p. 146.

50. Acta Municipal del Ayuntamiento de Benagéber del 3 de maig del 2013.

48. Cremades, p. 169.

51. Cremades, p. 244.

49. Cremades, p. 296.

52. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.
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Teja, fuente de la. Tot i que el topònim és freqüent a
molts pobles de la Serrania i la Plana d’Utiel, no se n’ha trobat
constància documental ni cartogràfica a Benagéber. Tanmateix, les fonts orals assenyalen aquesta font en la proximitat
de Cortes de Arriba. Com és de suposar, hi havia una teula a
l’eixida de l’aigua que donava nom a la font. Actualment és
també el nom d’un carrer de la urbanització Montsà, a SAB.
Tejería, la. A l’antiga vila de Benagéber hi havia un
rajolar, com a tants altres pobles. Aquests obradors solien estar als afores de la població. La documentació local l’anomena la Tejería i la situa a la part alta del poble, cap a les eres o
el fossar. El lloc acabà donant nom a tota la zona, com es veu
en aquestes cites del 1783: «En la Tejería, huerta de Arriba,
seis medios de sembradura». I també: «Un pajar y media era
de Jordán en la partida de la Tejería».53 Però amb el pas del
temps, el nom es va canviar per La Ollería, una forma viva que
es traslladà i donà nom a un carrer cèntric de la nova vila de
SAB.
Tornajal, el. Topònim poc freqüent documentat ja el
1783 com a nom d’un indret de Benagéber, amb una variant
gràfica: «En el Tornagal, un corral con colmenas».54 No apareix als moderns reculls toponímics, per la qual cosa no se sap
exactament en quin lloc estava situat. Podría tractar-se d’un
derivat de tornajo o dornajo, ‘artesa’, amb el sufix col·lectiu
-al. Una font d’aquest indret ha donat nom a un carrer de
Montsà, a SAB.
Tornajos, fuente de los. Actualment és el nom d’una
font situada al sud del terme de Benagéber, molt pròxima a
l’antiga aldea de Cortes. Tanmateix, a la documentació històrica apareix sovint com a nom d’una partida d’aquesta aldea,
com ara al padró del 1783: «En dicha masía [de Cortes], en los
Tornajos, cuatro barchillas de sembradura. Linda con la viuda
de Cristóbal Bayo, con Joseph Salón y los mismos Tornajos».55
Aquest nom és una variant del castellà dornajo, en català tornall, una espècie de bevedor per als animals construït en el
buit d’un tronc.56 Per això diu el text que el bancal arribava

a «los mismos Tornajos», és a dir, als bevedors. Com a nom
de font està recollit al CTV i al mapa de l’ICV. L’hidrònim s’ha
traslladat a un carrer de la urbanització Montsà, a SAB.
Túria. És el riu que passa per Benagéber. El nom apareix recentment a la documentació moderna tot substituint
els vells topònims de río Blanco i Guadalaviar, ara en clar retrocés. Aquest hidrònim ha estat traslladat com a nom d’un
dels carrers més cèntrics de la vila de SAB.
Valdesierras. És el punt més alt del terme de
Benagéber (976 m), envoltat d’històries de maquis i guerrillers.
És també un important punt trifini, una fita de termes que
separa, o agermana, les viles de Benagéber, Sinarcas i Tuéjar i
també designa tot el territori circumdant. Aquest orònim està
recollit en tots els mapes i índexs geogràfics consultats. Popularment, el nom fluctua entre el singular i el plural i, a més, ha
evolucionat a la forma Valdisierra.57 En l’actualitat és també
el nom d’un carrer de SIB.
Villanueva. Nom d’una important aldea de Benagéber que l’any 1900 superava els 60 habitants i que, actualment, encara conserva alguns edificis. Té una font i una
ermita dedicades a santa Anna. S’hi han trobat restes prehistòriques i va ser repoblada amb musulmans aragonesos el
1370. L’aldea de Villanueva es documenta el 1564 en el context de les guerres territorials entre el vescomte de Chelva i la
vila castellana d’Utiel. La seua població morisca va ser expulsada el 1609 i repoblada posteriorment amb cristians. Apareix
en alguns documents municipals de Benagéber, com ara, en
aquest embargament del 1804: «Se le adjudicó a la deuda
una pieza en la masía de Villanueva, partida de las Hoyuelas,
[...] y una casa en la misma masía».58 El 1887, aquest caseriu estava compost per 21 cases on vivien 43 persones.59 El
topònim apareix ja al mapa del Regne de València de Tomás
López, al segle xviii, i es troba a totes les fonts documentals i
cartogràfiques consultades. Ha estat traslladat com a nom de
carrer a les tres viles noves de BNG, SAB i SIB.

57. És curiós d’observar en aquesta zona abundants casos de tancaments de
la e pretònica: Valdesierra > Valdisierra com abans El Castellar > El Castillar.
Aquest fenomen també va ser assenyalat per Gargallo (2017: 436) a la Puebla
de Arenoso: La Peñuela > La Piñuela.

53. Cremades, p. 238.
54. Cremades, p. 231.
55. Cremades, p. 232.

58. Cremades, p. 262.

56. El mot tornajo, amb aquest significat, es registra actualment en terres
d’Albacete i de Jaén.

59. Nomenclátor..., vol. viii, pp. 14-15.
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4. Conclusions
Una primera ullada a la tipologia dels topònims estudiats ací deixa clar que tots els noms traslladats al nou poble
de Benagéber són topònims urbans provinents de l’antiga vila
negada sota les aigües. Al contrari, la toponímia traslladada a
SAB i SIB són majoritàriament noms de llocs de l’entorn rural,
tot i que també n’hi ha alguns topònims originaris del nucli
urbà desaparegut.
La conclusió sembla evident. Mentre el terme municipal del poble nou continua gaudint amb tots els noms
històrics intactes, és a dir, només s’han hagut de traslladar
els noms dels carrers desapareguts: els noms d’una vila desapareguda a la nova. Per tant, es pot dir que ha estat un treball
de restauració de la toponímia urbana. La resta de topònims,
els rurals, continuen vius als seus llocs seculars.
Ben al contrari, a SAB i SIB el paper que fan els vells
topònims traslladats, majoritàriament noms de fonts, de
muntanyes i de paratges, és el de mantenir viva la memòria
de l’antic poble de Benagéber, tot complet, tant de la vila com
del terme. I en aquest cas, la funció és recordar el seu origen a
través de l’afectivitat, mantenir viva la seua història particular
i donar sentit a l’èxode que patiren els seus pares o avis fa ja
vora un centerar d’anys.
Finalment, cal assenyalar l’encert dels responsables
dels tres Benaixeves nous en el fet d’haver dut a terme, coordinadament, aquest trasllat i posada en valor de la vella toponímia que, d’una altra manera, hauria estat condemnada
a l’oblit. Per una altra banda, aquest fenomen actual, esdevingut en la segona meitat del segle xx i principi del xxi, pot
servir de model per a entendre millor altres casos històrics de
trasllat, sobre els quals no tenim una informació tan abundosa i tan actual com en el cas present.
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Jesús Bernat Agut

1. Les retolacions dels carrers, una escola oberta
Si en estudiar la toponímia rural d’un terme ens sabem dictats per la natura, en observar les retolacions de les
vies públiques rebem un dictat de la cultura i, sovint, de la
incultura.
Els taulellets als cantons dels carrers són una font
inesgotable de saviesa; mestres que, enlairats per damunt dels
nostres caps, ens parlen d’algun tret del mateix vial (carrer
Fosc, carrer Estret, travessa curta...), d’algun edifici proper, actual o antic, (plaça de l’Església, carrer de l’Hospital, avinguda
de l’Ajuntament...) i, sovint, d’un bateig arbitrari per part del
poder (carrer de la Constitució, de la Diputació, d’Azaña, de la
Divisón Azul, de Sant Antoni...).
El corpus toponímic que ens aboquen els rètols dels
carrers és d’una gran diversitat i riquesa; moltes disciplines
(història, geografia, etnografia, biologia, economia, política,
religió, art, literatura...) hi troben elements d’estudi del present i del passat. Hi ha, a més, un vessant lingüístic que ens
convida a estudiar-hi els camps semàntics (en moltes urbanitzacions, descontextualitzats), l’ortografia de les retolacions, els sufixos, els trets dialectals..., aspectes tots que certifiquen la idea del carrer com una aula d’aprenentatge, també
de la nostra llengua.
Encara podem fixar-nos i analitzar la retolació des
d’un punt de vista formal (materials i colors emprats, tipografia...), ideològic (monolingüisme vs bilingüisme, el percentatge
d’hagiotopònims, personatges històrics, polítics...) o diacrònic
(revisió a les fonts arxivístiques de la toponímia urbana antiga).
[ 51 ]

Jesus Bernat Agut

2. Els genèrics de les vies urbanes
Sovint pensem en el carrer com l’únic genèric dels
vials urbans. Si ens parem a pensar un moment, de sobte trobem places i avingudes, carrerons i travesses. Però, són molt
més els genèrics que podem trobar en visitar una ciutat o un
poblet, on observarem les variants lèxiques de cada territori.
Fixem-nos en la varietat que hem pogut recollir arreu del domini lingüístic:
Atzucac, avinguda, baixada, calçada, carrer, carrera, carreró, carreronet, clot, cobert, cobertís,
corredor, costa, costera, costereta, davallada,
escales, escaleta, glorieta, muntada, pas, passadís, passatge, passeig, passejada, pati, plaça,
placet, placeta, pujada, racer, racó, rambla, raval,
replaceta, riera, ronda, senda, torrent, travessera,
travessia, via i volta.

Tots aquests exemples, amb mostres fotogràfiques,
podeu trobar-los en Imatgies a Genèrics-1, Genèrics-2 i Genèrics-3, fins i tot, les tautologies o repeticions oficials, que
no populars, com ara carrer Carreró, carrer Carretera o carrer
Travessia.
3. Algunes mostres de camps semàntics
L’estudi dels topònims urbans pot tindre com a base
el corpus complet d’un poble, però també podem centrar-nos
a recollir camps semàntics específics de diversos nuclis.
Al blog Imatgies hem dedicat una quarantena d’entrades a diversos camps dins la carpeta carrers. Podem ara
destacar-ne alguns exemples lligats a disciplines diferents.
L’etnografia té en els oficis i gremis que retolen
molts carrers tot un món de saviesa antiga. Ens ubiquen, a
més, l’existència d’antics llocs i barris de menestrals. És tan
llarg el llistat, encara inacabat, que cada entrada només recull
un breu tram d’un hipotètic diccionari d’oficis (un exemple:
carrers d’ofici cab-can).
També la botànica, els noms de les plantes i arbres,
troba molts exemples als nuclis antics i, sobretot, com a camp
semàntic per reblir els rètols dels carrers de noves urbanitzacions. L’arbitrarietat algunes vegades resta matisada per la tria
de les espècies que pot estar lligada a la seua existència en
paratges propers. Fitònims-1 i Fitònims-2 en són una mostra.
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Encara dins la biologia trobem exemples com el dels
peixos que solen batejar urbanitzacions costaneres tal com
podem exemplificar a zoònims marins (A-D), una de les diverses entrades sobre els peixos i altres animals marins en què
la col·laboració de la dialectòloga Àngela Buj va enriquir-ne
l’aspecte lingüístic.
4. Pràctiques sobre Google Maps1
a) Classificació (graella semàntica d’un poble)
Triem un poble a Google Maps (la complexitat del
qual depén de la seua extensió i població). Podem destriar una
sèrie de camps semàntics o abastar-los tots; triar només un
barri (nucli antic, p. ex.) o el poble sencer. Fixem-nos ara en
aquests camps que solen repetir-se arreu dels nostres pobles
i ciutats.
- Hagiotoponímia (els sants i santes)
- Personatges històrics, literaris, locals, universals...
- Llocs civils o religiosos (plaça de l’Ajuntament,
carrer de l’Abadia...)
- Característiques dels carrers, la qualitat.
- Camps que suggereixen els mateixos exemples.
c) Una darrera proposta per aquest taller, limitat en el
temps, ens l’ofereixen els mapes temàtics que nosaltres
podem confegir al mateix Google Maps. Dues mostres:
- El mapa dels «Lingüistes pel carrer» (projecte
compartit amb Àngela Buj Alfara), on situem totes aquelles vies urbanes que tenen com a especificatiu algun lexicògraf o gramàtic de la nostra
llengua. El recull conte vora nou-centes entrades,
amb les fotografies de cada indret.
- Carrers i Església és un altre projecte (amb la coautoria d’Eugeni Perea Simón) d’aquest tipus que
acull, també dins el domini de la nostra llengua,
les vies urbanes que tenen lèxic eclesiàstic com a
especificatiu, tret dels hagiotopònims.
El taller es tanca amb la valoració que hom pot fer
sobre el valor cultural que ens aporten els rètols urbans i
l’aprofitament didàctic per a l’ensenyament, també fora de
l’aula.

b) Urbanitzacions, polígons industrials i camps semàntics
Ens situem a la perifèria d’algunes poblacions o en
urbanitzacions costaneres i de muntanya sobre el Maps. Sovint hi trobarem topònims urbans relacionats entre si. Caldrà veure-hi la inclusió o no de la toponímia que ha soterrat
i l’adequació del camp semàntic escollit per a l’esmentada
planificació urbana (vegeu un exemple al Polígon de Son
Castelló).
Elaborem, després, llistats dels oficis que hi apareixen i en cerquem el significat. Molts casos ens aportaran
ben poc, com ara els llistats de poblacions o països estrangers; altrament, alguns camps semàntics ens enriquiran el
nostre cabal lèxic (oficis, noms de peixos, de plantes del
voltant...)
1. Cal saber que la fiabilitat del Maps per aquests menesters té uns aspectes
positius però sol ser poc fiable, entre d’altres, en la retolació. Amb tot, en un
principi ens serveix per a iniciar un treball.
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Els criteris normatius en la fixació
dels noms dels carrers de Palma

Gabriel Bibiloni

Breu història de la denominació dels carrers
de Palma1
Abans del començament del segle xx la ciutat de
Palma fou la que estigué enclosa dins les superbes murades,
primer àrabs i medievals i després renaixentistes. Un nucli històric en general molt ben conservat, amb els carrers estrets
i irregulars que traçaren els llunyans habitadors musulmans.
Amb tot, en el segle xix aparegueren alguns nuclis extramurs,
com les barriades obreres de la Soledat, els Hostalets, Can
Capes o el Molinar, que acollien treballadors de diverses fàbriques; nuclis agraris com Son Sardina o la Indioteria; els
barris més residencials de Santa Caterina, Son Espanyolet, el
Terreno o Gènova; nuclis de segones residències com la Vileta,
Son Serra i Son Rapinya; a més dels pobles de Sant Jordi i el
Coll d’en Rabassa. Tots els carrers d’aquests nuclis extramurs
reberen una denominació durant la segona meitat del segle
xix, imposada per l’Ajuntament, unes vegades de manera arbitrària i altres amb una motivació local. Pel que respecta al
centre històric intramurs, els carrers tingueren un nom d’ençà del mateix moment de la seva aparició. La nomenclatura
catalana fou creada pel mateix poble a partir del segle xiii i
anà variant amb el temps, si bé una bona part dels carrers
han mantingut un mateix nom d’ençà dels temps medievals.
Els noms dels carrers, creats pel poble sense intervenció de
les autoritats, eren presos d’un edifici (si l’edifici principal

era una església, un convent, una casa senyorial o una altra
construcció d’importància, aquests elements donaven nom
al carrer), d’una activitat comercial desenvolupada en aquella via o de la concentració allà d’artesans de determinada
activitat, o de qualsevol circumstància que concorregués en
la via en qüestió. L’assignació d’un nom a un carrer per part
de l’Administració i la dedicació de carrers a honorar la memòria o la figura d’una persona, és un fenomen que comença
en el segle xix. Els primers carrers dedicats a algú d’aquesta
manera tingueren el nom del rei o d’un membre de la família
reial. Així a Palma el primer personatge a qui fou dedicat un
carrer va ser Ferran VII (el Born, 1814). La mateixa via seria
dedicada després (1933) a la princesa Isabel (Isabel II). També la Constitució anà a figurar a la placa del Born (1813).
Després ja no trobam carrers dedicats a un personatge per
decisió municipal fins a la retolació general de 1862-1863,
de què parlarem més endavant.
La primera retolació dels carrers de Palma es va fer el
1797. Abans no hi havia hagut cap mena de senyalització a les
cantonades, tot i que cada carrer tenia un nom únic conegut i
emprat de tothom. Aquella retolació era conseqüència de les
pràctiques setcentistes fetes a les grans ciutats i de les ordres
emanades de la monarquia espanyola, concretament cèdules
de Carles III que també ordenaven la numeració o retolació
amb rajoles de totes les illetes, cases, esglésies i edificis públics. Per a fer la dita retolació s’encarregà una recopilació
dels noms populars a Joan Val·lori, secretari de la Reial Audiència, treball que tingué enllestit el 1795. La retolació es va fer

1. Per a més informació vegeu Gabriel Bibiloni: Els carrers de Palma. Toponímia
i patrimoni de la ciutat, Palma, 2012.
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amb rajoles quadrades de pam castellà elaborades a València.
Se’n conserven devers una desena col·locades encara a les
parets de les cases i algunes més en algun museu. Cal dir que
els noms dels carrers es van posar en català, si bé la lletra C
i el punt que la segueix segurament s’han d’interpretar com
a calle (paral·lel a iglesia o manzana d’altres rajoles). El 1978
el darrer ajuntament franquista, davant la pressió que rebia
per a traduir les plaques al català, decidí per resposta de col·
locar al costat dels noms oficials en espanyol —que no volia
canviar— una reproducció de les rajoletes del 1797, tot i que
ni els noms ni els criteris d’aquesta acció folklòrica no sempre
responien als de la retolació setcentista.
La segona retolació general dels carrers de la ciutat
es va fer els anys 1862 i 1863. Aquesta responia a la voluntat
de castellanitzar la toponímia viària —fruit del temps i de
les ordres borbòniques—, de revisar-la i de dotar la ciutat de
plaques més grosses i modernes. Per a dur a terme aquesta retolació, el 1862 es va nomenar una comissió d’experts
que proposà una nova nomenclatura en espanyol, que fou
assajada en rètols pintats amb tinta damunt les parets. La
decisió fou polèmica i durament criticada per Josep Maria
Quadrado.2 La nova nomenclatura era una certa destrossa
dels noms tradicionals, substituïts per una llarga nòmina de
personatges il·lustres sense vinculació al carrer. L’any següent una nova comissió va fer la proposta definitiva, més
mesurada, que fou traslladada a les noves plaques de marbre
de contorns sinuosos, que són les tradicionals i normatives
en el centre històric. Tota la toponímia viària va ser traduïda a l’espanyol: el carrer dels Paners es convertia en calle
de Cestos, el carrer de l’Argenteria, en calle de la Platería; el
carrer dels Capellers, en calle de Sombrereros; el carrer dels
Set Cantons, en calle de las Siete Esquinas, i així tots. Tots els
noms foren traduïts llevat dels intraduïbles: calle del Call,
plaza de Cort i calle de Palau.3 I no sols això sinó que molts
de carrers van ser simplificats, amb la qual cosa restaven
desfigurats i més opacs. Per exemple, el carrer del Forn de
la Glòria esdevingué calle de la Gloria i el carrer del Forn del

Racó, en calle del Rincón; el carrer de l’Hostal de Santanyí
es transformà en calle de Santanyí i el carrer de l’Hostal de
l’Estel, en calle de la Estrella; el carrer de la Posada de Lluc
es va convertir en calle de la Virgen de Lluch; el carrer de la
Ferreria dels Llums, en calle de la Luz, i el carrer de Can Espanya, en calle de España. Es van perdre noms tradicionals
que serien recuperats el 1990, juntament amb altres títols
desapareguts en moments posteriors a la retolació de 1863:
el carrer del Vi (calle del General Barceló), el carrer i la plaça
de la Pescateria (calle del Baratillo i plaza del Rastrillo), la
costa de la Pols (calle de Arabí, i el 1862 havia estat retolada
cuesta del Polvo), la costa de la Sang (calle de la Beneficencia), el carrer de Santa Magdalena (Beata Catalina), el carrer
de l’Hort del Sol (calle del Perro), el carrer del Port Fangós
(calle del Cerdo),4 etc.
Pel que fa al centre històric, no es tornà a fer una
retolació general fins al 1990 en què tots els noms foren revisats i traduïts al català. Quant a la resta de la ciutat, la traducció al català es va anar fent entre el 1979 i el 2011, si bé
després d’aquesta darrera data restava encara un petit nombre de vies per normalitzar.
Els noms dels carrers de la Ciutat Nova, dita comunament abans Ensanche i ara Eixample,5 es van començar a
imposar a partir del 1914, quan encara el pla urbanístic de
Bernat Calvet estava pràcticament tot per implementar.6 Figura clau dels primers noms fou Benet Pons i Fàbregues, cronista de la ciutat i arxiver. Els nous carrers, pròxims al centre
històric, portaren noms de mallorquins il·lustres (Alexandre
Rosselló, Eusebi Estada, Lluís Martí, Pere d’Alcàntara Penya,
Jafudà Cresques, etc.), d’il·lustres visitants o residents (Arxiduc Lluís Salvador, [Isidoro de] Antillón), de fets o personatges de la nostra història (31 de Desembre, Aragó, Catalunya,
Blanquerna, Foners, Ramon Berenguer III,7 Rei Sanç, Beatriu

4. Per un fet de fonètica mallorquina port fangós s’interpretava com a porc
fangós. El nom de Port Fangós va ser reimplantat el 1942.
5. Hispanisme que nosaltres rebutjam en les nostres publicacions.
6. Les murades de la ciutat, llevat de la part marítima, van ser enderrocades
entre el 1902 i el 1932.

2. Observaciones sobre la titulación de las calles, Palma: Imprenta de Felipe
Guasp, 1863.

7. El comte de Barcelona que el 1114 encapçalà una ocupació de Mallorca
—de fet una operació militar de càstig contra els musulmans mallorquins—,
aliat amb la República de Pisa i altres Estats.

3. Carrer del palau episcopal. En l’ús popular es diferenciava el Palau (episcopal) i el Palàcio (el palau de l’Almudaina).
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de Pinós, Comte d’Empúries, Nunó Sanç,8 Cecili Metel,9 Pi
i Margall). No faltaren tampoc les plaques dedicades a la
reialesa espanyola (Alfons XIII, Maria Cristina, Reina Victòria
Eugènia, Infanta Isabel). Durant la dècada del 1920, ja mort
Pons i Fàbregues,10 la cosa es comença a espanyolitzar una
mica (Lope de Vega, Velázquez, Ramón y Cajal, Almirante
Oquendo,11 Covadonga, Elcano), si bé el gruix de títols continua de correspondre a personatges de l’illa.
Durant la Segona República espanyola l’Ajuntament
de Palma continuà la línia d’imposar noms d’illencs —per
exemple Anselm Turmeda— i altres noms vinculats a la nostra àrea cultural: Àngel Guimerà, Ausiàs March, Barcelona,
Catalònia,12 Francesc Macià,13 Joan Maragall, Lluís Vives, Menorca, Provença, Ramon Muntaner, Teodor Llorente o Tirant
lo Blanc.14 Tot i que no faltaren els referents espanyols que
es repetien a altres parts de l’Estat (Mártires de Jaca, García
Hernández o Fermín Galán, a més de Catorce de Abril, Once de
Febrero o Seis de Octubre). Això sí, la pervivència dels esquemes diglòssics duia el consistori a retolar calle de Francisco
Macià, calle de Teodoro Llorente i així tots els altres.
El franquisme suprimí alguns dels noms anteriors
(Francesc Macià i Tirant lo Blanc), i fins i tot el del renegat
Anselm Turmeda, i intensificà la toponímia de referència patriòtica espanyola: Hernán Cortés, Bailén, Navas de Tolosa,
Reyes Católicos, el Cid i fins i tot el seu cavall Babieca; a més,
evidentment, de tots els herois de la Cruzada (Generalísimo,
José Antonio, Calvo Sotelo, Alcázar de Toledo, General Goded,
Arturo Rizzi15, General Mola, etc.) i els països amics del règim
(Vía Alemania, Via Portugal, Via Roma i les ciutats de Berlín
o Lisboa). El 1942 el consistori dedicà un carrer a prop de

dos-cents militars i paramilitars del bàndol franquista morts
durant la Guerra Civil. Tota aquesta toponímia franquista ha
estat eliminada entre el 1979 i el 2011, o quasi tota.
El 1990 es dugué a terme la traducció al català en
bloc dels noms dels carrers del centre històric. Es va fer segons
una proposta de qui això signa, elaborada al començament de
la dècada de 1980 i presentada el 1983.16 Alguna oposició a
aquesta proposta dins l’Ajuntament, per part d’algun personatge influent, va retardar-ne l’aprovació pel consistori fins al
1990. A partir de l’any 1976, coincidint amb les accions del
Congrés de Cultura Catalana, vaig estudiar a fons la història
de la toponímia viària de Palma, i el mateix 1979 vaig proposar la recuperació d’alguns noms tradicionals per a substituir
els primers noms franquistes que desapareixien (com plaça
de la Porta del Camp,17 plaça de la Porta de Santa Catalina18
o carrer de la Riera19), que foren acceptats. A partir d’aquell
moment l’Ajuntament de Palma m’ha fet l’honor de tenir-me
entre els seus assessors per a la toponímia viària, formant part
de diverses comissions de toponímia, llevat dels mandats en
què ha governat el Partit Popular.
La proposta de normalització dels noms del centre
històric es basa en els principis següents: 1) redacció de tots
els noms en català; 2) recuperació d’una gran part de noms
tradicionals perduts, sobretot els de més rellevància històrica i els que eren vius en l’ús popular; 3) recuperació de la
forma íntegra de (quasi) tots els noms que el 1863 havien
estat simplificats i desvirtuats (vegeu més amunt). Aquest
darrer punt implicava la recuperació del mot Can que en l’ús
tradicional introduïa els noms basats en un casal senyorial —i
que, evidentment, la castellanització havia suprimit—, encara
que popularment aquest ús, registrat en tots els nomenclàtors
anteriors a la castellanització, ja estava debilitat. Així calle de
Berga esdevenia costa de Can Berga; calle de Cáceres, carrer de
Can Càceres; calle de Zagranada, carrer de Can Granada; calle

8. El comte d’Empúries (Hug IV) i Nunó Sanç foren dos dels quatre magnats
que es repartiren la meitat de l’illa després de la conquesta de 1229. L’altra
meitat fou per al rei.
9. El militar romà que conquerí les Balears per a Roma.
10. Pons i Fàbregues fou cronista i arxiver fins a la seva mort, el 1922.
11. Nom d’un vaixell de guerra espanyol que va ser enfonsat a la batalla de
Santiago de Cuba (1898).

16. Recollida en el llibre Els noms dels carrers de Palma, Gabriel Bibiloni, Ajuntament de Palma, 1983.

12. Actual carrer de Can Perpinyà.
13. Actual carrer de Niceto Alcalà Zamora.

17. Abans plaza de García Ruiz [militar espanyol que fou el primer governador
civil de Balears després de 1936].

14. Avui carrer de Fray Luís de León.

18. Abans Jinetes de Alcalá [29 oficials de Cavalleria que participaren activament en l’aixecament de 1936].

15. Nom de batalla de Luigi Nerieri, sergent major de l’exèrcit italià aliat del
de Franco. Morí a Menorca quan el seu avió, en missió de bombardeig, va
rebre l’impacte d’una bateria antiaèria de Maó.

19. Abans calle de Navarra.
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que es consigni la professió o condició del personatge, l’any
de naixement i l’any de defunció. Els títols que no s’ajustaven a aquests criteris s’han anat canviant progressivament a
mesura que s’anaven traduint al català: per exemple, calle del
Músico Balaguer es va normalitzar en carrer de Josep Balaguer,
tot indicant en lletra més petita la informació complementària abans indicada (músic 1869-1951). Quan dos carrers es
dediquen a personatges que tenen el mateix nom i cognom,
se cerca la manera més oportuna de diferenciar-los, ja sigui
posant el segon cognom o amb un altre recurs (per exemple, carrer del Poeta Guillem Colom i carrer del Geòleg Guillem
Colom).
Malgrat les consideracions del paràgraf precedent,
cal tenir en compte que en el segle xix i part del xx la pràctica
habitual era formar títols de carrers sols amb el cognom del
personatge (carrer de Caro [Josep Caro], carrer d’Orfila [Mateu
Orfila], carrer de Mesquida [el pintor Joan Mesquida], plaça de
Quadrado [Josep Maria Quadrado], etc. Paral·lelament, a Barcelona tenim els carrers de Muntaner, d’Aribau, de Casanova,
etc. Aquesta pràctica té l’inconvenient que, passat el temps,
de vegades no se sap a quin personatge es dedica el carrer.
A Palma, per exemple, tot existint el carrer de Despuig, nom
imposat en el segle xix, molt posteriorment, i desconeixent la
identitat d’aquest Despuig, el consistori instituí el títol carrer
del Cardenal Despuig per a una altra via, i ara el personatge té dos carrers dedicats. O el titulat calle de Porras es va
traduir per carrer de les Porres i després es va descobrir que
estava dedicat al brigadier Joaquín Ruiz de Porras.21 Tanmateix, el nostre criteri és de considerar aquests títols breus com
a part integrant de la identitat toponímica d’aquells carrers
i dels seus nuclis històrics i que no s’han d’alterar per cap
concepte (plaça de Quadrado, carrer de Caro, carrer d’Orfila,
carrer de Mesquida, carrer de Rubert, plaça de Gomila). En algun cas s’ha posat una informació complementària a la placa
(en lletra petita davall el nom del personatge) que soluciona
el problema d’identificació. Per exemple, la placa del carrer
de Colom (que podria estar dedicat al descobridor i al líder
agermanat) s’ha complementat amb la inscripció (Dirigent
agermanat, segle xv-1523).

de Muntaner, costa de Can Muntaner; calle de Puigdorfila, carrer de Can Puigdorfila; calle de Zavellá, carrer de Can Savellà;
calle de Torrella, carrer de Can Torrella, etc.
Criteris seguits en la normalització de la
toponímia viària de Palma
Els criteris que es van seguir per a la titulació i retolació dels carrers de Palma, tant la Ciutat Vella o centre històric
com la nova ciutat del segle xx i les àrees antigues perifèriques, van ser elaborats per qui signa, en col·laboració amb els
assessors lingüístics de l’Ajuntament, especialment el seu cap,
Miquel Vives, i amb el vistiplau de la Universitat de les Illes
Balears. I són referent de la normativa recomanada per la dita
universitat per a tots els municipis de les Illes.20 Distingirem
dos apartats: els criteris generals i els criteris lingüístics.
A. Criteris generals
1. Forma dels títols
Els noms dels carrers dedicats a un personatge han
de ser concisos i han de portar la informació necessària però
no més. A la toponímia viària de Palma, com a regla general,
i si no hi ha un altre criteri específic aplicable, la forma del
nom d’un carrer dedicat a un personatge consisteix en el nom
de fonts i el primer cognom del personatge en qüestió (carrer de Joan Alcover, carrer d’Aurora Picornell). Si el personatge
és conegut habitualment pels dos cognoms, i si amb aquests
queda prou identificat, es prefereix d’usar els dos cognoms
i es pot prescindir del nom de fonts, en nom de la concisió
abans invocada (carrer de Costa i Llobera, carrer de Rovira i
Virgili). Si es tracta d’un personatge conegut universalment
amb el sol cognom —normalment estrangers—, el títol viari
es limita a aquest únic cognom (carrer de Darwin, carrer de
Cervantes). Aquests són els noms oficials a tots els efectes.
Tanmateix, les plaques poden dur altres informacions, que no
s’han de considerar part del nom oficial. A Palma és habitual
20. https://slg.uib.cat/gabinets/go/GOnormofic/#carrers (verificat el 7 de
gener de 2021). Segons la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears
(1986): «Els noms de les vies urbanes han d’ésser determinats pels ajuntaments corresponents, també amb l’assessorament esmentat [de la Universitat de les Illes Balears], donant preferència a la toponímia popular tradicional
i als elements culturals autòctons».

21. L’error va ser rectificat immediatament.
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En el cas dels eclesiàstics, la norma és l’anteposició al
cognom del mot que expressa el seu càrrec o dignitat, per la
raó que aquesta és la manera en què són designats usualment
(carrer del Cardenal Despuig, carrer del Bisbe Campins).

a alguns residents, malgrat que té l’avantatge de recordar un
element no menyspreable de la història de la via en qüestió.
A tall d’exemple, el camí de Son Gotleu, malgrat que avui és
un carrer ample, conserva aquest nom, que recorda que abans
era un camí estret que conduïa a les cases de l’antic hort
d’aquest nom, avui desaparegudes. I també es conserva carretera de l’Arenal, malgrat que avui és una via completament
urbana.

2. Genèrics
Els genèrics utilitzats són els tradicionals: carrer,
plaça, travessia, travessa, avinguda, passeig,22 costa, etc. Cal
procurar que el genèric s’ajusti a la naturalesa de la via i a la
tradició. Per exemple, una avinguda no és un carrer qualsevol, per llarg que sigui, sinó una «via ampla, ordinàriament
vorejada d’arbres, que porta a un palau, a una plaça, a un
indret important, o que constitueix un dels carrers notables
d’una població».23 O una plaça no és una simple intersecció
de carrers. La traducció de la nomenclatura viària a l’espanyol
del 1863 va eliminar el genèric costa, que amb la normalització es va recuperar en els casos apropiats. No vam recuperar,
però, diminutius, com placeta o carreró, encara que es troben
documentats en els nomenclàtors antics. Tanmateix, aquest
no és un criteri que s’hagi d’aplicar universalment ni estrictament. En el cas de plaça/placeta és difícil determinar el
criteri que distingeix els dos conceptes. I en el cas de carreró
és comprensible el rebuig que pot causar aquest diminutiu als
veïns que hi viuen. A Palma resta algun cas no resolt satisfactòriament: per exemple, la que durant el franquisme es titulà
avenida de Calvo Sotelo, de fet l’antiga carretera d’Andratx
esdevinguda una llarga i tortuosa via urbana, va ser titulada
avinguda de Joan Miró, tot mantenint el genèric erroni precedent, fet que encara no s’ha rectificat.
Algunes vies amb el pas del temps canvien la classe
del seu genèric: el que abans era una carretera o un camí pot
esdevenir un carrer. La major part de vegades aquest canvi es
reflecteix en el nom oficial —com en el cas dels segments de
carreteres que esdevenen vies urbanes—, però altres vegades es conserva el genèric original, cosa que pot desagradar

3. Alfabetització
Per a ordenar els noms de les vies per ordre alfabètic
es prescindeix dels articles i les partícules prenominatives en
i na. No es prescindeix, en canvi, dels mots Can i Son, molt
usuals a la toponímia balear. Vegeu el punt següent.
4. Repeticions
En un mateix municipi no hi pot haver dues vies urbanes amb el mateix nom. Es considera que dos noms incorren en repetició quan tenen les mateixes paraules sense
comptar els articles, les partícules prenominatives en i na i
la preposició de: carrer de Reus, carrer d’en Reus i carrer dels
Reus (en una llista alfabètica serien Reus, carrer de; Reus, carrer d’en i Reus, carrer dels). En canvi, es consideren dos noms
diferents quan a un hi ha la paraula Can o la paraula Son:
carrer de la Llimona i carrer de Can Llimona (en una llista alfabètica, Llimona, carrer de la i Can Llimona, carrer de), carrer de
Montserrat i carrer de Son Montserrat (en una llista alfabètica
Montserrat, carrer de i Can Montserrat, carrer de).
Avui no es consideren noms repetits els noms iguals
pertanyents a dues vies de distinta naturalesa, per exemple,
un carrer i una plaça. Però quan es va començar la normalització dels noms dels carrers de Palma, una normativa espanyola
impedia aquestes dualitats. Això va causar una considerable
distorsió de la toponímia tradicional del centre històric. I el
1955 es van suprimir noms de gran valor patrimonial com el
carrer de Sant Francesc (es va canviar per calle del Arquitecto
Reynés perquè hi havia la plaça de Sant Francesc), el carrer de
Santa Eulàlia (es va retolar calle de Jerónimo Amengual perquè hi havia la plaça de Santa Eulàlia), el carrer del Temple (es
va canviar per calle del Doctor Tomás Darder, perquè hi havia
la plaça del Temple), la plaça de la Seu (es va canviar per plaza

22. El mot passeig és un hispanisme, imitació de la metonímia espanyola que
aplica paseo (acció de passejar) a la via per on es passeja. La mateixa metonímia es fa en francès (promenade). L’acció de passejar en català és passejada,
i observem que a la Catalunya del Nord es fa la mateixa metonímia, però
amb el mot genuí (passejada). Amb tot, a la toponímia viària de Palma hem
mantingut passeig, almenys ara com ara.
23. Diccionari de la llengua catalana, Institut d’Estudis Catalans.
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de la Almoina perquè hi havia el carrer de la Seu, avui costa
de la Seu) o el carrer retolat aleshores calle del Rosario, que es
va retolar calle de Lugo24 perquè hi havia plaza del Rosario. El
1990, essent impossible de recuperar els noms tradicionals i
per a salvar la situació, vaig proposar una estratègia consistent
a afegir un mot distintiu al nom tradicional, que així —i encara que no amb la forma exacta— no es perdia definitivament.
I així el carrer de Sant Francesc fou titulat carrer del Convent
de Sant Francesc; el carrer de Santa Eulàlia, carrer de l’Església
de Santa Eulàlia; i el carrer de la Llotja, carrer de la Llotja de
Mar. El 2008, desapareguts els impediments legals per a aplicar un mateix nom a un carrer i una plaça, totes aquestes vies
van recuperar plenament el seu nom tradicional.
Quan dos carrers incorren en repetició —per exemple, com a conseqüència de la traducció— es canvia el nom
del més modern o del que tingui menys rellevància. Així, per
exemple, en el nomenclàtor de Palma en espanyol hi havia
calle de Rossiñol (un fill il·lustre de Palma) i calle del Ruiseñor. Quan es fa la traducció resulten dos noms que incorren en repetició (carrer de Rossiñol i carrer del Rossinyol;
per ordre alfabètic Rossiñol, carrer, de i Rossinyol, carrer del).
Evidentment, la grafia ñ/ny no és criteri distintiu suficient.
En aquest cas es va optar per mantenir carrer de Rossinyol,
nom del segle xix i pertanyent a una zona on tots els carrers
tenen noms de mallorquins il·lustres, i canviar l’altre títol,
més modern i irrellevant per carrer de l’Avisador, un altre
ocell. Un altre cas il·lustratiu és la parella anterior calle de
Rosselló25 i plaza del Rosellón. En aquest cas es va optar per
canviar la forma del segon, més modern, per plaça del Comtat del Rosselló.26

rers tenen nom d’arbres; al barri de Son Ametler, de músics;
al barri de Son Armadans, de navegants i descobridors. Quan
per alguna raó —per raó de repetició, per exemple— s’ha
de canviar un nom, es procura que el nom nou sigui de la
mateixa àrea temàtica. En aquest sentit s’ha de lamentar
algun error encara no corregit: per exemple, al barri de Santa
Caterina, on el tema principal són personatges il·lustres locals, identificats amb el sol cognom (Caro, Cotoner, Dameto,
Cerdà, Despuig, Rossiñol, Quetglas, etc.), un mal dia de l’any
1963 el carrer d’Artigues va ser titulat calle del General Ansaldo; posteriorment, i llevant noms franquistes, en lloc de
recuperar el nom original, la via fou retolada carrer dels Sobreposats, nom sense cap relació amb la unitat toponímica
del lloc.
B. Criteris lingüístics
1. Forma dels mots, en general
En general, tots els mots que integren el nom d’una
via s’escriuen segons la forma normativa que figura en els
diccionaris. No hi val la idea que es poden fer excepcions
perquè són topònims. Així vam retolar carrer de l’Aigua Dolça i hauríem retolat, si fos el cas, carrer de la Roja i carrer
del Julivert (no Aigo, ni Rotja ni Juevert, que corresponen a
la pronunciació popular). I bregam contra la visió segons la
qual uns mots determinats, pel simple fet de formar part
d’un topònim, poden ser dispensats d’escriure’s com es fa
en la llengua estàndard formal. En el cas de variants formals
normatives o acceptables segons criteris fonamentats, utilitzam la forma local (com carrer del Camp Redó, no Rodó),
sobretot quan són les més tradicionals o etimològiques (cementeri, no cementiri; coa, no cua; depòsit, no dipòsit; murta,
no murtra, etc.).

5. Unitats temàtiques
És una pràctica tradicional a Palma d’imposar als
carrers de certes zones noms segons àrees temàtiques, cosa
que dona a aquestes zones una unitat i una coherència toponímiques. Per exemple, al barri del Rafal Nou tots els car-

2. Preposició de
En la major part de casos els noms de les vies és format pel genèric (carrer, plaça, costa, avinguda, passeig) seguit de la preposició de. Encara que en l’ús popular aquesta
preposició es pugui suprimir per economia, en els títols oficials
s’ha de mantenir: carrer de Ramon Llull i no carrer Ramon Llull,
passeig de Mallorca i no passeig Mallorca.

24. Sembla que perquè el regidor responsable era d’aquesta ciutat gallega.
25. Carrer de l’antiga barriada de Son Espanyolet que porta el nom d’un veí.
26. Avui defensaríem el manteniment del nom inicial, plaça del Rosselló, atesa la possibilitat de repetir un nom si s’aplica a dues vies de natura diferent
(carrer i plaça).
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3. Article
Hem usat sempre l’article estàndard, propi de la tradició literària amb tota classe de noms (tant tradicionals com
moderns) i amb tota classe de paraules. Així és com es pot
veure a tota la documentació antiga o de les èpoques de normalitat lingüística, ço és abans de la castellanització. A moltes
viles de Mallorca en els primers temps de la normalització
toponímica es va seguir el criteri d’emprar l’article salat en
noms tradicionals, d’acord amb una opinió —per a nosaltres
errada— que associa l’article salat a la toponímia. Avui, hi
ha una clara tendència a les viles de la Part Forana a utilitzar
l’article estàndard, seguint els usos de Palma i la recomanació
de la Universitat.
No sols hem emprat l’article estàndard davant tota
mena de noms comuns, sinó també, i pels mateixos principis,
en noms de nuclis de població que entren en la denominació
viària, com carretera de l’Arenal, camí de la Vileta o passeig del
Molinar.27

Sant Felip Neri). En el cas de noms que originalment no corresponen a l’alfabet llatí se segueixen criteris de transcripció
usuals: carrer d’Abu Yahya.28

6. Grafia dels cognoms
En els noms de carrers dedicats a un personatge, el
cognom d’aquest s’escriu segons els usos del mateix personatge (carrer de Gabriel Viñas, no carrer de Gabriel Vinyes; carrer de Joan Bauzà, no carrer de Joan Bauçà; carrer de Guillem
Reynés, no carrer de Guillem Reiners).29 Només es normalitzen
gràficament en casos comptats, normalment els cognoms
de persones d’èpoques llunyanes, en què s’hagi creat un ús
consolidat (Nicolau de Pacs, Berenguer d’Anoia, no Nicolau
de Pax, Berenguer de Noya). No seguim el criteri de la Gran
Enciclopèdia Catalana segons el qual s’escriuen normalitzats
gràficament tots els cognoms de persones nascudes abans de
la creació del Registre Civil espanyol (1870). En qualsevol cas
es normalitzen els accents gràfics (Tomàs, Bonafè, Ramon). En
algun cas especial hem posat punt volat entre dues eles, a fi
de promoure la pronunciació correcta del cognom i no la pronunciació castellanitzada: carrer de Tomàs Rul·lan.30
Ara bé, quan es tracta de noms tradicionals i populars
que parteixen de la casa o casal d’una família o simplement
del cognom d’aquesta família, el nom de la via es considera
un element toponímic fixat, i en aquest cas tots els cognoms
es consignen amb la grafia normalitzada i no amb la tradicional de l’antiga retolació en espanyol: carrer de Can Arboç,
no carrer de Can Arbós; carrer d’en Morei, no carrer d’en Morey, carrer de Can Dusai, no carrer de Can Duzay; carrer de Can
Maçanet, no carrer de Can Massanet, plaça de Son Fortesa,
no plaça de Son Forteza, etc.). Això s’aplica especialment als
noms més tradicionals i notoris de la Ciutat Vella. En el cas de
noms més moderns de les zones perifèriques es tendeix a grafiar el cognom segons l’ús del propietari de la casa que dona
nom al carrer si el cognom normalitzat representa un canvi

4. Partícules prenominatives en i na
Les partícules prenominatives en o na són usuals a
les Illes en noms de carrers de formació popular (carrer d’en
Villalonga), però no s’empren en títols atorgats per un consistori i dedicats a un personatge (carrer de Ramon Llull, no
carrer d’en Ramon Llull).
5. Noms de fonts
Els noms de fonts de personatges de la comunitat
lingüística catalana s’escriuen sempre en català, encara que
es tracti de personatges que haguessin signat les seves obres
amb la forma castellana o hagin usat aquesta forma en la documentació oficial, tal com era corrent en altres èpoques. Els
personatges d’altres comunitats lingüístiques tenen el nom en
la llengua corresponent (Jules Verne, Marie Curie). S’exceptuen
d’aquesta norma aquells personatges designats normalment
amb el nom de fonts (o pseudònim) sense cognom, com reis,
papes, sants i figures clàssiques, el nom dels quals, d’acord
amb la pràctica universal, es posa en català o en la forma
catalanitzada (Homer, Tit Livi, Galileu, Joan XXIII, Alfons XIII,

28. Abu-Yahya Muhàmmad ibn Alí ibn Abi-Imran at-Tinmalalí, nom del darrer
valí de la Mallorca musulmana.
29. En canvi, plaça de Miquel Dolç, perquè el mateix personatge va normalitzar la grafia del seu cognom.
30. Abans calle de Tomás Rullán. La grafia completament normalitzada seria
Rutlan, però no s’adopta d’acord amb el criteri exposat anteriorment.

27. Topònims que en el parlar col·loquial duen article salat.
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molt abrupte (carrer de Can Sbert, carrer de Can Llompart, carrer de Can Sampol).31 També en el cas de carrers denominats
amb el cognom de veïns anònims (carrer de Franch, carrer de
Prunés, etc., en lloc de Franc, Pruners, etc.).
Els criteris per a l’establiment de la grafia normalitzada dels cognoms consisteixen en primer lloc en l’adequació
a les normes gràfiques vigents: accentuació, dièresi, i llatina
consonàntica, plurals femenins en -es, ny per a representar
el so nasal palatal, supressió de la h en el grup final -ch, supressió de hh no etimològiques, etc. I, en segon lloc, en l’adequació a l’etimologia: ç trencada quan sigui pertinent, vocals
àtones a i e segons correspongui, consonants oclusives finals
etimològiques, grup qua, unisil·làbic en lloc de cua, etc.
Exemples de normalització gràfica de cognoms3233
Grafia tradicional

Grafia normalitzada

Ramón
Peña
Canellas
Moyà
Rexach
Pascual
Lladó
Homar
Pons
Prohens
Garau
Vadell
Vanrell
Llabrés
Llompart

Ramon
Penya
Canyelles
Moià
Reixac
Pasqual
Lledó
Omar
Ponç
Proenç
Guerau
Vedell
Venrell33
Llebrers
Llompard

31. Les grafies normalitzades serien Asbert, Llompard i Santpol.
32. Per a més informació vegeu Gabriel Bibiloni, «La normalització de l’antropotoponímia», dins Jornades d’antroponímia i toponímia (2003-2004), p.
213, Palma: Universitat de les Illes Balears i Govern de les Illes Balears, 2005.
També a https://bibiloni.cat/textos/antropotoponimia.htm.
33.Variant antiga de Vendrell.
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les urbanitzacions, tot i que també poden incorporar-hi la denominació dels polígons industrials i de les dotacions municipals, com ara instal·lacions esportives, centres culturals, etc.
Així doncs, i davant l’absència d’un reglament de toponímia
local i d’una comissió de toponímia que assessore, consulte i
propose en matèria de fixació dels topònims locals, ens hem
d’acollir a la legislació vigent i a les possibilitats que ens ofereix la tecnologia per tal de poder fer una proposta adequada
als temps actuals. I remarquem la legislació vigent perquè en
l’Ordenança reguladora de la denominació i retolació de vies i
espais públics en el municipi de Castelló de la Plana (d’ara en
avant, ORD), hui encara en fase d’aprovació, l’article 4.2 diu,
literalment: «La Guia oficial de carrers de l’Excm. Ajuntament
de Castelló de la Plana contindrà, almenys, tota la informació
relativa a la denominació, numeració i georeferenciació relativa a les vies i espais urbans, així com a immobles». Per tant,
una vegada aclarit què és el que ha de contindre la nostra proposta, hem de trobar la manera de materialitzar-la amb tots
els continguts que calguen i de la manera més clara possible.
En una societat com l’actual, travessada per fluxos indestriables de textos de tota mena, d’informacions i d’imatges a
una velocitat prou alta, camps com l’onomàstica o la toponímia solen quedar exclosos de l’imaginari narratiu més palpable per a gran part de la població, potser per la connotació
d’erudició intrínseca inherent a aquestes disciplines. L’efectivitat d’una pàgina web s’esdevé quan aquesta última respon
a l’horitzó d’expectatives que mou l’usuari a endinsar-s’hi i
a descobrir les potencialitats de la tecnologia aplicades als

1. Introducció
El carrer és un element fonamental de la ciutat. És
l’artèria i l’escenari que li dona vida, imatge de la diversitat
i la pluralitat. I els noms dels carrers mostren la història i la
memòria d’una ciutat. Per això, s’han d’analitzar i investigar
els carrers de la ciutat de Castelló i el seu nom. Per a entendre
el passat i el present i no defugir el futur. El nomenclàtor és
l’antídot de l’oblit perquè crea sentit i construeix un sistema
de valors i referències històriques, culturals, polítiques i socials. Triar el nom d’un carrer no és un acte merament administratiu. El nomenclàtor és un llibre d’història. Un text. Un
relat. Per això, la importància del nomenclàtor i la seua història, així com de les causes que explicarien els seus canvis,
evolucions i revolucions. En aquest sentit, el nomenclàtor és
el vector de la història i la memòria. Vector: que transporta,
que construeix. Amb aquesta comunicació volem explicar la
nostra proposta per al web municipal del nomenclàtor de la
ciutat, què és el que considerem que hi ha d’aparéixer, quina
és la casuística que ens hem trobat i quines haurien de ser les
actuacions de futur.
2. Què és el que hi ha d’aparéixer? El que calga,
però la navegació ha de ser ordenada
Les corporacions municipals tenen la competència
d’elaborar i aprovar els seus propis nomenclàtors de toponímia urbana (article 15 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d’Ús i Ensenyament del Valencià), nomenclàtors que estan
constituïts bàsicament pel nom dels carrers, dels barris i de
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aclarida també la qüestió lingüística, caldria especificar en un
arxiu els criteris sobre qüestions formals a l’hora de plasmar
els topònims en un text, un rètol o un mapa, i les pautes en
relació amb la traduïbilitat o no dels topònims i antropònims.
També caldria afegir-hi un altre arxiu amb una taula d’abreviatures de les denominacions genèriques, ja que en general no
se’n fa un ús correcte (per exemple, av., c/, pl., etc.) i totes les
qüestions lingüístiques i de retolació que l’ORD preveu.
Quant als noms dels vials, caldria elaborar una fitxa
per a cadascú que incloguera informació de diversos camps,
com ara el nom oficial de la via, així com la seua denominació de carrer, avinguda, passeig, etc.; els noms anteriors
dedicats al vial, si és que n’ha tingut algun altre (amb indicació aproximada de l’any en què es té constància del seu
ús); la data d’aprovació (si es coneix) o l’any o segle en què
es tenen dades de l’existència de l’actual nom de carrer; la
descripció de la via, així com possibles notes explicatives
d’alguna qüestió relacionada amb el nom de la via actual o
amb els noms anteriors.
En el cercador en línia es podrien buscar els carrers
tant per ordre alfabètic com per nom del carrer o per alguna
paraula relacionada en cas de desconéixer el nom complet
del carrer. A més, caldria afegir-hi el fons documental i bibliogràfic d’on s’ha extret la informació sobre la via, ja que per a
fer un nomenclàtor formal no ens val la informació obtinguda a través de pàgines web com Viquipèdia o semblants. La
informació de l’apartat de la descripció de la via ha d’estar
contrastada i ser breu i concisa per tal d’obtindre la informació fonamental del vial de manera ràpida. En el cas de carrers
dedicats a personatges de Castelló es podria incloure algun
enllaç a la Biblioteca Municipal i a la Llibreria Municipal que
remetera a les publicacions d’aquests autors, i en el cas de
trobar imatges antigues del carrer, estaria bé poder incloureles per tal de mostrar la seua evolució en el temps.
També caldria que la fitxa de cada carrer incloguera la seua ubicació dins dels diferents districtes o barris del
municipi, així com un mapa virtual que ens remetera directament al lloc del qual parlem. Seria interessant, a més, incloure
una certa informació addicional, com uns crèdits sobre les
persones o institucions que han col·laborat en l’elaboració
del nomenclàtor, tant en la nostra llengua com en les altres

seus interessos, a saber, quan el lector veu satisfetes les seues
necessitats informatives o més sensitives; i aquest moviment
se sol donar quan les pàgines visitades responen a uns criteris
d’adequació entre el rerefons temàtic i el suport que els vehicula. L’element cabdal d’una pàgina web prové del camp dels
continguts, que hem d’entendre tant des del punt de vista de
la qualitat de la informació que se subministra com de l’estructura amb què comuniquem aquesta informació. Aquests
continguts són la motivació primera que empeny els usuaris a
visitar el web, amb la qual cosa una bona tria dels serveis, productes i informacions, juntament amb una ordenació òptima i
previsible que faça les recerques més senzilles, ajudarà l’usuari
a desplaçar-se amb comoditat per les diferents opcions de la
pantalla (Martín 2004).
Si partim de la legislació vigent en matèria lingüística
(preàmbul de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, l’article 2 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre i l’article
2 del Reglament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament
de Castelló), el valencià és la llengua pròpia històricament de
Castelló, una legalitat extensible a la toponímia urbana i a la
retolació, i l’ORD, en el punt 5.5, esmenta, literalment, que
«amb el propòsit de fer efectiva la recuperació del valencià en
l’àmbit de la retolació de vies i espais públics en el municipi
de Castelló de la Plana es retolaran únicament en valencià
tots els noms de les vies públiques». Per tant, una vegada
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possibles llengües en què estiguera fet el nomenclàtor, i una
bústia de suggeriments, a través de la qual els ciutadans i les
ciutadanes pogueren traslladar possibles errors en la retolació
i comunicar correccions o suggeriments per a afavorir l’actualització constant.
Tot i que un nomenclàtor està normalment constituït bàsicament pel nom dels carrers, avingudes, places, rondes, etc., així com dels barris i de les urbanitzacions, també
es podria incloure, en una altra fase d’aquest treball, el terme
municipal amb les seues partides, séquies, files, tossals, colls,
etc., i els talassònims, noms creats i utilitzats pels pescadors
del litoral i aplicats generalment a la geografia submarina,
tant la més propera a la costa com la de mar endins, tot i que,
per la seua naturalesa, tenen ben poc a veure amb la resta de
noms de terra ferma, tant en relació amb els conceptes designats com pel que fa a la seua territorialitat en el sentit en què
és interpretat habitualment aquest terme.

l’espai públic i l’imaginari urbà perquè la ciutat és una realitat llegible, que pot ser interpretada i entesa (Eco 1974: 22, i
Barthes 1993: 260-261). Castelló és una complexa xarxa de
signes, que s’entrecreuen i se superposen, i que són desxifrables si el ciutadà coneix les claus hermenèutiques necessàries.
Si tornem als noms dels vials suara esmentats, tenim un topònim valencià de la zona valencianoparlant, un altre de la zona
castellanoparlant, un guitarrista de Castelló i un compositor
català que van fer carrera a Madrid, i dos conquistadors del
Nou Món de l’Espanya dels Àustries. La ideologia quant a la
història de la ciutat està més que clara. A través dels signes
amb caràcter simbòlic, l’espai urbà pot ser retolat per un discurs ideològic, polític i identitari. I els noms dels carrers és el
paradigma d’aquesta pràctica simbòlica perquè, tot i que el
nomenclàtor (i els números dels edificis, no ho oblidem) permeten ordenar la ciutat i identificar els llocs segons un criteri
sistemàtic i racional, també és un mapa de la identitat, una
geografia de la memòria.
El nomenclàtor de la ciutat és un macrotext peculiar,
en la redacció del qual han intervingut diverses mans i en
diferents èpoques. Té diverses capes o estrats i inclou múltiples discursos, que fins i tot poden ser contradictoris. Podem considerar el nomenclàtor un palimpsest, on s’escriu i
reescriu constantment, sense que s’esborre del tot allò que
abans s’havia escrit. Es tracta d’un macrotext amb una semàntica densa i una sintaxi escassa; un macrotext elaborat
per a difondre una narrativa històrica canònica i dibuixar, així,
uns marcs identitaris ciutadans. Per això és important l’estudi
i la publicació del nomenclàtor. Perquè no podem oblidar què
justificava un nom en un moment determinat si no volem
arribar a la ignorància total i a l’amnèsia col·lectiva.
Tot i que actualment a Castelló l’assignació de noms
es dona sense un caràcter homogeni i atenent la nomenclatura predominant en la zona, i que el terme municipal està
dividit en quatre quadrants (geografia política; geografia física; personalitats historicopolítiques i personalitats socioculturals), s’ha de dir que la institucionalització de la memòria i
la identitat social està fonamentada en un indiscutible predomini dels personatges històrics: Cronista Muntaner, Ceramista
Manolo Safont, Cardenal Costa, etc. Una memòria personalista que s’articula al voltant del record de figures individuals.

3. La casuística. Tots els nomenclàtors es fan
per al·luvió
En primer lloc, s’ha de dir que només els noms designats per l’Ajuntament integren la guia oficial de carrers de
l’Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana i tenen validesa a
tots els efectes legals. Ara bé: una vegada dit això, cal pensar
que un nomenclàtor no és mai una declaració consistent d’intencions, un món de sentit, ni el resultat d’un pla previ per a
representar l’esperit d’una època o d’una ideologia o de poder.
Tot el contrari, és l’expressió de llargs períodes de temps i dels
successius equilibris de poder cultural, social i polític, ja que
els noms dels carrers es posen per al·luvió, i en funció de cada
moment i espai. Triem un any a l’atzar, per exemple, 1970,
a les acaballes de la dictadura, quan ja s’albirava un canvi.
Aquell any es va donar nom a sis carrers a Castelló: Palanques,
Pizarro, Riu Palància, Almagro, Guitarrista Fortea i Mestre Albéniz, és a dir, un topònim, un hidrònim i quatre antropònims,
la vinculació dels quals entre ells és pràcticament inexistent.
Una localitat de la comarca dels Ports, un riu que naix a l’Alt
Palància, un guitarrista nascut a Castelló i un compositor, tots
dos d’àmplia projecció estatal, i dos noms de conquistadors,
Francisco Pizarro i Diego de Almagro, de l’època de l’Espanya
imperial. Ara bé: els noms triats reestructuren simbòlicament
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La memòria, més vivencial i existencial que la història, respira
profundament més en la concreció dels personatges històrics
que en referències a categories abstractes, estructures socioeconòmiques o institucions. De fet, com a dada curiosa, hem
de dir que dels 1.100 carrers aproximadament que hi ha a la
ciutat, només dos duen el nom d’una institució: l’avinguda de
la Diputació i el passeig de la Universitat.
Tot i la reparació duta a terme pel primer ajuntament democràtic eliminant noms1 o la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures a favor d’aquells que patiren la persecució o
violència durant la Guerra Civil i la dictadura, més coneguda
com a Llei de Memòria Històrica, a Castelló encara roman una
cacofonia memorial en l’espai públic amb pretensió simbòlica
com ho és la toponímia.
Fer memòria en relació amb el nomenclàtor, inevitablement, és posar-lo en qüestió perquè voler-lo fer consistent
implicaria dotar-lo d’una coherència definida pel present i per
les expectatives de futur. I, en conseqüència, voldria dir fer
una feina d’oblit —d’esborrament de noms— i de resituació
de noms —més al centre o més a la perifèria— en funció de
nous criteris de rellevància. Així doncs, el 2013, la Junta de
Govern Local aprovà el canvi de denominació de tres carrers
de nomenclatura franquista. La plaça Serrano Súñer passà a
ser Vicent Andrés Estellés; el carrer Blasco Vichares, Josep Sánchez Adell, i el carrer Martín Alonso, Clara Campoamor. Però
com hem dit un poc més amunt, encara roman aquesta cacofonia memorial en l’espai públic.
En contra del que podria semblar, fer memòria, des
del punt de vista social, no és una simple remissió al passat.
Fer memòria significa reinterpretar alguns aspectes del passat

per a posar-los al servei d’una realitat present i un projecte de
futur. La memòria, doncs, es fa tant amb el record com amb
l’oblit del passat per a integrar-lo en un discurs de present i
de futur. Els noms dels carrers, just perquè expressen dominis
diversos, desestimen sovint la presència de noms de dones. A
Castelló, com a altres ciutats del món, només 26 d’uns 1.100
carrers aproximadament porten noms de dones, un esquifit
2,3%, i la majoria són de noms de santes, nobles, verges i
religioses, com si no hi haguera mestres, metgesses o dirigents socials, per exemple. El 56,3% són noms d’homes, si bé
a l’interior d’aquest percentatge hi ha majoria —domini— de
propietaris, polítics de tradició conservadora, dignataris, eclesiàstics o militars de moltes guerres, perdudes o no.
Després dels personatges històrics, la ciutat apel·la a
la geografia. De la mateixa manera que els paisatges formen
part de l’individu, els territoris formen part de l’univers mental
i sentimental dels pobles i les nacions. A la geografia política
s’ha d’afegir la geografia física (elements naturals, accidents
geogràfics), flora i fauna, dates glorioses per algun motiu i efemèrides. El cert és que aquesta realitat ha anat canviant, però
l’equilibri segueix lluny, no només quant a la presència del
gènere que constitueix la meitat de la població, sinó quant
als esdeveniments o aquells processos i moviments socials,
personatges i tradicions que, tot i haver estat importants en
la història de la ciutat, no estan representats o no tenen una
representació proporcional als seus mèrits.
Finalment, hem de destacar que hi ha parts del nomenclàtor que adopten una relació amb el lloc de lectura o
d’herència. Així doncs, entre altres exemples, en els límits de
l’antiga presó de Castelló tenim el carrer Cerdà de Tallada,
nom que es correspon a un jurista valencià advocat de pobres
i autor d’un tractat que planteja tot un elenc de qüestions en
matèria carcerària. Quan hi ha un nom tradicional d’un carrer
o una plaça, se l’hauria de preferir als noms conjunturals, vinculats al poder polític del moment. Entre altres coses, perquè
aquests noms tradicionals són enormement tossuts i solen
sobreviure, sovint fins i tot mentre no són oficials, d’una manera larvada, i tendeixen a perpetuar-se per damunt dels canvis de conjuntura. En serien exemples el carrer Amunt, l’Ereta,
les Palmeretes o el barri del Tronio, entre d’altres. Simpatitzem
també amb la idea d’incorporar al nomenclàtor la toponímia

1. En el Ple del 29 de maig de 1979 es pren el següent acord en referència
a la nomenclatura franquista: «La conveniencia de evitar toda evocación
dolorosa, aconseja el cambio de aquellos nombres de calles y plazas que,
en alguna manera, recuerden la guerra civil o sus consecuencias inmediatas.
Pero dado que lo que se pretende es, precisamente, tratar de impedir que
los recuerdos propicien rencores o enfrentamientos, se hace necesario que
las nuevas denominaciones no incorporen a su vez, ninguna referencia que
pueda sugerir o recordar nuevamente otros enfrentamientos o divisiones,
sino que al contrario deberá buscarse, cuando la situación lo permita, el
restablecimiento de la Nominación tradicional de las calles o plazas, a fin
de que nunca den motivo para sugerir, como en la ocasión presente, nuevos
cambios de Nominación, por ello se propone el nombre de Almansa en
sustitución de Belchite.»
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del territori abans d’esdevenir ciutat, els noms dels accidents
geogràfics, dels masos, dels camins. És una opció bona en ella
mateixa, perquè és una lectura del lloc, amb la seua història
i les seues característiques físiques, no una imposició sobre
el lloc.

fent una ostentació negativa del poder, a força
de dir quins has de considerar teus i quins no.
N’hi ha altres exemples. La desigualtat social i
religiosa en els noms dels carrers és també l’expressió d’una relació de poder ostentosa que cal
corregir. Però si no estudiem i editem el nomenclàtor dels vials de la ciutat, no haurem dotat la
ciutadania d’una ferramenta que ens pot servir
per a capgirar aquestes situacions.

4. Actuacions de futures
Tot i aquesta primera anàlisi que hem fet del nomenclàtor actual de Castelló, veiem que hi ha una sèrie de rutines
que es repeteixen i no s’adiuen, si més no, a les que caldria
esperar d’una ciutat del segle xxi. És per això que, de cara a un
futur no llunyà, el nomenclàtor de la ciutat hauria de tindre
en compte els següents ítems:
a) Les intervencions en el nomenclàtor són legítimes, però haurien de ser limitades. L’objectiu no
hauria de ser fer-lo consistent, sinó simplement
produir-hi petites intervencions quirúrgiques per
a eliminar-ne els elements més disruptius amb
els temps actuals, sempre el més consensuadament possible.
b) Les decisions són complexes i el consens, gairebé
impossible. El millor és posar-se d’acord en uns
criteris generals i no ad hominem. I que, després,
l’autoritat competent assumisca el risc de prendre decisions concretes. Finalment, intervenir en
el nomenclàtor és un acte de poder, i se n’han
d’assumir les conseqüències.
c) El nomenclàtor ha de prioritzar la memòria local,
vinculada a la mateixa ciutat, més que esdevenir
absolutament intercanviable amb qualsevol altra
ciutat. El nomenclàtor és un dipositari de la memòria dels esdeveniments i de les personalitats
rellevants, en relació amb aquest espai concret,
d’una manera localitzada.
d) Cal evitar i corregir la tendència a utilitzar el
nomenclàtor per a consagrar aspectes aparentment no visibles del poder. L’ofensiva minorització del nom i les referències a les dones és el
cas més visible. N’hi ha d’altres. Si comparem la
proporció entre els carrers dedicats a escriptors
en llengua castellana i en valencià, també s’està

Bibliografia
Bachelard, Gaston (2011): La poética del espacio, Mèxic: Fondo de
Cultura Económico.
Barthes, Roland (1993): La aventura semiològica, Barcelona: Paidós.
Boira, Josep Vicent (1992): La ciudad de Valencia y su imagen pública,
València: Universitat de València.
Bou, Enric (2013): La invenció de l’espai. Ciutat i viatge, València: Universitat de València.
Delgado, Manuel (2011): El espacio público como ideologia, Madrid:
Los Libros de la Catarata.
Eco, Umberto (1974): La estructura ausente. Introducción a la semiòtica, Barcelona: Lumen.
Gimeno Michavila, Vicente (1930): Las calles de Castellón, Castelló:
Impremta Juan B. Mas.
Martín Bernal, Obdulio (2004): «Introducción: Periodismo en la
Red. La dudosa fortuna de navegar sin rumbo», Telos, núm. 59
(https://telos.fundaciontelefonica.com/).
Navarro Miralles, Joan Miquel; Valls Pastor, Joan Pau (1997): «Sobre
els carrers de Castelló de 1928. Nomenclatura oficial versus
nomenclatura popular», Fòrum de recerca, núm. 3. (http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/80346).
Olucha Montins, Ferran (1997): «A propòsit dels noms d’alguns carrers de la ciutat de Castelló», Estudis Castellonencs, núm. 7, pp.
265-316, Castelló: Diputació de Castelló.
Steiner, George (2005): La idea de Europa, Madrid: Siruela.

[ 67 ]

Toponímia urbana d’Elx: història i evolució

Joan Castaño García
[Museu Municipal de la Festa d’Elx]

Es pot fer una mínima aproximació a la toponímia
urbana d’Elx, a la seua història i a la seua evolució al llarg dels
segles, mitjançant alguns documents escrits i gràfics. Aquests
ens permetran mostrar aquesta evolució acompanyada de
reflexions que ens ajuden a suggerir algunes orientacions a
l’hora de normalitzar les nostres toponímies urbanes.

havien d’aportar, que sumaven un total de 7.146 reals, distribuïts pels carrers, places i edificis principals que formaven
la parròquia de Santa Maria de l’època, és a dir, l’antiga vila
murada d’Elx, on vivien un total de tres-centes cinquantadues famílies.
La distribució que es desprén del document és la següent: carrer Major (44 famílies), plaça de la Font (16), carrer
de Sant Jaume (24), carrer de Sant Jeroni (15), plaça de Santa
Isabel (10), carrer que no trau cap (10), carrer de mossén Penalva (16), carrer de Francesc Marco (9), carrer de Santa Maria
(29), carrer de don Salvador (12), carrer de Joan Quirant (6),
carrer del Forn (4), carrer d’Alvado (16), Calaforra (2), placeta
de Santa Llúcia (2), carrer de don Máximo Llanos (8), carrer de
Santa Llúcia (17), L’Alpuixarra (19), carrer de la Porta d’Alacant
(16), Almòrida i Pi (25), horts, molins i cases de fora (32) i castell de Santa Pola (20). Tanmateix, malgrat els esforços de la
junta, les obres no es van poder dur a efecte. De fet, en 1672
calgué tancar el temple i un any després s’iniciaren les obres
de l’església actual.
Hem vist com en aquest llistat trobem carrers dedicats a alguns sants, altres que fan referència a una persona o una família, segurament perquè hi vivien, i d’altres que
formen el seu nom amb algun element físic o amb alguna
característica del mateix carrer.

Segle xvii
Iniciarem el nostre recorregut a mitjan segle xvii, amb
el Llibre de la Fàbrica de Senta Maria de la Vila d’Elig, conservat
a l’Arxiu Històric de la Basílica de Santa Maria d’Elx. Es tracta
d’un llibre que recull les actes de la junta parroquial des de l’any
1592 fins al 1699, és a dir, pràcticament tot el segle xvii.1
Dins d’aquestes actes trobem l’aprovació d’una derrama feta entre els parroquians de Santa Maria el 29 de gener
de 1668 per a dur endavant obres en el temple, ja que s’hi havien detectat greus desperfectes. Estem parlant de l’església
renaixentista anterior al temple barroc de l’actualitat. La iniciativa va tenir poc èxit donada la dolenta situació econòmica
de la població, tot i que els nobles i altres persones que estaven exemptes davant de la jurisdicció del marquesat d’Elx,
van renunciar al seu propi fur per a contribuir a les reparacions
de l’edifici.
Resulta de gran interés la referida acta perquè
s’anoten els noms dels parroquians amb les quantitats que

Segle xviii
Al segle xviii tornem a localitzar topònims en els
documents parroquials de Santa Maria. Concretament, en

1. Joan Castaño García (ed.) i Antoni Mas i Miralles (est. ling.) (2015): Llibre
de la Fàbrica de Senta Maria de la Vila d’Elig, Alacant: Universitat d’Alacant.
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els llistats de compliment pasqual, on els fidels s’anotaven
després d’haver confessat i combregat per Pasqua, com ordenava l’Església. També en aquest cas, els llistats dels fidels
es feien per carrers, places, llocs, horts, molins i heretats del
camp, amb el fi de tenir perfectament identificats els parroquians. El conjunt de padrons consultats està format per quaranta documents compresos entre 1734 i 1796.2 Els censos
més interessants són els tres o quatre primers, per tal com a
partir de 1742 es castellanitzen de forma generalitzada tots
els topònims. Aquesta modificació idiomàtica és, lògicament,
més forta en paraules traduïbles a primera vista i pràcticament inexistent en noms de difícil equivalència. Aquest és el
cas de la majoria dels referents a hisendes i zones rurals pel
seu origen més remot.
Fa temps ja oferírem una classificació d’aquests topònims que ara intentem millorar.3

barri fet a la part dreta del riu, al voltant de la caserna de
Cavalleria i del convent de Sant Josep, el carrer Major del Pla.
Per tant el primer dels mencionats s’anomenarà de vegades
carrer Major de la Vila per diferenciar-se dels altres dos.
Cortixo [Mas]. Degué ser un carreronet prop del carrer Major, possiblement d’eixida a la rambla del riu i del qual
no ha quedat cap rastre.
Plaça de la Font. També anomenada plaça de la Fruita
o, més antigament, ans de la construcció generalitzada fora
de les muralles, plaça Major o plaça i Dalt, en contraposició
a la plaça i Baix, que es feu baix dels murs defensius, a l’altra
banda de la torre del Consell.
Fatxo. Alguns estudiosos expliquen aquest apel·latiu
com el nom d’un pardal o, d’altres, derivat de les atxes o torxes
que s’encenien de nit.4 Per altra banda, Fatxo també és una de
les classes de palma blanca que apareixen en l’encaporutxat
de les palmeres. Posteriorment, començà a denominar-se carrer de la Maredéu, sobretot a partir de la donació feta a la
imatge de la Mare de Déu d’Elx per part del prevere Nicolau
Caro (†1666) d’un important llegat testamentari que comprenia horts, finques i algunes cases —les cases de la Maredéu—, aquestes últimes prop del carrer esmentat.
Carrer del Forn. En alguns anys els padrons l’anomenen carrer del Forn de Pomares per l’existència en ell d’un
establiment de coure pa.
Carrer de les Ànimes. Topònim que fa referència a un
dels carrers que travessen el carrer Major.
Barbacana. Possiblement derivat de la barbacana o
defensa de la muralla. Hui no existeix.
Era Alta. Nom que designa el lloc, segons el parer de
Ramos Folqués,5 on es batien, dins de la vila murada, els grans
en cas de no poder-ho fer fora dels murs, en la plaça de les
Eres de Santa Llúcia. Actualment, el topònim és Ereta Alta.
Conde (Comte). Així denominat perquè allí tenia la
seua casa senyorial en Joan de Llanos, comte de la Torre de
Llanos o de Torrellano.

1. Carrers
Els carrers de l’antiga vila murada —amb noms molt
populars entre els il·licitans, popularitat que va permetre la seua
recuperació en la transició democràtica, com veurem— podrien dividir-se en tres classes segons fora el tipus del seu nom:
1.1. Carrers amb nom peculiar
És a dir, nom que pren el carrer per alguna de les
seues característiques o per algun element arquitectònic, paisatgístic o urbanístic propi.
Carrer Major. Era aquest el principal carrer de la vila
murada. Amb ell s’unia l’Alcàsser de la Senyoria —seu del poder senyorial— amb la porta de Guarda de la Mar on estava
la torre del Consell, seu del poder municipal.
Aquest topònim es repetirà a Elx altres vegades. Per
una part amb la cristianització de la moreria es crearà un carrer Major del Raval, i també, amb l’aparició al segle xviii del

2. Arxiu de la basílica de Santa Maria d’Elx [ABSME], «Padrons de cumpliment
pasqual» (1734-1796) (sig. 1/8, 2/1, 2/2 i 3/1) (veg. Anna M. Àlvarez Fortes i
J. Castaño García [1995]: El Archivo parroquial histórico de la Basílica de Santa
María de Elche, Elx: Ajuntament d’Elx, p. 33, núms. 11-14).

4. Juan Gómez Brufal (1963): «Nuestras calles. La del Facho», Gaceta Ilicitana,
4, Elx. Cf. Alejandro Ramos Folqués (1970): Historia de Elche, Elx: Tall. Lepanto:,
p. 584.

3. J. Castaño García (1986): «Alguns topònims il·licitans en documentació
del segle xviii», Xè Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica. 1er.
d’Onomàstica valenciana, València: Universitat de València - Conselleria
d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, pp. 83-90.

5. A. Ramos Folqués (1970), p. 571.
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Alpuixarra. Nom encara existent hui dia i que, segons
el significat de la paraula —caseriu agregat a un municipi—,
denomina un conjunt de cases fetes prop del poble, en l’eixida
cap a Alacant.
Barrera. Aquest topònim també es conserva i sembla
que prové de la col·locació en aquest punt d’obstacles defensius en cas de guerra.
Pinyó. Segons Ramos Folqués6 deu referir-se al pinyó
o con d’un molí d’oli existent en el carrer, cosa prou probable,
ja que, provenint del carrer del Pont dels Ortissos, hi circulaven les aigües de la séquia Major, que s’utilitzaven, entre
altres coses, per moure molins. Al segle xix fou denominat carrer del Teatre perquè s’hi va construir el Teatre d’Elx o Teatre
Llorente.
Almòrida. Carrer que anava cap al migdia del terme,
passant per un extrem de la moreria. També s’anomenà posteriorment Morera o Porta Morera.
Porta d’Alacant a Fora. Nom que encara es conserva
—Porta d’Alacant— i que denomina el carrer on s’iniciava el
camí cap Alacant.
Corredera (Corredora). Principal carrer comercial i
humà d’Elx en l’actualitat. El seu apel·latiu prové de les carreres de cavalls que es feien en aquesta zona —la vall sud de la
muralla— en l’època medieval els dies de gran festa.
Carrer Ample. Carrer situat fora de la muralla, prop de
la torre de la Calaforra. El seu nom pot donar-nos idea de la
grandària de les antigues vies de la vila.
Carrer Empedrat. Carrer que continua, travessada la
Corredora, el carrer Comte. Va ser el primer de la vila en ser
empedrat.
Carrer Filadors. Lloc on treballaven, fins a la segona
meitat del segle xx, els filadors o artesans que es dedicaven a
la fabricació de fil de cànem per a la indústria de l’espardenya.

convent —plaça de la Mercé, plaça de Santa Llúcia—, que estaven construïts en aquests carrers.
D’altres vegades no es dona tal cas i el nom prové
de causes desconegudes per a nosaltres: carrer de Sent Pere,
placeta de Senta Isabel, carrer Senta Anna.
1.3. Carrers amb nom personal
Aquests són els més difícils de localitzar actualment
perquè, llevat que s’haja conservat el mateix nom fins hui dia,
ens resulta desconegut. Molt possiblement es tractara de personatges importants de la seua època que donaren nom al
carrer on vivien o on tenien, en cas de referir-se a famílies
nobles, la seua casa pairal:
Placeta de Dª. Rosalia Perpiñán / Carrer de Mossén
Penalva / Carrer de Mossén Francés Ruiz / Carrer de D. Jordi
Santacilia / Carrer de Berenguer Pastor / Carrer de D. Pedro
Soler / Carrer del Doctor Esclapés / Pont dels Ortissos.
En aquest apartat s’hauria d’incloure el carrer de D.
Juan de Llanos, nom que té en els primers anys dels documents consultats el carrer Comte, ja esmentat. Amb el pas del
temps, com veiem, el nom del personatge quedà reduït al del
seu títol nobiliari.
També esmentarem el carrer Alvado que, segons Ramos Folqués,7 deu referir-se a la família d’igual cognom que
aparegué a Elx devers el segle xv. Tanmateix, el fet de no
acompanyar en cap anotació d’aquest carrer el nom d’algun
familiar com en la resta dels esmentats o no aparéixer pluralitzat com en el cas de referir-se a una família i, per altra
part, la forma de transcriure aquest apel·latiu en alguns dels
documents —Vao, Al Bao, Vado, etc.— ens fa pensar si no devia ser un carrer que presentava un gual d’algun tipus. No
oblidem que tant el riu com la séquia Major passaven prop
d’aquest lloc.
2. Horts
També inclourem els topònims referits als horts de palmeres, que podem classificar de manera semblant als carrers.

1.2. Carrers amb nom religiós
Generalment, porten el nom d’alguna ermita —carrer de Sent Jaume, carrer de Sent Jeroni—, d’alguna església
—carrer de Senta Maria, plaça de Santa Maria— o d’algun
6. Ídem, p. 602.

7. Ídem, p. 552.

[ 71 ]

Joan Castaño García

2.1. Horts amb nom peculiar
Hort del Benifet / Hort de la Torre / Horts de la Maredéu / Hort de Baix / Hort de la Creu / Hort de les Tres / Hort del
Partidor / Hort dels Murons / Hort del Ciprer / Hort del Síndic
/ Hort del Xocolater / Hort de les Peres / Hort de la Condesa
[Comtesa] / Hort del Sagristà.

del Exercit (Madrid).8 El plànol no du data, però Gaspar Jaén
indica que pot emmarcar-se entre 1780 i 1790, tot i que també podria ser una mica més tardà (1808-1810). En aquest cas,
la informació ja pertany a tota la vila i no només a una de les
parròquies com els documents anteriors.
La llegenda lateral del plànol ens permet conéixer,
fonamentalment, edificis religiosos i civils i llocs preeminents
de la vila:
Plazuela y entrada del puente de esta villa / Plan de la
Universidad de San Juan demostrado en color amarillo / Parroquia de San Juan / Ornos de coser pan de su exselencia / Casa
Monte Pío / Molinos de aseyte de su exselencia / Orno de coser
pan de Dn. Carlos Gracia / Hermita de Sn. Jorge / Plan de esta villa demostrado, en color rosa / Quartel de Cavallería de esta villa
/ Barrio del Salvador / Plaza Mayor de esta villa / Casa de la administración de su exselencia / Bodega de su exselencia / Hermita
de Sn. Jayme / El Santo Hospital / Las mongas de Santa Clara /
Hermita de San Sebastián / Palacio de su exselencia / La Calaorra
/ Puerta Alicante / Puerta la Morera / Puerta Orihuela / Puerta
de la universidad de San Juan / Puerta de las Taúllas / Puerta de
la Rambla / Plaza Mayor de la universidad con su fuente / Plaza
de la Fruta en la villa y fuente / El Cortijo / La Pescadería / Santa
María / El teregero de palacio / Palacio del Obispo / Convento de
San Josef / Torre del Marqués de Carús / Casa del Taravinto / La
Orca / Territorio de las cuevas / Posada de su exselencia / Almasara de pobres / Tenería de su exselencia.
D’altra banda, un buidat dels carrers i places que figuren inscrits en el plànol ens dona el següent resultat que
oferim distribuït pels diferents barris elxans:
Vila: Camino de Alicante / Camino de Castilla / Alpujarra / La Barrera / Casas del Clero de Santa María / Santa Lusía
/ Plaza de la Merced / Enpedrada / Ancha / Del Facho / El Trinquete / San Pedro / de Palacio / de San Jaime / Mayor de la Villa.
Barri de Sant Salvador: Piñón / Almórida / La Corredera / Séquia Mayor / Olivereta / Nueva / Poco trigo / Barrio
de Sarabia / Barrio de Conrado / Plaza de D. Pedro Mira / del

2.2. Horts amb nom religiós
Hort de Sent Francés.
2.3. Horts amb nom personal
Hort de D. Antonio Llanos / Hort de D. Pedro Ruiz /
Hort de Dª. Virtudes Santacilia / Hort de D. Claudio Perpiñán,
actualment hort de D. Claudio.
3. Molins
Com diem, tots els molins esmentats estaven a la
vora de la séquia Major per a aprofitar la força de les aigües.
La séquia anava des del Pantà, construït a uns cinc quilòmetres al nord de la ciutat, fins a l’eixida cap al sud d’aquesta.
Els topònims solen ser en aquest cas o bé descriptius, o bé
referir-se a algun element propi del molí o del seu entorn que
el faça identificable:
Molí Nou / Molí del Real / Molí de darrere Palàcio o
Traspalàcio / Molí de Ressemblanc / Molí de la Rambla / Molí
de la Torreta / Molí de les Dos Moles / Molí de la Palmereta /
Molí de l’Adoberia / Molí de l’Horteta / Molí de Sant Jaume /
Molí de Dª. Escolàstica.
No inclourem els noms de cases, caserius, finques,
torres, partides, etc., del Camp d’Elx que figuren en la documentació analitzada, precisament per dedicar aquest article
exclusivament a la toponímia urbana.
Plànol de M. Porras
Una altra font d’informació sobre toponímia històrica està formada pels diferents plànols de la ciutat. En el cas
d’Elx, el més antic està datat a finals del segle xviii: es titula
Topografía, o ichonografía del plan de Elche, en donde çe demuestran todas sus partes, entradas y salidas. Està signat per
Porras, segurament Joan Martínez Porras, mestre d’obres que
va treballar a Elx, i es conserva a l’Arxiu del Servei Geogràfic

8. Arxiu Cartogràfic i d’Estudis Geogràfics del Centre Geogràfic de l’Exèrcit
de Madrid, sig. 354 (citem per Gaspar Jaén i Urban [2017]: Formació d’una
ciutat moderna de grandària mitjana: Elx [1740-1962], Alacant: Universitat
d’Alacant, pp. 228-229).
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Salvador / San Isidro / Comisario / Solares / San Antonio / Las
Barcas / Del Carmen / San Jorgue / Rincón.
Raval de Sant Joan: Retor / Leche / Barrio del Retor /
Universidad de San Juan / Don Roque / Mayor / Bufart / Barrio
de San Jerónimo / Camino del Benet / Camino de Santa Pola /
Bertiente del marqués de Carrús / Contra Séquia.
Pla: Arraval de Santa Teresa / Honda / Salitre / Mayor /
Santa Ana / San José / San Antonio / Camino de Aspe / Camino
de Orihuela / Via Crucis los Pasos / Camino del Molar / Séquia
de Marchena / Vereda para Crevillente.
Horts: Güerto de Habellán / Huertos de palmeras /
Taúllas / Güerto de Bru / Güerto de Malla / Huerto de Don Roque / Güerto de Llanos / Huerto del Real / Güerto de la Virjen
de la Asumción.
Hisendes: Hacienda del Tarabinto / Jardín del Marqués
de Carrús / Asienda de Ginés García / Asienda de Don Francisco
Perpiñá / Asienda de Juan Berenguer / Asienda del Platero.

1. Topònims que generen el seu nom a partir d’algun edifici
1.1. Edificis religiosos
a) Esglésies: parroquia de Santa María i parroquia
del Salvador, les dues en la vila, i parroquia de San
Juan Bautista, en el Raval del mateix nom.
b) Convents: convento de Nuestra Señora de la Merced, de l’Orde de Mercedaris, que en 1835 va ser
desamortitzat i convertit en col·legi; convento de
Monjas de la Encarnación, de monges clarisses; era
l’únic convent habitat a l’època i en 1853 va ser
permutat pel convent mercedari, que passaren a
ocupar les monges mentre que el seu monestir
va ser cedit a l’Ajuntament i, anys després, el seu
solar va ser transformat en la Glorieta; convento
de San José y Orden Tercera «en el día es el Santo Hospital», també desamortitzat i convertit en
hospital municipal. Aquest edifici va donar origen
al Raval o barri de Santa Teresa, construït al segle
xviii, com hem dit.
c) Ermites: hermita de San Sebastián, en el carrer
Major de la Vila, a la vora de l’Hospital de caritat medieval, actualment Museu Municipal de la
Festa d’Elx; «hermita donde se inicia el ejercicio
del Via Crucis», que contenia la primera estació
d’aquest exercici piadós i es trobava prop del
convent de Sant Josep.

Segle xix
Com a conseqüència de la Reial Orde del 25 de juliol
de 1846, que obligava els ajuntaments a la realització dels plànols geomètrics de les seues respectives ciutats, l’Ajuntament
d’Elx encarregà l’execució d’aquest al mestre d’obres titular
de la vila Josep González, atès que la ciutat no disposava de
cap arquitecte. En octubre de 1849 es va donar per acabat
aquest plànol, que era el primer modern i exacte que es feia
d’Elx, amb abundant informació de la vila a mitjan segle xix.9
Titulat Plano geométrico de la villa de Elche, con las citas de los
edificios y calles más principales, inclou l’inventari de tots els
carrers, places i edificis destacats de la vila, uns cent cinquanta. Uns topònims que figuren, naturalment, castellanitzats, i
que ja vam oferir en el XVII Col·loqui General de la Societat
d’Onomàstica, celebrat a Barcelona en 1992, amb una aproximació feta conjuntament amb el professor Gabriel Sansano.10

1.2. Edificis civils, militars i d’ús públic
Lonja y casas consistoriales: edifici noble de mitjan
segle xv, construït sobre la muralla de la vila, entre la plaça i
Baix i la plaça i Dalt o de la Fruita.
Lonja y Casa del estinguido Ayuntamiento de la Arraval de San Juan: seu del consell del Raval o antiga moreria,
que, des de l’expulsió dels moriscs fins al 1835, depengué directament del marqués d’Elx i funcionà independentment de
la vila.
Palacio del Exmo. Señor Conde de Altamira y Cárceles,
conegut com a palau dels Altamira, en el cantó noroest de la
muralla, al costat de la rambla del riu.

9. El plànol es conserva emmarcat en l’AHME (P/8-45) i existeix un esborrany
preparatori (sig. P/8-2). Veg. la reproducció i estudi d’aquest plànol en l’article
de Gaspar Jaén i Urban (1991): «El plànol geomètric d’Elx del 1849», Festa
d’Elx, 43, Elx, pp. 123-131.
10. J. Castaño García i G. Sansano i Belso (1994): «La toponímia il·licitana a
mitjan segle xix: el Plano geométrico de la villa de Elche de Josep González
(1849)», Actes del XVII Col·loqui General de la Societat d’Onomàstica
(Barcelona, 27-29-II-1992), Barcelona: Universitat de Barcelona, pp. 217-222.
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Sª. de la Leche / Barrio de S. Gerónimo / Calle de la Aurora / del
Rector / de Nª. Sª. de la Soledad / de San Roque / Plaza Mayor
del Arraval de S. Juan / Calle de S. Pasqual / Mayor del Arraval
de S. Juan / de Nª. Sª. del Rosario / de Nª. Sª. de la Asunción /
Puente y plazuela de Santa Teresa / de Sta. Ana / de San José /
de la Verónica / de Sta. Teresa / de San Antonio.

Edificio antiguo llamado la Calahorra: torre que formava part de la porta de la muralla de la ciutat que mirava
cap a Alacant.
Palacio del Illmo. Señor Obispo: construït en 1779
pel bisbe d’Oriola Josep Tormo per als períodes de temps que
passava a Elx, posteriorment es convertí en la casa parroquial
de Santa Maria.
Casa que fue Pósito: hui sala d’exposicions municipals, en el Raval de Sant Joan.
Cuartel de Cavallería: caserna construïda al segle xviii
a la vora del camí d’eixida cap a Oriola; va ser demolida a
mitjan segle xx.
Pescadería: edifici construït en 1841 per a la venda
pública de peix en la plaça de Sant Jaume; anteriorment, estigué situat en un carrer pròxim, a la banda sud de la Corredora,
que, a partir del seu trasllat, va ser conegut com a Pescadería
Vieja.
I també:
Molins: molino del Rector, molino de San Jayme, situat en la plaça de Sant Jaume on fins a 1812 s’alçava
l’ermita d’igual advocació, molino de Traspalacio, darrere de
l’esmentat palau dels Altamira.
Passeigs: paseo alçat en 1838 en l’antiga plaça de la
Mercé, a la banda oest del convent mercedari, que va ser enderrocat a principis del segle xx. Primerament, va rebre el nom
de paseo de la Reina i després de Bru, en record de l’alcalde
Josep Bru i Piqueres que el va fer construir.

2.2. Prenen el nom d’alguna construcció o element preexistent
Plaza de la Merced: plaça existent a la banda oest del
convent mercedari.
Calle del Salvador / Plazuela del Salvador / Puerta chica del Salvador: topònims referits a l’església de Sant Salvador.
Calle de las Monjas: carrer situat a la banda sud del
convent de monges clarisses alçat en 1517, en el lloc on hui
està la Glorieta.
Calle de San Jorje / Rincón de San Jorje / Calle de la Aurora: fan referència a l’ermita de Sant Jordi, després de la Mare
de Déu de l’Aurora, alçada entre el barri de Sant Salvador i el
Raval de Sant Joan, en l’antiga pobla de Sant Jordi.
Calle de la Almórida: que, en l’època medieval, donava accés a l’antic barri jueu.
Calle Abadía: on estava situada la casa rectoral de la
parròquia de Sant Joan Baptista.
Cases de la Torre: grup de cases situades a ponent de
la ciutat, a l’altra banda del riu i fora del Raval de Santa Teresa,
on hi havia una antiga torre vigia, hui desapareguda, però que
ha donat nom a l’actual carrer de la Torre.
Calle del Relox: frontera a l’antic rellotge de sol existent en la façana de ponent de l’església de Santa Maria.
Calle del Trinquete: en record de l’antic trinquet de
pilota.

2. Carrers, places i replacetes
2.1. D’origen religiós: representen vora la meitat dels topònims
Calle de San Agatánjelo / de San Francisco Javier / de
San Vicente / de Santa Lucía / de San Gerónimo / Plazuela de
Santa Ysabel / Calle de Nª. Sª. de la Asunción / de San Pedro /
de las Almas / Plazuela de Santa Bárbara / Calle de San Jayme /
de Nª. Sra. del Carmen / de San Miguel / de Nª. Sra. de los Desamparados / de San Ysidro / de Santa Bárbara / de los Santos de
la Piedra / de San Joaquín / de Nª. Sra. del Remedio / del Ángel
de la Guardia / Nueva de S. Antonio / Puerta del Arraval de San
Juan / Calle de San Juan / Plazuela de San Juan / Calle de Nª.

2.3. Fan referència a l’estructura urbana
Barrio del Clero, barrio de Saravia, barrio de San Gerónimo: barris d’Elx alçats en urbanitzar diferents horts de palmeres al segle xviii.
Casas de la Virgen: conjunt de cases propietat de la
imatge de la Mare de Déu d’Elx, segons l’administració de
l’anomenat Vincle del Doctor Caro (s. xvii), com ja hem indicat.
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2.8. Prenen el seu nom d’elements d’ús comunitari que hi
existeixen
Calle de los Solares / del Aljibe / del Horno / del Horno Hondo / de la Bodega / del Trinquete / de la Feria (on cada
agost es muntava la fira de la festa de la Mare de Déu de
l’Assumpció) / Corredera / Plazuela de las Carretas / Plaza de la
Fruta / calle del Fosar (antic fossar islàmic en el Raval de Sant
Joan) / de la Hereta Alta / de la Barrera (barrera defensiva medieval) / del Piñón (o molí d’oli) / de la Troneta (on es subhastaven les aigües de la séquia Major o, com diu el plànol, «Sitio
donde se reparten las Aguas de riego») / de la Senia.

Arraval de San Juan: antiga moreria que passà a anomenar-se de Sant Joan Baptista en ser batejats els moriscos i
consagrada la seua mesquita sota aquesta advocació en 1526.
Arraval de Santa Teresa: primer barri d’Elx construït
a la vora de ponent del riu, que té el seu origen en la fundació del convent de franciscans de Sant Josep, com ja hem
comentat; en construir al segle xviii el pont de Santa Teresa,
actualment pont Vell o de la Maredéu, va experimentar un
important creixement.
2.4. Indiquen vies de comunicació
Puerta de Alicante / Puerta de Orihuela / Puerta del
Arraval de San Juan / Puerta de la Almórida / Camino de Alicante / Camino de Santa Pola / Camino viejo de Guardamar /
Camino nuevo de Guardamar / Camino de Catral / Camino de
Valencia / Camino de Aspe / Bajada al huerto de Gil / Bajada a
la Rambla / Bajada al Puente / Puertas y salida a las Tahúllas /
Puertas de las Ramblas / Puerta de la Morería.
Salida a los Huertos y Molinos: denominació genèrica
d’una partida rural d’Elx on s’emmarquen els horts de palmeres i els molins de la séquia Major pròxims a la ciutat.

2.9. Prenen el seu nom a partir d’algun antropònim
Puente de los Ortizes / Plaza de Polo / Calle de Espí / de
Alvado / de Boix y Rosario / de Conrado / de Sansón / de Lago /
del Conde / de Uberna.
2.10. Altres
Calle de la Alpujarra / del Cortijo / de la Victoria / Plazuela de las Barcas / Comisario / Puerta de la Morería / del Gallo / del Rastro / de la Estrella.

2.5. Indiquen algun ofici
Calle de Yladores: carrer pròxim al palau dels Altamira
on es concentraven els filadors o fabricants artesanals de fil
d’espart i cànem, utilitzats en la indústria espardenyera.

Últim terç del segle xix i primer del segle xx
Fins al segle xix els topònims dels carrers d’Elx són de
caràcter tradicional, descriptius en una gran part o amb noms
religiosos. Només uns pocs fan referència a antropònims personals o familiars, però sempre en el sentit de fer menció a
alguna persona o família destacada que vivia en el carrer i
que li va donar nom.
A partir de la segona meitat del vuit-cents canviarà
aquesta concepció. El passeig alçat en la plaça de la Mercé se’l
va batejar amb el nom de paseo de la Reina. De tota manera,
el nom popular serà el de paseo de Bru, en record a Josep Bru
i Piqueres, alcalde de la ciutat que el va fer construir, com
hem indicat. Ja s’utilitza el topònim, per tant, per a honorar
d’alguna manera el personatge polític que va intervenir activament en l’edificació d’aquest element que fou fonamental
en la vida social de la ciutat.
Segons indica Jaume Frau Vicente, serà a partir de
la Restauració borbònica de 1874 quan s’aniran introduint
gradualment noms de carrers dedicats a polítics nacionals i

2.6. Fan referència a algun element rural o agrícola
Calle de los Árboles / de la Higuera / de la Olivereta /
Plaza de la Fruta.
2.7. Indiquen la seua importància o morfologia
Calle Mayor / Calle Mayor del Arraval de San Juan /
Calle Mayor del Arraval de Santa Teresa / Plaza Mayor / Plaza
Mayor del Arraval / Plaza Nueva / Calle Ancha / Calle Honda /
Calle de Abajo / Calle del Filet / Calle del Empedrado.
Cal ressaltar l’existència de tres carrers majors a la
ciutat, com ja hem comentat supra, en els seus tres nuclis
poblacionals: el de la vila, el del Raval de Sant Joan i el del
Raval de Santa Teresa.
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també a il·licitans destacats en algunes branques de l’activitat
humana, amb un clar sentit d’homenatge.11 Normalment, es
respectaren els carrers amb noms religiosos, però els topònims històrics descriptius anaren desapareixent a poc a poc.
En 1897, per exemple, es va rebatejar el carrer Ample amb el
nom de Cánovas del Castillo i el carrer de Sant Jeroni –tradicionalment conegut com a la Pujadeta— va rebre el nom
d’Obispo Tormo; el carrer de Sant Jordi passà a denominarse de Santiago Ramón y Cajal i dos carrers més es dedicaren
a dos eclesiàstics elxans: el carrer de Sant Miquel, a l’Abad
Pons —abat de la col·legiata de Sant Nicolau d’Alacant—, i
el carrer Empedrat, al Canónigo Torres, canonge de la catedral
d’Oriola, que havia sigut rector de l’església de Santa Maria
d’Elx.
Amb el pas dels anys, per mitjà de diferents acords
municipals, s’anaren canviant els noms de gran nombre de
carrers:
Almòrida: Pi y Margall / Árbres: Sagasta / Bodega: Madrid / Trinquet: Casino i, després, Díaz de Mendoza / Corredora: Canalejas / Plaça de l’Espart: María Guerrero / Espí: Colón
/ Empedrat: Canónigo Torres / Carreró de l’Evarista: del Cura
Fuentes / Fira: Obispo Rocamora / Fossar: Rey Amadeo / Gitanos: Pintor Murillo / Figuera: Francisco Torres Marcos / Troneta:
Eduardo Dato / Major de la Vila: Comandante Ferrández / Major del Raval de Santa Teresa: Ramón Jaén / Messó de Tadea:
Capitán Lagier / Nou de Mollá: Nou de Sant Antoni / Passeig
de Cortés: d’Emigdio Santamaría / Pas gran: Genaro Calatayud
/ Plaça de les Carretes: del Doctor Esquerdo / Pescateria vella: Aureliano Ibarra / Pinyó: Teatro / Plaça de les Barques: de
Cervantes / Plaça Major: de la Constitució / Plaça de la Fruita:
de Menéndez Pelayo / Replaceta de la Fregassa: de Balmes /
Sants Metges: Maestro Sarasate / Uberna: José Revenga / Victoria: Andrés Tarí.
Al mateix temps, els nous carrers que es formaven en
les ampliacions de la ciutat en l’antic Raval de Santa Teresa
o en el barri anomenat del Pont Nou —batejat oficialment
com a puente de Canalejas—, edificat a la banda de ponent
d’aquest pont alçat sobre el riu en 1913, o altres barris nous

s’anaren batejant amb topònims dedicats a personatges històrics com Daoiz, Velarde i Andrés Torrejón (relacionats amb
la Guerra del Francés) o reina Victoria, títols nobiliaris relacionats amb Elx com marqués d’Asprella, marqués de Molins i
marqués de Carrús, o personatges locals destacats com Blas
Valero, José M. Buch, Doctor Caro, Cristóbal Sanz, Jorge Juan,
etc.; en altres casos eren militars com alférez Cosidó, teniente
Ruiz Bru o teniente Ganga. O també figures nacionals o internacionals de les lletres i les ciències: Calderón de la Barca,
Lope de Vega, Benito Pérez Galdós o Camilo Flamarión.
D’un padró municipal de l’any 1910 podem deduir la
convivència de noms de carrers tradicionals amb altres amb
el nom actualitzat, segons les noves tendències:
Abadia / Abad Pons / Alfonso XII / Alfonso XIII / Algibe
/ Almas / Almórida / Alpujarra / Alvado / Andrés Torrejón / Antonio Flores / Aperador / Aspe / Aureliano Ibarra / Aurora / Ángel / Bajada del Puente / Barrera / Barrero / Barrio S. Jerónimo
/ Barrio Conrado / Boix y Rosario / Bufart / Calvario / Cánovas
Castillo / Capitán Lagier / Carretera / Casas Virgen [...] / Conde
/ Cortijo / Corredera / Cuartel / Cuesta de Bonús / Cura Fuentes
/ Curtidores / Daoiz / Don José Ramos / Empedrada / Ereta Alta
/ Espartero / Espí / Estación Ferrocarril / Estrella / Filet / Fosar
/ Gallo / Gitanos / Hilador / Hiladores / Honda / Hospital de
Caridad / Horno Arrabal / Horno Ciudad / Horno Llano / Infante D. Manuel / Lago / Libertad / Luna / Mayor Arrabal / Mayor
Ciudad / Mayor Llano / Murciano / Ntra. Sra. Asunción Arrabal
/ Ntra. Sra. Idem. Ciudad / Ntra. Sra. del Carmen / Ntra. Sra.
Desamparados / Ntra. Sra. de la Leche / Ntra. Sra. del Remedio / Ntra. Sra. del Rosario / Ntra. Sra. de la Soledad / Obispo
Rocamora / Obispo Tormo / Olivereta / Palacio / Paso Grande /
Polit / Puente Ortices / Puerta Alicante / Puerta Arrabal / Puerta
Chica Salvador / Puerta Chica S. Juan / Puerta Morera / Puerta
Tahúllas / Plaza Barcas / Plaza Carretas / Plaza Dr. Campello /
Plaza Fruta / Plaza Mayor / Plaza Nueva / Plaza Merced / Plaza
Polo / Plaza del Puente / Plaza Sta. Isabel / Plaza San José / Plaza
del Salvador / Plaza del 1º de Mayo / Rambleta / Rastro / Reloj
/ Retor / Rincón Daoiz / Rincón Sn. Jorge / Sagasta / San Agatángelo / San Antonio Ciudad / San Antonio Llano / San Fracisco
Javier / San Isidro / San Jaime / San Joaquín / San Jorge / San José
/ San Juan / San Pab[lo] / San Pascual / San Pedro / San Roque /
San Vicente / Sansón / Salvador / Santos Médicos / Santa Ana /

11. Jaume Frau Vicente (2019): «El nomenclàtor dels carrers d’Elx i les seues
modificacions», La Rella, 32, Elx, pp. 169-198.

[ 76 ]

Toponímia urbana d’Elx: història i evolució

Santa Bárbara / Santa Teresa / Senia / Sin Nombre / Sin Salida
/ Teatro / Tejera / Teniente Ruiz / Traspalacio / Travesía Barcas /
Travesía Espí / Travesía Plaza Nueva / Travesía Rambla / Travesía
S. Joaquín / Travesía Plaza Fruta / Travesía S. Roque / Troneta /
Uberna / Velarde / Verónica / Victoria.12
L’erudit historiador local Pere Ibarra i Ruiz (18581934), conscient de la importància de conservar els topònims
tradicionals que perpetuaven coneixements històrics sobre la
ciutat i la seua evolució, davant de la proposta d’atorgar el
carrer de la Porta Xiquica del Salvador al pintor il·licità Manuel
Pérez, va publicar un article en la premsa local on es mostrava contrari a aquest canvi i demanava que en cas d’haver
d’honrar la memòria d’algun il·licità es fera donant-li el seu
nom a un carrer nou i no canviant un topònim històric:

su ancho de los doce palmos, fuera más ancha que
todas las demás.13

Ell mateix proposava que per a honorar els il·licitans
destacats es col·locaren unes làpides de marbre a l’entrada de
l’Ajuntament on inscriure els noms d’aquells a qui es volguera
destacar, de manera que el nomenclàtor dels carrers quedara
intacte i, fins i tot, demanava que es retornaren els noms tradicionals que ja havien estat modificats:
Y todas las losetas colocadas en las calles que han
cambiado su antiguo nombre, a partir del último
siglo, [deuen ser] retiradas, devolviendo a las
rebautizadas, sus antiguos y más conocidos nombres; deberíamos principiar por la de mi hermano,
seguiría el pariente y así, así, todas.14

Hemos levantado, con unánime aplauso, el ilustre
nombre del exquisito pintor illicitano D. Manuel
Pérez; ello era de justicia; más ha podido serle
dedicada una de las nuevas calles; y con la aprobación oficial hemos condecorado la humilde
calle de Puerta Chica del Salvador, con el nombre
del infortunado artista. Hablando sinceramente,
como debe hablar quien os está revelando continuamente verdades históricas que desconocéis,
no soy partidario del procedimiento adoptado en
todas partes. Hemos postergado en el olvido, los
beneméritos D. Pedro Mira, que dotó la primera
escuela de párvulos illicitana; Dr. Uberna, un sabio
médico que murió en cierto cólera; arquitecto
Fauquet, autor de la puerta de Santa María, abierta en el ángulo del campanario. Pasó a la eternidad la parcelada calle de Solares, la renombrada
Pescadería, la insigne Corredera, teatro de tantos
triunfos obtenidos en las carreras ecuestres a que
en la antigüedad se obligaba a los conselleres, el
uso de armas y caballos. Y nada decir de los nombres de Mayor, existentes en todos los distritos,
en cumplimiento de oficial disposición, que lo
ordenaba para escogitar una que, sobrepasando

Naturalment, les autoritats no feren cas del suggeriment d’Ibarra i el costum dels canvis dels noms dels carrers
seguiren endavant i es feren massius en èpoques posteriors,
com anem a veure tot seguit.
Segona República
En el període de la Segona República espanyola, tingué lloc un procés important de canvis de noms de carrers.
Ja en 1932, en diferents ocasions, s’aprovaren substitucions,
fonamentalment, «de las calles que en la actualidad lo tienen de santos, por otros de hombres prestigiosos dentro de
la Ciencia, la Literatura». També es canviaren noms de carrers
amb títol nobiliari i altres que tenien nom de polítics de dreta.
Substitucions en l’àmbit oficial —alguns amb noms impronunciables—, però que no calaren en la gent, que mantingué
el nom tradicional en la seua vida quotidiana. Els canvis foren,
entre altres, els següents:
Plaça de Sant Josep: de la Libertad / Plaça de Sant
Salvador: de Gumersindo Azcárate / Carrer Sant Antoni: Gabriel Miró / Sant Jaume: Santiago Rusiñol / Sant Josep: Rosa
Luxemburgo / Sant Joan: Carlos Marx / Sant Pau: Maestro
Albéniz / Sant Pasqual: Ángel Guimerà / Sant Pere: Pintor
Sorolla / Sant Roc: Mateotti / Santa Teresa: Teresa de Ávila /
13. P. Ibarra i Ruiz (1927): «Don Manuel Pérez Baeza: celebrando su aniversario.
Carta abierta al Sr. Alcalde de esta ciudad», Amanecer, Elx (03-07-1927).

12. En línia: http://www.elche.me/imagenes/callejero-1910 (consulta: 3101-2020).

14. Ibídem.
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Santos Médicos: Maestro Sarasate / Ànimes: Concha Espina
/ Ángel: Doctor José Sánchez Banús / Cases de la Maredéu:
Doctor Jaime Vera / Maredéu de l’Assumpció: Albert Tomas
/ Maredéu de l’Assumpció (Raval): Felipe Turati / Maredéu
de la Llet: Carmen de Burgos / Maredéu de la Soledat: Manuel Llaneza / Maredéu del Remei: Maestro Saco del Valle
/ Maredéu del Rosari: Carlos Liebeknecht / Plaça de Santa
Isabel: de Mateo Inurría / Sant Francesc Xavier: Doctor Rico /
Porta Xiquica de Sant Joan: Maestro Granados / Santa Anna:
Francisco Ferrer / Sant Salvador: Mariana Pineda / Eduardo
Dato: Domingo Germinal / Canalejas: Francisco Ascaso / Sagasta: Juan Brufal Miralles / Porta d’Oriola: Durruti / Marqués
d’Asprella: Rusia / Plaça de Santa Maria: plaza de Emiliano
Barral / Comte: Pedro Ibarra.15
Segons sembla, a més de l’esmentat carrer de Teresa
de Ávila, també es va respectar el carrer Obispo Tormo perquè
aquest bisbe del segle xviii va dotar la ciutat d’una conducció d’aigua potable, cosa que va solucionar un greu problema
històric dels il·licitans, que sempre havien patit d’escassesa
d’aigua dolça.

pels noms de les figures del nou règim. Així, la plaça i Baix,
que s’havia anomenat successivament plaza de la Constitución i plaza de la República, passà a ser plaza del Generalísimo; la Glorieta passà a ser de José Antonio; l’antiga Corredora, carrer de Calvo Sotelo, l’antic carrer Solars, del General
Mola, Almòrida, que fou carrer de Pi y Margall, passà a ser
carrer d’Onésimo Redondo, etc.
La gran expansió experimentada per Elx a finals dels
anys cinquanta i principi dels seixanta va donar lloc a la formació d’un gran nombre de carrers en el Pla, zona de les Portes Encarnades i, sobretot, a Carrús, un barri de nova construcció a la part oest de la rambla del riu. Per decisió municipal es
batejaren aquests nous carrers amb el nom dels «Caídos por
Dios y por España», que s’anaven assignant per sorteig. Fins a
cent trenta-quatre Caídos tindrien dedicat un carrer.
Davant de barris creats posteriorment, com el de San
Antón o el Toscar o, més recentment, els Palmerars, el poder
municipal, sense un criteri clar, va anar batejant els nous carrers
amb els noms de partidors de la séquia Major del Pantà o de
la séquia de Marxena o, fins i tot, d’arbres fruiters autòctons.

Franquisme
Només uns dies després d’acabada la Guerra Civil
(1936-1939), la Comissió Gestora que regia l’Ajuntament
d’Elx va deixar clara la seua intenció d’esborrar de la ciutat
els «nombres extraños que no solo deben olvidarse por representar ideales marxistas y que deben enterrarse para que
brote la siempre-viva de los pobrecitos mártires de la fiera
humana», sinó que tenia voluntat de «perpetuar la memoria
de los asesinados por la ola roja en las calles y caminos de
esta ciudad, rotulando con los nombres de todos y de cada
uno las calles de la misma».16 I un any després es va aprovar
«restablecer los nombres tradicionales de las calles de Elche,
y se suprimen aquellos que son una ofensa para el Régimen
Nacional Sindicalista».17
Naturalment, només es recuperaren topònims tradicionals de carrers dedicats a sants i es van canviar altres

Transició democràtica
La primera corporació municipal democràtica de
1979 va decidir canviar urgentment els noms dels carrers i
places més emblemàtics, i en aquest cas es recuperaren, en
general, els noms tradicionals i, a més, escrits en valencià,
tal com els recordava el poble d’Elx: Plaza del Generalísimo:
plaça de Baix [plaça i Baix, col·loquialment] / Calle Calvo Sotelo: Corredora / Plaza de José Antonio: Glorieta / Plaza del 18:
de la Constitució (aquí no es recuperà el nom tradicional del
Pinyó o del Teatre) / General Mola: Solars, etc.
Analitzant els canvis d’aquest moment, s’evidencia
la utilització de diferents criteris que s’entrecreuen. En la majoria dels carrers que tenien nom tradicional, el recuperaren.
Però en alguns casos els noms vigents al segle xviii i xix, que
figuren en els documents que hem vist, es barregen amb altres més antics, medievals, que pràcticament cap il·licità recordava (per exemple: la plaça de les Eres de Santa Llúcia o el
portell de Granyana). En altres casos, davant de carrers que
estaven dedicats a personatges locals molt destacats, com els
historiadors Aurelià Ibarra i Pere Ibarra o el músic i composi-

15. A. Ramos Folqués (1970), p. 609.
16. AHME: «Acta del capítol del 12-04-1939» (citada per F. Frau Vicente
[2019], p. 182).
17. AHME: «Acta del capítol del 11-10-1940» (ídem, p. 183).
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tor Alfred Javaloyes, es van mantenir com un homenatge a la
seua obra en pro d’Elx.
Els canvis, naturalment, afectaren fonamentalment
als carrers més antics de la ciutat, al mateix temps que es van
retolar ja tots els carrers de la ciutat en valencià:
Andrés Tarí: Victòria / Alpujarra: Alpuixarra / Abad
Pons: Sant Miquel / Aljibe: Aljub / Aspe: Asp / Paseo de Alfonso XIII: de l’Estació / Plaza de Menéndez Pelayo: de la
Fruita / Plaza de Anselmo Clavé: del Pont / Plaza de Balmes:
replaceta de la Fregassa / Comandante Ferrández: Major de
la Vila / Casas de la Virgen: Cases de la Mare de Déu / Concha Espina: Ànimes / Canónigo Torres: Empedrat / Cánovas
del Castillo: Ample / Cid: baixada al Pont / Plaza de Cervantes: replaceta de les Barques / Colón: Espí / Comisario: Comissari / Doctor Albiñana: travessia de les Barques / Plaza
del Doctor Esquerdo: replaceta dels Pontos / Eduardo Dato:
Troneta / Eugenio d’Ors i Ernesto Martínez: Filet de Fora /
Facho: Fatxo / Fernando Díaz de Mendoza: Trinquet / Paseo
de Francos Rodríguez: passeig de les Eres de Santa Llúcia /
Federico García Sanchiz: porta de la Morera / Gallo: Gall /
Horno Ciudad: Forn de la Vila / Horno Hondo: Forn fondo /
José Revenga: Uberna / José Pascual Urbán: Filet de Dins /
Luna: Lluna / Plaza de Mariano Antón: plaça de la Mercé /
Manuel Gómez Valdivia: Portell de Granyana / Maestro Sarasate: Sants Metges / Plaza de María Guerrero: replaceta
de l’Espart / Madrid: Bodega / Marqués de Molins: Arbres
/ Ntra. Señora de los Desamparados: Marededéu dels Desemparats [així tots els carrers dedicats a advocacions de
la Mare de Déu: Remei, Rosari, Carme, Soletat, de la Llet,
Assumpció] / Nueva de San Antonio: Nou de Sant Antoni /
Obispo Rocamora: Fira / Obispo Tormo: Bisbe Tormo / Plaza del Palacio: plaça del Palau / Puerta de Alicante: porta
d’Alacant / Puente Ortices: pont dels Ortissos / Pi y Margall:
Almòrida / Padre Lorenzo: Sant Joachim / Pintor Manuel Pérez: porta Xiquica del Salvador / Puerta Chica de San Juan:
porta Xiquica de Sant Joan / Padre Rodes: forn del Pla / Puertas Tahúllas: porta de les Tafulles / Puertas Coloradas: portes
Encarnades / Ramón y Cajal: Sant Jordi / Rey Amadeo: Fossar / Ramón Jaén: Major del Pla / Retor: Rector / San Pedro:
Sant Pere / San Jaime: Sant Jaume [així tots els carrers amb
nom de sants: Santa Maria, Sant Vicent, Sant Francesc Xa-

vier, Sant Agatàngel, Sant Isidre, Santa Bàrbara, Sant Joan,
Sant Roc, Sant Josep, Santa Anna, Sant Pasqual] / Sagasta:
Hospital / Valle Inclán: Barri de Sarabia.18
Malgrat aquestes iniciatives encertades en la recuperació i normalització de la toponímia urbana d’Elx, incomprensiblement, també s’han fet algunes passes enrere. Així,
quan es va enderrocar l’edifici que havia substituït la Pescateria, situat al costat del Mercat Central, l’esplèndida plaça
que va quedar per a gaudiment dels veïns va estar batejada
amb el nom de plaça de les Flors, un topònim totalment aliè
a la tradició local. Creiem que plaça de la Pescateria o plaça
Nova, noms que aquest lloc de trobada ciutadana havia tingut entre els segles xviii i xx, haguera estat més adient per
conservar la memòria de la plaça on s’havia concentrat la
venda de peix durant més de tres-cents anys o de la plaça
que es va guanyar en obrir-se definitivament l’espai sobre les
restes de la muralla medieval.
L’any 2005 encara s’hi feu un pas més enllà en canviar un dels topònims històrics del barri de Sant Salvador,
que tots pensàvem —erròniament— que ja eren inamovibles. L’històric carrer Comissari va veure substituït el seu nom
pel de carrer Carmelitas Misioneras Teresianas, amb motiu del
primer centenari de la presència d’aquesta congregació religiosa a la ciutat, que tingué durant molts anys el seu col·legi
en aquest carrer. El topònim Comissari, que feia referència al
domicili d’un comissari del Sant Ofici il·licità del segle xvii,
s’havia conservat intacte —malgrat tots els canvis socials i
polítics— durant més de quatre-cents anys. Així es pot comprovar en la documentació municipal i en els plànols més
antics de la ciutat, com el de M. Porras (s. xviii) o el de J. González (1849), que hem comentat. Ara, però, ja desaparegut
sense cap explicació.
Una altra qüestió seria l’actual toponímia popular
imposada per les noves generacions, generalment descriptiva,
i totalment allunyada de la toponímia tradicional i de l’oficial.
És el cas del Parque Blanco, per la plaça de la Mercé (perquè
presenta un passeig de pedra blanca i amb arbres) o els Pisos

18. Aquest llistat es part de la «Relación alfabética de los nombres de calles
de Elx que recuperan la denominación tradicional y/o que irán escritos en
valenciano (Pleno del 29 de mayo de 1984)», A. Ramos Folqués (1987):
Historia de Elche, 2a ed., Elx: Picher, p. 608.
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Blaus pel Quarter Vell (perquè l’edifici que es va construir en
el solar de l’antiga caserna de cavalleria del segle xviii està
pintat de blau). Però això és un altre tema que deixarem per
a futurs investigadors.

ciar a topònims que aporten la seua saviesa secular i que
són part de la història col·lectiva de la comunitat que els ha
creat i donat vida.

Conclusions
Davant d’aquest repàs general als noms de les places i carrers d’Elx, podem dir que la toponímia és una bona
eina per a l’estudi de l’evolució històrica de l’urbanisme de
la mateixa ciutat, per això la importància de conservar-la.
En el nostre cas això ha estat possible gràcies a l’ús quotidià
que han fet els il·licitans i que s’ha sabut sobreposar als canvis oficials. Hem vist com una gran majoria dels noms tradicionals dels carrers i places s’han conservat en ús molt de
temps, alguns, almenys, des del segle xvii. I això malgrat les
decisions oficials de canviar-los per altres de caràcter polític.
És evident que la força popular en el seu ús ha contribuït a
la seua perpetuació. En aquest sentit, potser un punt a favor
siga la senzillesa dels topònims tradicionals, generalment
formats per una sola paraula, davant de la complicació de
recordar nom i dos cognoms d’una persona, i més en cas de
noms estrangers.
De les diferents passes evolutives experimentades
pels noms dels carrers d’Elx, podríem deduir i aportar alguns
suggeriments a l’hora de normalitzar la toponímia urbana.
D’una banda, mantenir els noms tradicionals en la
llengua original. Ja hem vist que l’ús és la millor eina per a la
seua conservació.
De l’altra, en cas d’una normalització global, com la
que es feu a Elx en 1979, establir uns criteris clars mitjançant
un estudi previ, de manera que no es barregen topònims de
diferents èpoques, llevat que estiguen en ús, sinó que en cas
de diferents possibilitats es trie sempre el més pròxim a la
gent per tal que el faça més seu.
I, naturalment, no donar passes enrere i no cedir a
pressions de manera que es canvien topònims històrics per
noms de personatges locals o nacionals per molt prestigi
que aquests tinguen. Sempre es podrà buscar un carrer nou
sense nom, o un lloc nou per a honorar-lo. O tampoc està
malament la idea de Pere Ibarra: una placa en un lloc destacat on anar escrivint aquests noms sense haver de renun-
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Introducció
València és, a principis del segle xix, una ciutat constreta dins de les seues muralles, d’artèries estretes i traçat
medieval, envoltada d’una vasta horta solcada per séquies i
esguitada per alqueries i xicotets caserius en els quals predominen les moreres que assortixen els centenars de tallers
seders que inunden l’urbs. Segons el cens de Floridablanca
de 1787, la ciutat i els seus ravals sumen 160.554 habitants,
dels quals 100.000 viuen dins de les muralles. València es
dividix en quatre quarters: Serrans, Mar, Mercat i Sant Vicent, i els seus carrers, encara sense empedrar, ja es troben
retolats i numerats amb els criteris de les primeres lleis i
normes aparegudes en la segona meitat del segle xviii, dirigides a identificar els espais urbans i el control de la població a conseqüència de les necessitats del desenvolupament econòmic i demogràfic del país. Unes lleis nascudes
a l’empara de les idees reformistes i racionalitzadores de la
Il·lustració que buscaven abans de res la modernització de
l’aparell estadístic del país, censos i padrons, bàsics per a
la correcta fiscalització de la població, a les quals per tant
només interessava una eficient numeració i localització de
cases, i assumien l’onomàstica urbana preexistent com un
mer codi alfanumèric de referència. És a dir, la toponímia
clàssica i funcional d’origen popular que va ser recollida per
Tosca en el seu famós plànol i per Orellana en la seua Valencia antigua y moderna, va ser la que es va retolar per primera
vegada als nostres carrers i és amb la que València va fer els
primers passos cap al nou règim.

En este sentit, la gènesi de la nova toponímia urbana lligada al control ideològic de l’espai públic va començar
amb la revolució liberal que es va originar a Espanya arran de
la Guerra de la Independència i es va veure plasmada en la
Constitució de 1812. Tot el caldo de cultiu simbòlic generat
per la guerra contra els francesos i les Corts de Cadis va tindre
el seu reflex per primera vegada en la llista de carrers gràcies
al decret clxxxv de 14 d’agost de 1812, en el qual s’exhortava
als pobles d’Espanya a retolar la plaça principal de la seua
localitat amb el nom de plaza de la Constitución. Posteriorment, en el parèntesi polític que va suposar el trienni 18201823 en el regnat de Ferran VII, el nou estat liberal, conscient
de la necessitat de legitimar el recentment estrenat sistema
polític, va veure en l’onomàstica urbana un mitjà de difusió
imprescindible per a fer arribar al poble els ideals i valors del
nou estat, però a penes va haver-hi temps per a fer canvis
en el nomenclàtor, puntuals i efímers, abans de la restauració
absolutista. De fet, van haver de passar vint anys més, fins a
1840, per a veure la gran reforma del nomenclàtor de carrers
de la ciutat de València lligada a la revolució liberal.
La desamortització onomàstica
El problema successori després de la mort de Ferran
VII en 1833 causà un altre període de gran inestabilitat política que va ser aprofitat pels liberals per a accelerar el procés
revolucionari que s’havia iniciat formalment en 1808 i havia
tingut el seu auge durant el període 1820-1823. La crisi de la
monarquia es va traduir en l’inici de la Primera Guerra Carlista,
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una contesa civil que va enfrontar els carlistes, partidaris de
Carles Maria Isidre, germà de Ferran VII i pretendent al tron, i
els isabelins, partidaris d’Isabel II i la regència de Maria Cristina de Borbó. O cosa que és el mateix, l’Espanya absolutista
contra la liberal.
La transició cap al liberalisme es va precipitar durant
la regència de Maria Cristina, aconseguint-se fites importants
com l’abolició de la Inquisició en 1834 a proposta del president del Consell de Ministres, Francisco Martínez de la Rosa.
A València, el conegut com a carrer de la Inquisició, perquè allí
es trobava la seu del Sant Ofici, entre el carrer del Salvador i
la plaça de Sant Llorenç, va ser rebatejat com a carrer de la
Unió, en record de la Guerra de la Unió (1347-1348), mitificat
episodi de l’època foral i símbol de la lluita per les llibertats
del poble valencià contra la política autoritària del rei Pere el
Cerimoniós, en clara oposició al vell nom de la Inquisició, que
representava tot el contrari, la tirania i l’absolutisme de l’antic
règim. Un altre dels esdeveniments més rellevants esdevinguts
durant la minoria d’edat d’Isabel II va ser el decret de desamortització dels béns eclesiàstics promulgat per Juan Álvarez
Mendizábal en 1836. La desamortització de Mendizábal va tindre gran repercussió en la topografia i, per tant, també en la
toponímia urbana de la ciutat. La major part dels convents van
ser exclaustrats i l’onomàstica lligada a ells va ser l’objectiu
principal de la primera gran reforma del nomenclàtor de la ciutat que es va escometre en 1840 a conseqüència del triomf
de la revolució progressista, impulsada per la fi de la Guerra
Carlista, que va acabar amb Maria Cristina, la reina regent, en
l’exili, i amb Espartero, duc de la Victòria, en el poder.
Maria Cristina de Borbó, en presència del general Baldomero Espartero, va signar la seua renúncia a la regència el
12 d’octubre de 1840 a València i, cinc dies després, va partir
des del nostre port cap a l’exili. Espartero va assumir la direcció del Govern i a penes un mes després, l’Ajuntament constitucional de la ciutat va aprovar la que seria la primera revolució onomàstica de València, una renovació que ja s’estava
gestant des de mitjan any. Efectivament, en sessió de 14 de
maig de 18401 es va comissionar els regidors progressistes

Juan Antonio Millán, Estanislao Sacristán i Domingo Capafons
per a proposar els noms necessaris per a dur a terme esta
reforma, i el dictamen amb la proposta de denominació va ser
presentat i aprovat per unanimitat en sessió de 12 de novembre del mateix any.2
La línia que s’anava a seguir per a la remodelació i
adaptació del nomenclàtor urbà de València al corrent progressista imperant, va ser clara i manifesta ja en l’estiu de
1840 després de la retolació del carrer Sampedor. L’origen del
nom d’este carrer, un xicotet carreró situat entre l’actual carrer de la Boatella i la plaça del Mercat, ha suposat des d’antic
un maldecap per als estudiosos del nomenclàtor dels carrers
de València. De fet, en la guia de José Garulo de 1841, que ja
recull els canvis del 12 de novembre de 1840, el trobem encara amb la vella denominació d’Estreta de Badriola, corrupció
del llinatge Valeriola que dona nom a la continuació d’esta
via fins a la de Santa Teresa. Tampoc en les guies de Lamarca i Boix tenim cap referència al carrer de Sampedor, i no és
fins a la publicació del nomenclàtor de Carboneres en 1873
quan apareix esmentat per primera vegada en una de les llistes de carrers oficials. Però l’origen del nom continuava sent
un misteri fins i tot per a erudits coetanis a la retolació, com
Constantí Llombart, que en la seua Guia de forasters de 1887
el descriu de la següent forma:

1. AHMV. Actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1840. Sessió
de 14 de maig, acord 695.

2. AHMV. Actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1840. Sessió de
12 de novembre, acord 1466.

Es un corto y estrecho callizo al que se entra por
el Mercado, y desemboca en la que malamente se
llamaba de Badriola, y ahora con más propiedad
de Valeriola. Nada respecto al nombre de Sampedor que hoy lleva sabemos.

I el mateix desconeixement mostrava el periodista
Godofredo Ros, anys més tard, en el seu estudi de la toponímia urbana de València publicat al diari La Voz Valenciana des
de 1927:
Es una pequeña calleja que carece de historia,
hasta tal punto que no hemos podido indagar
desde que año y por qué lleva el actual nombre
de Sampedor.
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Ni tan sols els estudis més recents, algun d’ells publicats per l’Ajuntament de València, que situen l’origen del
nom d’este carrer en la dècada dels seixanta del segle xix, han
sigut capaços de llançar una miqueta més de llum sobre la
procedència del nom de Sampedor. Fins hui.
Bussejant en les actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1840 hem pogut constatar que el nom del
carrer de Sampedor va ser aprovat en sessió del 16 d’agost
d’eixe any. Segons la documentació trobada, el carrer es va
retolar a petició de Sr. José de Santamaría, veí de la ciutat, que
el 2 de juliol de 1840 va dirigir una missiva a l’Ajuntament de
València en la qual demanava que es donara nom al carrer,
«travesía del Mercado Viejo a la de las Botellas enfrente de la
de Badriola [sic]», que pel que sembla mancava de denominació i numeració oficial. La raó era que don José, cirurgià de
professió, anava a traslladar-se a este nou carrer i necessitava
poder avisar els seus clients de la nova ubicació:

Santpedor que també es va repetir durant la Guerra Carlista en
1837 enfront de les tropes del Pretendent. Cal recordar que els
noms d’altres viles i pobles que van aguantar i van repel·lir heroicament el setge carlista, com Cenicero, Cortes de Arenoso,
Lucena, Chiva o la Inmortal Gandesa, també van ser retolats als
carrers de València després de la reforma de 1840.
El nom del carrer de Sampedor és, doncs, un fòssil
toponímic, l’únic que, junt amb el carrer de la Unió, sancionat
durant la minoria d’edat d’Isabel II, es conserva a la ciutat
de València. Tres mesos després de ser aprovada esta denominació, el novembre de 1840 i ja amb la regència de facto
del general Espartero, es va produir la que seria la primera
gran reforma de l’onomàstica urbana valentina. La proposta
finalment acordada el dia 12 mostrava un caràcter ineludiblement progressista i profundament anticlerical, i va afectar 34
carrers i places de la ciutat, entre els quals es trobaven els més
populars, com la plaça Redona o la plaça de Santa Catalina,
relacionats la majoria d’ells amb ordes religiosos, que en gran
part ja havien patit els motins i les exclaustracions, el prestigi
dels quals havia decaigut entre el poble pel seu suport als
carlistes. D’esta manera, topònims com Pilar, Mercé, Carme,
Encarnació, Sant Agustí, Sant Francesc o Sant Domingo van ser
substituïts per noms de llocs, institucions, personatges, ideals
i fets patriòtics relacionats amb la revolució liberal i la Guerra
Carlista acabada recentment, amb l’objectiu únic de despullar
a la ciutat de les denominacions arnades del vell règim i al seu
torn rehabilitar la memòria dels liberals que des de principis
de segle havien contribuït amb la seua lluita a la construcció
del nou estat.
Així, van ser retolats a València carrers i places amb
el nom de protomàrtirs del liberalisme espanyol: Juan Díaz
Porlier o Luis Lacy; de viles i pobles que, com Santpedor, van
aguantar i van repel·lir heroicament el setge carlista: Cenicero, Cortes de Arenoso, Lucena, Chiva o la Inmortal Gandesa;
de destacats militars morts durant la Guerra Carlista: Iribarren i Gurrea; d’institucions i ideals lligats al nou estat liberal:
Regencia, Cortes Constituyentes, Milicia Nacional, Museo, Beneficencia i Progreso; de polítics i militars liberals: Espartero,
Linage, Zurbano, Argüelles o Martínez de la Rosa, i de màrtirs
del liberalisme valencià: Vidal, d’Ocón, Félix Beltrán de Lis o els
germans Bazán; de personatges destacats que van ser execu-

Que debiendo verificar su mudanza de habitación,
y a cuyo fin hacer imprimir algunas exquelas de
abiso, se be en la precisión de suspender lo uno y
lo otro a no arriesgarse a sufrir grabes perjuicios
por no tener nombre alguno conocido la calle a
que debe trasladarse, ni el consiguiente numero
de casa que debe habitar. [sic]

En sessió de 16 d’agost de 1840,3 l’Ajuntament constitucional de València va accedir a la petició de José de Santamaría i va batejar el xicotet carrer amb el nom de Sampedor,
encara que no va deixar constància en l’expedient del perquè
d’esta elecció. No obstant això, tenint en compte el context
històric i la línia que s’estava seguint per a enaltir la memòria
de la revolució liberal espanyola, tal com es va plasmar posteriorment en la reforma del 12 de novembre, no és absurd
assegurar que es va retolar amb el nom de Sampedor en homenatge i record a l’heroica participació dels habitants d’este
municipi català enfront de les tropes franceses durant la Batalla del Bruch en la Guerra de la Independència, i en conseqüència també al famós episodi del Tamboriner del Bruch que era
originari de Santpedor. Una actitud memorable del poble de
3. AHMV. Actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1840. Sessió
de 16 d’agost, acord 1182
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tats durant el regnat de Ferran VII per la seua defensa de les
llibertats: Riego, Chapalangarra, Torrijos, Manzanares, Mariana
Pineda o Juan Martín Díaz «El Empecinado», dels líders del moviment comuner: Bravo, Padilla i Maldonado, i de l’única referència a la història de l’antic Regne de València amb el nom
del mític jurat Francesc de Vinatea (vegeu la taula adjunta).
Cal destacar com el liberalisme valencià, d’una banda, va trobar en la Guerra Carlista i en els màrtirs de la seua
revolució tota una panòplia d’idees i personatges necessaris
per a la construcció de les primeres narracions mítiques de
la nació espanyola, i d’altra va concedir poc protagonisme a
la singular memòria autòctona, a la qual sol remetre directament en tot just un terç dels topònims aprovats. En este
sentit sorprén la naturalitat amb la qual es produïx la marginació de l’univers valencià enfront de Castella representat
en l’exaltació del mite dels comuners i els seus protagonistes,
Bravo, Padilla i Maldonado, comparat amb els seus homòlegs
valencians, els agermanats Peris, Llorens i Sorolla, perifèrics
fins i tot en l’imaginari local. Esment a banda mereix l’insòlit
carrer de Zamuel y Vinatea, la denominació del qual tot
apunta que fa referència al personatge històric Francesc de
Vinatea, jurat en cap del Regne de València, mitificat pel liberalisme valencià per la seua fèrria defensa dels furs enfront
del rei Alfons el Benigne, però que precedida per l’apel·latiu
Zamuel crea una estranya conjunció de noms de la qual no
aconseguim esbrinar la seua procedència: pot ser el nom d’un
altre personatge lligat al mateix episodi històric, tal vegada
d’origen jueu, o simplement es tracta d’una mala transcripció
de la font original, fent passar el nom de Francesc o Guillem
de Vinatea com a Zamuel y Vinatea.
En este sentit cal recalcar que les fonts documentals,
en este cas les actes de l’Ajuntament constitucional de 1840,
només recullen els noms antics que han de canviar-se i els
nous que han de substituir-los, però en cap cas es justifica o
es fa esment a la motivació de l’elecció de la nova retolació
ni el perquè del reemplaçament dels primers. I encara que en
la majoria de casos és evident per la celebritat del personatge
o simplement analitzant el context històric, no és menys cert
que poden sorgir dubtes, com en el cas de l’esmentat carrer
de Zamuel y Vinatea o en denominacions com el carrer de laRosa (sic), el qual intuïm fa referència al primer president del

Consell de Ministres d’Espanya, Francisco Martínez de la Rosa,
però no seria destarifat pensar que podria tractar-se de Serafín de la Rosa, sergent de cavalleria afusellat per Elío en 1819
per formar part de la conspiració de Vidal. Els nomenclàtors
realitzats per José Garulo i Luis Lamarca en 1841 i 1848 respectivament, els primers a documentar esta reforma onomàstica, tampoc donen explicacions sobre el motiu de l’elecció
d’estos noms.
Arribats a este punt, convé destacar la progressiva
importància que va anar adquirint, dins de les polítiques municipals lligades a les delegacions d’estadística i de policia urbana, la configuració del nomenclàtor de carrers. Fins llavors,
la denominació de vies públiques era un tema subsidiari que a
penes generava documentació i la seua incidència en el debat
polític era pràcticament nul·la o residual. No obstant això, la
cada vegada més apressant necessitat per part dels ajuntaments d’identificar i denominar carrers i, sobretot, la creixent
instrumentalització de l’espai públic amb finalitats ideològiques per part del Govern, va començar a generar més i més
informació sobre este tema, com així testifiquen les actes i
els expedients que es conserven en l’Arxiu Històric Municipal
de València.
Un exemple revelador d’esta nova documentació associada a la retolació de carrers són les missives
d’agraïment remeses al consistori per part d’amics i familiars d’algun dels homenatjats i recordats en el nou espai
commemoratiu. Les primeres que hem pogut documentar4
dins d’esta tipologia, associades a la reforma del nomenclàtor de 1840, són dos cartes escrites pels pares de sengles
màrtirs del liberalisme valencià. La primera està signada per
Vicente Beltrán de Lis, pare de Félix Beltrán de Lis, un dels
ajusticiats pel general Elío després de la conspiració de Vidal en 1819, el nom de la qual havia sigut proposat per a
retolar la plaça de Sant Bult:
Por los papeles públicos he visto que V. E. al acordar el cambio de los actuales nombres de varias
plazas y calles en esa ciudad, por otros que recuerdan sucesos memorables de la historia con-

4. AHMV. Actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1840.
Documents, pàgines 933-934 i 959-960.
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temporánea, y por los de víctimas inmoladas en
los albores de la libertad, se ha servido honrar la
memoria de mi familia, dando a una de aquellas
plazas el nombre de mi malogrado hijo.

Teniendo presentes los acuerdos del Ayuntamiento en los años mil ochocientos cuarenta y mil
ochocientos cuarenta y tres en que se dio a varias
calles y plazas de esta Ciudad otra denominación
de las que eran conocidas desde tiempo inmemorial. Considerando que estas novedades en vez
de reportar beneficio alguno, irrogan perjuicios
de consideración a la propiedad, dando lugar a
pleitos cuando se litiga de mala fe; y en vista de
que a ninguna de las citadas calles y plazas se las
designa por los nombres que nuevamente se les ha
dado y de que en ningún caso se hace uso de su
nueva nomenclatura ignorada por todos, acordó el
Ayuntamiento que todas y cada una de las calles y
plazas que en los citados acuerdos tomaron nueva
denominación recobren la antigua, con comisión
para la fijación de sus azulejos a la policía urbana.

La segona carta porta la signatura de Manuel de
Ocón (Deocón o d’Ocón), pare del capità del segon esquadró
de cavalleria de la Milícia Nacional de València, de nom també Manuel d’Ocón, mort en l’acció de Xiva en 1836 durant
la Guerra Carlista, el cognom del qual anava a donar nom a
l’antiga plaça de la Companyia:
En los periódicos de esa Ciudad de Valencia he
leído que la plaza antes de la Compañía se denominará en lo sucesivo de Deocón. Altamente
complacido y convencida toda la familia del
malogrado Manuel Deocón de que en esa Exma.
Corporación sabe premiar las patrióticas virtudes
y servicios de los ciudadanos que derramaron su
sangre por la libertad.

Però l’ascens de nou al poder del partit progressista
en el bienni 1854-1856 va impulsar el restabliment de la nomenclatura liberal de 1840 en els 34 carrers afectats, segons
acord del 20 d’agost de 1855:6

En totes dos missives, els pares de Beltrán de Lis i de
d’Ocón manifesten el dol i l’alt preu que han hagut de pagar
en la lluita per les llibertats i, d’altra banda, mostren la seua
gratitud amb l’Ajuntament per honrar la memòria dels seus
fills. Uns documents fonamentals per a calibrar el procés de
transformació de l’espai públic com a lloc de la memòria i de
legitimació política.
Els canvis introduïts en la llista de carrers de València
el novembre de 1840 formen part, sens dubte, de la primera
i més important reforma del nomenclàtor urbà duta a terme
fins llavors a la ciutat de València. Una reforma que en estar
estretament vinculada als ideals progressistes difosos durant
la revolució liberal, va caure en sac foradat després de la fi
de la regència d’Espartero i la declaració de la majoria d’edat
d’Isabel II, moment en el qual els moderats van prendre el
poder. A València va ser nomenat alcalde José Campo, jove
exponent de la burgesia local, i va ser ell l’encarregat, entre
altres coses, de restituir el nomenclàtor anterior a 1840 com
així recull l’acta de la sessió de l’Ajuntament constitucional de
València celebrada en el matí del dijous 22 d’agost de 1844:5

El Ayuntamiento aprueba sin discusión la propuesta que hace la comisión de Policía Urbana
de reestablecer a ciertas calles y plazas de esta
ciudad la nomenclatura que le dio por acuerdo
del Ayuntamiento de doce de noviembre de mil
ochocientos cuarenta.

La gran transacció toponímica que tan sols va estar
vigent entre 1840 i 1844, va tornar a ser oficial per tant en
1855, però la seua validesa va tindre el seu ocàs definitiu en
la contrarevolució moderada encapçalada per Narváez. D’esta
manera, com ja havia ocorregut en altres períodes reaccionaris anteriors, tot canvi en el poder polític portava aparellat una
reformulació de les polítiques de la memòria que afectaven
directament l’onomàstica urbana, tal com es pot extraure de
la Reial Orde de 19 de desembre de 1856 sancionada pel nou
Govern moderat de Narváez:

5. AHMV. Actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1844. Sessió
de 22 d’agost, acord 539.

6. AHMV. Actes de l’Ajuntament constitucional de València de 1855. Sessió
de 20 d’agost, acord 1108.
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liberal de la societat del primer terç del segle xix que va estar
marcada a foc per les guerres i els governs absolutistes.
No obstant això, els passos definitius per al control
fiscal, però també ideològic, de la toponímia urbana, van ser
les diferents lleis promulgades durant el Govern d’O’Donnell
i el seu ministre de governació José Posada Herrera a partir
de 1858. Estadista i jurisconsult, Posada Herrera va posar
els vímens per a la modernització de l’aparell de l’Estat i
amb el seu mandat es van redactar una sèrie de reials ordes
que van propiciar la gran transformació del nomenclàtor
de carrers, que a partir d’ara també hauria de complir amb
les necessitats estadístiques de l’Administració. Estes reials
ordes seran la base sobre la qual es va configurar el nomenclàtor de carrers de tots els municipis de l’Estat fins ben
entrat el segle xx.

Habiéndose cometido desde el año 1854 por
muchos ayuntamientos y autoridades locales el
abuso de cambiar los nombres antiguos de las
calles y plazas, se restablezcan todos los nombres
que existían en la referida época de 1854, con
anterioridad al 16 de junio y que en adelante no
se hagan semejantes alteraciones de nombres de
calles y plazas antiguas y otros sitios públicos sin
que los respectivos Ayuntamientos las pongan en
conocimiento del Gobernador de la Provincia y
obtengan su aprobación.

Esta llei, per tant, va deixar sense efecte definitivament els canvis produïts en el nomenclàtor durant les revolucions progressistes de 1840 i 1854, la primera gran transformació de l’onomàstica urbana de València, i s’hi van perdre
per sempre, junt amb la llista de noms, l’esperit reformista i

TAULA
Relació de denominacions antigues i noves proporcionades per la Comissió encarregada del canvi de noms de
carrer aprovada en 1840.7
El Ayuntamiento constitucional en sesión del
día 12 de noviembre de 1840, acordó cambiar la
denominación de algunas calles y plazas de esta
ciudad en los términos siguientes:

Nombres Antiguos

Nombres que deben tener

[Referència]

[Justificació]

1

Calle del Sagrario de San
Francisco

Calle de Porlier

Juan Díaz Porlier

Protomàrtir del liberalisme espanyol. Executat pels
realistes en 1815

2

Plaza de Santa Catalina
de Sena

Plaza de Cenicero

Poble de La Rioja

Va resistir el setge de les tropes de Zumalacárregui
durant la primera Guerra Carlista

3

Plaza de San Jorge

Plaza de Cortes de Arenoso

Poble valencià

Poble partidari de la reina Isabel que va patir i va
aguantar heroicament els atacs carlistes

4

Plaza de Santo Domingo

Plaza de Riego

Rafael del Riego

Militar, liberal i revolucionari, màrtir del liberalisme
espanyol. Penjat pels absolutistes en 1823

5

Plaza del Arzobispo

Plaza de Lucena

Poble valencià

Heroica vila que va resistir el setge carlista

6

Plaza de la Congregación

Plaza de las Cortes
Constituyentes

Institució

Organisme de representants que va redactar la
Constitució de 1812

7

Calle de Trinitarios

Calle de Bravo

Juan Bravo

Líder del moviment comuner en el segle xvi. Màrtir de
les llibertats

7. Les columnes de «Referència» i «Justificació» han sigut afegides per l’autor.
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8

Plaza del Carmen

Plaza del Museo

Institució

Institucions i organismes públics del nou estat

9

Calle de la Corona

Calle de la Beneficencia

Institució

Institucions i organismes públics del nou estat

10

Plaza de Santa Úsula

Plaza de Chiva

Poble valencià

Vila que va patir i va repel·lir els atacs dels francesos i
dels carlistes

11

Plaza del Pilar

Plaza de Chapalangarra

Joaquín Romualdo de Pablo
y Antón, Chapalangarra

Militar liberal, mort en 1830 en un intent de restablir la
Constitució

12

Calle del Pilar

Calle de Bazán

Antonio i Juan Fernández
Bazán

Polítics i liberals. Màrtirs del liberalisme valencià.
Ajusticiats en 1826

13

Plaza de San Agustín

Plaza de la Inmortal Gandesa

Poble català

Va resistir heroicament el setge carlista

14

Plaza de San Francisco

Plaza de Espartero

Baldomero Espartero

Militar i polític liberal espanyol

15

Plaza de la Merced

Plaza de Torrijos

José María Torrijos y Uriarte

Màrtir del liberalisme espanyol. Capità general de
València. Afusellat pels absolutistes en 1831

16

Calle de la Purísima

Calle de Gurrea

Manuel Gurrea

Militar liberal, mort durant la Guerra Carlista

17

Plaza de Santa Catalina
Mártir

Plaza de Linage

Francisco Javier Linage y
Armengol

Militar, polític i escriptor. Secretari personal d’Espartero

18

Plaza de Casal

Plaza de Iribarren

Miguel María Iribarren

Militar isabelí, mort durant la Guerra Carlista.

19

Plaza de la Aduana

Plaza de la Milicia Nacional

Institució

Cos de ciutadans armats defensors de l’orde
constitucional

20

Plaza Circular (Redonda)

Plaza de la Regencia

Regència d’Espartero

Govern provisional exercit per Espartero durant la
minoria d’edat d’Isabel II

21

Plaza de la Compañía

Plaza D’Ocón

Manuel D’Ocón

Militar i màrtir del liberalisme valencià. Mort en l’acció
de Xiva contra els carlistes en 1836

22

Plaza de la Encarnación

Plaza de Zurbano

Martín Zurbano

Militar liberal i progressista espanyol

23

Bajada de San Francisco

Bajada del Progreso

Ideals

Idees i principis del nou estat

25

Plaza de la Puridad

Plaza de Doña Mariana Pineda

Mariana de Pineda Muñoz

Màrtir del liberalisme espanyol. Executada pels
absolutistes en 1831

26

Calle de la Encarnación

Calle de Padilla

Juan de Padilla

Líder del moviment comuner en el segle xvi. Màrtir de
les llibertats

27

Plaza de la Presentación

Plaza de Maldonado

Francisco Maldonado

Líder del moviment comuner en el segle xvi. Màrtir de
les llibertats

28

Calle del Ave María

Calle de Argüelles

Agustín de Argüelles
Álvarez

Polític liberal. President del Congrés dels Diputats

29

Calle de San Cristobal

Calle de Manzanares

Salvador Manzanares
Fernández

Militar liberal espanyol. Cap polític de València en 1822.
Afusellat pels realistes en 1831

30

Plaza de Calatrava

Plaza del Empecinado

Juan Martín Díez

Heroi de la Guerra de la Independència. Penjat pels
realistes en 1825

31

Plaza del Conde de Carlet

Plaza de Vidal

Joaquín Vidal

Militar i màrtir del liberalisme valencià. Penjat a València
en 1819

32

Plaza de San Gil

Plaza de Zamuel y Vinatea

Francesc de Vinatea

Jurat del Regne de València

33

Plaza de San Bult

Plaza de Félix Beltrán

Félix Beltran de Lis

Màrtir del liberalisme valencià. Afusellat a València en
1819

34

Calle de San Bult

Calle de La-Rosa

Francisco Martínez de la
Rosa

Primer president del Consell de Ministres d’Espanya
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Finalment, explicarem com s’ha produït la recuperació dels topònims urbans antics, quin ha estat el grau de
conscienciació ciutadana i política, i les diferències entre les
viles interiors que han crescut menys i les viles costaneres que
han crescut molt.

Introducció
En aquest article presentem organitzades les troballes sobre toponímia urbana que hem aconseguit en l’estudi
de diverses viles del Maestrat (Baix i Alt) i dels Ports de Morella. L’estudi sistemàtic de l’evolució històrica de l’urbanisme
d’algunes viles del Maestrat ens serveix de pauta per a observar la resta de poblacions d’aquests territoris.
En primer lloc, hem de tenir present que no hi ha un
model únic que imposen els primers castells i viles conquerides
al nord del Regne de València. De fet, cada vila s’adapta a les
seves necessitats vitals i a l’espai que ocupava el llogaret sarraí.
Mentre les viles de Sant Mateu, Vinaròs, Benicarló,
Alcalà de Xivert, etc., es creen de nou en la zona plana, altres com Morella, Cervera, Traiguera, Catí, Càlig, la Jana, Canet,
Xert, Rossell, Mas dels Estellers, etc., s’adapten a l’estructura
original, i creixen a partir del castell, la vila o el llogaret sarraí
que, normalment, està situat a sobre d’un tossal.
La major part de les viles d’aquestes contrades van
créixer molt poc durant l’Edat Mitjana i pràcticament totes
estaven dins d’un recinte emmurallat. Les més significatives
com Morella, Peníscola, Cervera i Sant Mateu amb murades
més altes, reforçades i gruixudes, pel seu valor estratègic, i la
resta, amb murs menys alts i febles, com Traiguera, Càlig, Canet, Rossell, Vinaròs, Benicarló, Catí, les Coves, Salzadella, etc.
Partint d’aquestes premisses, farem un estudi de la toponímia medieval i moderna per poder-les comparar i observar
els trets comuns en la seva evolució. Després, les agruparem en
categories, que responen a les pautes generals que hem observat.

Toponímia urbana medieval
Els conqueridors i nous repobladors del Maestrat i els
Ports, al segle xiii, que eren majoritàriament d’origen català,
amb algun aragonès i castellà, imposaran el seu model lingüístic i toponímic. Model que apliquen als primers castells i
viles com Morella, Ares, Benassal, Sant Mateu, Peníscola, Xivert i Traiguera, donats en cartes de població a senyors feudals
i ordes religiosos com els Templers i Hospitalers de Sant Joan.
Durant l’etapa medieval, observem que les viles són
menudes i situades dins d’un espai emmurallat, amb xicotetes
excepcions com Morella i Sant Mateu que es converteixen en
grans centres territorials i administratius, amb gairebé un miler de focs. Observem que les viles més grans solen marcar la
pauta de la toponímia urbana d’aquestes contrades. Malgrat
tot, cada vila presenta un bon grapat de singularitats.
Agrupament per categories dels carrers, portals i places
a) Direcció a viles properes
Sant Mateu: portals de Xert i d’Albocàsser.
Cervera: portals de Peníscola, Alcalà i Sant Mateu.
Traiguera: portal de Canet i portalet del Mas dels
Estellers.
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Vinaròs: carrers d’en Prima, de na Jaumeta, d’en Cabanes, d’en Borràs i torres de na Jaumeta i d’en Borràs.
Traiguera: carrer d’en Agramunt.
Peníscola: torre del papa Luna.
Càlig: carrers d’en Canés, d’en Ponç, d’en Prunyonosa i portal d’en Gil.
Les Coves: carrer d’en Jordà.
Canet: planet d’en Roig i carrer dels Martins.
Albocàsser: carrers d’Egolades, na Sansa, dels Gargallos, hort d’Albert i portal d’Oriol.
Atzeneta: carrers dels Arnaus, dels Cavallers, de na
Buatella (de Boatell) i Mossèn Pere Johan.
Morella: carrers d’en Pastor, d’en Timoneda, del
mestre Carbó, plaça dels Tarrascons, porta i torre
d’Alòs.
Forcall: carrers d’en Fort, mossèn Ferrer i la senyora
Melchora.
Catí: carrers d’en Joan Spigol.
Cinctorres: portal d’en Rosselló i carrer d’en Piera
(ara Sant Vit).
Sorita: castell dels Peralta.
d) Situació en la vila (cap, sòl, dalt, amunt, avall i
al mig)
Vinaròs: portal d’Amunt, portal de Baix i torre de
Migdia.
Canet: carrers Cap de Vila, Sòl de Vila i Baix les Ribes.
Cervera: carrers de Damunt i Davall del Major i Costa d’Avall.
Xert: carrers Cap de Vila i Sòl de Vila o Davall la Vila
(del forn de pa)
Rossell: carrer d’Avall.
Traiguera: carrers Baixos.
Mas dels Estellers: carrer d’Avall o camí Cervera.
Càlig: carrer d’Avall, cap d’Església, baixada del pla i
sòl de na Guilara.
Les Coves: carrers de Dalt i del Mig.
Culla: carrer de baix del Mur i carrer del Sòl.
Ares: carrer Raval de Baix.
Morella: carrer Baix de l’Hospital, travessera i carrer
del Sòl.
Forcall: davall d’Església i la Vall.

Càlig: portals d’Ulldecona, de Vinaròs i de Benicarló.
La Jana: carrers de Sant Mateu i de Xert.
Vinaròs: camins carrers de Càlig, de Benicarló i
Ulldecona.
Mas dels Estellers: camins carrers de Traiguera, Vinaròs, Càlig i Cervera.
Benicarló: camins carrers de Vinalaroç, d’Alcalà, de
Peníscola, de Càlig, de Peníscola i dels Frares. Tots
sortien del recinte emmurallat.
Les Coves: portal de Sant Mateu.
Salzadella: portal de Sant Mateu.
Rossell: carrer d’Ulldecona.
Xert: carrer Fredes, carrer Tossalet, camí de l’Albelló
i camí de Vallibona.
Benassal: carrers de Vilafranca, de Culla, d’Ares i
d’Albocàsser.
Albocàsser: portal de les Coves.
Atzeneta: portal de Vistabella i carrer de Xodos.
Morella: portal del Forcall, carrer de Coratxar i torre
de Fredes.
Forcall: portal de Morella i portal de la Mata.
Cinctorres: portal de Morella.
Ares: carrer del Coll (d’Ares).
b) Direcció a viles allunyades
Sant Mateu: carrers i portals de Barcelona, Tortosa,
València, Saragossa i Morella.
La Jana: portals de Barcelona, València i Morella.
Cervera: portal de Morella i carreró de Fredes.
Salzadella: portal de València.
Traiguera: camí carrer de Tortosa des del portal de
la Font.
Albocàsser: carrer València i portal de València.
Morella: portal i carrer de Sant Mateu i carrer Saragossa (ara Font).
Catí: portal de València (d’en Segarra, font Vella,
d’en Calrony i Sant Roc)
c) Personatges medievals nadius
Sant Mateu: carrers d’en Fonollosa, d’en Pavia, d’en
Sebastià, d’en Pous, d’en Cerdà i d’en Llor.
Benicarló: carreró de Domingo Bellmunt, cantó de
Jaume Torrelles i cantó de Domingo Fibla.
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Albocàsser: carrers dels Hostals, del Forn Vell, de la
Murada, la Ferreria i dels Forners.
Atzeneta: carrers de la Carnisseria, del Forn, dels
Hostals, dels Pallers i del Ferrer (Ferreria).
Ares: carrers de les Eres i del Forn.
Morella: carreró de l’Hostal, costa de la Presó i carrer del Forn Canaletes.
Forcall: carrer del Forn, carrer de l’Hospital i celler
del Bisbe.
Cinctorres: carrer del Forn i portal de la Botigassa.
Catí: carrer del Forn, Molí, les Eres, del Delme, la
Llotja i de l’Hospital.
Sorita: eres de Dalt.
g) Serveis hidràulics (font, pou, bassa i aljub)
Sant Mateu: carrer damunt la Font i pla de la Font.
Peníscola: plaça, mur i torre de la Font i font de la
Petxina.
Cervera: carrers de la Cisterna i la Bassa del Cossilet
(cossi).
La Jana: pou Nou, la bassa del Molí i baixada de la Font.
Traiguera: bassa dels Esterrers, carrer i portal de
la Font.
Mas dels Estellers: carrers del Pou i Cisterna, planet
del Pou i bassa Vella.
Vinaròs: barranc de la Séquia, carrer i torre de l’Alfac.
Les Coves: portal de la Font.
Càlig: portal de la Font.
Canet: portal de la Font.
Xert: pla de la Font.
Rossell: camí carrer de la Bassa.
La Salzadella: la Bassa.
Culla: carrers de la Font i les Fontanelles.
Benassal: carrers de la Canaleta, Font de Dalt i Tollets.
Albocàsser: raval del Pou, portal de la Font, raval de
les Canals, pla de la Font i carrer del Barranc de
la Font.
Atzeneta: carrer de la Font i el vall del Verdac.
Morella: plaça i carrer de l’Aljub, plaça i torre de la
Font.
Cinctorres: portal de la Font, pla de la Bassa i plaça
del Pou.

Catí: plaça de Dalt, plaça de Baix, carrer del Sòl i
darrera del Mur.
Cinctorres: carrer de Sòl de Vila, peiró de Cap de Vila
o Dalt i mur de Dalt.
Sorita: carrers de Dalt, d’Enmig i de Baix.
e) Per la grandària i forma (major, ample, estret,
llarg, curt i atzucac)
Traiguera: carrers Major i Ample.
Benicarló: carrer Ample.
Càlig: carrer Estret i atzucac d’en Prunyonosa.
Cervera: carrer Carreró (atzucac sense sortida).
Mas dels Estellers: carrer Major (després del Mesell
i de l’Hostal)
Catí: carrer Llarguer.
f) Serveis comuns (cort, presó, molí, forn, hostal, ferreria, peixateria, delme, hospital, eres de batre, etc.)
Sant Mateu: carrer de la Cort, carrer del Forn Vell i
carreró de l’Hospital.
Cervera: carrers del Forn Vell o del Call i l’Era dels
Cànters.
Traiguera: carrer del Forn Vell i el portal de la Carnisseria i Peixateria.
Peníscola: carrer del Forn.
Canet: carrers del Peix, de l’Hospital de pobres i del
Forn Vell.
La Jana: carrers de la Cort i del Forn Vell.
Salzadella: carrers del Forn Vell, de la Cort i de
l’Hospital.
Mas dels Estellers: carrers del Forn Vell, Ferreria, Carnisseria i les Eres.
Xert: carrers del Forn, la Presó, travessera del Forn i
travessera del Molí.
Rossell: carrers de les Eres, de l’Hospital, del Forn
(ara Major).
Vinaròs: carrers de l’Hospital i de la Presó.
Les Coves: carrer del Forn Vell i portals de la Ferreria
i la Carnisseria.
Càlig: carrers del Delme, de l’Hospital i els forns Vell
i Nou.
Culla: plaça de l’Hospital, carrers del Forn i Era de
la Tahona.
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La Jana: portal i carrer de la Verge Maria (de la Font
de la Salut).
Albocàsser: carrer de Sant Miquel i pla de Sant Joan
(ermita dels sants).
Morella: plaça, portal i parròquia de Sant Miquel,
plaça, costa i parròquia de Sant Joan i parròquia
de Santa Maria.
Forcall: pla de Santa Maria.
Catí: carrer de Sant Joan i portals de Sant Roc i de
Sant Vicent.
j) Singulars i específics de cada vila
Sant Mateu: carrers de la Fira, de Bonaire, la Çuda,
el Call, els Censals del Senyor i els portals de la
Vedella i del Boverot o Boveral.
Traiguera: carrers de l’Estudi, Quatre Cantons, la Roqueta, la Portella, del Portalet i plaça del Raval.
Benicarló: carreró dels Melons i carrers de les Salines i Pudent.
Vinaròs: carreró la Cordera, carrer de l’Arc, torre
Grossa i barri Mariner.
Peníscola: carrers del Bufador, l’Escaleta i del Castell.
Cervera: carrers de la Roca, Nou, Vallada, Pati i plaça
del Lligallo.
Canet: carrers Mongetades, Escaletes, Espalats, del
Casal i delme del Rei.
Xert: plaça Vella, carrer del Sitjar i tres Cases.
Càlig: carrer del Raval, la Taleca , la Màniga i el portal de la Cova.
Salzadella: carrer de les Portetes Falses i pla de la
Mola.
La Jana: carrers de l’Alberg, l’Antigor, Saltadora, Perxe i Figueral.
Les Coves: carrers de la Comanda i la Roqueta.
Rossell: carrers del Raval, del Forat o d’Avall.
Culla: plaça del Pardal, carrers de la Setena, del Saulons, del Terrat, del Pla, del Raval i de la Fira.
Benassal: carrers Roquetes, del Mur, la Mola, la
Récua, la Roda i Codina.
Mas dels Estellers: carrer Massell, hort del Racó, del
Raval i camí Vinyets.

Catí: carrers de la Font Vella, Font de Sant Vicent i
Llavadors.
Ares: plaça de la Bassa i font dels Regaxols.
h) Religiosos comuns (església, badia i fossar)
Sant Mateu: carrer de la Badia i portal del Fossar.
Albocàsser: plaça de l’Església i Fossar Vell (darrere
de l’església).
Traiguera: carrer de l’Església i del Fossar Vell (extramurs).
Mas dels Estellers: plaça de l’Església (on estava el
temple vell dedicat a sant Jaume, era l’única plaça del Mas amb el fossar al costat. No hi havia
badia ni calvari a l’Edat Mitjana).
Vinaròs: plaça de l’Església i el Fossar (extramurs del
portal de Dalt).
Cervera: carrer de l’Església.
Càlig: carrer de l’Església i carrer de la Badia.
Rossell: plaça de l’Església i carrer del Fossar (ara de
l’Hospital).
La Jana: carrer del Fossar.
Canet: carrer del Fossar.
Benassal: carrer de l’Església.
Culla: carrers de la Badia i de la Badiassa.
Forcall: pla de la Creu (vell Peiró), carrer Església i
el Fossar vell.
Cinctorres: portal i carrer de l’Església, el Fossar i
carrer de la Badia.
Catí: plaça de l’Església.
Ares: plaça de l’Església.
Cinctorres: portal de l’Església i portal del Fossar.
Sorita: plaça de l’Església.
i) Religiosos (sants i verges)
Sant Mateu: pla de Sant Pere i carrer de Sant Antoni.
Traiguera: pla de Sant Pere i carrer camí Verge de la
Font de la Salut.
Mas dels Estellers: carrer de la Verge de la Font de
la Salut.
Xert: carrers de la Verge Maria, de Sant Blai i raval
de Santa Llúcia.
La Salzadella: carrer de Sant Jaume.
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Albocàsser: plaça de la Vileta, carrers de Buidapanxes, Roquetes, Portetes i Moreres.
Atzeneta: carrers de la Taleca, del Prat, de la Vall del
Verdunc, la Tàfona, la plaça del Pelleric, el Racó de
Mei i la Torre d’en Fenoll.
Morella: porta dels Estudis, porta del Rei, porta Ferrisa, porta de la Nevera, carrer de la Confraria dels
llauradors, travesseres de Bonaire i Exterior, carrer
Taleca, carrer de l’hort del Baró, carrer Soli, costa
del Graner o l’Alfòndic, costa del Trinquet i costa
del Gall.
Forcall: carrers del Raval, de Cendra, del Cormull i
dels Unflats.
Catí: carrer de la Taleca i portal de Pena-Roja.
Ares: carrer de la Nevera, la Taleca, la Peguesa i de
les Roques.
Cinctorres: carrer de les Parres (ara Sant Josep), plaça de la Creu, Quatre Cantons i Quartillo (vella
torre sarraïna).
Sorita: carrer del Mur i carrerons del Portalet.

Agrupament per categories dels carrers, portals
i places
a) Direcció a viles i llocs propers
La major part dels pobles del Maestrat i Ports de
Morella els van conservar. Molts han perdurat fins avui. Per
exemple, a Sant Mateu (c/ Xert), a Benicarló (c/ Vinaròs, c/
Alcalà, c/ Càlig i c/ Peníscola). Però també observem canvis en
viles com Sant Jordi (antic Mas dels Estellers) perquè el carrer
Cervera passa a dir-se Sant Jaume i el carrer Traiguera l’han
canviat per Maestrat. També a Vinaròs: el carrer Benicarló passa a dir-se Sant Francesc, el carrer Ulldecona ara del Pont i el
carrer Càlig ara del Pilar.
Peníscola (fora vila vella o muralla): carrers d’Irta,
del Mar, Llevant, etc.
Rossell: carrers de Bel, del Maestrat, del Mar i de
Torremiró.
Xert: camins carrers del Turmell, de les Clotes i Alvis.
Càlig: carrers de Peníscola i Montsià.
Atzeneta: carrers d’Useres, Torre d’en Besora, Penyagolosa i Maestrat.
Benicarló: carrer del mas del Poaig, de la Tossa de
Llevant, etc.
Forcall: carrer de Pena-Roges i camí carrer de Todolella.
Cinctorres: carreteres de l’Anglesola, de Portell, de
Castellfort i Morella.
Sorita: costa Forcall.
b) Direcció a viles allunyades
També es conserven força durant aquesta etapa i han
continuat fins avui. Per exemple, a la Jana (c/ Barcelona, c/
Morella i c/ València), a Sant Mateu (c/ Barcelona, c/ València,
c/ Saragossa i c/ Morella). Però en algunes viles es van canviar.
Per exemple, a Albocàsser el carrer València va dir-se Hernán
Cortés però ha tornat a València.
Peníscola (fora de la vila vella): carrers de Mèxic,
Argentina, Bolívia, etc.
Vinaròs: carrers d’Andorra, Terol, Almeria, Aragó, etc.
Benicarló: carrers de Tarragona, Euskadi, Navarra,
avinguda Catalunya, etc.
Xert: carrers de València i Benicàssim.
Rossell: carrers de València, Castelló i Buenos Aires.

Toponímia urbana moderna i contemporània
Amb l’arribada de l’Edat Moderna, la toponímia urbana es va conservar en termes generals. Però també va anar
canviant, a poc a poc, per diversos motius. Fonamentalment
dos: el creixement urbà que significava l’apertura de nous carrers, places, reforçament o enderrocament de murades, portals, antics carrers, etc., i la influència ideològica de l’Església
catòlica per imposar noms religiosos, que anaven acompanyats de les corresponents capelletes per potenciar la devoció
d’algun sant o verge.
A partir de l’Edat Contemporània els canvis han estat
més brutals. Va continuar la manipulació religiosa, sobretot
als segles xviii i xix, les imposicions d’ideologies polítiques (la
dictadura de P. Rivera, la República, la revolució anarquista,
la Guerra Civil i finalment el franquisme). Fem notar que, els
darrers anys de la democràcia, s’ha recuperat a poc a poc
l’antiga toponímia per diverses raons que explicarem en les
conclusions.
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Xert: carrers de Miquel Beltran, de Mercè Beltran i
de Costa Soler.
Càlig: carrers d’Esbrí, en Marimon, Tinent Fuentes,
Inspector Blas Osanz, Facundo Comes, Juan de la
Figuera, etc.
Canet: carrers d’en Bayarri i d’en Miquel Capafons.
Albocàsser: carrers d’Hernán Cortés (abans València), Violant d’Hongria, Casimiro Melià Martí, Reis
Catòlics, Balmes, Cervantes, Joan Fort, etc.
Morella: porta del Rei, Blai d’Alagó, plaça de Colom,
costa d’en Sunyer, carrer d’en Colomer, Costa del
marquès del Sol, carrer d’en Joan Prats, carrer de
l’historiador Zurita i carrer d’en Fortea.
Forcall: carrers dels Pena-Roja, d’en Vilanova i de
Tomàs Salvador.
Catí: carrers de Mn. Joan Puig Puig i Blai d’Alagó.
Sorita: carrers Vidal i Escorihuela.
d) Situació en la vila (cap, sòl, dalt, baix, amunt, avall, al mig,
dins i fora)
Aquests topònims són propis de l’Edat Mitjana però
en moltes viles són substituïts i en altres conservats. Per
exemple a la vila d’Atzeneta la plaça de Sòl de Vila li posen
primer Clos de la Vila i després Divina Pastora. En algunes es
posen durant l’Edat Moderna i contemporània pel creixement.
Vinaròs: carrer Damunt d’Església.
Peníscola: baixada de la Font i baixada del Bufador.
La Jana: carrer del Mig (antic Saltadora).
Sant Jordi: carrers del Sol i Extramurs (segle xix).
Benassal: carrer Alt i plaça del Planet.
Catí: carrer Extramurs.
Forcall: carrer Extramurs.
e) Serveis comuns i privats (cort, ajuntament, presó, molins
d’oli, forns de pa, hostal, ferreries, peixateria, delme, hospital,
eres de batre, batans, molins de farina, fàbriques d’aiguardent,
drassanes, indústries, etc.)
Molts d’aquests serveis públics ja existien abans però
el creixement urbanístic va servir per a crear-ne de nous, tant
públics com privats.
Vinaròs: plaça de les Drassanes, Ateneu Mercantil
i Cercle Catòlic d’Obrers al raval del Socors, la
plaça dels Bous (1863), del Pont, banys Miramar,

Benassal: carrers de Castelló i València.
Càlig: carrers de València, Castelló, Alacant i Tortosa.
Les Coves: carrers Tarragona, Saragossa, Terol, raval
València i Catalunya.
Atzeneta: avinguda de Castelló i carrer València.
c) Personatges medievals (recuperats), moderns i contemporanis
Benassal: carrers de Blai d’Alagò, d’en Ramon Vallterra, d’en Grau i Gras, d’en Sánchez de Cortada,
d’en Vicent Almenar, del doctor Joaquim Ballester, de na Teresa Pasqual, d’en Perfecte Artola,
d’en Francès Manuel Molés, d’en Joan Barceló,
d’en Mn. Garcia Girona, etc.
Vinaròs: carrers de l’arquebisbe Costa i Borràs, Pi i
Margall, Ruiz Zorrilla, plaça Jovellar, historiador J.
M. Borràs Jarque, Raimon d’Alòs, Pablo Ruíz Picasso, Pintor Puig Roda, avinguda Jaume I, poeta
Argemí, Joan Rivera, etc.
Benicarló: carrers de Cesar Cataldo, Josep Febrer,
Méndez Núñez, Pius XII, Cristòfol Colom, avinguda Cervantes, avinguda del Papa Luna, etc.
Peníscola: carrer Saiz de Carlos, doctor Marcel·lí
Roca, Jaume Sanz, general Aranda, Matilde Thinot, Calabuig, Antonielli, plaça Caudillo, etc.
Traiguera: carrers del terrisser Simó Bas, d’en Marc
Burguet, de la família Caperó, mossèn Selma, del
lexicògraf Pere Labèrnia Esteller, el poeta Antonio
Machado i doctor Ramon i Cajal.
Cervera: carrer del general Joan Palau Boix, del músic Jaume Ferrer Fuster, doctor Josep Moltó, magistrat Constantí Ballester Ciurana i Blasco Ibáñez.
Sant Mateu: carrers d’en Sans, de l’historiador Betí i
portal dels Miquels.
Les Coves: carrers de Blai d’Alagó, Ramon Ramia,
Francesc Esteve, etc.
Rossell: carrers del Mestre Ferreries, Marina Cardona,
mestra Saiz, doctor Josep Prades, doctor Joaquim
Plaza Comos, doctor Vicent Fonollosa, travessera
doctor Joan Saiz, Vicent Calduch i avinguda Àlvar
Gavaldà.
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Traiguera: la baixada de la Font, font de Sant Vicent
i bassa d’en Ferrús.
Sant Jordi: la bassa Nova (al carrer Càlig), l’Aljub, la
bassa de les Pereres.
Vinaròs: barranc de l’Estany i barri de la platja de
Mar.
Benicarló: carrers de la Sequieta, del Pou, etc.
Peníscola: la font de Sant Pere i brolladors d’aigua.
Benassal: carrers dels Llavadors, del Torrentill i la
Font d’en Segures.
Canet lo Roig: la bassa del Raval de Cap de Vila i
bassa del carrer Nou.
Xert: carrer de la Bassa.
Les Coves: carrer de la Font d’en Company.
Rossell: carrer de la Font.
Atzeneta: carrers de la Font del Roure, de la Font de
la Torre i Aigua Nova.
g) Religiosos comuns (església, badia, fossar, calvari, convent,
etc.)
Normalment aquests topònims ja hi existien però en
algunes viles es van posar en l’època moderna perquè van sorgir nous edificis religiosos.
Vinaròs: carrer del Convent, etc.
Benicarló: convent dels Franciscans (segle xvi), ermita del Crist del Mar (segle xvii), camí carrer de
l’ermita de Sant Gregori, etc.
Albocàsser: raval del Calvari, Calvari baix i Calvari
alt.
Atzeneta: carrer del Calvari.
Sant Jordi: carrer del Calvari (vell carrer la Verge de
la Font de la Salut), el Fossar Vell (segon fossar de
la vila), casa Badia (passa del carrer de l’Hostal a
plaça Major), carrers de l’Església i de la Capelleta.
Traiguera: carreró de la Badia, carrer camí del Cementiri (fossar nou) i també del Calvari. El Fossar
dels Empestats vora la bassa Esterrers (segle xvii).
La Jana: nous edificis com la Badia que passa a la
plaça Major (segle xvi), el convent dels Franciscans (segle xvii) i el Fossar Nou situat fora de la
vila.

etc. També el molí Carsi, molí la Trinitat, xocolates Serret, drassanes Sorolla, xocolates Gombau,
Unió Alcoholera, Escorxador Municipal, etc.
Benicarló: carrers dels Boters i del Port, Marqués de
Benicarló (segle xviii), etc.
Peníscola: carrer de la Llotja Vella, de les Drassanes
i del Molí de Vent.
Sant Mateu: el Forn Nou i travessera del Forn.
Traiguera: carreró de les Eres de na Milana i raval
dels Canterers (ara plaça del Raval). També trobem, al segle xix, diversos molins d’oli nous i privats com els de Miquel Vidal, Benet Llorac Esteller, Josep Vicent Coloma, etc.
Cervera: carrer de l’Hospital, forn de la Vallada i ferreria de les Escaletes.
Sant Jordi: carrers de l’Hospital (1688) i del Delme
(1833), carrer camí de la Fàbrica d’Aiguardent
del Putort (1860), molts molins d’oli privats (Cal
Racó, Casa Cifre, Ca l’Esteve o Porres, Casa Cantona, Casa Rogèlia, etc.), forn de pa Nou del carrer Cervera (1583), forn de pa de la Plaça (1835),
forn de pa de Can Ramonet (segle xx) i moltes
eres de batre vora la vila.
La Jana: carrers del Delme (antic Alberg), Hospital
(antic Barcelona) i Forn Nou (antic de la Font).
Nous edificis com el Pes Fariner, el Celler, Forn
Nou de Pa, Molí d’Oli Modern al carrer del Pou
Nou i Hostal.
Xert: carrer del Forn Nou, plaça Nova o de l’Ajuntament, empriu del Terrat a la casa de la Religió, el
Llosí o Ferreria i la Carnisseria.
Forcall: carrer de les Eres.
Cinctorres: carrers Hospital i de l’Escola.
Sorita: carrers de la Ferreria i les eres del Portal.
f) Serveis hidràulics (font, pou, bassa, aljub, llavadors, etc.)
Aquests topònims ja solien estar en l’Edat Mitjana.
Però en trobem de nous, ara situats en altres indrets per on
creix la vila.
Cervera: la bassa dels Horts i la bassa del Portal de
Morella.
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tirs, carrer i plaça de Sant Roc, capella de Santa
Anna i església de l’Ermitana.
Traiguera: portal i travessera de Sant Roc, carrer i
font de Sant Vicent, carrers de la Verge de Gràcia,
Sant Cristòfol, Sant Blai, mossèn Compte, mossèn
Francesc, Verge del Bon Succés i pla de mossèn
Rius.
La Jana: carrer Beat Jacint Orfanell (antics carrers de
l’Alberg i del Delme), carrer dels Màrtirs i carrer
de la Verge (vell Antigor).
Sant Jordi: carrers nous de Sant Vicent, Sant Josep,
travessera de Sant Josep, Sant Joan i beat Tobies
Borràs; canvis per Sant Jaume (antic carrer de
Cervera) i la monja Mare Teresa Mira (antic carrer
de l’Església).
Xert: carrers de Sant Antoni, Sant Roc, Sant Vicent i
travessera Sant Vicent.
Rossell: carrers de Sant Antoni, de Sant Vicent, de
Sant Josep, de la Concepció, del Carme, etc.
Atzeneta: carrers Puríssima (Hostals), Sant Josep
(Quatre Cantons), Verge Loreto, Divina Pastora
(Sòl de Vila), Sant Isidre, Sant Gregori i St. Bertomeu
Albocàsser: Sant Vicent (antic carrer del Forn Vell) i
Sant Pau (Hort d’Albert).
Benassal: carrers de Sant Roc, del Carme i Sant Cristòfol.
Culla: carrers de Sant Joaquim i de Sant Roc.
La Salzadella: carrers de la Concepció, de Sant Vicent, Sant Josep, Sant Blai, Sant Roc, Sant Antoni,
Sant Albert i Verge del Pilar.
Canet lo Roig: carrers de Sant Roc i Sant Vicent.
Càlig: carrers la Verge del Socors, Sant Llorenç, Sant
Antoni, Sant Vicent, Sant Josep, Santa Bàrbara,
Santa Creu, Sant Roc, Sant Tarsis, Verge dels Desemparats, Sant Jordi i Pius XII (antic carrer Estret).
Morella: carrers de Sant Francesc, de Sant Agustí,
de Sant Julià, Sant Nicolau, la Verge del Roser,
la Verge del Pilar, de mossèn Segura Barreda, de

Canet: el Fossar dels Empestats, extramurs vora del
portal de la Font, el cementiri nou, construït al
segle xix, extramurs al camí de Sant Roc.
Càlig: carrers del Calvari i de les Monges.
Peníscola: església parroquial.
Forcall: carrer de l’Església.
Cinctorres: carrer Església Nova i carrer de la Badia.
Sorita: carrer de l’Església.
h) Religiosos (sants, verges, beats, monges, preveres, congregacions, etc.)
Observem la gran transformació de vells carrers que
passen a tenir nom religiós. El fenomen es produeix, especialment, en diverses viles com Vinaròs, Cervera, Sant Mateu,
Benicarló, Morella, etc., i també en altres on es creen nous
carrers amb noms religiosos per les confraries.
Vinaròs: carrer de Sant Cristòfol (Amunt o Dalt), la
raval del Socors (portal d’en Prima) i la raval de
Sant Tomàs (portal de l’Hospital), Sant Vicent
(Cabanes), Sant Isidre (Presó), Sant Jaume (carrer Hospital), Sant Roc (carrer de la Cordera), la
Puríssima (carrer d’en Prima), del Roser (carrer de
l’Arc), Sant Joan (carrer Alfac), Sant Metges (torre Jaumeta), Sant Elm, Sant Pasqual, Santa Anna,
Verge del Remei, de les Ànimes, etc.
Cervera: plaça Verge de la Costa i els carrers de Santa Bàrbara, del bisbe Felip Marimon Salvador, de
fra Jaume Salvador Cardona, del reverend Benjamí Minyana Ballester, etc.
Sant Mateu: carrers de la Verge, Sant Gil, Sant Francesc, Santo Domingo, Beat Jacint Orfanell, Pare
Mulet, raval de Sant Bernat, plaça de la Pietat i
plaça de les Monges.
Benicarló: carrers de Sant Joan, Santa Llúcia, Sant
Joaquim, Sant Blai, Sant Jaume, Mare de Déu dels
Dolors, Sant Antoni, Mare de Déu del Pilar, Mare
de Déu del Roser i Sant Sebastià (tots al casc antic), Crist del Mar, etc.
Peníscola: plaça i porta de Santa Maria, portal de
Sant Pere o del Papa Luna, carrers de Sant Josep,
Sant Vicent, Sant Joan, Santa Bàrbara, Sants Màr-
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mossèn Ramon Querol, la plaça de Benet XV i la
dels Escolapis.
Forcall: carrers de Sant Victor (vell Vilanova), Sant
Josep, Sant Ramon, Consolació (vell Cendra), Sant
Miquel (vell Unflats), Desemparats (vell carrer
Hospital), Sant Roc (vell Mn. Ferrer), Sant Cristòfol, fra Gaspar, Verge dels Dolors (vell Maçanes),
raval de Sant Vicent i placeta de Sant Miquel.
Cinctorres: carrers de Sant Josep (abans Parres),
Sant Vit (abans d’en Piera), Sant Vicent, Sant Roc,
Sant Isidre, Sant Joaquim, Sant Isidre, Sant Lluís,
Sant Gregori i Verge del Pilar.
Catí: carrers de Sant Francesc, Santa Anna i Sant
Martí.
Sorita: carrer de Sant Roc.
i) Singulars i específics de cada vila
Com que les viles anaven creixent durant els segles
posteriors, van sorgir nous topònims o canviaven els vells. No
posem els de la República, ni els de la Guerra Civil ni els del
franquisme perquè van durar poc o ja han desaparegut.
Sant Mateu: carrers dels Jueus (antic Call), Cantacorbs, les Tàpies, les Parres, les Gallines, els Freginals o Escorxador, Palpacuxes (travessera del
Forn), la Llaga, la Bufa, el Girasol (Racó i Sòl),
Cachano i l’historiador Betí.
Traiguera: carrers de l’Albet, Glaçat, Agut, Tremedal,
les Milanes, carrerons de la Claveguera i torre de
la Pólvora, pla de na Socarrades i l’Ateneu,
Sant Jordi: carrers Cifrena, Nou i de la Dula (tots del
segle xix).
La Jana: carrers del Raval i del Trinquet.
Càlig: plaça Nova (abans de la Font), plaça de l’Om
(abans baixada del Pla), carrers del rei en Jaume,
de l’Ermita, de la Parra, la Màniga i el Canyaret.
Canet lo Roig: carrers de la Creu, Parres, les Tàpies,
la Dula i Nou.
Xert: carrers Nou, Parres, Trinquet i passeig Independència.
Rossell: la Placeta, carrers de Pegueta, de la Costa i
de la Concòrdia.

Cervera: carrer Major, de les Parres, del Perxe (antic
Escales), del Castell, portal del Bou i plaça dels
Alls (després de la Vila).
Peníscola: portal Fosc, plaça Preciosa, carrers Fulladosa, del Solet, del Far, Major, Desafiament, Engany, Oblit, Sospir, Príncep, Bous i plaça Escaseres.
Vinaròs: Raval dels Teixidors i carrers dels Llauradors,
dels Femers (ara Sant Antoni), l’Escorrenter, etc.
Benicarló: carrer dels Mariners, de les Barques, etc.
Benassal: carrer del Trinquet.
Albocàsser: carrers de l’Horta, l’Esperança, etc.
Atzeneta: carrer del Peiró, de les Esquadres, de l’orde de Montesa, el Ravalet, del Porrejat, Jaume I,
Carril, etc.
Morella: la torre de la Polvora o del Carraixet.
Forcall: plaça Major (antic lo Pla), carrer la Tapieta,
carrer de la Pilota.
Cinctorres: portals Nou, de la Lloma, de la Botigassa
i carrer dels Pallers.
Catí: carreró de la Dula, Raval de les Escoles i País
Valencià.
Sorita: carrer de la Plaça, del Raval, Solanar i travessera del Mur
Conclusions
a) Criteris de fixació en l’època medieval i part de la moderna
1. La toponímia urbana medieval s’ha conservat durant molts segles perquè tenia un sentit pràctic i
comú. També perquè l’espai urbà no creixia o ho
feia lentament durant tot el període.
2. Partia de realitats com la direcció dels carrers,
la seva ubicació en la vila, els edificis singulars i
comuns destinats a serveis municipals, els llocs
d’aigua, dels personatges significatius que habitaven l’indret, el pes de la religió cristiana i de les
tradicions socials i culturals.
3. La direcció dels carrers era cap a viles properes
(Benicarló,Traiguera, Sant Mateu, Xert...) al Maestrat, i als Ports (Morella, Ares, Forcall, Catí...).
També cap a viles allunyades com València, Barcelona, Tortosa, Saragossa, etc. Normalment,
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b) Criteris de fixació en l’època moderna i contemporània
1. Els grans canvis comencen a produir-se ben entrada d’Edat Moderna. Motivats pel creixement
demogràfic, el creixement urbà i per la influència
de la religió catòlica en la nomenclatura urbana.
Per una banda, canvien els vells noms per altres
de caràcter religiós, i per l’altra, posen als nous
carrers noms de sants, verges i religiosos de caràcter popular. Fenomen que es produeix, bàsicament, als segles xviii, xix i bona part del xx.
2. Els criteris de fixació que presentàvem a l’Edat
Mitjana ens serveixen a l’Edat Moderna però amb
modificacions. Per exemple, als serveis comuns
cal afegir-hi l’adjectiu Nou: forn nou, bassa nova,
carrer nou, etc. Més endavant, quan els serveis es
multipliquen pel creixement de la vila o perquè
entrem al capitalisme, apareixen els noms propis
en cada servei. Amb les desamortitzacions desapareixen els monopolis feudals.
3. Els noms propis de pobladors i personatges medievals van desapareixent quasi tots. Ho podem
observar en les viles de Sant Mateu, Morella,
Vinaròs, Traiguera, etc. De fet, són canviats per
noms de polítics, militars i notables del segle xix
i principis del xx.
4. Durant la República, la Guerra Civil i el franquisme es van produir molts canvis que, a poc a poc,
han desaparegut per la seva radicalitat i manca
de consens social, malgrat alguna excepció del
franquisme. Com van durar poc i no en queda
pràcticament cap, hem resolt no fer-ne esment.
5. La toponímia urbana que s’ha conservat durant
molts segles i aquella que hem recuperat dels arxius, darrerament a tot arreu, correspon als barris
antics de les viles i ciutats.
6. Gràcies als historiadors i als investigadors locals
que els han recuperat, la normalització lingüística
institucional i la tasca divulgadora de l’AVL, s’està
restaurant la toponímia tradicional en totes les
viles de les comarques del Maestrat i dels Ports
de Morella. Malgrat alguna excepció.

els carrers es feien seguint el traçat dels vells
camins romans i sarraïns que anaven cap a algun indret.
4. Respecte a la situació del lloc en la vila, també
és una referència molt comuna perquè la major
part dels castells i viles estan a sobre d’un turó o
tossal. Per tant, hi trobem molts llocs diferents:
dalt, baix, amunt, avall, al mig, cap de vila, sòl de
vila, etc. Depenia si eren velles viles sarraïnes o
noves planificades.
5. Els edificis singulars i de serveis comuns de la
vila són un punt de referència per la fixació de
topònims, com la cort, presó, forn, hostal, ferreria, peixateria, molí d’oli, delme, hospital, eres de
batre, etc.
6. Els llocs d’aigua també eren punts de referència
habituals a tot arreu. Com per exemple les fonts,
basses, pous i aljubs.
7. Els noms propis de pobladors medievals són nadius i s’han conservat molts segles. Ho podem
observar en les viles de Sant Mateu, Morella, Albocàsser, Vinaròs, Càlig, Atzeneta, etc.
8. El pes de la religió. Durant l’Edat Mitjana la influència religiosa en la toponímia urbana fou menor.
Era evident l’edifici de l’església i d’alguna ermita
com a lloc significatiu (carrer de l’Església) però
molt poc amb els noms de carrers. Solem trobar
la verge o el sant patró de la vila. Per exemple, a
Sant Mateu, Traiguera, Morella, Catí, etc.
9. Singularitats de cada vila. A més de tot el que
és comú, és evident que cada poble té uns llocs,
costums, tradicions, etc., diferents i especials que
es concreten en la toponímia. Per exemple: suda,
call, roqueta, estudi, fira, antigor, taleca, saltadora,
arc, salines, vallada, bufador, bonaire, etc.
10. Influència i correlació toponímica entre les viles que pertanyen a un castell o cap de comarca.
Per exemple, a Morella i les viles dels Ports, amb
el topònim del carrer Taleca. Al Maestrat, amb el
carrer de la Roca, la Roqueta i les Roquetes, o el
Raval, que és més comú a tot arreu.
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7. El gran desenvolupament urbanístic dels segles
xix i xx ha servit per a incorporar molts noms de
personatges contemporanis. Han estat posats
amb criteris polítics i socials per les autoritats
municipals i, sobretot, en les viles de gran creixement com Vinaròs, Benicarló, Peníscola..., però
també en altres com Rossell, Cervera, Albocàsser,
Benassal, Sant Jordi, etc.
8. La darrera tendència, a l’hora de posar noms als
carrers, ha estat la dels personatges nadius (antics i recents) per la seva rellevància en la vila.
Una mena de reconeixement social i homenatge
públic. Per exemple, s’ha recuperat Blai d’Alagó
a les viles dels Ports i el concepte Maestrat a les
viles d’aquestes comarques (Baix i Alt).
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PLÀNOLS I FOTOGRAFIES DE DIVERSES VILES
Viles escollides per la recerca toponímica del Maestrat
i dels Ports

1. Sant Mateu
2. Traiguera
3. Vinaròs
4. Benicarló
5. Peníscola
6. Cervera
7. Càlig
8. Sant Jordi (M. Estellers)
9. La Jana
10. Canet
11. Xert
12. Rossell
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13. Salzadella
14. Les Coves
15. Albocàsser
16. Benassal
17. Culla
18. Atzeneta
19. Ares
20. Morella
21. Forcall
22. Cinctorres
23. Catí
24. Sorita
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Plànol dels carrers, murs, portals i llocs significatius de Peníscola [original de Juan Bautista
Simó Castillo]
1. castell Templari
2. balcó de Pilatos
3. mur alt de l’Oblit
4. mur baix de l’Oblit
5. plaça de la Preciosa
6. mur del Calvari
7. mur de Santiago
8. mur dels Fossars
9. mur de Sant Ferran
10. mur alt del Maset
11. mur del Bocioglio
12. mur baix del Maset
13. mur del Terraplé
14. mur del Baluart
15. mur del Barber
16. baluard del Príncep
17. mur de la Reina
18. fortí del Bonet

19. mur del Bufador
20. torreta Papa Luna
21. muralla de la Font
22. mur de Santa Anna
23. mur de Santa Maria
24. parc d’artilleria
25. l’Ajuntament
26. temple Ermitana
27. temple Parroquial
28. el Far
29. capella Santa Anna
30. portal Fosc
31. portal de les Escaseres
32. porta de Sant Pere
33. Porta del Socors
34. Escales Papa Luna
35. el Bufador
36. Brolladors

37. font de Sant Pere
38. font de la Petxina
39. plaça Santa Maria
40. c/ del Príncep
41. c/ Saiz de Carlos
42. c/ General Aranda
43. c/ Desafiament
44. c/ Fulladosa
45. c/ Sant Josep
46. c/ Gonzàlez Granda
47. c/ Major
48. c/ de l’Oblit
49. plaça don Blai
50. c/ dels Màrtirs
51. c/ Sant Vicent
52. c/ Nou
53. plaça Sant Roc
54. c/ Sant Roc
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55. c/ baix de la Font
56. c/ dels Fars
57. plaça d’Armes
58. c/ don Ismael
59. c/ del Castell
60. c/ de l’Engany
61. c/ del Sospir
62. c/ del Solet
63. c/ Matilde Thinot
64. c/ Jaime Sanz
65. c/ Santa Bàrbara
66. c/ baixada Bufador
67. c/ de l’Escaleta
68. c/ Sant Joan
69. c/ del Sol
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Plànol urbà medieval de Sant Mateu
Portals
1. Tortosa
2. Barcelona
3. Xert
4. Morella
5. Albocàsser
6. València
7. Hospital o Vedella
8. Boveral o Boverot

Carrers
1. Tortosa
2. Barcelona
3. la Plaça
4. Lor i Llor
5. la Badia
6. València
7. Bonaire
8. la Cort
9. Morella
10. d’en Pavia
11. pla de la Font
12. damunt la Font
13. Saragossa
14. Forns Vells
15. d’en Fonollosa
16. d’en Cerdà
17. Sant Pere
18. Sant Antoni
19. Bellaguarda
20. Censals del Senyor
21. la Fira
22. d’en Pegunter
23. d’en Sebastià
24. dels Pous
25. la Suda

Pla de Santa Maria amb font i abeuradors (Sant Mateu, 1918)

Plànol de Sant Mateu de 1773
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Plànol urbà de la vila de Traiguera
1. baixada de la Font
2. c/ Tremedal
3. c/ Baix o Baixos
4. c/ Caperó
5. c/ Glaçat
6. c/ Portella
7. c/ Portella
8. c/ Portella
9. c/ Estudi
10. portal de Canet
11. c/ Roqueta
12. plaça Forn Vell
13. c/ Agut
14. c/ Quatre Cantons
15. plaça de l’Església
16. c/ de la Font

17. c/ Església
18. c/ Portalet
19. avinguda Joan Carles
20. c/ octor Barrera
21. c/ Pere Labèrnia
22. c/ Major
23. c/ can Selma
24. c/ Mn. Celma
25. c/ Sant Blai
26. c/ V. Bon Succés
27. c/ Legionaris
28. c/ Ateneu
29. c/ Verge de Gràcia
30. c/ Nou
31. c/ Sant Vicent
32. Travessera Sant Roc

33. c/ Frederic Climent
34. c/ Ample
35. c/ Mn. Compte
36. c/ Mn. Francesc
37. Carreró s/n.
38. c/ Sant Pere
39. carreró Sant Pere
40. travessera St. Pere
41. c/ Font de la Salut
42. c/ Sant Cristòfol
43. carreró del Ravall
44. plaça del Raval
45. c/ de les Milanes
46. c/ Ramon i Cajal
47. c/ Sant Roc
48. c/ Antonio Machado
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49. camí la Jana
50. camí del Cementiri
51. camí de les Sorts
52. camí Mare de Déu
53. carretera Vinaròs
54. carretera Sant Rafel
55. camí Era Tancada
56. c/ 1er. de Maig
57. camí dels Horts
58. camí Tortosa
59. barranc de la Font
60. lligall dels Caninous
61. bassa Esterrers (ara plaça)

Noms dels carrers del Maestrat i dels Ports: criteris de fixació

Panoràmica de Càlig
amb la torre i el temple
parroquial des de la Rambla
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Joan Ferreres i Nos
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Joan Ferreres i Nos
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Noms dels carrers del Maestrat i dels Ports: criteris de fixació

La Jana. Font medieval

La Jana. Carrer medieval del Perxe

Plaça i façana
del temple parroquial de la Jana (1918)
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Joan Ferreres i Nos

Plànol urbà de la vila d’Atzeneta

Atzeneta. Muralles modernes
del carrer Orde de Montesa
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Noms dels carrers del Maestrat i dels Ports: criteris de fixació

Torre de la presó d’Atzeneta
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Joan Ferreres i Nos
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Noms dels carrers del Maestrat i dels Ports: criteris de fixació

Vista panoràmica de la vila de Rossell
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Joan Ferreres i Nos

Plànol urbà de la vila de Morella

Panoràmica del castell, murades, torres i vila de Morella
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Noms dels carrers del Maestrat i dels Ports: criteris de fixació

Plànol urbà de Catí [font: Viles
planificades valencianes, de Vicenç Rosselló i Verger]

Interior del portal de
Sant Roc, carrer Major de Catí
[ 117 ]

Joan Ferreres i Nos

Plànol urbà de Forcall
[font: Viles planificades valencianes,
de Vicenç Rosselló i Verger]

Panoràmica de Forcall des del riu
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Toponímia urbana del nucli primigeni de Montcada de l’Horta:
motivacions, substitucions i reposicions al llarg de la història

Antoni Garcia i Osuna
[Societat d’Onomàstica]

1. Introducció
L’actual ciutat de Montcada té al voltant de vint-i-dos
mil habitants, conté dins del seu nucli urbà 138 vies urbanes i
s’han documentat més de tres-cents vint-i-tres topònims històrics diferents, així que, per tal de poder encabir un estudi toponímic urbà dins de les limitacions d’una jornada d’onomàstica,
hem hagut de triar un espai urbà més reduït, el nucli primigeni
del lloch de Moncada, de traçat ortogonal amb els seus portals
i vies d’ingrés, per a donar una visió diacrònica fins als nostres
dies. En l’estudi, s’analitzen les diferents motivacions: internes, en
un primer moment històric, fins al segle xviii; externes, a compàs
dels esdeveniments polítics i socials, molt nombroses al segle xx,
que comportaren canvis i substitucions, i una darrera etapa caracteritzada per les reposicions que coincideix amb l’anomenada
Transició i el recobrament democràtic del darrer quart del segle xx.
A més de donar fe dels diferents canvis de denominació,
el que més ens ha interessat ha estat conèixer la motivació interna de caràcter popular: tractar d’establir una classificació sistemàtica de les motivacions i dels seus canvis, i, de més a més, copsar
el moment històric del naixement de les imposicions per part de
les autoritats municipals —generalment, responen a directrius
emanades dels governs del moment—, el que anomenem generalment motivacions externes alienes al batec popular. I finalment,
el procés de reposició que es va dur a cap, almenys a la ciutat de
Montcada, amb les primeres eleccions democràtiques en 1979.
Hem consignat en cada denominació la primera datació documental, tot i que, en alguns casos, la seua antiguitat encara podria recular anys enrere i, fins i tot, més d’un

segle. La documentació medieval com la del segle xvi és poc
nombrosa i parca comparada amb la moderna dels segles xvii
i xviii, i també perquè la documentació és molt precisa amb
les propietats rurals però descurada amb la urbana.
1.1. Lo lloch de Moncada
En 1320, a l’acta de lliurament dels béns del Temple
a la recentment creada Orde de Montesa podem assabentar-nos del seu terme: «E parteix lo dit loch de Muncada ab
Alfara e ab Foyos e ab Nagera e ab Bufilla e ab lo Realench».1
Les alqueries recentment conquerides, a més d’aquest
terme rural, tenien un espai urbà amb dues parts ben diferenciades: el lloc d’habitació delimitat per una tanca —o probablement dues— anomenada barreres, i el recinte fortificat, estructurat al voltant d’una torre i un circuit defensiu. Aquesta
estructura urbana s’avé amb la que conforma el nucli primigeni
existent fins al segle xvii i primera meitat del xviii degut a l’estancament demogràfic crònic.2 I és, a partir de la segona meitat
1. Cal aclarir que lo Realench era la part de Massarrojos de potestat reial
i pertanyent a la Particular Contribució de la ciutat de València; també a
Massarrojos, a banda del reialenc, hi trobem un carrer, el de les Cases Noves
de Montcada, pertanyents al domini de l’Orde de Montesa ben descrites al
Morabatí de 1638: «les quatre cases de la Senyoria en Massarroches».
2. Des del Morabatí de 1379, on es computen 116 veïns, al voltant de
522 habitants, aquests no es remunten fins al Veïnatge de 1646, amb 118
veïns i 531 habitants; amb la desaparició de la pesta en 1647, es nota una
recuperació molt lleu; tot i que el segle xvii es tanca amb valors demogràfics
semblants als de 1620. En paraules del prestigiós demògraf Jordi Nadal (1966:
18): «tras varias vueltas y revueltas, la población parece encontrarse, a fines
del siglo xvii, en el mismo punto en que se hallaba a mediados del xiv».
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del segle xviii, perquè encara al còmput de 1756 a penes s’arriba als 1.000 habitants, quan el creixement serà espectacular,
a jutjar per les dades oferides per Castelló per al 1785 —2.035
habitants— o les de Cavanilles de les Observaciones de 1794
—2.250 habitants—, sens dubte, tots dos es basaven en les
dades del cens de Floridablanca. No obstant això, l’estudi dels
llinatges montcadins del segle xvii apareguts a la documentació, ens diu que, mentre hi hagué un estancament urbanístic, hi
hagué, per contra, una gran mobilitat poblacional.3
L’estudi dels processos judicials ens informen de la
problemàtica social creada —robatoris i bandositats— i de
l’aprovació de mesures restrictives com la de 1678, en la qual
el Consell Particular acorda que els estatgers forasters, tot i
que es mariden amb xiques del lloc, demanen llicència per
establir-se i que paguen 10 lliures partidores —una veritable
fortuna per a l’època (Garcia 2003: 178-180)—.
Pel que fa al segle xviii, es registra un creixement relativament moderat, especialment als pobles de l’Horta. Tot partint d’un baix nivell demogràfic inicial, es documenta un creixement amb nous pobladors atrets per les majors possibilitats de
treball gràcies al creixement econòmic; entre d’altres, trobem
l’extensió del reg, com és el cas de la séquia de la Closa; l’elaboració de teixits de seda en brut, elaboració de vi i aiguardents;
el desenvolupament del teixit de cànem per a la confecció de
lones i cordes per a la marina; l’espart i la producció d’espardenyes; extracció de calç i pedra picada i l’elaboració de teules,
quadrats i rajoles. Així, si al cens de 1816 es computaven 250
veïns —1.250 habitants, més o menys— al primer cens científic, el de 1857, ja es compten 2.933 montcadins i montcadines,
amb un increment del 233% només en cinquanta-un anys.4

Gradualment, el nucli fortificat constituït pel castell,
anà alterant la seua primigènia fesomia defensiva, i es conformà el Ravalet, on es troben les dependències de la senyoria i els serveis bàsics, les anomenades regalies: forn, llenyer,
carnisseria, trull i almàssera, graner; i, de més a més, la part
menys noble del castell es lloga a nous pobladors.
L’espai propi d’habitació del lloc té una disposició
ortogonal de quatre carrers, amb una plaça pública on fer el
mercat i tres carrers interiors, que segons les necessitats demogràfiques aniran urbanitzant-se i poblant-se a poc a poc.
La trama urbana es completa amb una entrada al recinte defensiu tot seguint el camí Reial de València i dues eixides, el
camí d’Alfara a llevant i el portal de la Creu a tramuntana, que
ix al camí Reial de Morvedre. Posteriorment, s’obrí un portal,
el Bordellet de na Ginera, al cap del carrer de Giner amb eixida
al camí de Nàquera i Serra, tot creuant el camí de Morvedre i
als quatre cantons del mateix carrer de Giner degué obrir-se
un portalet que facilitava l’accés als rajolars i al lloc d’Alfara
tot i l’existència, des d’antic, del camí fins a la creu d’Alfara.
També al segle xvii es denota un intent d’eixida cap a Massarrojos, tant pel carreró del Marqués, com pel carrer del Fossar.
El present treball segueix les traces de l’entramat
urbà a la manera d’una passejada tot començant per l’entrada meridional de la població i resseguint una mena de circuit
circular que emula la tradicional volta de la processó. Aquests
dos espais són l’objecte d’estudi d’aquesta recerca de toponímia urbana de caràcter diacrònic.
Sense més dilacions comencem a fer la passejada
històrica pels carrers més antics de l’antic lloc de Montcada.
2. L’entrada des del camí Reial de València pel
pont del Castell
L’accés pel migdia al lloc de Montcada fins al 1886
—any de la construcció de la nova carretera comarcal—5 va

3. Dels 233 cognoms registrats a la documentació, 202, el 86,7% pertany al
poble baix, i 31, el 13,3% als estaments eclesiàstic, militar i noblesa. D’aquests
202, 26 ja els documentaven als segles anteriors (12,88%) mentre que 176
són cognoms nous; d’aquests 202 cognoms, 82 perviuran a la Montcada del
segle xviii (el 40,59%), però 120, desapareixeran.
Entre els montcadins trobem occitans: Palau, lo Gascó, Labèrnia ‘d’Auvèrnie’,
Gavarrot o Molins; de la Catalunya nord: Cassany, Cassanya o Cassans; catalans
que fugen de l’horror de la Guerra dels Segadors i atrets per l’esplendor del
comerç del port de València: Bordas-Bordes, Gorgas-Gorgues; també la crisi
castellana, afavoreix la immigració: Alonso, Alfonso, Rueda, De la Hoz, Cubero,
lo Bruñido, Ximeno.

continuaven des del segle xvii i, a la vegada, descomptar els 14 que anotem
sense continuïtat el 1816.
5. L’actual carretera comarcal continuava des de Benifaraig, tot seguint
l’antiga senda i vora la ratlla del terme d’Alfara —(1614) «partida de la
Pasqualeta» o (1670) «de les Pasqualetes»—, i arribava fins a l’hort del
convent de sant Diego i el molí de Montcada: (1643) «Partida del Molino,
linda con el camino que va al lugar de Benifaraig...camino del molino que va
de Moncada a Benifaraig» o (1658) «a cinquanta y tres de dicha fila de Alfara

4. La quantificació del nombre de llinatges ens assabenta que fins al 1753 són
vuit els cognoms apareguts, als quals cal adjuntar els 28 apareguts entre el
1753 i el 1816; a aquests 36 llinatges nous cal adjuntar els 82 llinatges que
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ser el camí Reial de València.6 Aquest camí reial partia des
del camí Reial de Morvedre a l’alçada de la torre de la Unió
i prenia la direcció fins a Benifaraig; i, una vegada aplegats
al llogaret de Benifaraig, girava a mà esquerra fins a prendre
l’actual camí Fondo de Benifaraig: «Capítol xxvi. Del Camí de
Moncada: 1.- Lo camí de Moncada es també fillola del camí
real de Molvedre i corre per conte de la Ilustre Fàbrica el cuidar de aquell; dels adobs dels ponts des de la torre de la Unió
fins lo pont de la çèquia de Moncada que està al entrar de dit
loch» (Llop 1675).
Aplegats a la vista de les parets del lloc de Montcada,
es trobava la creu d’ingrés, anomenada creu del Bolcador,7 topònim que ens mena al «lloc on el bestiar es rebolca» (OCat)
i més explícit en tractar-se del derivat Rebolcador «planell
vora un camí muntanyenc on el traginer deixa reposar i expansionar-se les bésties», i és que Montcada rebia moltes i
nombroses visites per ser la seu del notari, el cap del Batlliu,
seu de la parròquia —Alfara, Rocaforts. Benifaraig i Massarrojos—, i gran part de les nombroses juntes de la séquia Reial
que aplegava, de vegades, a més de dos centenars de llauradors de tota l’Horta Nord; i cal tancar els ulls per a veure
ací, al segle xvii, els xiquets desenfeinats tenint compte de les

cavalleries dels visitants del lloc, un replanell amb una excel·
lent orientació al migdia, ben arrecerat i amb aigua corrent
proporcionada pel roll de Benifaraig.
A partir de la construcció del nou camí de Montcada —com encara avui en dia s’anomena— s’imposa un nou
topònim, el camí Fondo de Benifaraig: (1909) «Partida del Camino Hondo linda [...] por poniente con el camino hondo de
Benifaraig», tot i que ja apareix en diverses mencions del segle xvii: (1682) «in Districto nuncupato del Bolcador, limitatas
cum via publica Valentie dit lo camí Fondo».
Una vegada deixat a mà esquerra el Bolcador calia
creuar la séquia Major o séquia Reial de Montcada i calia ferho mitjançant el pont del Castell: (1560) «in partita del pont
del Castell, confrontatur cum [...] cequia dicta del roll de Benifaraig e com céquia Major de Moncada».8
Una vegada creuat el pont s’efectuava l’entrada cap
al recinte de la plaça d’armes del castell; aquesta entrada tenia una certa estretor entre el solar on es construirà a començaments del segle xix el palau del recentment nomenat
comte de Ròtova9 i el casalici dels Blanes i, tant era així, que
la trobem impròpiament denominada atzucac: (1760) «una
casa y huerto en la calle eo callizo que va à Valencia, afrenta
la viuda Vicenta de Blanes».

se encuentra la Puente del Molino de Moncada; está dicho molino en medio
del camino y de la Cequia», i entrava per la cantonada de l’eixida del camí
d’Alfara: (1676) «en la partida de la Senda de Benifaraig».

2.1. Plaça del Castell
En l’actualitat aquesta entrada descrita forma part
del carrer Major i ve a parar a la plaça del Castell: 1753 «una
casa grande de don Joseph de Blanes, incluída en ella bodega y lagares y unida a ella una cochera y huerto de 10
hanegadas y 12 brazas. Y una almazera de azeite en la Plaza

6. (1455) «Camino regali per quod itur Valentie»; (1458) «super uno troceo
terra campa sito in dicto loco de Moncada confrantato cum...camino per
quod tenditur ad Civitate Valencie vocato de València». El camí rebia una
doble denominació segons des d’on hom se situe: (1425) «quinque fanecatas
vinea in termino de Coscollana, afronta vinea Mathei Stefani alias lo Cabrero
et cum camino de Muncada».
7. Desconeixem la data de l’alçament de la creu per més que la primera
datació de l’existència del Bolcador és de 1542 —«in partita dicta del
Bolcador confrontatas cum [...] via publica perquam tenditur a dicto oppido
de Muncada ad oppidum de Valentie»— o 1558 —«tres fanecatas terre
campe dicta del Bolcador confrontatas cum Quadrat»—. Les primeres
referències a la citada creu són de 1676 i 1682; i, especialment, de 1691
trobem una de les moltes processons típiques del barroc nostrat: «Sant Pons:
prosesó a la creu del Bolcador». Martínez Aloy (1913-1920) encara ens dona
la referència de l’existència de la base de la creu i part de l’espiga situades
enfront de l’edifici antic de l’escorxador municipal —la data més reculada de
l’escorxador és de 1893 i la seua reedificació, segons el projecte de Mariano
Peset i Aleixandre, data de 1935.
Ara bé, un dels documents de l’ARPM aportats, reescrits a partir de 1939 amb
les escriptures, ens diu com era físicament la creu del Bolcador (la creu de
Malta), amb una geometria concreta i singular de vuit puntes que hom diu
que representa les benaventurances entre altres significacions simbòliques.

8. Aquest pont ha rebut diferents denominacions tot al llarg dels segles xvii
i xviii: (1621) pont de la Séquia Major, (1658) pont de Moncada; Llop: (1675)
pont de la séquia de Moncada; (1760) puente Mayor; i, ben possiblement una
de ben interessant onomàsticament que perdurà fins al segle xx: (1753) partida del puente de Ermeregildo —al Morabatí de 1680 trobem Emerexild Marí,
al front de la tenda d’abastiment del lloc—; (1866) puente de Hermengildo
i (1917) amb santificació inclosa: «Puente de San Hermenegildo, linda por
poniente con la acequia de la Cadira» ; i, més sorprenent, el mateix prenom i
cognom ha tingut continuïtat, tal com ho deduïm d’aquesta citació al tribunal de la SRM de 1953: «Hermenegildo Marí».
9. En 1800, Carlos IV concedí el títol a Lorenzo Escrivá y Martínez de la Raga,
abans Bou de Penyarroya, que era ja senyor de Ròtova, Cenitja, Benifallim,
Favara, Tossalnou, Benirredrà, Benillup i la meitat d’Ador, títol que conserva la
família Faus Bou Peñarroya en l’actualitat.
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Taula 1. Plaça del Castell
Genèric
Plaça
Replaceta
Placeta
Plaça/placeta
Plaça/replaça
Plaça

Específic
Castell, del
Castell, del
Blanes, de
Hort de Blanes, de l’
Don José María Ponsoda, de
Mare Francesca de la Concepció, de la

Primera datació
1753
1753
1780
1940
1942
1973

del Castillo, linda con el huerto de la Señoría». La plaça del
Castell també rebia el nom de plazuela de Blanes: 1780, «el
granero de la casa dominicial, la plazuela de Blanes y por
otro nombre del Castillo».10
El nom de plaça / placeta de l’Hort de Blanes s’ha mantingut ben viu fins als nostres dies11 alternant amb un altre amb
menys continuïtat que feia referència a l’escultor barceloní José
María Ponsoda, darrer habitador del casalici dels Blanes fins als
anys seixanta del segle passat. Finalment, ha estat denominada
oficialment plaça de la Mare Francesca de la Concepció, fundadora de l’institut de Religiosas Terciarias de San Francisco de
Asís y la Inmaculada Concepción de València.
D’aquesta plaça encara es conserven els graons de
pedra picada que donaven accés al gran pati d’armes, lloc triat
manta vegades per a les reunions del comú de la séquia
Reial.12 Així trobem el 9 de novembre de 1677: «Ajustats y
congregats en lo lloch de Moncada y en lo pati de la casa y
castell de aquell en presència dels notaris Vicent Casaña y Jusep Ynsa notari de València». L’acta conté un llistat de més de
cent cinquanta llauradors i propietaris; només de Montcada hi
participaren 28, entre ells, quatre «preveres de la parroquial
de Moncada» i «Melxor Ferrer, doctor en Medicina».

Motivació
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa

Comentari

Escultor
Fundadora del convent

Deixem la placeta del Castell i anem per la vora dreta del casalici del segle xvii-xviii que degué ser el graner del
Delme i bodega —(1780) «un granero y bodega en la calle
Mayor»— i que ja en 1646 estava reconvertit en part en vivendes particulars: (1646) «En lo castell, Melchor Picó, Blay
Forment y Maria Monreal, viuda de Miquel Garcés [...] en altra
casa, vihuen y habiten Anthoni Mir, Gregori Sanz y Christòfol
Vensí; y lo Vensí és pobre, que lo lloch lo sustenta per amor
de Déu».13
2.2. El Ravalet
Ara bé, el conjunt format per l’entrada al castell, la
placeta de l’Hort de Blanes i aquest fragment del carrer Major,
conforma una unitat anomenada el Ravalet que malauradament no té encara una placa denominativa oficial, tot i l’antiguitat suposada, ja que la primera datació és del 1740: «Rabalet: la casa de d. Joseph Ignacio Faus, vives su estaxero».14 Una
anotació de 1940 ens adverteix de la vitalitat del topònim:
«barrio calle del Arrabalet [sic] titulado Palacio de Moncada,
números 2, 4, 6, 8 y 10 [...] con espaciosa plazuela».
Ja a l’extrem nord, a punt de passar al recinte ortogonal, trobem la ubicació de les diferents regalies de la senyoria:
el forn del Ravalet —(1450) «venda i arrendament del forn

10. Segons la tradició aplegada pel cronista Llorens y Raga, un dels
avantpassats de la família Blanes, Frey Alexandre de Blanes, beneficiat
aleshores de la parròquia de Montcada, portà des de Roma, a començaments
del segle xvi, una de les falanges d’un dit de la mà de santa Bàrbara.

13. Segons Martínez Aloy (1913, vol. ii) «cuando el castillo de Moncada salió a
subasta en el pasado siglo [segle xix], cumpliendo las leyes desamortizadoras,
hiciéronse distintos lotes de los dos cuerpos de edificios que lo componían y
estaban separados por la plaza de armas. El de Levante, que era entonces el
más moderno, es hoy todavía un caserón del siglo xvii al xviii; pero el otro fue
totalmente reconstruido en forma de viviendas particulares por el arquitecto
don Vicente Marzo, su adquiriente».

11. (1940) «Calle Mayor [...] izquierda plaza denominada del Huerto de
Blanes».
12. Per més que els consells es feien en diferents llocs, ja que no tenien la
Comuna una seu definitiva, tot i que el cofre amb l’arxiu es conservava a
l’església de Foios.

14. Aquesta casa amb hort és l’antecessora del palau dels comtes de Ròtova.
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Taula 2. El Ravalet
Genèric
Barri
Barriada
Carrer
Carrer

Específic
El Ravalet
Ravalet, del
Ravalet, del
Ravalet, del
Major

Primera datació
1740
1940
1950
1950
1780

del dit loch» o (1753) «Casa y horno de pan cozer pan [...]
linda con carniceria del lugar y Calle Mayor en medio»— conservat fins a finals del segle xx.
La carnisseria serà traslladada al carrer de la Baixada
a finals del segle xvii —(1691) «Carnicería Nueva en la calle Nueva»—. I aquest local s’habilita com a escola del lloc:
(1780) «Un horno, llamado el Horno Viejo, en la calle Mayor
que linda con la Casa escuela del lugar». I, encara més, una
vegada desafectada l’escola, a principis del segle xx, el local es
convertí en l’Hospitalet, un míser alberg encara recordat per
transeünts i rodamons.

Motivació
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa

Comentari
Tautologia
Tautologia

cara s’anomenava així l’any 1913: «Casa con un huertecito
en la calle de la Escuela [...] izquierda horno [...] derecha las
carroceras del Marqués de Mirasol».
En aquest carreró trobem la casa d’Elisa, la de Met,
que és la mateixa casa i hort de l’herència d’en Jaume Coll,
baró de Ribesalbes:15 (1760) «una casa con dos puertas, huerto y cisterna de d. Jayme Coll en calle de Massarrojas, linda
con la Carnicería».
Actualment aquest carrer estret rep la denominació
d’Isabel la Catòlica, una mostra de denominació de caràcter
extern, amb una motivació deslligada de l’entorn, com havien estat els noms tradicionals específics de la Carnisseria,
del Marqués, de Massarrojos o de l’Escola: (1942) «Calle Isabel
la Católica [...] frente, calle de Isabel la Católica, continuación
de la titulada de la escuela, izquierda, calle en proyecto».
Finalment, tenim a mà dreta, abans d’abandonar el
Ravalet, el carreró que travessa del carrer Major als Morerals
de la partida del Quadrat; l’any 1615 era anomenat lo carreró
eo asuchach, però el creixement urbanístic de finals del segle
xx l’ha convertit en l’actual avinguda del Bisbe Jesús Pla (primera datació 1996).

2.3. Carrer de Massarrojos
Aquest carrer eixia a l’horta i es convertia en l’antic
camí per tal d’arribar a Massarrojos, raó per la qual rebé el nom
de carrer de Massarrojos. La primera datació és de 1487, i en
1760 tenim «una casa con lagar y huerto del Marqués de Mirasol en la calle por donde se sube al lugar de Massarrojas [sic]».
I, encara rebé altres denominacions internes com ara
la de carreró del Marqués per la casa d’aquest membre rellevant de la noblesa valenciana, el marqués de Mirasol del
llinatge Carrós, que, a més, era baró de Toga i senyor de Benifaraig. La casa del marqués tenia hort i almàssera i, en 1723,
Bernardo Carròs era considerat com un dels «machors hereters de la séquia».
La casa cantonera, la carnisseria, també serví per a
denominar-lo: (1622) «carreró de la Carnisseria» o (1699)
«carrer de la Carnisseria». En ser traslladada la carnisseria al
carrer Nou o de la Baixada a finals del segle xvii, esdevingué
l’escola del lloc i donà nom al carreró: carrer de l’Escola, i en-

3. Cap del carrer Major (Migdia)
Aplegats al cantó popularment anomenat de les Bicicletes ens trobem al cap del carrer Major, però, en comptes
d’endinsar-nos per aquest, girarem a mà dreta per fer-ho pel
carrer de les Barreres. Ja parlarem del carrer Major tan bon

15. En Pere Coll residia a la ciutat de València al voltant de 1616 on era tingut
com a generós ciutadà i es va enriquir amb el comerç de la llana; va ser
anomenat baró de Ribesalbes en 1639 per Felip IV.
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Taula 3. Carrer de Massarrojos
Genèric
Carrer
Carreró
carrer
Carrer
Carreró
Carrer
Carrer

Específic
Massarrojos, de
Carnisseria, de la
Carnisseria, de la
Escola, de l’
Marqués, del
Marqués, del
Isabel la Católica, d’

Primera datació
1487
1622
1699
...? (1913)
1753
1799
1935

Motivación
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa

Comentari
Carnisseria vella

Marqués de Mirasol

nominada motivació externa junt amb la del carrer de Sant
Roc; denominació que no va prosperar perquè en 1760 trobem el carrer de Santa Bàrbara anomenant l’actual carrer de
Lluís Vives, via urbana per aplegar-se a l’ermita homònima.
També fou denominat carrer del Pou Nou (primera
datació 1740) —(1787) «una casa baxa pequeña [...] en la
calle nombrada de las Barreras, linda con [...] el pozo nuevo
del común»—, pou que s’excavà el 1665 i donà peu a un procés judicial (Garcia 2003: 163-167). Fins i tot, en un parell de
documents del 1760 es parla de «la calle del Pozo Nuevo y
antes de las Barreras o de Martínez».17 Aquest darrer cognom
deu fer referència als Martínez de la Raga, abans Bou de Penyarroja, futurs comtes de Ròtova, que accedien pel carreró
d’enfront del carrer de la Corbella a les seues terres de la partida del Quadrat.18
Aquest carrer denota una alta densitat de cases propietat de la noblesa com ara del marqués d’Albaida i Baró
d’Otos —els Milà d’Aragó—, el marqués de León i el comte
d’Olocau —els Vilaragut y Sanz, Pardo de la Casta—, i, de més
a més, l’antiga abadia: (1646) «en la [a]badia, mosèn Gaspar
Servera, vicari». Es tracta de la casa de planta baixa situada a
mà dreta de l’entrada al carrer de la Corbella, on encara es pot

punt donem la clàssica volta de la processó i ens apleguem a
la plaça de la Creu de Quintana.
3.1. Carrer de les Barreres
La datació més reculada és de 1535 —«una casa,
corral y hort en lo carrer de les Barreres»—, tot i que l’antiguitat del carrer es remunta a l’època islàmica d’acord amb
l’excavació arqueològica del cementeri islàmic el 1997. Com
bé escriu encertadament Martínez Aloy (1913: 975): «se denominaba “de las Barreras” por las que en tiempos antiguos
se colocaban allí para impedir las sorpresas de avanzadas
enemigas». El topònim el compartim amb el poble de Puçol.
Sobre els murs i tapials dels corrals de les cases es devien col·
locar empallissades i tancaments més o menys provisionals
que fortificaven el recinte urbà, i, més concretament, la banda
sud-est del lloc més desprotegida, en la qual, almenys toponímicament, no consta cap portal, contràriament al cas del
portellet anomenat bordellet de la Ginera, el portal de la Creu
o el pont i castell del Governador.16
Al segle xviii fou denominat carrer de Santa Bàrbara
(primera datació 1732), un exemple ben primerenc de la de-

16. Molt alliçonador ens resulta el relat que feren dos moriscos de Nàquera,
després d’un atac agermanat el tres de juliol de 1521, a l’oficial del rei, Pere
Esterlich: «Tantost foren vistos [un esquadró d’agermanats] per lo guaita
de dalt lo castellet de Ràpita, los moros del lloch tancaren les barreres e,
senyerament es feren forts dins la casa de mossèn Bernat Corella e dins
la mesquita [...] aprés que foren arribats los agermanats, arremeteren per
combatre les barreres e poch faltà que no entrasen dins. [els agermanats
hagueren de fer ús d’una peça d’artilleria] Los agermanats desferen les
barreres e se meteren per dins les cases e feren gran dampnatge contra els
moros» (Navarro 1996: 36-37).

17. Encara en una anotació procedent de 1926 es repeteixen les diferents
denominacions: «calle de las Barreras, ahora del Doctor Pastor, [...] izquierda
calle de la Corbella y el pozo público llamado nuevo». Tot plegat afegeix una
bona reflexió del que significa l’adjectiu nou/nova en toponímia.
18. Carreró que popularment ha estat conegut a les darreries del segle xx
com el de Correus o de Santiago i que en una menció de 1920 figura com a
l’Atzucac: «Solar de la calle del Doctor Pastor [...] recodo que forma el callejón
azucat [sic] situado a la espalda [...] derecha saliendo [...] en parte callejón
azucad y espaldas huerto [...] y el citado callejón azucad».
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Taula 4. Carrer de les Barreres
Genèric
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Específic
Barreres, de les
Santa Bàrbara, de
Pou Nou, del
Martínez, de
Doctor Rafael Pastor, del
Capitán Cortés, del
Barreres, de les

Primera datació
1535
1732
1740
1760
1913
1940
1979

apreciar el baix relleu d’un birret de clergue d’uns vint centímetres amb successives emblanquinades. Al segle xviii la casa
abadia va ser traslladada a la seua ubicació actual, al carrer
Major; veïna, per tant, del temple parroquial. La vella abadia
fou objecte de venda el 1732: «Vendió [el clero de Montcada]
una casa con su corral y huerto en este lugar, calle de Santa
Bárbara, ahora, de las Barreras, antes, por la qual se transita
para el lugar de Alfara».
De més a més, a començaments del segle xix, la Comuna de la Séquia Major19 es va establir en un vell casalot
al final del carrer, edifici precursor de la impressionant casa
comuna dissenyada per l’arquitecte Mariano Peset als anys
cinquanta del segle xx.
Finalment, al segle xx, ha estat objecte de dues denominacions externes: la de Doctor Rafael Pastor González
(primera datació 1913), molt vinculat a Montcada, gendre
del cònsol de Suècia Haraldo J. Dahlander i rector de la Universitat de València (1916-1927), per tal d’agrair les seues
gestions davant del monarca Alfons XIII a fi d’aconseguir la
concessió a la vila de Montcada del títol de Ciutat de Montcada el 1927, i la denominació Capitán Cortés amb què fou
substituïda el 1940, coherent amb la doctrina d’enaltiment
dels militars vencedors.
El ple extraordinari del dia 7 de desembre del 1979
del recentment elegit consistori democràtic montcadí aprovà
el retorn de l’emblemàtic topònim urbà: carrer de les Barreres.

Motivació
Interna
Externa
Interna
Interna
Externa
Externa
Interna

Comentari

Reposició

3.2. Camí d’Alfara
Aplegats al cap de llevant del carrer de les Barreres, haurem de girar a mà esquerra i entrar al carrer de
Giner o de sant Roc; si decidim seguir, aquest carrer ve a
conformar-se com una mena de cruïlla, al llevant, el camí
cap al lloc d’Alfara, al sud-est, el camí del Molí —(1248)
«Via publica que vadit ad molendinos et ad alchaream de
Alfara»—. Aquest camí d’Alfara va ser urbanitzat molt enjorn perquè ja al segle xvi es parla de «duas domos [...] via
publica per quam tenditur ad locum de Alfara» (1534). Ja
l’any 1738 el canvi del genèric toponímic és prou expressiu: «una casa en la calle de san Roque que linda con la
calle nueva del camino de Alfara». Encara el 1912 es tenia
plena consciència del camí d’Alfara, que la construcció del
trenet en 1891 escapçà: «Parcela en el camino de Alfara,
prolongación de calle de las Barreras, linda por el levante
con la Vía Férrea y andén de la Estación y por mediodía
con la calle de la Estación». Ben possiblement aquesta
construcció fèrria privà el camí d’una denominació urbana
pròpia i continuà com a carrer de les Barreres, tot i que, popularment, aquest fragment de l’antic camí d’Alfara20 rebé,
a la primera meitat del segle xx, la denominació de carrer
dels Sinyorets a causa dels xalets que naixeren al voltant
de l’estació: (1915) «Edificio chalet [...] frontera a calle de
20. Estretament relacionada amb el camí d’Alfara hauríem d’anomenar la
partida dels Rajolars i de la Creu d’Alfara (1a datació 1682): «in districtu de
la Creu de Alfara, limitatas e confrontatas [...] ab alia cum incili nuncupato
lo Pontarró, et ab alia parte cum laterario Melchioris Casans». Aquesta creu
es trobava en 1732 al costat del molló que divideix els termes de Montcada
i Alfara.

19. (1828): «Se celebrarà en dicha Comuna de regantes de la Real Acequia
de Moncada», o (1866) «En la Villa de Moncada y casa comuna del mismo
nombre».
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las Barreras [...] recayendo puerta a la calle de la Estación»,
i afegeix «con jardín cercado de tapia».

aquest segon cas no prosperà, el del carrer de Sant Roc tingué
fortuna, ben possiblement per la pietat que despertava el sant
occità, protector de la pesta; cal recordar que la darrera aparició de la pesta a València no estava molt allunyada, el 1647,
ja que encara no feia ni els cent anys.23 La primera datació
trobada correspon a l’any 1721, i el de l’ampliació del carrer, a
1729: «carrer de Sant Roc al camí de Nàquera» o «sobre una
casa y corral en Moncada, calle de San Roque por donde sale
al camino de Nàquera».
Tot i això, a mitjan segle xviii, haurà de competir
amb el cognom d’un dels seus veïns, Japa, amo d’un dels
rajolars bastits a la vora del nou camí d’Alfara: carrer de Japa
(1760) i el rajolar de Japa (1772). Aquest llinatge ha perviscut fins als nostres dies amb el canvi de la prepalatal inicial
sonora per l’africada sorda, tal com actua l’apitxat de l’Horta: Japa > Chapa.
Amb l’adveniment de la Segona República, l’Ajuntament montcadí reté homenatge, seguint l’esperit del moment, als dos capitans de la guarnició de Jaca24 revoltats
contra la monarquia d’Alfons XIII, Galán i García Hernández, i denominà dues vies urbanes: la del Capitán Galán, n’és
l’actual avinguda de les Germanies, i la de sant Roc, que fou
substituïda per García Hernández. Acabada la Guerra Civil, fou
reposat de bell nou el tradicional nom de carrer de Sant Roc,
molt d’acord amb el nacionalcatolicisme dels vencedors però,
almenys, reposició respectuosa amb la tradició montcadina
des del segle xviii: (1943) «Calle de San Roque llamada luego
de García Hernández y hoy otra vez de San Roque».
Val a dir, que hi ha dos indrets ben populars, degudament denominats: els quatre cantons, a la cruïlla amb el carrer
de la Baixada amb un forn que ha pres molt adequadament el
nom, i el carreró de Casans, un veritable atzucac, que mai ha
estat reflectit al nomenclàtor urbà montcadí: (1880) «en ca-

3.3. Carrer de Giner o de Sant Roc
La primera denominació que hem trobat ha estat la
de carrer de Giner en 1602; aquest carrer està situat en una
quota d’altitud més alta que la del carrer Major, raó per la
qual s’ha deslliurat de les nombroses inundacions que patia
Montcada per l’aigua desbordada de la Rambleta, i ha acollit,
tradicionalment, el joc de la pilota a llargues i tota mena de
distraccions i jocs —(1663) «en lo dit carrer dit de Giner on
es sol jugar a les birles»—, cosa que donà pas a un procés
judicial per una baralla fruit del fragor del joc (Garcia 2003:
31-39). La denominació està motivada per tenir en aquest
carrer casa parada Baltasar Giner, veí de València, on ostentà el càrrec de jurat ciutadà i, fins i tot, fou, durant diversos
anys de la meitat del segle xvii, clavari de la Casa de Bords de
l’Hospital General de València.21 Però ja en 1631 la seua casa
principal estava situada paret mitgera amb la casa del lloc i
feia cantó al carrer de les Barreres; així, a mitjan segle xviii, ja
havia caigut en desús: «Calle de San Roque y antiguamente
de Giner» (1760). Així i tot, encara en 1828, la denominació
es traslladarà al portalet22 obert en el cap de tramuntana del
carrer i a la partida de terra nascuda al seu engir: partida de
la Ginera.
El canvi de denominació, un primerenc exemple de
canvi de motivació externa, de carrer de Giner pel de Sant Roc,
es produí als inicis del segle xviii i va parell al canvi produït
al carrer de les Barreres pel de Santa Bàrbara. Mentre que en
21. Llibre de Borts del Espital General de la Claveria de Baltaçar Giner Çiutadà
del anys 1663 en 1664; tanmateix era un dels terratinents de Montcada
i, fins i tot, donà nom a una de les partides d’horta: «Partida de la Bassa
de Giner»(1585). Del manuscrit «Títulos enfitéuticos de las propiedades
de Baltasar Giner ciudadano de la ciudad de Valencia y vecino del lugar de
Moncada perteneciente a la Orden de Montesa y San Jorge de Alfama» (BVNP, fons antic, ms. 143) podem comptabilitzar les seues propietats al lloc
de Montcada: cinc cases, una era, 159 fanecades d’horta i 491 fanecades de
secà, principalment vinya i garroferal.

23. No hem de perdre de vista que la pesta de 1647 a la ciutat de València
degué colpir molt a la societat montcadina; val a dir, seguint el testimoni
de l’epistolari de Vicente Arcayna, que el lloc de Montcada hi col·laborà
amb l’aportació de diversos queviures: «(f. 46vº) El lugar de Moncada, a
veynte y tres de noviembre [aportó] ciento y quarenta y seys aves, sesenta
cántaros de vino, treynta de vinagre, dos carretadas de enebro» (APPV, sig.
GM / 685, 1648).

22. Aquest n’és un cas excepcional, perquè a mesura que es desenvoluparà la
trama urbana de Montcada, la partida del Bordellet ha anat situant-se cada
vegada més allunyada del primigeni lloc, l’extremal del carrer de Sant Roc,
arribant, avui en dia, a nominar l’horta que fita amb el barranc de Carraixet.
Així l’any 1867 anotem el creixement urbà per la banda septentrional: «Calle
del Negre [...] por la izquierda calle del Pontsech a lo que hace esquina y
camino del Barranco y por delante estremal de la calle de San Roque».

24. Cançoneta molt popular d’aleshores que ens solia cantar, mig d’amagat, la
nostra iaia Almerinda de l’Algímia d’Almonesir: «¡Viva Galán y García,/ vivan
los presos de Jaca,/ vivan los republicanos! Y aupa,/ Viva la Reforma Agraria!».
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Taula 5. Carrer de Giner
Genèric
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Específic
Giner, de
Sant Roc, de
Japa, de
Casans, de
García Hernández, de
Sant Roc, de

Primera datació
1602
1720
1760
1800
1932
1940

Motivació
Interna
Externa
Interna
Interna
Externa
Externa

Comentari

Motivació
Interna

Comentari
Bous al carrer?

Reposició

Taula 6. Carreró dels Bous
Genèric
carreró

Específic
Bous, dels

Primera datació
1913

lle de San Roque, callejón titulado de Casans». Tot veient els
noms dels veïns i propietaris deduïm la raó de la denominació:
Magdalena Chapa Casans, Julia Casans Bosch, Mariana Casans
Ubeda, Mariana Molins Casans; fins i tot la documentació ens
parla de Vicent Casans el tendero en 1800, que arribarà, malgrat que molt efímerament, a denominar el carrer de Sant
Roc.
En arribar a la meitat de l’actual carrer de Sant Roc,
ens trobem on suposadament s’obria un portalet, el bordellet
de la Ginera;25 el carrer continuarà fins al camí Reial de Morvedre, tardarà tota la meitat del segle xviii en urbanitzar-se i
rebrà el nom d’extremal del carrer de Sant Roc; nosaltres girem
a mà esquerra pel carreró dels Bous per tal d’aplegar-nos a la
plaça del Mercat o de Molins.

La datació més reculada correspon a l’any 1913:
«calle de San Roque [...] derecha con el callejón dels Bous»,
i també apareix al plànol municipal de M. Jalvo en 1926 i en
les afrontacions del carrer de Romero, ara d’Algemesí: (1942)
«casa calle de Romero, 2, derecha entrando callejón llamado
de los Toros». Deu respondre al lloc a la vora del mercat destinat a la venda de bestiar; però també podria ser una mena
de corral improvisat per als bous de carrer; de fet, enmig es
troba el forat del piló per tal de tallar la corda al bou embolat.
Al capbreu de 1760 apareix a la cantonada amb el carrer de
Sant Roc un corral propietat de Miguel Bale; i també ajuda a
entendre la possible motivació el fet que a la premsa vuitcentista —1864, 1878, 1881 i 1885— s’apleguen notícies de
la celebració de bous al carrer i d’algunes desgràcies ocorregudes: «En Moncada ha sido herido de gravedad un vecino
del pueblo en una corrida de toretes» (Diario de Córdoba, 4
d’octubre de 1864). De fet, la poca llargària explica que mai se
li haja acudit a cap edil triar-lo per fer cap homenatge.

3.4. Carreró dels Bous

25. El topònim bordellet presenta un cas ben clar de sonorització de les
consonants oclusives [p] > [b] i [t] > [d], trets, segons Joan Coromines, de
formes arabitzants del mot romanomossàrab porta o del seu derivat portalet,
per una part l’absència de la consonant bilabial sorda en àrab i, per l’altra, la
pronunciació de la dental com una t emfàtica que per a nosaltres sona sonora
i semblant a la d; de tota manera no es tracta d’una evolució desconeguda,
així trobem bordellet a Andratx (Mallorca) i Sella (la Marina Baixa) com a
‘portitxol de muntanya’, i, com a partida rural, els Bordellets a Fontanars dels
Alforins (La Costera), i la Bordella a Benigànim (la Vall d’Albaida).

3.5. Carrer de Romero
Al cantó oposat es localitza el carrer de Romero.
Aquest carrer fou obert a finals del segle xviii a l’urbanitzar-se
el triangle format per l’antic camí de Morvedre, esdevingut
carrer del Negre, i l’extremal del carrer de Sant Roc, espai
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Taula 7. Carrer de Romero
Genèric
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Específic
Romero, de
Batle, de
Miguel de Unamuno, de
Onèsimo Redondo, d’
Algemesí, d’

Primera datació
1760/1832
1832
1931
1939
1979

conegut per les Eres. Ben possiblement allí es trobava el rajolar de «Francisco Romero, sastre de Moncada» (1760); i,
posteriorment, en 1832 la «casa de Vicente Romero»; també
s’arribà a anomenar de Bale26 ‘batle’: (1838) «Calle del Bale o
de Romero, espaldas con la calle de San Roque». Durant la Segona República fou denominat de Miguel de Unamuno (1931)
i substituït pel d’Onésimo Redondo (1939); i, finalment, amb
la dignificació democràtica, carrer d’Algemesí (1979).

Motivació
Interna
Interna
Externa
Externa
Externa

Comentari
«F. Romero, sastre» (1760)

El predomini dels propietaris amb el llinatge Molins
propiciarà una nova remotivació sense esborrar-se la memòria
d’Avenós, tal com hem vist. Ja en 1682, Miquel Molins, en el
seu testament, deixa al seu net Miquel Molins, fill de Macià
Molins, una casa «en la placeta antigament dita de Avenós,
paret mitgera amb la casa de don Manuel de Ysona, olim de
Avenós»; també coneixem un arrendament de Miquel Molins,
sènior, a favor de Vicent Molins per una casa «per me noviter
fabricatam [...] in platea nuncupata de Avenós [...] et afronte
cum domo don Michaelis de Ysona olim de Avenós». Ja, al segle xviii, en 1760 trobem el capbreu d’una casa gran del clero
de sant Llorenç «en la plaza de Molins y antes de Avenós [...]
linda con casa de Mathias Molins», tot i que, al mateix capbreu
trobem «una casa de don Phelipe Dolz en la plaza de Molins o
de Navenosa27 [sic] linda al lado con casa de los herederos de
Vicente Molins». Com podem copsar, la densitat dels Molins
en aquesta plaça és més que notable i justifica el canvi de
denominació: (1728) «carrer que va a la placeta de Molins».
Però també cal assenyalar que a nivell popular també és ben viu, en la majoria de pobles, l’ús del genèric com a
denominador de la plaça del Mercat, una mena de rovell d’ou
del lloc; així, en sengles documents de 1672 i 1682, s’anomena senzillament la Plaça: «sobre una casa que confronta en el
pou de la Plaça».28 A la plaça de Molins s’establí la fàbrica del
nou forn de pa: (1759) «En la plaza nombrada de Molins [...]

3.6. Plaça de Molins
Al segle xvii rebia el nom d’un dels membres de la
noblesa local que tenien la casa parada en la mateixa plaça:
(1676) «unam domum sitam et positam in platea nuncupata
de Avenós, conffrontata ab uno latero cum domo meo [Concòrdia Berenguer et de Avenós], ab alio latere ab les heres de
dit loch, via en medio, [...] dicta platea de Avenós in medio».
Registrem Carlos Avenós al veïnatge de 1646 i al Morabatí de
1656, i, ja, en un segon pla, en el procés judicial pel robatori
d’una càrrega de garrofes de 1650 que té a Lluís Complany
com a inculpat, on podem intuir una mena de bandositat.
(Garcia 2003: 148-156)
Aquesta denominació començà a perdre força a finals del segle xvii, tot i que, encara la trobarem documentada al segle xviii com a plaza de Navedosa —‘N’Avenosa’— i,
també, a causa de formar part dels grans propietaris, els Avenós donaren nom a una partida de secà: partida d’Avenós o
del Poatxo (1760), i encara la partida de l’Avenosa (1914).

27. Era molt general a l’Edat Moderna, la feminització del cognom del
propietari per a referir-se a llur dona: n’Avenós > n’Avenosa, tal com hem vist
amb el bordellet de la Ginera i encara veiem en la plaça de Na Jordana a la
ciutat de València.
28. El topònim ha servit en moltes poblacions per malnominar a algú
dels seus habitants: Loís el de la Plaça (Benimaclet) o el Famós de la Plaça
(Tavernes Blanques).

26. El cognom Batle aparegué a Montcada al segon quart del segle xvii; ha
patit diverses deturpacions i la més canviada és la del cens de 1857 on
s’arriba a grafiar: Valle.
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Taula 8. Plaça d’Avenós
Genèric
Plaça

Específic
Avenós, d’
la Plaça

Plaça/placeta

Molins, de

Plaça
Plaça

N’Avenosa, de
Plaça Major
Mercat, del

Primera datació
1602
1672
1720
1760
1760
1844

Plaça

Constitució, de la

1845

Plaça
Plaça

Mercat, del
Mestre Palau, del

1881
1941

en lugar tan público, como es la Plaza principal de él [Montcada]»; però la seua construcció degué ser molt anterior, tal
com es dedueix del document de 1647 que parla «de la casa
al lado del Horno Viejo de Moncada», que ja vam veure que hi
era al Ravalet. No obstant això, el forn nou no degué tenir cap
ampliació, tal com ho justifica aquesta venda de 1767: «venda del solar para el horno nuevo por Vicente Trenco molinero,
plaza llamada de Molins, calle Corbella en medio».
La pervivència de l’específic Molins ha estat proverbial perquè encara l’hem trobat documentat fins als anys
quaranta del segle xx: (1940) «casa [...] en Plaza de Molins»,
però la quarta venda efectuada en 1947 «Plaza de Molins
o de la Constitución, hoy plaza del Mercado» i a la segona
herència en 1946: «Plaza Mayor o de la Constitución, antes
de Molins».
Aquestes darreres mencions ens reenvien al segle xi
i al naixement de les motivacions externes, especialment de
caràcter polític.29 Madoz l’any 1945 és el primer que ens informa de la denominació plaza de la Constitución, per tal de
memorar, segurament, la Constitució de 1837 amb l’adveniment de la regència de Maria Cristina el 1833 i el triomf de
les idees liberals moderades enfront de les absolutistes: «Una

Motivació
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa
Interna
Externa

Comentari

Constitució de 1837

plaza denominada de la Constitución en la que se venden diariamente los comestibles». Però ja en 1844 trobem documentada plaza Mayor, i en 1881, plaça del Mercat. L’edifici
conservat és del 1908 i apareix al plànol de M. Jalvo de 1926,
i estigué en ús fins a l’any 1977.30
La darrera denominació que ha patit és la corresponent a l’any 1941, plaça del Mestre Palau; naturalment es
tracta del compositor Manuel Palau Boix, natural d’Alfara però
molt vinculat des de sempre a la ciutat de Montcada. El més
curiós és que el mateix compositor acabà comprant en 1967
un dels casalicis de la plaça del Mercat, ja denominada plaça
del Mestre Palau en el seu honor. 31
3.7. Carrer de Malís
Des de la plaça de Molins es pot eixir a la plaça de la
Creu de Quintana tot seguint per l’ara carrer del Dos de Maig
situat al cantó septentrional. Aquest carrer hagué d’obrir-se a
començaments del segle xviii dins de la primera gran ampliació
urbanística per tal d’arribar al camí Reial de Morvedre sobre
el solar de les primitives eres on ja s’havien començat a bastir

30. Popularment, ara hom parla de mercat Vell per diferenciar-lo del Nou
construït a l’eixample urbà de Montcada a finals dels anys setanta.

29. A la ciutat de València, una de les primeres nominacions externes fou la
de plaza de Fernando VII per a denominar la plaça de la Mare de Déu, que
històricament ha rebut diversos noms: de la Palla, de la Seu, de la Governació
o de la Mare de Déu dels Desemparats, com a motivació interna, i, de Fernando
VII, Estatuto, Constitución o República Federal, com a motivació externa,
només tot al llarg del segle xix (Carboneres 1873).

31. Per tal de completar la seua formació musical, cursà en l’Escola Universal
de París cursos per correspondència des de 1928 a 1933 on feu una fraternal
amistat amb el seu professor d’harmonia i contrapunt Charles Koechlin i
el compositor Maurice Ravel; tots tres es declararen admiradors de Claude
Debussy, creador de l’impresionisme musical (Seguí 1997: 34-44).
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Taula 9. Carrer de les Eres
Genèric
Carrer
carrer nou
Carrer
Carrer
carrer

Específic
Eres, de les
Eres, de les
Malís, de
Primer de Maig, del
Dos de Mayo, del

Primera datació
1631
1740
1753
1921
1939

cases al segle xvii.32 La denominació més antiga, del 1740, fou
carrer Nou de les Eres que té a veure amb l’ús que tenia aquest
indret.33 No obstant això, la denominació que tingué més fortuna va ser la de carrer de Malís, amb la datació més reculada
del 1753, i, de més a més, la denominació estava justificada
perquè allí vivia el doctor Malís, tot i que el cognom està registrat al Morabatí de 1630 i es repeteix al llarg del segle xvii; així
al veïnatge de 1646, hi apareix: «An-thoni Malís, estacher de
Balthazar Giner». El nom del carrer ha perviscut fins al 1940,
tot i que en 1921 fou denominat Primer de Maig: (1925) «calle
de Malís o Primero de Mayo».
Aquesta denominació fou canviada l’any 1939 per
la més afí amb la doctrina patriòtica dels vencedors de la
contesa civil, carrer del Dos de Maig, que ha perviscut fins als
nostres dies. No obstant, en un document de l’Ajuntament,
s’arribà a denominar «Calle de Daoiz y Velarde» en 1940, que
mai ha vist la llum pública.

Motivació
Interna
Interna
Interna
Externa
Externa

Comentari
Nord de la plaça de Molins

3.8.1. Carrer de la Corbella
La motivació de la denominació, carrer de la Corbella,
és transparent, metàfora del traçat sinuós del carrer que imita
la forma de la corbella.34 La primera datació coneguda és del
1594 i, en successives mencions, es fa esment del llinatge Gavarrot aparegut al lloc de Montcada al primer quart del segle
xvii; així en 1656 trobem la casa de Vicent Gavarrot i, en 1676,
el seller de Joseph Gavarrot; i, més encara, l’any 1753, «una
casa del doctor Antonio Gavarrot», i en 1760 hi apareix amb
«huerto y molino de azeyte de Francisco Gavarrot», tot just
on es bastí la Finca Roja el 1781, anomenada també la Gavarrota i, més recentment, la Casa dels Misteris.35 La descripció de
l’interior de la Finca Roja és impressionant: «planta baja con
corral, bodega y lagar y varias dependencias; piso habitable y
un segundo destinado a granero; huerto o jardín de una hanegada más o menos; dos puertas sin número [després, 24 i 26]».
El que representa el puny de la corbella emprén des del
carrer de les Barreres i conforma una mena de replaceta més
ampla que la resta del carrer on s’excavà el pou Nou de 1665.
Així en 1720 «en la casa que a fet nova Francisco Pasqual que
hera corral al costat de el Pou Nou»; i encara al 1926: «Casa
calle de las Barreras, ahora del Doctor Pastor [...] izquierda calle
de la Corbella y el pozo público llamado nuevo».

3.8. Els carrers interiors
Tot seguit continuarem pels tres carrers interiors del
traçat ortogonal: dos paral·lels, el carrer de la Corbella i el carrer de Valero, i un de perpendicular, el carrer de la Baixada, per
on eixirem de bell nou al carrer Major.

34. Al segle xvi, Onofre Pou al seu Thesaurus Puerilis, una mena de diccionari
escolar llatí, ja escriu «Falç eo corbella»; el mot corbella és ben viu i compartit
des de l’Ebre fins al migjorn valencià; ben conegut a les comarques de parla
xurra; i ha donat nom als diversos carrers de la Corbella localitzats a Alcoi,
Castalla o Bellreguard, entre d’altres.

32. Una de les cinc cases de Baltasar Giner en 1631 estava edificada al carrer
de les Eres: «domo cum ouile [..]. in vico de les heres», que ben bé podria
tractar-se d’aquesta via urbana.
33. A mitjan segle xviii, en aquest triangle es trobaven les eres del capítol
de València, de Joseph Montagut, del Dr. Antonio Gavarrot, de Don Joseph
Almunia, diversos solars i, fins i tot, «la casa empesada por Vicente Albert»
i «la casa empesada por Juan Calderer» al carrer que s’anomenarà de
l’Espardenyer (1799) i ara del Doctor Moliner.

35. Al cens de 1816, a l’apartat de terratinents hi apareixen tant eclesiàstics
com nobles: «Don Francisco Gabarrot, Don Francisco Xabier Gabarrot y Don
Luis Gabarrot». El darrer membre del llinatge a començaments del segle xx
va ser Carmela Lahoz Gavarrot i el seu fill José Marí Lahoz.
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Taula 10. Carrer de la Corbella
Genèric
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Especificatiu
Corbella, de la
Palillo, del
Pablo Iglesias, de
Alcázar de Toledo, del
General Sanjurjo, del
Corbella, de la

Primera datació
1594
1859
1931
1939
1942
1979

També el carrer de la Corbella, tal com explicàrem
respecte del carrer de Sant Roc i el joc de pilota a llargues, va
ser, al segle xix, un carrer per a jugar a pilota. El carrer era denominat carrer del Palillo (1839) perquè el jugador que treia
la pilota ho devia fer per damunt d’un palet clavat a la paret
del carrer.36 El joc de pilota degué decaure quan es construí
el trinquet al barri de les Eres (1860). La part del carrer de la
Corbella destinat a les partides era la més propera a la plaça
de Molins a jutjar per aquesta anotació de 1883: «casa [...]
calle de la Corbella o Palillo, [...] delante casa horno de Antonio Donderis».
Arribats al temps de la proclamació de la Segona República, el carrer de la Corbella fou denominat de Pablo Iglesias;
però en acabar la contesa bèl·lica, la denominació fou substituïda per la d’Alcázar de Toledo i, tot seguit, en 1942 per la de
General Sanjurjo fins a la reposició del nom tradicional en 1979.

Motivació
Interna
Interna
Externa
Externa
Externa
Interna

Comentari

Reposició

La primera denominació documentada d’aquest carrer és la de Pou Nou (1542), tal com apareix a la relació dels
béns de Baltasar Giner del 1631: «Quandam domo cum ovile
et orto sita et posita [...] in vico dicto del Pou nou». I ací cal
aclarir que l’ús de l’adjectiu nou/nova en toponímia pot portar-nos a confusions: aquest pou al·ludit era el nou respecte
d’un altre que tenim documentat però no localitzat; així els
papers antics ens assabenten que en 1665 (Garcia 2003: 163167) s’excavà un pou comunal que rebé el nom de pou Nou i
que, com ja ha estat aclarit al tractar el carrer de les Barreres,
passà a denominar el carrer: (1760) «la calle del Pozo Nuevo
y antes de las Barreras o de Martínez».
Ben possiblement, per tal d’evitar la confusió, a partir del 1740 ja tenim documentada la denominació de carrer
de Valero. El cognom Valero apareix a Montcada en el darrer
quart del segle xvii; així, al Morabatí de 1680 trobem a «Felís
Valero». La menció més explícita del canvi de denominació és
de 1760: «Una casa con corral del Dr. D. Joseph Insa en la calle
del Pozo y por otro nombre de Valero».
Aquesta denominació de carrer de Valero va perviure fins a la segona dècada del segle xx. Després es canvià per
la denominació de Secretari Molins: (1921) «calle de Valero,
llamado hoy del Secretario Molins», però a la divisió de béns
de 1940, ja es confirma la substitució pe nom del diputat
dretà Calvo Sotelo.
Ramon Molins exercí exemplarment el càrrec de secretari de l’Ajuntament de Montcada durant els darrers anys
del segle xix i començaments del xx. Una vegada elegit l’Ajuntament democràticament en 1979, es retornà la denominació

3.8.2. Carrer de Valero

36. «Este juego de pelota recibe el nombre de ‘Palico’ por la importancia en
el momento del ‘saque’ (comienzo de cada quince) de un palo, delgado y de
unos 70cm de longitud, que estaba colocado en la pared [...] a una altura
de unos 3 m. [...] Situados cada equipo en su campo, efectúa el ‘saque’ un
jugador [...] y lanza la pelota de manera que pase sobre el ‘palico’ —golpee
en la pared o no— y bote en la ‘zona de saque’ situada en el campo contrario.
Si da el primer bote fuera de la zona comete falta [...]. Si al sacar golpea en
el palillo o pasa la pelota por debajo del mismo comete falta y se apunta el
quince el equipo contrario». (Tomás 2019: 279-281)
Una ràpida ullada als nomenclàtors urbans ens informen de l’existència
encara del carrer del Palillo a l’Alfara de la Baronia (el Camp de Morvedre),
l’Alcora (l’Alcalatén), Alcalà de Xivert i Alcossebre (el Baix Maestrat) o
al Castell de Vilamalefa (l’Alt Millars); i, popular, a l’Algímia d’Almonasir
(l’Alt Palància).
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Taula 11. Carrer del Pou Nou
Genèric
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Específic
Pou Nou, del
Pou, del
Valero, de
Secretari Molins, del
Calvo Sotelo, de
Secretari Molins, del

Primera datació
1631
1760
1740
1921
1939
1979

del carrer a la figura del seu secretari més nostrat: Ramon
Molins.

Motivació
Interna
Interna
Interna
Externa
Externa
Externa

Comentari

Carrer de Ramon Molins
Reposició

carrer Nou d’Enmig: (1740) «Calle Nueva de en medio», i el
que assenyala el final del trajecte, el lloc d’Alfara: (1787) «calle nueva que sube à Alfara» o (1799) «Calle nueva por donde
se transita à Alfara».
Ja als darrers anys del segle xviii aguaita una nova denominació, carrer de la Baixada: (1799) «Vicente Casans por
un albat y fábrica, la Baixada»; i ja més explícitament: (1841)
«una casa situada en esta villa, calle de la Bajada de Alfara».37
El nom de carrer de la Baixada és ben viu a Montcada tot i el
nou rebateig en 1926 com a carrer del Pintor Sorolla.
L’accés des de la plaça de Molins al carrer Major per
l’actual carrer d’Ausiàs March (1980) és molt recent, de començaments del segle xx, a jutjar per la primera denominació documentada, carrer del General Miguel Abriat Cantó, en
1953, i per la motivació en altres pobles, com ara Almàssera,
un carrer, o Tavernes Blanques, un jardinet amb un bust a la
vora del pont del barranc de Carraixet, deguda a la intervenció
benefactora del general, no ja com a militar, sinó com a president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en pal·liar
les desfetes de la riuada de 1949, especialment causades pel
barranc de Carraixet.

3.8.3. Carrer de la Baixada
Aquest carrer talla perpendicularment, des del carrer Major, el carrer de Sant Roc i configura les cruïlles amb
els carrers de la Corbella i de Valero. Des dels Quatre Cantons, s’endinsava cap a la partida dels Rajolars i finia al lloc
d’Alfara: (1665) «un rajolar de fabricar rajoles [...] al cap del
Carrer Nou». Fins no fa molt, aquesta partida dels Rajolars
entre Montcada i Alfara encara es trobava sense urbanitzar:
(1942) «Parcela o solar, calle continuación de Pintor Sorolla,
partida de los Ladrillares» o (1940) «casa y huerto cercado de
pared [...] calle del Pintor Sorolla [...] camino de Alfara en medio, izquierda dicho camino»; i, a la segona herència: (1972)
«izquierda calle Arcipreste Vila».
Fou el carrer urbanitzat en darrer lloc dins del recinte
primigeni del lloc de Montcada, tal com podem inferir de la
primera datació documental en 1611: «vendo [...] quandam
patium desolatum situm et positum in loco de Moncada in
vico novo». També, com ha estat comentat respecte de la
carnisseria de la Mesa Mestral, al carrer Nou s’instal·là la carnisseria anomenada Nova per substituir la Vella que trobàrem
en el Ravalet: (1691) «Una casa [...] por un lado con la calle
Nueva, calle Mayor en medio y por espaldas con la carnicería
nueva». Arribant a substituir una miqueta tímidament la denominació: (1699) «Carrer de la Carnisseria». Però, l’adjectiu
nova seguirà qualificant amb força el carrer tot al llarg del
segle xviii: (1760) «Regalía de la carnicería y derecho de abastecer, calle Nueba»; no obstant, amb dos elements aclaridors:

4. El portal de la Creu
El carrer Major es tancava amb un portal per on s’entrava al lloc de Montcada quan es transitava pel camí Reial
de Morvedre; ací es conformava una cruïlla presidida per una

37. L’ús del substantiu baixada o pujada, i també de la proposició que puja o
baixa a, és ben viva a la toponímia urbana de l’Horta. Per no anar més lluny a
Mirambell: carrer de la Baixada de Carpesa.
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Taula 12. El carrer Nou
Genèric
Carrer
Carrer nou
Carrer nou
Carrer
Carrer
Carrer

Específic
El Carrer Nou
Carnisseria, de la
Enmig, d’
Alfara, d’
Baixada, de la
Baixada d’Alfara, de la
Pintor Sorolla, del

Primera datació
1611
1691
1740
1787
1799
1841
1926

Motivació
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa

Comentari

Joaquín Sorolla Bastida

adjacent i situat a l’actual carrer de Lluís Vives més o menys
a l’alçada de l’entrada de l’actual carrer de Louis Braille; tot i
que la denominació més genuïna per a un corral era la Mallada (1599): partida de la Mallada (1650).38
Una altra de les denominacions més populars era
la de creu de Quintana (1913) que definitivament ha acabat
denominant la plaça resultant després de les reformes de finals del segle xix però, a causa d’aquest caràcter popular, ha
estat poc documentada en els papers oficials, però la seua
motivació és inqüestionable a partir de la densitat de veïns
amb el llinatge Quintana. Així en 1699: «a Antoni Quintana
carregament sobre una casa y tres cafisades de terra viña
anexes a dita casa, situada front a la Creu del Portal que
comprà a Juan Oriol».
El llinatge Quintana apareix al lloc per primera vegada en 1596, amb tres caps: Tomàs, Vicent i la viuda de Joan
Quintana; també el Morabatí de 1680 anota Antoni Quintana
i Llorenç Quintana, escrivà. I, encara més, al capbreu de 1760,
a la mateixa plaça hi apareixen les cases de Francisco Quintana, Vicente Quintana, Antonio Quintana i la dels hereus de
Tomás Quintana.
No obstant això, la plaça continuà sense una denominació oficial, com una mena d’apèndix, primer del carrer
Major i, a partir, de 1939, del Caudillo. I serà en 1940 quan

creu d’ingrés de factura gòtica, la creu del Portal. Tot eixint
de Montcada, per la dreta es continuava pel camí Reial de
Morvedre —a la carta pobla de 1248 «in camino que itur
apud Morvedre»—; cap al dret, es prenia el camí de Bétera
(1455) —també anomenat camí Reial de Bétera (1732), i, més
avant ja urbanitzat, carrer de Bétera (1833)—; i, per l’esquerra, hi havia el camí Reial de Paterna (1384) —«vers lo camí
apellat de Murvedre et de Paterna» o de Quart: «camí reial
de Morvedre a Quart» (1748)—. La creu del Portal donava
nom a tota la partida a mig urbanitzar, la partida de la Creu
del Portal (primera datació 1644): (1699) «in districtu de la
Creu del Portal [...] afronte dicto domus cum via Muriveteris
et cruce del portal in medio, ab uno latere com [...] via de Bétera in medio», i encara l’any 1731 «sobre una casa [...] y tres
cahizadas [18 fanecades], en el distrito de la Creu del Portal,
linda por delante [...] camino de Murviedro, Cruz del Portal [...]
camino de Vétera en medio, rambleta en medio».
La creu, ben representativa del gòtic tardà o plateresc, fou traslladada al Museu Provincial de Belles Arts de
València per a ser exposada en un lloc preeminent, després
d’estar dos anys a l’Ajuntament (1895-1896), segons la premsa de l’època; Martínez Aloy és més explícit en afirmar que
l’Ajuntament manà derrocar la creu en 1895, segurament per
ampliar la plaça resultant; de totes les restes només es conservà la creu pròpiament dita.
També els papers antics ens parlen d’altres noms: en
1911 trobem la partida de la Creu de la Mallà, per la proximitat de la plaça de la Creu al corral del Ganado, ben datat
l’any 1675, on es guardava el bestiar destinat a ser sacrificat i
venut a la carnisseria del lloc; també donava nom a la partida

38. La datació més reculada de mallada a la toponímia montcadina és de
1491 en una àpoca a Barthomeu Jaqua per la venda d’«una mallata sive
mallada sita in termino de Bétera»; també el recull de toponímia històrica
ens assabenta de la partida de la Mallada (1599), la mallada de Piquer (1665),
la Mallada Roja o la partida de la Mallada dels Frares (ambdues de 1760).
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Taula 13. Plaça de la Creu de Quintana
Genèric
[Plaça]
[Plaça]
[Plaça]
Plaça
Plaça

Especificatiu
Creu del Portal, la
Creu de la Mallada, la
Creu de Quintana, la
Mártires, de los
Creu de Quintana, de la

Primera datació
1675
1911
1913
1940
1979

comença a denominar-se plaza de los Mártires39 fins al 1979
en què, a la fi, recobra oficialitat allò que era de domini popular: la plaça de la Creu de Quintana; denominació que ja havia
estat emprada pels estudiosos Martínez Aloy i Llorens i Raga
als seus textos històrics.
A l’engir d’aquesta plaça estava situat i, almenys documentat des del segle xvii, un establiment singular, l’hostal
del lloc on en 1620 «y acudiren devés hon sentiren los crits
fins el hostal».

Motivació
Interna
Interna
Interna
Externa
Interna

Comentari

Reposició

en un principi un atzucac que servia com a entrada a les portalades de les cases bastides al camí de Santa Bàrbara,42 i com
a entrada a un hort: (1898) «callejón de entrada al huerto de
Pascual Bo».
Aquesta via urbana, ben modesta, la trobem documentada per primera vegada en 1703 com a plaça de l’Arbre
—«la casa [de Juseph Boix] que està en la plaza del Abre dins
de un corralet, y después la viuda de Boix vené la dita casa à
Manuel Mengual, teixidor»—; a mesura que s’alçaren quatre
cases més, ja la trobem anomenada com a cases de l’Arbre
(1776); a mida que cobrava més entitat urbana fou anomenada per primera vegada carrer en 1799: «Colecta del Clero:
Vicente Alós per un albat y fábrica al Abre»; tot i que la modèstia urbana continuà present en la qualitat dels genèrics:
placeta en 1794 o carreró en 1804: «Vicente Bosch, callejon
de el Arbol por un albat».
Només ens resta una qüestió per aclarir, de quina espècie d’arbre es tractava? La primera datació ens encamina a
un arbre que conformava una replaceta al fons de l’atzucac i
a l’entrador de l’hort per projectar l’ombra i servir d’aixopluc
a les cavalleries que anaven a llaurar a l’hort; ben bé podria
tractar-se d’un arbre que, de més a més, donara algun producte aprofitable com ara la morera, la figuera o, simplement,
un lledoner.
La peculiaritat de la seua modèstia urbana ha estat
confirmada per l’única suplantació que ha patit: carrer de

5. El cap del carrer Major (tramuntana)
Una vegada traspassat el portal de la Creu entrem
al carrer Major just al seu cap septentrional; a mà esquerra,
trobarem les entrades del carrer d’Ausiàs March, més avall,
l’entrada al carrer de la Baixada i, ja al cap meridional, el carrer
de les Barreres, tots tres ja comentats.
5.1. Carrer de l’Arbre
A mà dreta, entre la cantonada de la primera casa
que el 1753 pertanyia al magister de la seu de València,40 i «la
casa de la Cofradia de Nuestra Señora de los Desamparados»
(1753),41 que, avui en dia ocupa el Casino Musical, trobarem

39. La catalogació de les víctimes del bàndol guanyador com a màrtirs, era
conseqüent amb els plantejaments de la ideologia nacionalcatòlica que
plantejà el cop d’estat franquista com una croada contra el comunisme, la
maçoneria i el separatisme, tinguts com una mena de dimonis del segle xx.
40. La majoria d’aquestes primeres cases pertanyien al magister de la Seu: (1753)
«Magister del aseo [sic]». Popularment han estat conegudes com les cases de
l’Arçobispo ‘arquebisbe’ i, efectivament, fou emprada com a alberg de xiquets
en l’època de l’arquebisbe Marcelino Olaechea, i ara flamant casa de la gent
gran: jubilats i jubilades.

42. Aquest fragment del camí Reial de Paterna rebia el nom de camí de la
Rugla o camí de senta Bàrbera (1587), i ja el 1753 el trobem mig urbanitzat i
denominat carrer de Santa Bàrbara però diferent del de les Barreres, tot i que
en 1760 encara anotem una homonímia per darrera vegada; així en 1799
«Calle de Santa Barbara: la fleca, panaderia, taberna, tienda, mesón y corral
de Ganado del común de Moncada».

41. La datació més antiga és de 1534: «in vico maiore, confrontatur cum [...]
domo de la confraria Virgium Marie et cum [...] camino de Morvedre».
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Taula 14. El carrer de l’Arbre
Genèric
Plaça
Cases
Placeta
Carrer
Carreró
Carrer
Carrer

Especificatiu
Arbre, de l’
Arbre, de l’
Arbre, de l’
Arbre, de l’
Arbre, de l’
Dahlander, de
Arbre, de l’

Primera datació
1703
1776
1794
1799
1804
1935
1942

Dahlander. La primera documentació que la recull és de 1935
i 1937: «2ª herencia: calle del Arbol [...] hoy calle de Dalhander [sic]». En acabar la Guerra Civil, l’Ajuntament considerà
que la personalitat del cònsol de Suècia i benefactor montcadí Harald Dahlander (†1916) mereixia una via urbana de
més entitat; i així queda documentat en 1942: «casa nueva,
delante con calle en proyecto», i a la segona herència: «casa
Partida del Calvario o de la Ermita, frontera hoy calle de Haraldo Dalhander [sic]».
Des d’aleshores el carrer ha mantingut la seua denominació i a començaments dels anys setanta del segle passat,
a causa de l’obertura de l’actual carrer del Vint-i-Cinc d’Abril,
deixà de ser un atzucac a l’urbanitzar-se l’hort esmentat i
aconseguit la connexió amb el mencionat carrer.

Motivació
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa
Interna

Comentari

Cònsol Harald Dahlander
Reposició

Ja ens trobem al bell mig del carrer més emblemàtic
del lloc on, no sols hi ha la casa o sala del lloc —actual Ajuntament o casa consistorial— o l’església de Sant Jaume, sinó
també les cases de l’aristocràcia —casa i hort dels Marquesos
d’Almunia i dels marquesos d’Albaida, ara jardí entre l’Ajuntament i el carrer de les Barreres—, i de diverses administracions vinculades a l’Orde de Montesa —diverses cases i almàssera de l’administració del pare Cristóbal Pérez de Almazán, dels doctors en lleis, Joseph i Agustín Escolá, l’almàssera del Dr. Insa, entre altres terratinents locals—.
La denominació romangué sense canvis des de l’època medieval —la primera datació és de 1534, però la seua
antiguitat és més que notable— però així i tot s’han documentat algunes variacions més, com ara el carrer Major de
l’Església (1740), carrer de l’Església (1843 i 1904) i, amb una
certa lògica, plaça de l’Església (1716), per tal de referir-se
només al fragment del carrer Major delimitat per l’edifici parroquial i l’abadia. Tret d’aquestes variacions, no serà fins al
segle xx que coneixerà les diverses denominacions degudes
a la motivació externa de caràcter polític: carrer de Blasco
Ibáñez, amb reposició inclosa (1924/1932). La denominació
de Blasco Ibáñez fou substituïda per la del General Primo de
Rivera (1928) arran del triomf del seu colp d’estat i la imposició d’una dictadura anomenada popularment com la Dictablanda. L’adveniment de la Segona República el 14 d’abril
de 1931 donà pas a la reposició de la denominació de Blasco
Ibáñez, però, en acabar la contesa civil el 1939, de bell nou es
canvià la denominació per l’omnipresent a tota la geografia
espanyola, carrer del Caudillo, sobrenom que rebé el general
vencedor, Francisco Franco Bahamonde, el Generalísimo.

5.2. El carrer Major (i)
Continuem tot al llarg del carrer Major caminant cap
al migdia i deixem a mà dreta un carrer novíssim, obert a començaments dels anys setanta per tal de facilitar la connexió
entre el carrer Major i la Rambleta ja pràcticament urbanitzada; la primera denominació d’aquesta via urbana fou la de
calle del Almirante Carrero Blanco (1976), president del Govern de Francisco Franco, i sembla que estava destinat a ser el
seu continuador. La seua vida fou segada per un atemptat el
desembre de 1974. El nou Ajuntament nascut de les primeres
eleccions municipals democràtiques des de 1936, aprovà en
1979 el canvi per la denominació carrer del 25 d’Abril, data
emblemàtica que recorda la pèrdua dels Furs com a conseqüència de la desfeta d’Almansa un 25 d’abril del 1707.
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Taula 15. El carrer Major
Genèric
Carrer Major
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Especificatiu
Carrer Major, el
Església, de l’
Església, de l’
Blasco Ibáñez, de
General Primo de Rivera, del
Blasco Ibáñez, de
Caudillo, del
Carrer Major, el

Primera datació
1540
1740
1843
1924
1928
1932
1939
1979

El nou Ajuntament nascut de les primeres eleccions
municipals democràtiques des de 1936, aprovà a finals de
1979 la seua substitució per la denominació més genuïna i
tradicional: el carrer Major.
Ara, farem una paradeta a mitjan carrer per tal d’anar
amunt i avall pel popular carrer dels Pilons.

Motivació
Interna
Interna
Interna
Externa
Externa
Externa
Externa
Interna

Comentari

Reposició
Reposició

Cementerio Viejo» (1905).43 A finals del segle xviii trobem el
Corralot, una mena de sinònim: (1802) «Por el entierro de
Miguel Gramuntell al Corralot».
Els montcadins i montcadines podien elegir el lloc de
la seua sepultura, generalment al fossar o cementeri, com ara
la muller de Pere Querol que elegeix «lo fossar de sant Jacme» (1455) i, en el mateix any, Joan Castellano «elegisc sepultura en son vas en la església de sent Jacme de Muncada»,
és a dir, en una de les diverses criptes o vasos, pertanyents a
clans familiars o a confraries; com també Joan d’Aragó: «laurador de nació francesa del lloch de Cadellat, bisbat de Laytora, habitador del lloch de Moncada», que el 1644 disposa en
una de les clàusules testamentàries ser soterrat «en lo vas de
Nostra Señora dels Desenparats de la qual confraria só confrare». Molt més antic, de 1328, es documenta al testament
de Sibil·la que «uxor Bartholomei Guaites de Massarroges»
disposa «meu sepeli vaciam pauperum [dona] 10 denarii».

5. 3. Carrer del Fossar
A mà dreta del carrer Major i tot just enfront de la
casa del lloc i fent cantó amb l’edifici de l’església arxiprestal
de Sant Jaume trobem el carrer del Cimenteri o del Salvador
(1670); el cementeri ens porta en el temps al «ciminteri de
Sent Jacme» (1469), i en 1682 a «lo fosar eo cimenteri de
dit lloch de Moncada». Tant fossar com cementeri són termes sinònims però diacrònicament diferents, i el terme que
acabarà imposant-se serà cementeri, ben possiblement per la
semblança amb el castellà. De l’antic fossar tenim els testimonis del «fossar de sant Jaume» (1455), «el Fossar» (1487),
«un camí que comensa des del carrer del fosar de dit lloch»
(1670) i, ja al segle xviii, «l’antic Fossar» (1748), i també «el
ciminteri de Sent Jacme» (1469), «carrer del Cimenteri ò del
Salvador» (1678) o «calle del Cementerio o del Sagrario, camino de Massarrojas [sic] en medio» (1760). Encara al segle
xx, al plànol municipal de M. Jalvo hi trobem el «Cementerio
Viejo» o «la entrada a la calle del Cementerio» (1927), i en
altres papers «la calle del Cementerio» (1900) i «la calle del

43. Del cementeri nou de la partida dels Bassots cal esperar-se a l’any
1819; a la Biblioteca Universitària hi ha una col·lecció d’ordes del que ara
anomenaríem governador, en una d’elles es llig: «Mande alzar la detención
de frutos hecha por los alcaldes de Moncada y Benifaraig à los arrendadores
de Diezmos y al cura Párroco por razón de primicias [...] para que contribuyan
con las qüotas [sic] que les han cabido para la construcción del Cementerio
[...]. Valencia, 10 de setiembre de 1816»; i encara més, del cementeri dels
empestats del còlera, cal parlar de la seua situació al solar de l’actual Musical,
solar de la mai construïda ermita de la Mare de Déu dels Desemparats,
entre els anys 1811 a 1817, mentre es construïa el nou cementeri. Encara
el 1866 es recull la notícia de l’ermita de la Mare de Déu dels Desemparats
que Madoz en 1845 qualificava de «no concluida aún» i que Llorens y Raga
explica ser iniciativa, a finals del segle xviii, «de la Sra. Marquesa de Almunia»,
a la vora de la casa natalícia de la venerable Agnès Alpicat i sobre el solar de
la que en 1753 apareixia titulada «Casa de la Cofradia de Nuestra Señora de
los Desamparados».
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Taula 16. Carrer del Fossar
Genèric
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer
Carrer

Especificatiu
Fossar, del
Cementeri, del
Salvador, del
Sagrari, del
Cementeri Vell, del
Convent, del
Monges, de les
Asil, de l’
Pilons, dels
Salvador Giner, de

Primera datació
1670
1670
1670
1760
1867-1905
1904
Oral
1946
Oral
1935

Motivació
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Interna
Externa

Però, com que la capella de la Comunió o del Sagrari, donava, paret mitgera, al susdit carrer del Cementeri o del
Fossar, aquest carrer prengué les denominacions de carrer del
Salvador (1678), on tenia casa parada el notari Vicent Cassanya, o del Sagrario (1760), que no acabaren de quallar.
També, tot relacionat amb l’obra social de l’institut
de Religiosas Terciarias de San Francisco de Asís y de la Inmaculada Concepción fundat per la montcadina Francisca
Pasqual en 1902, des de principis del segle xx ha rebut diverses denominacions de caràcter popular: carrer de l’Asil, de les
Monges o del Convent.
Aplegats al segle xx, ja durant el règim republicà el
carrer del Cementeri fou denominat per les autoritats locals carrer de Salvador Giner («calle de Don Salvador Giner»,
1935), en honor del cèlebre i popular compositor valencià,
carrer que no ha patit cap substitució fins als nostres dies.
Però, encara hi ha una denominació oral ben popular
mai documentada, carrer dels Pilons, a causa d’uns pilons cilíndrics que barren el pas als vehicles, que ben possiblement,
vist un document de 1940 on es fa referència al «camino particular a la calle de Salvador Giner, mediodía con el camino
de Moncada a Massarrochos», podem identificar amb la descripció que es fa en la ferma de dret que, en 1670, es presentà
amb el títol «Del lloch de Moncada contra perturbants».44

Comentari
Fossar de Sant Jacme, 1455
Ciminteri de Sent Jacme, 1469
Capella de la Comunió
Capella de la Comunió
Plànol, 1926
Noviciat de les monges franciscanes

Compositor

5.4. El carrer Major (ii):
5.4.1. L’església de Sant Jaume
Eixits de bell nou al carrer Major, se’ns fa obligatori
parlar de l’església parroquial consagrada a sant Jaume: l’advocació d’un dels apòstols sembla que era tradicional a l’Orde de Montesa. El temple actual va ser consagrat en 1696 a
jutjar per l’any gravat a la portada tot just davall de la imatge
de l’apòstol sant Jaume.45 Però aquest temple consagrat a finals del segle xvii venia a substituir un altre que s’hagué de
començar poc després de la reconquesta i que en 1328 devia
estar encara en obres tenint en compte el testament de Sibil·

dit lloch; gira a mà esquerre; se pasa per lo costat de una casa que al present
poseheix Joan Miquel, doctor en cascun dret, eo Clara Maria Blasco, sa muller,
y solia ser de Joan Luýs Blasco de la Musa, cavaller, y prosegueix, dit camí, per
un carrer fet de tarongers, que, per una part, afronta ab terres del dit doctor
Joan Miquel eo muller de aquell, y solien ser del dit Blasco; y, per altra part, ab
terrer y era dels matexos, y dóna cap a la Rambleta y camí de Masarroches».
No hi ha cap dubte que el camí de Massarrojos al·ludit és el que començava
des del cantó de la carnisseria vella del Ravalet i conformava el carreró del
Marqués o de Massarroges, com hem vist adés. Encara ens queden per fer
més deures! (Garcia 2003: 167-173)
45. Però en 1676 les obres estaven en marxa a jutjar per la nota apareguda
en el protocol notarial d’Antoni Marí: «Nova facha de Iglesia y real de sal
y poachos» (Ben possiblement es tracta d’una datació primerenca de la
caiguda de la consonant dental intervocàlica —fachada > fachà— però el
dubte hi és per la manca d’accentuació de l’època; fem notar que la primera
datació del topònim Moncà és del Romanç de les filaneres de mitjan segle xix,
i gravat en Nàquera dins del programa de Tallers de Música Popular a mitjans
dels anys vuitanta.

44. En aquesta ferma de dret bàsicament es demanava que es deixaren
transitar carruatges per «un camí que comensa des del carrer del fossar de
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la, dona de Barthomeu Guaites de Massarrojos,46 que entre
les clàusules testamentàries mana donar dos sous a l’obra de
l’església de Sant Jaume: «Ítem dimito opi ecclesie Beati Jacobi de Monthcateno eius sum parrochiana duos solidos [...]
meu sepeli vaciam pauperum 10 denarius» (1328).
Ja hem vist les possibilitats que, no sols els montcadins i montcadines sinó qualsevol dels parroquians dels
pobles veïns, tenien per triar sepultura. El més habitual, com
hem vist, era triar un dels vasos o criptes dins del temple davant dels altars, i tant era així que el notari Basili Garcés l’any
1644 alçà acta de l’estat calamitós en què es trobava el vas
de la capella del Santíssim a causa de les moltes vegades que
calia descobrir-lo i tapar-lo, perquè l’«arc o bòveda de dit vas
ha pus de dos anys està afondat y ubert y casi del tot asolat
ab molta indecència» i, fins i tot, fa memòria que en poc de
temps, tot al llarg de l’any 1646, han caigut accidentalment
dins del vas l’Escolà, un tal Francés Serra i el frare de la Mercé
i vicari, Miquel Penalva (Garcia 2003: 115-117).
Contigu a l’església localitzem l’abadia nova construïda al segle xviii. Tot plegat aquest espai urbà ha estat el lloc
de trobada més genuí: l’eixida de la processó, dels batejos, dels
casaments, dels funerals, de les misses, dels xiquets i xiquetes de la dotrina; raó per la qual ha acabat motivant aquest
fragment del carrer Major com a plaça de l’Església: (1716)
«la casa del Ayuntamiento de dicho lugar sita en aquel en la
plaza delante la Iglesia», i, fins i tot, carrer de l’Església: «calle
Mayor de la Iglesia» (1740) i «calle de la Iglesia» (1843); i
encara al segle xx: «casa calle Mayor o de la Iglesia» (1904).

ment a excepció de l’època medieval, però no hem de ser
categòrics per la poca documentació al nostre abast.47
Així la primera menció la trobem el 1624 en la informació del procés judicial de les pedrades (Garcia, inèdit):
«[una casa] en lo carrer major al costat de la casa del present
lloch». Aquesta localització encara està confirmada i detallada amb la descripció de la casa gran del ciutadà Baltasar Giner
de 1631: «et primo quandam domo sita et posita in dicto
loco de Moncada in vico majori in qua sunt quatuor jauna»,
dues portes donen al «vico majori» i, les altres dues, al «vico
dicto de les barreres», a més de tenir un hort —aquesta casa
ocupava el solar de l’avui parc infantil de davant l’església
i paret mitgera amb l’Ajuntament, «confrontata cum domo
eiusdem loci de Moncada»—.48 D’una manera indirecta podem inferir la mateixa localització, avançant la data a l’any
1593: «Prisiones y carçeles en calle Mayor».
Sobre els òrgans de govern municipal en època foral
fins al 1707 podem fer una aproximació a la seua constitució. Les autoritats que conformaven el Consell Particular eren
el justícia, el lloctinent del justícia, els jurats, major i menor
—segons alguns documents, primer i segon—, i el mostassaf.
La durada dels seus càrrecs era d’un any i la designació es feia
pel mètode de la insaculació, una mena de sorteig entre tots
els veïns —caps de família— habilitats, eren triats tres noms
per càrrec i el governador del batlliu en feia la tria definitiva
d’un de cada terna; el justícia encapçalava el Govern local; el
lloctinent realitza les mateixes funcions del justícia en la seua
absència; el mostassaf era l’encarregat del control dels preus i
mesures, de la vigilància del mercat i, fins i tot, tenia competències en matèria urbanística.

5.4.2. La casa del lloc
En el paràgraf anterior ja hem donat la localització
de la casa de l’Ajuntament, almenys des de començaments de
l’Edat Moderna —«la casa del Ayuntamiento [...] en la plaza
delante la Iglesia» (1716)—, i aquesta referència espacial la
trobem tot al llarg de la documentació, raó per la qual podem
afirmar que la casa de la vila sempre ha estat al mateix lloc
tret de les successives reformes i ampliacions, ben possible-

47. Així a començaments del segle xiv trobem: (1319) «38rº [:] in loco d
Muncada congregats [...] justicie, juratis e universitate hominum dictu
loci de Muncada», i «42vº [:] constitum loco de Muncada in turri sive
fortalicio». Aquest document ens indica la reunió del que avui en dia diríem
Ajuntament i veïns en una mena d’assemblea, el lloc és sens dubte el castell
de Montcada, ara bé no sabem si ho féiem al castell per manca de casa del
lloc o que la casa del lloc del moment, començaments del segle xiv, no tenia
la suficient capacitat per a reunir els prop d’un centenar de veïns —caps de
casa, generalment el pare—. El cens de població més apropat a la data del
document de què disposem és el Morabatí de 1379 que ens dona 116 veïns
o caps de casa, uns, amunt o avall, 522 habitants.

46. Val a dir que la parròquia de sant Jaume de Montcada durant l’època
medieval i part de la moderna aplegava, a més de Montcada, els feligresos
d’Alfara, Benifaraig, Massarrojos i, fins i tot, Rocafort. Vegeu la «Memòria y
càrrech que.s fa Cheroni Molins» del 1632 (Garcia 2003: 312-320).

48. Aquesta descripció es repeteix fil per randa el 1665: «una casa gran y ort
[...] en lo carrer Major, afronta de un costat ab carrer dit de les Barreres, de
altre costat ab la casa del dit lloch».
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A més d’aquests càrrecs insaculats tenim dos càrrecs
triats pel Govern local, el ministre del lloc i el síndic personer. El
primer era l’encarregat de convocar els veïns al Consell General,
lliurar les notificacions i acompanyava el justícia o els jurats en
tots els seus actes com demanar penyores o realitzar captures;
és el que avui en dia coneguem per l’alguatzil. El càrrec de síndic
personer requeia en un notari triat pel Consell Particular per un
període de tres anys; actuava de procurador de la universitat
o comú, encarregant-se de la defensa dels seus interessos i de
les gestions administratives. El notari que exercí més anys els
càrrecs de síndic personer i procurador del comú fou Vicent Cassanya. La seua vinculació amb Montcada anava més enllà de
descendir d’ací; tenia casa parada al carrer del Salvador o del
Fossar, on solia rebre les visites de les autoritats del comú i, fins i
tot, realitzar algunes de les reunions del govern de la séquia Reial de Montcada, de la qual també exercí com a notari escrivà.49
Com hem vist al document de 131950 allò que es
constituïa era l’anomenat Consell General o Comú de Veïns que des del segle xiv estava conformat per les autoritats
municipals adés descrites i la totalitat dels caps de família,
els veïns, convocats en ocasió de prendre decisions sobre assumptes força importants com ara la construcció del pou en
1665 entre el carrer de les Barreres i la replaceta d’entrada
al carrer de la Corbella o l’acord de sol·licitud d’admissió en
la Particular Contribució de la ciutat de València en 1670 per
tractar d’aconseguir aranzels menors als productes agraris
montcadins duts al Cap i Casal. El Consell General establia les
línies generals d’actuació, però, per tal d’agilitzar les gestions,
es comissionava el Consell Particular per dur a cap les tasques
de supervisió, elecció de jurats comptadors, interlocutors i,
entre d’altres, la contractació i les visures.
El Consell Particular estava concebut com un òrgan
executiu i es componia, a més dels càrrecs insaculats —justícia, lloctinent, jurats i mostassaf— de deu veïns anomenats
consellers del Consell Particular —de vegades s’anomenaven

popularment els hòmens bons. Tot i això, els temes a tractar
devien tenir l’aprovació prèvia i el permís de convocatòria del
lloctinent general de l’Orde de Montesa, a més d’estar presidits
pel governador del batlliu, i s’alçava acta, a més de la del síndic
personer, la de l’escrivà de l’Orde en la Mà Judiciària; i, en tot
cas, si es realitzava un acord sense la presència del lloctinent
del batlliu, calia el seu vistiplau previ a l’execució dels acords.
Arribats de bell nou al cap del carrer Major per la
part més meridional, al punt on prenguérem a mà dreta el
carrer de les Barreres donem per conclosa aquesta volta històrica a través de la toponímia urbana del nucli primigeni de
la Montcada medieval.
6. Aprenentatges i tancament
6.1. La primera datació
Hem elaborat la següent taula que ve a confirmar
dos trets característics de la toponímia urbana de Montcada
—caldria fer més estudis sobre altres localitats per confirmar
els resultats obtinguts—, la parquedat documental que, de
vegades, ens oculta la veritable antiguitat de la denominació
i la manca d’aparició de la toponímia urbana als documents
medievals i al segle xvi. Tal vegada, la raó es deu al fet que
sols amb el nom i cognom de l’individu, en una població molt
reduïda, on tots els seus habitants es coneixien, ja s’identificaven perfectament.51 La diferència es ben notable al segle
xviii quan s’entra dins l’òrbita de l’Administració borbònica i
es fan els capbreus de 1753 i 1760, a més de les relacions de
l’equivalent. El creixement demogràfic a Montcada obliga la
urbanització dels espais ocupats per les Eres i a anar omplint

51. Vegem-ne un extracte del 1655 al procés judicial per «la coltellada
pegada a Hernando Orellano en dit lloch de Moncada»: «(4v.) [...] la casa de
Antoni Ximeno de dit lloch, qu·està davant la casa del dit Marí [...] y, a la que
estigué en la mitat del carrer, véu tres hòmens parats en mig de dit carrer
[...] sens reparar en ells, se n’entrà en dit[a] casa del dit Ximeno y prengué lo
tabal [...] així com tragué lo peu del lindar [...] li pegaren una coltellada en la
galta esquerre [...] véu que corrien tres hòmens per un carrer qu.està davant
de la porta a hon li pegaren [...] que va a la horta», a través del qual sembla
que no hi ha manera d’ubicar els fets ocorreguts per la manca d’indicacions
toponímiques. Revisant la ubicació dels cognoms en el capbreu de 1760, no
hi apareixen els cognoms ni Orellano ni Ximeno —aquest darrer afegeix a la
declaració «(8v.) [...] com no és natural de la terra, no gosà exir de casa»—.
Es tractava de població eventual, i el cognom Marí el trobem prop de les eres
a la part septentrional del lloc (Garcia 2003: 40-49).

49. Vicent Cassanya era fill del també notari Josep Cassanya i a l’APPV es
conserven 27 volums de protocols, del 1653 al 1690; més concretament, els
protocols datats a Montcada arriben fins al 1680.
50. 1319-1-23, ARV, Clergat: «Escriptures de Pere Llobet de Balanyà»: «1319,
38rº [:] in loco de Muncada congregats [...] justicie, juratis e universitate
hominum dictu loci de Muncada»; «42vº [:] constitum loco de Muncada in
turri sive fortalicio».
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Taula 17. Classificació cronològica del lemes de motivació interna
Primera datació
xiii-xiv
xv
xvi

xvii

xviii

xix

xx

Lemes
Massarrojos
les Barreres / la Corbella / el carrer Major
La Carnisseria (vella) / Giner / Avenós / la Plaça / el pou Nou (= Valero) /
el carrer Nou / la Carnisseria (nova) / la creu del Portal / el Fossar /
el Cementeri / el Salvador
El Castell / el Ravalet / el Marqués / el pou Nou (= les Barreres) / Martínez /
Japa / Molins / n’Avenosa / la plaça Major / les Eres / Malís / Valero /
Enmig / Alfara / la Baixada / l’Església / el Sagrari
Casans / el Mercat / Batle / Romero / el Palillo / la baixada d’Alfara /
l’Arbre / el cementeri Vell
L’Escola / els Bous / la creu de la Mallada / la creu de Quintana /
el Convent / les Monges / l’Asil / els Pilons
Totals

els buits entre la plaça de Molins i el camí Reial de Morvedre,
ja denominat carrer del Negre en 1799.

Quantitat
0
1
3

%
0
2,08
6,25

11

22,92

17

35,42

8

16,67

8

16,67

48

100

el llinatge local Molins capgirà el consens social establit al
segle xviii; tot i la denominació en homenatge al compositor
Manuel Palau Boix, encara és socialment ben viva la denominació plaça de Molins o del Mercat.
En canvi, la motivació externa —cronològicament
comença a imposar-se al segle xix i especialment, per no dir
única, al segle xx— es deu a les prerrogatives en forma de
lleis que tenen les corporacions locals i a les directrius polítiques que emanen de les diferents forces polítiques a nivell
supralocal que es materialitzen en forma de denominacions
imposades, que, si tenen un cert ressò i acceptació social, poden arribar a fer oblidar les denominacions internes. Així, la
primera motivació externa fou la del carrer de Sant Roc que
va ser ben acceptada i acabà imposant-se a la de Giner; val a
dir que el ciutadà Baltasar Giner l’any 1631 ja residia al carrer
Major, cantonada amb el de les Barreres.
Les creacions de caràcter intern, tant al segle xix com
al segle xx, tot i el més que notable augment demogràfic i, en
conseqüència, urbanístic, ja decauen perquè han de competir amb les denominacions de caràcter extern ja en mans de
les corporacions municipals nascudes al redòs dels governs
liberals i de la creació dels nomenclàtors municipals amb la
reforma provincial de Javier de Burgos en 1833.

6.2. Motivació interna vs motivació externa
La passejada diacrònica pel nucli primigeni de Montcada ens ha deixat ben clares dos tipus de motivacions pel
que fa al mecanisme de naixement de les diferents denominacions i, fins i tot, dels mecanismes de substitució. Hem delimitat dues classes de motivació; la interna —pràcticament
l’única fins al segle xix— parteix d’una realitat que caracteritza el carrer i que s’assumeix per una majoria social dels
conveïns; aqueixa realitat que té la potència denominadora
s’imposa fins que naix una altra realitat que pot competir
amb ella i desbancar-la, és a dir, es produeix una substitució
natural. Per exemple, el carrer de les Barreres és denominat
així per les defenses que protegien pel migdia i llevant el lloc;
el consens social ha estat sempre tan gran que ha perviscut
fins als nostres dies malgrat les noves realitats que anaven
sorgint —el pou del Comú, l’accés a les terres dels Martínez
de la Raga— i per sobre les imposicions externes —doctor
Rafael Pastor o el capità Cortés. En canvi, la plaça d’Avenós
devia la denominació a la casa pairal dels Avenós, una mena
de noblesa local; però, la densitat de veïns de la plaça amb
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Taula 18. Classificació cronològica del lemes de motivació externa i les reposicions
Primera datació
Lemes
Quantitat
xiii-xvii
0
xviii
Sant Roc (1720) / Santa Bàrbara (1732)
2
xix
La Constitució (1945)
1
El Doctor Rafael Pastor (1913) / El Primero de Mayo (1921) / el Secretari Molins (1921)/
xx: 1900-1930
6
el Pintor Sorolla (1926)/ Blasco Ibáñez (1924) > el General Primo de Rivera (1928)
Isabel la Católica (1935) / [capità] García Hernández (1932) / Pablo Iglesias (1931) /
1931-1939
Dahlander [l’Arbre] (1935) / Blasco Ibáñez (rep. 1931) / Salvador Giner (1935) / Miguel
7
de Unamuno (1931)
La Mare Francesca de la Concepció (1973) / el Capitán Cortés (1940) / el Mestre Palau
(1941) / el 2 de Mayo (1939) [Daoiz y Velarde (1940)] / [el Alcázar de Toledo (1939)]
1939-1978
11
> el General Sanjurjo (1942) / Calvo Sotelo (1939) / los Mártires (1940) / el Caudillo
(1939) / Onésimo Redondo (1939)
1979-2020
Algemesí (1979)
1
Totals
28
[García Hernández] > Sant Roc (1940) / [Dahlander] > l’Arbre (1942) / [el Capitán CorReposicions
tés] > Les Barreres (1979) / [el General Sanjurjo] > la Corbella (1979) / [los Mártires] >
6
la Creu de Quintana (1979) / [el Caudillo] > el carrer Major (1979)

%
0
7,14
3,57
21,43
25

39,29
3,57
100

5. Edifici o construcció caracteritzador: el Portal, el
Castell, les Barreres, el Pou, el Pou Nou, l’Església,
el Fossar, el Cementeri, el Salvador (capella), el
Sagrari, l’Asil, els Pilons
6. Activitat laboral o lúdica: la Carnisseria, l’Escola,
la Plaça, el Mercat, el Palillo, els Bous
7. Arbre o vegetal característic: l’Arbre
8. Qualitat de la via urbana:
8.1. Importància: el carrer Major, el carrer Major de
l’Església, la plaça Major
8.2. Metafòrica: la Corbella
8.3. Situació: el carrer d’Enmig
8.4. Cronologia: el Pou Nou, el Cementeri Vell, el carrer Nou de les Eres, el carrer Nou, el carrer Nou del
Camí d’Alfara

6.2.1. La motivació interna
Els motius són molt variats, tot i que hi ha una clara
preferència tant pels antropònims, especialment els cognoms,
com pels edificis o construccions caracteritzadors i amb una
activitat laboral. Hem tractat de fer-ne una classificació.
1. Antropònims:
1.1. Prenom + cognom: don José María Ponsoda
1.2. Cognom: Blanes, Martínez, Giner, Japa, Cassans,
Romero, Batle, Malís, Quintana, Molins, Valero,
Avenós / n’Avenosa
1.3. Malnom: els Sinyorets
2. Ofici o activitat laboral: les Monges, l’Espardenyer
3. Títol nobiliari: el Marqués
4. Topònims:
4.1. Toponímia urbana: el Ravalet, l’Extremal (del
carrer de Sant Roc), l’Atzucac
4.2. Toponímia major: Massarrojos, el camí d’Alfara,
la baixada d’Alfara
4.3. Toponímia rural: les Eres, la Baixada, la Mallada,
l’hort de Blanes

6.2.2. La motivació externa
Ben possiblement allò que ens crida l’atenció són
dues qüestions: la primera, l’aparició molt primerenca de les
motivacions externes del carrer de Sant Roc i de Santa Bàr[ 141 ]
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bara: no sabem de quin estament partí la motivació, però la
de Sant Roc s’imposà a la caduca Giner; la de Santa Bàrbara,
en canvi, no prosperà, en part per l’homonímia causada amb
el carrer o camí de Santa Bàrbara —avui en dia, carrer de Lluís
Vives— i en part per l’arrelament del lema les Barreres d’ampli consens social.
La segona qüestió és la mínima creació externa al
segle xix. Només un lema: la Constitució, que per la data de la
notícia provinent de Madoz, 1845, havia de ser la Constitució
de 1837, de caràcter progressista i conciliador, corresponent
al primer ministre Mendizábal dins de la regència de Maria
Cristina (1833-1840), i també, en certa manera, rupturista
amb l’absolutisme de Ferran VIII.52
Finalment, com a conseqüència de l’enfrontament
ideològic reflectit en la motivació externa observem les denominacions en el període de la Segona República i les substitucions consegüents en 1939 per altres denominacions
també allunyades del batec popular; i, per acabar, les reposicions que es portaren a cap a partir dels plens de l’Ajuntament democràtic l’any 1979, que en alguns casos tracten de
recuperar les denominacions tradicionals —les Barreres, la
creu de Quintana, el carrer Major— i, en d’altres, de conciliar
les denominacions menys marcades: Salvador Giner, Pintor
Sorolla o Mestre Palau.
Com manta vegades s’ha dit, calen estudis de les localitats properes a Montcada i copsar si les tendències observades es repeteixen perquè són més generals o, al contrari,
són úniques com a conseqüència del tarannà montcadí.
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52. I no creiem que fos la Constitució del 1845 de caràcter molt moderat.
La manca d’un indicador cronològic ajudà el seu perllongament al llarg del
segle xix, perquè, certament, encara es dictaren constitucions en els anys
1869 i 1876.
Tot seguint el Nomenclàtor de Carboneres, a la ciutat de València, en el
període de 1800 a 1874 —data de la publicació— es denominaren 109 vies
urbanes, un 5,32% del total de vies urbanes referides, i especialment a la fi de
cada període de Govern; així al final de la regència de Maria Cristina, 1840, es
denominaren 28 vies; o, amb la proclamació de la Primera República, 25 vies.
En general, les denominacions anaven en consonància amb la idiosincràsia
del règim polític; per exemple en 1840 de les 28 vies, cinc pertanyien a líders
polítics ajusticiats: Porlier (1815), el general Lacy (1817), els coronels Vidal
(1819) i Rafael del Riego (1823), Torrijos (1831) i Mariana Pineda (1831), a
més de lemes com ara «Cortes Constituyentes, «Milicia Nacional», i herois
passats com l’Empecinado, Maldonado o Viciana.
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de Cultura: una visió sumària

Lluís Gimeno Betí
[Universitat Jaume I / Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona]

El primer període
Ocupa l’espai cronològic de 1920 a 1936, en el qual
van aparéixer al boletín tres treballs, que més avall esmentem.
D’altra banda, s’ha de dir que el nombre de treballs és molt
desigual.
Els autors són Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Pascual Meneu Meneu, Miguel Segarra Roca.
Els treballs:
a) «Nombres árabes de la provincia de Castellón o
usados en ella», Pascual Meneu (1925, iii, 199-207).
b) «Xert o Chert», Miguel Segarra Roca (1928, ii, 119121).
c) «Demús i Ademús», Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1935, iv, 236-242).

La llengua ens fa forts,
els nostres llavis ens defensen:
qui ens pot manar?
Salm, 12, vv.7-9

Ens hem d’alegrar i alhora hem de regraciar l’AVL pel
fet que haja triat la nostra ciutat per a aquesta jornada de
toponímia, que cronològicament ocupa el segon lloc, puix que
ja en 1991 ací se celebrà el X Congrés de la Societat d’Onomàstica. D’altra banda, i pel que ens toca de manera personal,
també cal agrair a l’amic i tanmateix col·lega Dr. Emili Casanova que ens ha donat l’oportunitat de col·laborar-hi amb el
nostre treball. Gràcies, per tant, a l’AVL i al Dr. Emili Casanova.
De 1920 ençà, diversos treballs apareixen al nostre
boletín amb un denominador comú: la llengua, i lligada a ella,
la toponímia. El propòsit d’aquesta col·laboració a les jornades sobre toponímia és de fer-ne una primera aproximació,
seguida d’un breu comentari, en homenatge a aquells personatges que apostaren per l’estudi de la nostra toponímia
i donaren les primeres passes en la normalització. Els autors
d’aquelles col·laboracions al BSCC són així mateix diversos i
donen als seus treballs uns enfocaments també diversos.
Hem dividit d’una manera aleatòria en períodes cronològics la tria d’alguns treballs toponímics.

El segon període
Va des de 1943 (primer boletín després de la prohibició) fins a 1970 (commemoració del cinquantenari del BSCC).
Els autors són Àngel Sánchez Gozalbo, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Hororio Garcia Garcia, Miguel Segarra
Roca, Ernesto Aguilar Bonet, Joan Coromines.
Els treballs:
a) «Calig y Alí del castillo de Cervera», Ángel Sánchez Gozalbo (1944, ii, 111-115).
b) «Neotoponimia castellonense», Primigenius
(pseudònim de Nicolau Primitiu Gómez Serrano,
1945, ii, 153-160).
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c) «Las Cuevas de Aben Romá», Guillem de Sa Vall
(pseudònim de Honorio García García, 1950, ii,
90-91).
d) «Del viejo Maestrazgo de Montesa: San Pedro de
la Barcella», Miguel Segarra Roca (1951, iv, 321325).
e) «Del ‘Castelló de Burriana’ al Castelló de la Plana», Honorio García García (1952, i, 115-124).
f) «Paleotoponimia histórica castellonense», Nicolás Primitivo Gómez (1953, ii, 77-93).
g) «Bojar, Fredes y Corachar: (Noticias de un manuscrito)», Ángel Sánchez Gozalbo (1962, iv, 349376).
h) «Segóbriga-Segorbe: Evolución etimológica del
nombre», Ernesto Aguilar Bonet (1963, ii, 111115).
i) «El problema de ‘Quatretonda’ i ‘Quatremitjana’,
i la toponímia mossàrab del Maestrat», Joan Coromines (1963, iv, 340-352).

e) «Toponímia urbana de Borriana: el nom correcte dels nostres carrers», Josep Palomero i Almela
(1979, iv, 400-416).
f) «Toponímia urbana de Borriana: el nom correcte
dels nostres carrers: Segona part», Josep Palomero i Almela (1980, lvi, i, 35-50).
g) «El topònim Vilafranca (Comarca dels Ports de
Morella)», Manuel Grau Montserrat (1981, iii,
456-486).
h) «Toponimia y agricultura», Concepción Domingo
Pérez (1985, II, 252-259).
i) «Notes sobre l’hidrònim Bergantes», Ferran Arasa
i Gil (1989, ii, 163-172).
j) «El antiguo nombre del Mijares: estado de la
cuestión», Luciano Pérez Vilatela (1990, iv, 513522).
l) «Sobre el ‘Sas’ de Castelló». José Sánchez Adell
(1991, i, 2-23).
m) «Toponimia rural de Castellón de la Plana en la
Edad Media (s. xiv-xv)», José Sánchez Adell (1994,
iv, 517-600).
n) «Toponímia d’Eslida», Manuel Sifre Gómez
(1996, iv, 597-612).
o) «Toponimia árabe de alquerías y partidas: la Plana de Castelló», Carmen Díaz de Rábago Hernández (1997, iii, 389-410).
p) «Lèxic i toponímia: algunes precisions als diccionaris històrics i a l’Onomasticon Cataloniae», Lluís Gimeno Betí (2000, i-iv, 389-426).

El tercer període
Va des de 1970 fins a 2000. Els autors són Vicent
Pitarch Almela, Josep Manuel Palomero Almela, Domingo
Fletcher Valls, Josep Monferrer Guardiola, Manuel Grau Montserrat, Concepción Domingo Pérez, Ferran Arasa Gil, Luciano
Pérez Vilatela, José Sánchez Adell, Manuel Sifre Gómez, Carmen Díaz de Rábago i Lluís Gimeno Betí.
Els treballs:
a) «Contribució a una bibliografia sobre toponímia
de les comarques castellonenques», Vicent Pitarch Almela (1975, ii, 145-161).
b) «L’etimologia del nom de ‘Borriana’», Josep Manuel Palomero Almela (1976, ii, 106-123).
c) «Notas sobre ‘L’etimologia del nom Borriana’»,
de J. M. Palomero, Domingo Fletcher Valls (1976,
iii, 260-262).
d) «‘¿Villafranca del Cid’, ‘Vilafranca del Maestrat’,
‘Vilafranca de Morella’, ‘Vilafranca de València’,
‘Vilafranca’?», Josep Monferrer i Guardiola (1978,
ii, 96-140).

El quart període
Va des de 2001 fins a 2018. Els autors són Germà
Colón Domènech, Carmen Díaz de Rábago, Pierre Guichard,
Carmen Barceló Torres i Ana Labarta Gómez.
Els treballs:
a) «Lledó, celtisme o androtopònim?», Germà Colón i Domènech (2002, i-iv, 105-116).
b) «Sobre el significado del topónimo ‘Xivert’ (Maestrazgo castellonense)», Carmen Díaz de Rábago
Hernández (2003, iii-iv, 409-412 ).
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c) «En torno a los precedentes clásicos del topónimo ‘Castelló’», Pierre Guichard (2005, i-ii, 219242).
d) «Balad al-munastir y otros lugares arabófonos
castellonenses (siglos xv-xvi)», Carmen Barceló
Torres i Ana Labarta Gómez (2005, i-ii, 289-304).
e) «Sobre el topònim castellonenc Orpesa», Germà
Colón i Domènech (2005, iii-iv, 711-718).
A banda dels treballs esmentats, relacionats directament amb la matèria que ens ha aplegat ací, el BSCC va publicar, durant la seua història, una gran quantitat de cartes pobla, documents que, com sabem, incorporen toponímia, rural
sobretot. Al costat d’això, va publicar documentació històrica
en forma d’articles, que també conté informació toponímica, directament o a través d’altres documents mencionats. Es
pot comprovar accedint a l’índex cronològic del Butlletí de la
Societat Castellonenca de Cultura, document a l’abast de tothom, elaborat per la Societat Castellonenca de Cultura i penjat a la pàgina web d’aquesta societat.

Albalat, Alfondeguilla, Alcalá, Alcalatén, Almedíjar, Benafer,
Benassal, etc., Adzaneta, Soneja, Cirat, Mascarell, Mirabet,
Oropesa, Benicassim, Vinaroz, Benicarló, Benitandús, Benifasar, Malefa (Villa), Mijares, Sedramán, etc.» (p. 199). A continuació, explica cada topònim etimològicament i en fa, en
algun cas, alguna precisió de tipus històric i/o cultural. Carme
Barceló (1983) tan sols en dona com a arabismes segurs els
següents: l’Alcora, Almenara, Algímia, Alcúdia, Albalat, Alcalà,
Alcalatén, Almedíjar (Almedíxer), Benassal, Atzeneta, Benicàssim, Vinaròs, Benicarló, Benifassà, Mijares, Malefa (Villa), és
a dir, Villamalefa i Alfondeguilla, és a dir, Fondeguilla.1 De la
resta, en fa les següents precisions: Benafer: «La documentació és molt tardana i impedeix de fer-ne un estudi escaient.
Podria tractar-se dels /Bani Áfir/, però no és segura la seua
existència» (Barceló 1983: 106); Soneja: «És molt problemàtic
que aquest topònim tinga una etimologia àrab. Tampoc no és
segur que fóra un diminutiu del nom de la tribu nord-africana
/Sinhája/» (Barceló 1983: 209); Cirat: «Tal vegada de l’àrab /
sirát/ ‘camí’ (Barceló 1983: 143); Mascarell: «Potser l’àrab /
mascarál/ ‘roget’, ‘de color roig’, ‘rojalet’, però no és possible
afirmar-ho rotundament. Podria ser també un mot romanç»
(Barceló 1983: 173); Miravet: «Ibn Bassân cita un castell de la
zona de València anomenat /Mirabít/ en època del Cid. Potser
és el mateix. No és un topònim d’etimologia àrab i tal vegada
és anterior al domini islàmic» (Barceló 1983: 178); Orpesa:
«El topònim no és d’etimologia àrab. Al segle xiii cita Ibn alAbbâr un /Abîja/ en les fronteres de València» (Barceló 1983:
189); Benitandús: «Podria tractar-se d’un ètim /Bani Tandús/,
però és poc segur» (Barceló 1983: 125). Per una altra part, cal
dir que Sedramán no apareix al treball de C. Barceló.

Comentari a alguns treballs
Primer període (1920-1936)
a) «Nombres árabes de la provincia de Castellón o
usados en ella», Pascual Meneu (1925, iii, 199207).
b) «Xert o Chert», Miguel Segarra Roca (1928, ii,
119-121).
c) «Demús i Ademús», Nicolau Primitiu Gómez Serrano (1935, iv, 236-242).
«Nombres árabes de la provincia de Castellón o usados
en ella» [Pascual Meneu 1925]
Cal dir que el treball és dedicat a Gaetà Huguet
(Don Cayetano Huguet, segons Meneu), i és la contestació
en forma d’article a tantes requestes fetes per l’amic, adés
per carta, adés verbalment. Hi afirma que no partirà d’arabistes prestigiosos, com per exemple, Engelman, Dozy, Simonet,
Lerchundi, etc., ans ho farà «sin consultar a nadie, y a vuela
pluma» (p. 199). Per a ell són topònims d’ascendència aràbiga els següents: «Alcora, Alquería, Almenara, Algimia, Alcudia,

«Xert o Chert» [Miguel Segarra Roca 1928]
L’autor es proposa analitzar la qüestió partint de tres
requeriments: a) s’ha d’escriure Xert o Chert?, és a dir, s’hi
planteja la grafia adequada per al registre estàndard, altrament dit ortografia; b) com s’ha de pronunciar, Xert o Chert?,
això és, quina hauria d’ésser la pronúncia estàndard en un
registre formal oral; c) com es pronuncia, Xert o Chert?, és
1. Cal dir que P. Meneu ja havia tractat aquest topònim l’any 1903 («Literatura
Aljamiada», Ayer y Hoy, Castelló de la Plana).
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a dir, la pronúncia que hom en fa.2 Mossèn Segarra afirma
que, malgrat que en un principi escrivia el topònim amb x
(Xert) d’acord amb el seu mestre Manuel Betí, ara en discrepa
i diu que s’ha d’escriure amb ch (Chert). La raó que argüeix és
que ha trobat en uns documents aquesta grafia, i no l’altra,
malgrat que mossèn Betí hi aporte raons gràfiques contràries.
Aquest treball fou rebatut per un altre capellà, mossén Joaquim Garcia Girona, que en deixà redactat un que no arribà a
publicar-se perquè l’autor traspassà poc temps després.3

etimològic de la qüestió, tractat a la tercera part amb igual
profusió de documentació que en les altres dues parts, culmina amb la proposta, i segons ell significa «el petit edem
(edèn)».4
Segon període: 1943-1970
a) «Calig y Alí del castillo de Cervera», Ángel Sánchez Gozalbo (1944, ii, 111-115)
b) «El problema de “Quatretonda” i “Quatremitjana”, i la toponímia mossàrab del Maestrat», Joan
Coromines (1963, iv, 340-352)

«Demús i Ademús» [Nicolau Primitiu Gómez Serrano 1925]
Dividit i publicat en tres parts, l’autor encapçala cada
part fent concórrer els termes història, geografia i etimologia
amb cadascuna d’elles. Afegeix que Demús i Ademús són el
mateix topònim, el primer es correspondria amb la pronúncia
popular, i el segon, amb la proposta erudita. El primer aspecte, l’històric, hi aporta abundosa documentació de la forma
Ademús des de Jaume I fins a Sarthou Carreres, passant pel
Manual de Consells i Establiments, de G. Escolano i S. Madoz;
en el segon cas, la forma Demús és profusament documentada en Jaume II, l’historiador renaixentista Beuter, G. Escolano,
documents de l’Arxiu General del Regne de València i Sanchis
Sivera, de tal manera que ens mostra la rica i variada documentació formal dels dos termes: Adamuç, Adamuz, Ademús,
Ademuz, Damus, Darmuç, Daymuç per a Ademús, i Adaymus,
Ademuç, Ademuz, Adeymus, Ateymus, Atheymus, Attheymus
(tots tres reportats per Beuter), Daimus, Daimuz, Daymus,
Daymuz Dâymus per a Demús. A la segona part, dedicada a la
geografia, hi reporta topònims de forma semblant als nostres
pouats de moltes localitats i estats, entre els quals en citarem
solament uns quants: Còrdova, Aràbia, Ciudad Real, Granada,
Osca, Països Baixos, Alemanya, Mallorca, Lisboa, Damasc, etc.,
que segons ell estan relacionats amb els estudiats. L’aspecte

«Calig y Alí del castillo de Cervera» [Ángel Sánchez Gozalbo 1944]
L’autor del treball se centra en els inicis de Càlig i Alí,
dues poblacions del Castell de Cervera, de les quals es conserva la carta de poblament, en la qual es documenta toponímia
aràbiga i valenciana, com ara Xerer, el Molinar, la Barcella i
el Carrascal, actualment ja desapareguts, alguns dels quals
subsisteixen com a masos o masades: Xirosa i el Molinar; uns
altres com a ermites: la Barcella, o es transformen en poblats
més densos com el Mas dels Estellers, que durant el segle xvii
es va segregar de Tariguera i va donar naixença a Sant Jordi,
localitat encara existent.
Els nuclis de població musulmans del Castell de Cervera com Alí, Benigulfur, Beniterei i Oleia no van perdurar i
desaparegueren com a tals.
Al final del treball hom publica la carta de poblament
de Càlig i Alí.
«El problema de ‘Quatretonda’ i ‘Quatremitjana’, i la toponímia mossàrab del Maestrat» [Joan Coromines 1963]
Aquest treball comença indicant una petita problemàtica que hi ha entre la nomenclatura Quatretonda i una
altra de popular, Quatretondeta, que Coromines tracta d’explicar basant-se en sengles treballs de Nicolau Primitiu i altres autors. De seguida, entra ja en l’exposició del tema, evidentment, partint de la base llatina del topònim Quartonda o

2. Val a dir, per una altra banda, que, hic et nunc, no en farem la pertinent
explicació per arxisabuda, i remetrem el lector als estudis sobre la qüestió.
3. El treball es troba, manuscrit, a la Societat Castellonenca de Cultura, i,
tot i que mossèn Joaquim Garcia Girona considerava que encara s’havia de
perfilar, l’any 2004 fou publicat tal com ell el deixà (vegeu Lluís Gimeno Betí,
Mossèn Alcover i les comarques centrals del territori lingüístic (correspondència epistolar amb mossèn Joaquim Garcia Girona). «Textos i Estudis de
Cultura Catalana», 95, Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, Barcelona, 2004, pp. 177-178).

4. C. Barceló afirma que el topònim és un arabisme que significa «cisterna,
soterrani, racó» (1983: 69 i 150), aquest darrer sota la forma Daimús.
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Quatretonda, que per a ell es tracta d’un mossarabisme,5 perquè no es pot explicar per la nostra llengua ni per l’àrab, topònims datats ja durant el segle xiii. L’aspecte romànic dels noms
del lloc el fa partir de rotŭnda ‘rodona’, i ‘redona’, i així tenim
una primera part Quat- i una segona retonda, amb conservació de -T- i del grup -ND-, d’acord amb la fonètica del romanç
andalusí. El problema es presenta a l’hora de voler explicar
la procedència del primer element Quat-. Llavors relaciona
aquest topònim amb un altre del Maestrat la Quatremitjana o
la Quatermitjana, un topònim documentat des d’antic a Sant
Mateu del Maestrat (1359, 1369, 1373, 1378, etc.). Aquesta
documentació recull diverses vegades una Quadra Mitjana, fet
que fa pensar en quadra com a la primitiva forma del topònim
valencià, i per tant una quadra rotunda seria la forma antiga
de Quatretonda.

el mateix rei Jaume I en retornar-la vila reialenca, i c) el topònim prové de la creació del rei Jaume I com a vila separada del
castell de Culla (mossén Joan Puig). Del segle xiii ençà s’anomena Vilafranca (poble lliure i amb franquícia).
La segona part del treball la dedica a refutar l’epítet
el Cid, i es demana ¿per què s’anomena del Cid? N’hi ha qui
diu que li ve del Cid Campeador (Menéndez Pidal i Salvador
Roig), però aquest origen és molt fàcil de refusar: el Cid va
morir en 1102 i Vilafranca fou fundada en 1239. Una altra
hipòtesi afirma que Cid prové de Seid ‘senyor’, referit a Balasc
d’Alagó, però aquest personatge mor entre 1248-1249, i el
primer document on apareix Vilafranca és de 1274, i si validem aquesta segona hipòtesi el document de 1274 ja hauria
d’haver recollit el topònim Vilafranca del Cid, i no és així.
El darrer paràgraf és dedicat a rebutjar la pertinença
de Vilafranca a la comarca del Maestrat, per a la qual cosa
repassa les dades històriques, geogràfiques i econòmiques,
d’una banda, i els aspectes religiosos i antropològics, de l’altra, i conclou que la comarca on s’ha d’adscriure Vilafranca és
els Ports de Morella. Finalment, afirma que la denominació de
la localitat ha de ser Vilafranca, però també hi podria escaure
Vilafranca de València (més documentació) o Vilafranca de
Morella (no tanta).

Tercer període: 1970-2000
a) «¿Villafranca del Cid, Vilafranca del Maestrat,
Vilafranca de Morella, Vilafranca de València, Vilafranca?», Josep Monferrer i Guardiola (1978, ii,
96-140).
b) «El topònim Vilafranca (comarca dels Ports de
Morella)», Manuel Grau Montserrat (1981, iii,
456-486)
c) «Toponimia rural de Castellón de la Plana en la
Edad Media (s. xiv-xv)», José Sánchez Adell (1994,
iv, 517-600)

«El topònim Vilafranca (comarca dels Ports de Morella)»
[M. Grau 1981]
El treball aporta una gran documentació medieval del
topònim Vilafranca (escrit amb diverses grafies) des de 1274
fins a 1455, i no trobem l’epítet el Cid fins a 1820 a la segona
part dels Anales de Benifassà, un document manuscrit que no
és l’original, ans és una còpia de 1906. Afirma també que, tot
i que hi ha un document de 1204 que recull Çit, es tracta d’un
topònim anterior a la conquesta cristiana. Al darrer paràgraf,
hi blasma Vilafranca del Maestrat i afirma que es tracta d’una
opinió gratuïta i sense suport històric ni geogràfic.

«¿Villafranca del Cid, Vilafranca del Maestrat, Vilafranca
de Morella, Vilafranca de València, Vilafranca?»
[J. Monferrer Guardiola 1978]
L’any 1234 Jaume I conquista el castell de Culla i les
seues pertinences; més tard Balasc d’Alagó funda Vilafranca.
El nom de lloc ja apareix en un document de 1274, datat a
Morella. L’autor hi exposa després les hipòtesis sobre l’origen
de Vilafranca; afirma que són tres: a) el topònim es deu a les
franquícies que li va donar el fundador (J. Segura Barreda); b)
mossèn manuel Betí afirmava que les franquícies les va donar

«Toponimia rural de Castellón de la Plana en la Edad
Media (s. xiv-xv)» [José Sánchez Adell 1994]
Valuosíssim i molt interessant treball sobre toponímia medieval del terme de Castelló de la Plana, l’autor del
qual fa constar que és el producte d’un buidatge total de

5. Cal recordar ací i ara que Coromines anomenava mossarabismes els mots
de difícil explicació fonètica aplicant les regles evolutives catalanes a una
base llatina vulgar.
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en l’existència de dos documents on hi ha lucduno i lucdone
(anys 978, 996).
Un altre aspecte del nom de lloc és si es tracta de la
Mare de Déu de Lledó o del Lledó, amb indicació de l’article
determinat.
Les conclusions són contundents: a) la forma de la
invocació castellonenca és Mare de Déu del Lledó (i no de
Lledó); b) tots els topònims Lledó/Lladó procedeixen del llatí
tardà leto-letonem, format a partir de l’hel·lenisme lotus procedent del grec λωτός, i c) la pretensió de veure-hi el celtisme
lucdunum resulta vana.

tres llibres de peita de l’Arxiu Històric Municipal de la ciutat
(1371, 1398 i 1468). Fent-ne tan sols un petit tast, hi veiem
topònims ja desapareguts: la partida de Benazeit (1371), l’alqueria de Benicatoll (LR 1242), l’alqueria de Benihayren (LR
1249), l’alqueria de Benimarra (LR 1249), etc., topònims de
procedència aràbiga; la Buytrera (LV 1398), Caçba (LV 1398),
la Canyamel (LV 1468), els Entreforchs (LV 1398), etc., al costat de una gran quantitat de topònims formats amb l’apel·
latiu alqueria, camí, mas, etc.
Quart període: 2001- 2018
a) «Lledó, celtisme o androtopònim?», Germà Colón i Domènech (2002, i-iv, 105-116).
b) «Balad al-munastir y otros lugares arabófonos
castellonenses (siglos xv-xvi)», Carmen Barceló
Torres i Ana Labarta Gómez (2005, i-ii, 289-304).

«Balad al-munastir y otros lugares arabófonos
castellonenses (siglos xv-xvi)» [Barceló–Labarta, 2005,
i-ii, 289-304]
Tracta d’oposar els termes valle, forma llatina, ‘la
vall’, a les aràbigues balad o balda ‘vila o municipi’. Jurídicament i administrativa, el terme llatí valle constituïa una unitat
que prenia el nom d’un castell, per exemple el Valle de Almonacid (la Vall d’Almonezir en valencià), que aplegava alqueries musulmanes com ara Ahyr, Alfàndiga, Almedinella, Matet,
Gaivell i Ravanosa a més de les cristianes Pavies i Azamila,
que apareix com a ‘wad al-Munasir’, fidel traducció de la vall
d’Almonazir.
Els representants de la comunitat islàmica van adoptar en llurs documents el model creat pels cristians i van usar
un terme unívoc de la llengua àrab que igualava la terminologia cristiana, com veiem.
Un altre exemple del terme llatí valle amb aquell significat el tenim amb la Vall d’Uixó, amb l’Alcúdia, l’Atzeneta,
Benigafull, Benigasló, Beniçahat, Castro, la Fondeguilla i Seneja, nuclis habitats durant el segle xvi amb una població de
300 moriscs, en els documents àrabs dels quals hom fa servir
el mateix terme: balad, és a dir, balda šūn ‘el municipi d’Uixó’.
El treball incorpora documentació de la Vall d’Almunazir en català i àrab on apareixen les nomenclatures que exposàvem adés.

«Lledó, celtisme o androtopònim?» [G. Colón, 2002, i-ii,
105-116]
Colón planteja en aquest treball l’origen del nom de
lloc Lledó i també de la seua grafia escaient. Comença per
aclarir el sentit de lledó en els texts antics. En segon lloc es
demana si el nom Lledó (propi també d’altres indrets del territori lingüístic) té el seu origen en el fitònim o si potser prové
del celta Lugdunum, com ara la ciutat francesa de Lyon. Amb
aquestes premisses, descabdella i aplana hipòtesis de diversos
autors que han tractat d’esbrinar-ne l’origen.
Pel que fa al sentit de lledó, afirma que és sinònim de
lledoner, i ho corrobora amb citacions antigues (per exemple
el Llibre dels feits, manuscrit de Poblet) on apareix lledó,
terme que es substituït per lledoner a la resta de manuscrits
posteriors del Llibre dels feits, que per tant els fa sinònims.
La documentació indica que la base de lledó és un
*lotonem, procedent del llatí lotos o lotus (< grec λωτός), paraula que es relaciona amb diversos arbres, entre els quals el
nostre lledoner, i que arriba a lledó per dissimilació de les o de
*lotone > *letone > lledó. Colón presenta uns quants exemples llatins antics del terme dels anys 894, 993, 1008, 1045,
1089, 1093 i 1184 on apareixen les formes lotone, lodone,
ledone, etc.
D’altra banda, hi exposa així mateix la que ell anomena tesi cèltica, partidària d’un ètim lugdunum, i basada
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Introducció
El devocionari propi d’una col·lectivitat i els espais
vinculats a eixe devocionari han determinat que en pràcticament tots els pobles i ciutats del territori valencià ens
trobem amb vies urbanes —avingudes, places i carrers—
que porten el nom de Crist, en algun dels seus misteris, de
la Mare de Déu, en diferents advocacions, o dels sants que
formen part del devocionari i de la història de les nostres
localitats.
Es tracta, en la majoria de les vegades, dels carrers
més antics dels nostres pobles i ciutats.
Alzira no escapa al costum de la majoria i ja des de
ben antic, per tal que els habitants de la vila identificaren llocs
concrets, tingué necessitat de fixar noms de carrers i places
fent referència a devocions i a espais o edificis vinculats amb
la religiositat.
Sobre un total de 617 vies urbanes amb les quals
compta el municipi —que formen part de trenta-tres barris,
dos ravals, quatre colònies, sis urbanitzacions, set àrees industrials, l’enclavament territorial de la Garrofera i l’entitat
local menor de la Barraca d’Aigües Vives— existixen cinquanta-nou vies que fan referència de manera més o menys
explícita al santoral, la qual cosa representa el 9,56% del nomenclàtor dels nostres carrers. La base i referència del nostre
treball són els tres volums titulats Alzira. Avingudes, places i
carrers (De la A a la X) publicats entre els anys 2015 i 2019
per l’Ajuntament d’Alzira.

Panell ceràmic de Santa Caterina que es trobava en el carrer del
Barri de Santa Caterina.
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numental de ferro al cim de la Muntanyeta del Salvador que
ha sigut restaurada pel seu centenari. També una muntanya del
terme municipal, ubicada en el punt d’unió de les serres de la
Murta i del Cavall Bernat, s’anomena Creu del Cardenal en existir antigament al seu cim una creu que, segons la tradició, van
instal·lar els monjos de la Murta. L’actual creu que domina el
cim és de l’any 1999 i en substituí una altra de 1962.
Plaça de Jesús
La plaça forma part del barri de l’Alquerieta. Es denomina així des de l’1 de febrer de 1971 i fa referència a Jesús
de Natzaret, fill de Déu, figura central del cristianisme, la més
influent de la cultura occidental.
Carrer de Joan XXIII
El carrer forma part del barri dels Sants Patrons.
S’anomena així des del 2 de maig de 1966. Joan XXIII (Angelo
Giuseppe Roncalli) va governar l’Església catòlica entre el 28
d’octubre de 1958 i el 3 de juny de 1963, data de la seua
mort. Va ser beatificat el 3 de setembre de 2000 i canonitzat
el 27 d’abril de 2014.
Carrer Major de Sant Agustí
El carrer forma part dels barris del Raval de Sant
Agustí i de la Malva. Fou la via principal del primigeni raval de
Sant Agustí durant molts anys. El carrer s’iniciava a la porta
de l’església de l’antic convent dels pares agustins en direcció
a Carcaixent. Del convent diu Miguel E. Muñoz, cap a 1750,
que es trobava «extramuros de la villa, en el grande arraval
de San Agustín, en la mejor parte del suelo de esta población
con una grande plaza interpuesta entre el convento y el río. En
la crónica intitulada Alphabetum Agustinianum que escribió
el maestro fray Tomás de Herrera se dice que este convento
se fundó en el año 1270 a dirección de fray Raymundo (de
Canal), prior del convento de Aguas Vivas, y que el rey don
Jayme el Conquistador le dotó en muchos vienes raíces, cuio
dominio directo conserva aún el convento, y costeó la yglesia,
claustros, oficinas y dormitorios. También se dice y conviene
contar noticias y privilegios que se hallan en el archivo de
la villa que el rey Don Jayme II, cerca del año 1312, erigió
la cofradía de San Agustín en este convento, que la dotó de

Panell ceràmic de Sant Agustí que es troba en el carrer del seu nom.

Carrer del Barri de Santa Caterina
El carrer forma part del barri del Colmenar-Germanies. El nom del carrer ja apareix en els registres de reclutament de 1776: «Calle Nueva de Santa Catalina»; a partir de
1835, ja figura en estos registres amb la seua denominació
actual. Sembla que en constituir-se en aquella època un grup
de cases al raval de Sant Agustí a la partida de l’Alquenència, i
més concretament als afores de la Moreria, es volgué recordar
a la titular del més antic i principal temple de la vila.
Carrer de la Creu
El carrer forma part del barri de l’Alquerieta. S’anomena
així des de l’1 de febrer de 1971. El seu nom fa referència al
símbol per antonomàsia dels cristians. A Alzira l’any 1901, per
tal de saludar l’entrada del nou segle, es va erigir una creu mo-

[ 150 ]

El santoral en el nomenclàtor urbà alzireny

muchas rentas y patronatos de beneficios y que después se
le agregó la advocación de San Lorenzo por un notario de ese
nombre que dejó todos sus vienes con este motivo».1 El carrer
ja apareix documentat en el padró de riquesa de 1506.

de Santa Maria). El carrer s’iniciava a la porta del temple. En
el padró de riquesa de 1573 este tram del primigeni carrer
Major ja apareix amb el nom de carrer Major de l’Empedrat
fins que en 1862 començà a figurar en els padrons municipals
d’habitants amb la seua denominació actual.

Carrer Major de Santa Caterina
És el carrer Major per antonomàsia de la ciutat. Forma part del barri de la Vila - Sant Roc. Fou durant molt de
temps el carrer més important de la ciutat en el qual es concentraven un nombre important de botigues. Constituïa un
eix que unia pràcticament els ponts d’entrada i eixida de la
vila. En ell s’instal·laren obradors, tendes i els edificis més importants juntament amb la contigua plaça de Santa Caterina
—actual de la Constitució— que va ser coneguda també com
a plaça Major o de la Vila. El carrer Major, ja apareix documentat en el segle xiii en el Llibre del repartiment. Concretant més,
este tram del primigeni carrer Major ja apareix documentat
amb la seua denominació actual en els registres de reclutament de 1835. El carrer Major rebia diversos noms, segons
els diferents trams, el pas del temps i les circumstàncies per
les quals passava; actualment són quatre els noms en què
es dividix el carrer. L’antic carrer Major, tot i ser el més llarg,
era un carrer estret.2 Les notícies sobre el carrer són constants en la documentació municipal. Només com a exemple
n’assenyalem una del Llibre dels Actes dels Jurats e Consell
de 1425: «Item, que lo archiu del scrivà sia obrat tro al carrer
Major, faent finestra en lo dit carrer a tenir bandera e altres
coses».3 El tram que du el nom de Santa Caterina es justifica
en la seua proximitat a la principal església de la ciutat.

Carrer de la Mare de Déu del Lluch
El carrer forma part del barri de Pere Crespí. Es denomina així des de l’1 de desembre de 1965. Deu el seu nom a
la patrona d’Alzira, imatge que es venerà primer a l’antic ermitori del Salvador i després al santuari erigit en el seu honor
per la ciutat, que començà a bastir-se l’any 1927.4 La Moreneta —apel·latiu amb el qual és coneguda la Mare de Déu
popularment— centra virtualment la devoció mariana dels
fills i filles d’Alzira. La Mare de Déu del Lluch, citada com a patrona en documents municipals de 1835, 1891, etc. i patrona
canònica des de 1978, va ser proclamada el 2 de juny de 1948
Alcaldessa Honorària Superior Perpètua d’Alzira, acord que va
ser ratificat pel Ple de l’Ajuntament del 30 de juliol de 2008.
Plaça de la Mare de Déu de la Medalla Milagrosa
La plaça forma part del barri de l’Hospital-Caputxins.
S’anomena així des del 27 de novembre de 2013. La devoció a la Mare de Déu de la Medalla Milagrosa la introduïren
a Alzira les Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paül que a
la nostra ciutat van regir dos establiments de caràcter assistencial, un sanitari5 i l’altre benèfic.6 A la ciutat existixen dos
associacions de la Medalla Milagrosa: una en la parròquia de
l’Encarnació de l’any 1910 i una altra en el Col·legi dels Sants
Patrons de 1934. Una imatge de la Verge Miraculosa es venera
a la seua capella del temple de l’Encarnació.

Carrer Major de Santa Maria
El carrer forma part del barri del Crist. El tram de
l’antic carrer Major que du el nom de Santa Maria es justifica
en la seua proximitat a l’església de Santa Maria (vegeu plaça

Carrer de la Mare de Déu de la Murta
El carrer forma part del barri de Venècia. Es denomina
així des del 6 de maig de 1965. Deu el seu nom a la imatge
titular de l’antic monestir jerònim alçat a la vall de la Murta

1. Miguel E. Muñoz (1753): Descripción de los pueblos, yglesias y parrochias
pertenecientes al Arzobispado de Valencia, fuera de la capital, sacado de los
originales de los archivos de dicho Arzobispado…, manuscrit C-20, Reial Acadèmia de la Història.

4. Entre 1699 i 1935 a l’ermita, i des d’este últim any i fins a l’any 1936 en
què fou destruïda, al santuari, on va ser restituïda, després de la contesa, en
l’actual talla l’any 1940.

2. Arran de la visita a la vila del rei Felip II l’any 1586 hi hagué necessitat d’adquirir dos cases per a ampliar el carrer i possibilitar el pas de la carrossa reial.

5. L’Hospital Municipal, entre 1876 i 1996.

3. Arxiu Municipal d’Alzira (AMA), Llibre dels Actes dels Jurats e Consell, 1425,
signatura 03/18, f. 21.

6. La Casa Beneficència i el col·legi dels Sants Patrons, entre 1905 i 2015.
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l’any 1401 sobre tres antigues ermites, una de les quals estava dedicada a la Mare de Déu. La Verge de la Murta es va
venerar al temple del monestir fins a l’any 1821 en què fou
traslladada a la vila degut a la desamortització del cenobi. En
1936, durant la Guerra Civil, la imatge va desaparéixer i va ser
restaurada novament al culte públic en 1954.

negut popularment com La Puríssima, que ara mateix té el
seu centre educatiu a la zona urbana de Tulell.
Plaça del Raval de Santa Maria
L’antic raval de Barralbet7 —popularment i des del
segle xviii barri de les Barraques— deu el seu nom a la contigua església de Santa Maria, referent, encara que a l’altra banda del riu, de l’illa de cases que ja existia quan la conquista de
Jaume I i que va permutar el seu nom amb la cristianització
prenent com a referència el susdit i pròxim temple. La plaça
porta este nom des del 30 de juliol de 2014.

Carrer de Nostra Senyora de Luján
El carrer, dedicat a la patrona de la República Argentina, del Paraguai i de l’Uruguai, forma part del barri de Sant
Joan. El nom del carrer es va donar l’any 1969 en record i
reconeixement d’amistat entre els pobles espanyol i argentí.

Plaça dels Reis d’Orient
La plaça pertany al barri del Crist. S’anomena així des
del 30 de juliol de 2014. Està dedicada als Sants Reis, Melcior,
Gaspar i Baltasar, savis que la tradició vincula amb Jesús a
qui oferiren or, encens i mirra representant la seua naturalesa reial, divina i humana. Els carrers anomenats dels Drets
de la Infància, de l’Unicef i la plaça dels Reis d’Orient foren
aprovats l’any 2014 en commemoració i record per ser Alzira
oficialment Ciutat Amiga de la Infància des de l’any 2004.

Carrer de la Pastora
El carrer, que forma part del barri de Sant Joan,
ja apareix documentat en els registres de reclutament de
1762. A Alzira la devoció a la Divina Pastora se centrà en
el temple exconventual de l’Encarnació on es venerava una
imatge amb la susdita advocació que ocupava una de les capelles laterals de l’església. Sembla que el carrer s’anomena
així per l’existència abans de la Guerra Civil —a un immoble
del carrer— d’un retaule ceràmic de la Mare de Déu en la
susdita advocació.

Plaça de Sa Santedat Joan Pau II
La plaça forma part del barri de la Muntanyeta del
Salvador i es localitza al cim de la mateixa, mirador natural
de la Ribera del Xúquer. Es denomina així des del 14 d’abril de
2005. El papa Joan Pau II visità el 8 de novembre de 1982 el
santuari de la Mare de Déu del Lluch, i es posà als peus de la
patrona d’Alzira en oració demanant pels afectats de la pantanada que es va produir el 20 d’octubre d’eixe mateix any i
que va afectar milers de riberencs. Després isqué a l’exterior i
es va dirigir al poble congregat a l’esplanada del temple marià.

Carrer de la Puríssima
El carrer, que forma part del barri de Sant Joan,
ja apareix documentat en els registres de reclutament de
1762. Deu el seu nom a la capella de la Mare de Déu de la
referida advocació de l’antic temple parroquial de Sant Joan
Baptista, a l’antiga Vila Nova o Moreria, que mirava a la citada via. En les seues immediacions es localitzava el portal de
la Purísima. A Alzira la devoció a la Immaculada Concepció
és antiga. Ja l’any 1663 la vila va solemnitzar la seua festa en
ocasió del decret del papa Alexandre VII a favor del culte al
primer instant de la Concepció de Maria, i en el mateix segle
xvii existia una confraria de la Mare de Déu davall esta advocació que tingué la seua seu al convent de Santa Bàrbara
dels pares franciscans. Precisament un retaule del convent
el presidia la imatge de la Puríssima. L’any 1883 les Mares
Franciscanes van fundar a la ciutat el Col·legi de Nuestra
Señora del Buen Consejo y Centro Protector de la Mujer co-

Carrer i plaça de la Sagrada Família
El carrer es localitza a la urbanització del Balcó de
la Ribera, i la plaça, al barri de la Sagrada Família. El carrer es denomina així des del 2 de novembre de 1955, i la

7. El topònim apareix en el Llibre del repartiment com a Borralbeb i Bonalbeb
i deriva de l’àrab bárr a-báb que significa ‘fora de la porta’ o ‘als voltants de la
porta’. Es referix, sens dubte, a la porta que existia en l’extrem de la vila que
comunicava el clos d’esta amb el raval de Santa Maria.
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plaça, des del 2 de maig de 1967. El carrer fa referència a la
desapareguda capella d’exercicis espirituals que al barri de
l’Alquerieta es va dedicar a Jesús, Maria i Josep l’any 1911 i
a la parròquia del mateix nom que va ser erigida a finals de
1953. La plaça pren el seu nom de la Cooperativa de Vivendes de la Sagrada Família fundada l’any 1963 pel sacerdot
José Vilar Esteve.

Carrers dedicats a Sant Antoni
Dos són els carrers dedicats a sant Antoni anacoreta.
El primer forma part del barri de Sant Judes. El seu nom ja
apareix documentat en els registres de reclutament municipal
de 1773. Deu el seu nom a sant Antoni Abat, monjo cristià
precursor de l’eretisme, considerat patró dels animals de peu
redó i, per extensió, de tots els animals domèstics. A la vila se
celebrava la seua festivitat ja a finals del segle xviii, encara que
va ser a partir de 1809 quan començà a tindre continuïtat. En
l’actualitat, i des de fa molts anys, la celebren els veïns i veïnes dels actuals carrers de Pérez Galdós, Reis Catòlics i Hort
dels Frares i ho fan en el mes de gener amb la típica foguera
que s’alça i es crema a la plaça Major, amb la benedicció dels
animals i amb una concorreguda i popular processó. El segon
carrer amb el nom del sant forma part de l’enclavament territorial de la Garrofera, i s’anomena així des del 31 de maig
de l’any 2000.

Carrer de la Sang
El carrer forma part del barri de la Vila - Sant Roc i
ja apareix documentat en un padró de riquesa de l’Arxiu Municipal de l’any 1573.8 El mateix començava a la porta de la
capella o ermita de la Preciosíssima Sang de Jesucrist que ja
existia l’any 1539 i on residia la confraria del mateix nom que
s’encarregava d’organitzar els actes que, relacionats amb la
Passió i Mort de Crist, tenien lloc a la vila. Des de les portes
d’eixa capella partia cada any, el Divendres Sant, la processó
general del Sant Soterrar, i això fins a 1778 en què, abandonat
i semiderruït l’edifici, començà a fer-se des de la plaça de Santa Maria al barri del Crist. Finalment, la capella fou demolida
l’any 1841.

Carrer i plaça de Sant Bernat
El carrer forma part del barri de Sant Judes. El seu
nom ja apareix documentat en els registres de reclutament
municipal de 1773. Està dedicat al patró local, sant Bernat,
natural de Carlet, monjo de Poblet i màrtir d’Alzira. Al segle xiii
es va erigir una ermita en el lloc del martiri a l’antiga partida
de Sompronat i en el segle xvi, en el mateix lloc, un convent
que van regir els pares trinitaris. En 1643, acollint-se a una
disposició del papa Urbà VIII, sant Bernat fou proclamat patró de la vila, patronatge que va ser ratificat canònicament,
ampliant-se a les germanes Maria i Gràcia, per la Santa Seu
l’any 1987. La plaça es troba ubicada al barri de la Vila - Sant
Roc on es va emplaçar l’any 1818 el nou convent —ja desaparegut— dedicat al sant que substituí al d’extramurs i figura
per primera vegada com a tal al padró municipal d’habitants
de l’any 1862.

Carrer de Sant Alfons
El carrer es localitza a la urbanització de Santa Marina de l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives. Es
denomina així des del 26 de maig de 2004, i pren el nom del
missioner i teòleg italià Alfons Maria de Liguori, canonitzat el
26 de maig de 1839.
Carrer de Sant Andreu
El carrer forma part del barri del mateix nom.
S’anomena així des del 20 de febrer de 1962, i pren el seu
nom d’Andrés Palop Gimeno, constructor alzireny que edificà les finques de vivendes que conformen la barriada. Cal
ressenyar com a anècdota que l’any 1766 es va col·locar la
primera pedra d’un nou temple que es pretenia construir al
raval de Sant Agustí dedicat al considerat un dels primers
apòstols de Crist.

Carrer de Sant Caietà
El carrer forma part del barri de Sant Joan. El nom
de la via es constata per primera vegada en el padró municipal de 1862. Al proper temple parroquial de Sant Joan
Baptista existia en el segle xvii una capella dedicada al sant,
nascut a la ciutat italiana de Vicenza. Segons l’expedient ge-

8. A. J. Lairón Pla (1985): Alzira. Toponímia. Imágenes y documentos, Falla
Camí Nou, Alzira, p. 68.
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Carrer de Sant Doménec de Guzmán
El carrer forma part del barri de l’Alborgí. El seu nom
va ser aprovat el 4 d’agost de 1970. La ciutat li dedicà un
carrer al sant burgalés en la commemoració del huit-cents
aniversari del seu naixement.
Carrer de Sant Eduard
El carrer s’ubica a la Urbanització de Santa Marina de
l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives. El nom del
mateix va ser aprovat el 26 de maig de 2004.
Carrer de Sant Francesc
El carrer forma part del barri de les Albuixarres - Camí
Fondo. S’anomena així des del 25 d’octubre de 1877. A Alzira
la devoció al sant d’Assís és antiga. A l’església del desaparegut
convent de Sant Agustí, al retaule major primitiu, hi era el sant
en una de les polseres. A l’església del convent de Sant Francesc,
que es localitzava entre 1539 i 1898 als peus de la Muntanyeta
del Salvador, el sant tingué capella pròpia i també a l’església
del convent de l’Encarnació. Els franciscans i, amb posterioritat,
les franciscanes i els caputxins i caputxines difongueren entre
la població la devoció al seu titular. El sant és, a més, patró de
la barriada de l’Alquerieta que tots els anys per octubre celebra
festes en el seu honor. El nom del carrer li ve donat per la seua
ubicació, ja que era el vial que enllaçava en línia recta amb el
camí que portava al desaparegut convent de Sant Francesc.

Panell ceràmic de Sant Jaume que es troba en el carrer del seu nom.

neral de confraries de 1771 que es conserva en l’Arxiu Històric Nacional, per eixes dates se celebraven festes a Alzira
en honor del sant.

Carrers dedicats a Sant Jaume
Dos són els carrers dedicats a Sant Jaume el Major.
El primer forma part del barri de la Malva. Desconeixem amb
exactitud la data d’aprovació del nom, però cal indicar que en
els padrons municipals d’habitants figura per primera vegada
l’any 1862. A principis del segle xv hi havia un altar dedicat
a l’apòstol, un dels més destacats de Jesucrist, a l’església de
Santa Caterina. També el sant estigué representat en el retaule gòtic del desaparegut temple conventual de Sant Agustí.
L’any 1892, el dia de la seua festivitat, es fundà el Círculo
Católico de Obreros de San Jaime d’Alzira. El segon carrer al
seu nom forma part de la colònia de Matamoros de l’entitat
local menor de la Barraca d’Aigües Vives. S’anomena així des
del 26 de maig de 2004.

Carrer de Sant Cristòfol
El carrer es localitza a la Ciutat del Transport. El nom
del carrer va ser aprovat el 30 de gener de 2008. A l’Edat Mitjana es documenta a la vila l’existència d’una torre i d’una
capella dedicada al sant, a la part de la vila, poc després del
portal de la Trinitat, sobre el pont de Sant Agustí que unia la
vila amb el raval. És considerat patró tant dels viatgers com
dels automobilistes. El 12 de juliol de 1953 el Sindicat Local
de Transport, que té al sant per titular, celebrà la seua festivitat amb la benedicció d’una bella imatge realitzada per
l’escultor Enric Galarza.
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Carrer de Sant Joan
El carrer forma part del barri de Sant Joan, que deu
el seu nom a l’església de Sant Joan Baptista fundada per
l’arquebisbe de València Erardo de la Marca l’any 1534 i que
fou derrocada en 1937 en el transcurs de la Guerra Civil. El
nom del carrer ja apareix mencionat en un document de
l’Arxiu del Regne de València de l’any 1540.9
Carrer de Sant Joan Bosco
El carrer forma part del barri de les Basses. S’anomena
així des de l’1 de desembre de 1977. Es va posar el nom del
sant italià vinculant-lo a la creació eixe mateix any a la
ciutat d’un Centre de Formació Professional, l’actual Institut Lluís Suñer Sanchis. El sant, que es va dedicar al rescat
d’adolescents en condició de carrer, és el patró de les escoles
de Formació Professional.
Carrer de Sant Joan de Ribera
El carrer forma part del barri de la Vila - Sant Roc.
S’anomena així des del 2 de maig de 1966. L’arquebisbe de València d’origen sevillà Joan de Ribera (1532-1611) visità la vila
en diferents ocasions. L’octubre de 1589, circumstancialment,
estigué uns dies al monestir de la Murta.10 Va iniciar l’expedient
per a confirmar la certesa i identitat de les relíquies dels sants
Bernat, Maria i Gràcia, fou un gran devot dels màrtirs alzirenys
i, segons la tradició, obsequià a la vila amb un pal·li. És tradició
escrita que el sant volgué que el blat per a fer les formes per
a l’eucaristia fora el que es cultivava a la partida alzirenya de
l’Alquenència per la seua gran qualitat. A l’església de Santa Caterina hi ha una relíquia del sant, i a l’altar cambril dels Sants

Panell ceràmic de Sant Josep que es troba en el carrer de l’Ensenyança.

Patrons del mateix temple, una imatge. Sembla que no va ser
casual la decisió de l’Ajuntament de donar el seu nom a este carrer, que es localitza al costat mateix de la plaça de Sant Bernat,
donada la relació tan estreta entre l’arquebisbe i el patró local.11

9. ARV, Mestre Racional, 986, ff. 65 i v, 66 v. i 82 r. Esmentat per V. Garés i X.
Úbeda (2016) en Senyors, bandolers i vassalls. La fautoría del duc Francesc de
Borja i els successos de Polinyà (1545), Universitat de València, València.

Carrers dedicats a Sant Josep
Tres són els carrers dedicats a l’espòs de Maria i pare
putatiu de Jesús. El primer forma part del barri de la Malva.
El seu nom figura per primera vegada en el padró municipal
d’habitants de l’any 1935. La devoció al sant en la ciutat s’ha
manifestat al llarg de la història de diverses maneres. La seua

10. Es conta un fenomen extraordinari del religiós en el monestir que relata
Vicente Vilar Hueso (1987): «Hasta hoy podemos dudar si en dicha ocasión o
en otra estancia del Patriarca en la Murta ocurrió lo que narra el beneficiado
de la Catedral de Valencia, Pedro Climent. Este sacerdote se trasladó a la Murta para tratar algún asunto con su arzobispo. Le pidió este que le ayudara en
la misa que celebró no en la iglesia, sino en una capilla del claustro. Acabada
la misa el santo permaneció elevado en el aire durante el espacio de una Ave
María con su mirada fija en el crucifijo y sus manos elevadas hacia el cielo.
Indica mosén Climent que no hubo otro testigo», en «San Juan de Ribera y el
monasterio de Nuestra Señora de la Murta», Anuari de la confraria de la Verge
de la Murta, Alzira.

11. En 1610 l’arquebisbe visità els cossos dels màrtirs en el convent dels pares
trinitaris i eixe mateix any predicà la seua festa.
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invocats popularment; patró de les causes perdudes, difícils o
desesperades i, en el nostre poble, dels bouers, que habitaven
en les rodalies de l’ermita. La seua processó, a finals d’octubre,
és una de les més multitudinàries i concorregudes de les que
se celebren al llarg de l’any en la ciutat.
Carrer de Sant Miquel
El carrer forma part de l’enclavament territorial de
la Garrofera, i s’anomena així des del 31 de maig de 2000.
El sant arcàngel és el titular de la parròquia erigida en eixa
zona del terme alzireny a finals de 1953 i de l’actual ermita
que s’acabà de construir en 1982 i on fou traslladada la seua
imatge, que amb anterioritat es custodiava en el Mas del Pou.
Carrer de Sant Ramon
El carrer forma part de la urbanització de Santa Marina a l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives. Es
denomina així des del 26 de maig de 2004.
Carrer de Sant Roc
El carrer forma part del barri de la Vila - Sant Roc. El
seu nom ja apareix registrat en la documentació municipal en
el segle xvi.13 Sant Roc, natural de Montpeller (França) és el
tradicional protector davant de la pesta i de qualsevol classe
d’epidèmies. Davant de la desaparició de les epidèmies es reconeixia la intervenció del sant. A Alzira se li va dedicar una
capella en el cor de la vila. El nom del carrer es deu, sens dubte, a la ubicació en el mateix carrer de l’ermita.14 En el segle
xviii se celebraven festes en el seu honor. El carrer és un dels
més populars i característics de la Ciutat, en el qual es concentrà bona part de les cases senyorials de la vila de l’època
foral valenciana, entre les quals l’actual casa consistorial.

Panell ceràmic de Sant Roc que es troba en el carrer del seu nom.

imatge figurava en pràcticament tots els temples i llocs de
culte. A finals del segle xvii i principis del xviii la devoció havia
arrelat. Entre 1702 i 1703 es va fundar una confraria dedicada
al patriarca que en el segle xviii era considerat un dels patrons
menors de la vila. L’any 1887 es fundà una junta de festers
del Gremi de Fusters que el tingué també per titular. El segon
carrer al seu nom forma part de l’enclavament territorial de
la Garrofera, i s’anomena així des del 31 de maig de 2000, i,
per últim, es troba el vial que forma part de la urbanització de
Santa Marina, a l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües
Vives, que s’anomena així des del 26 de maig de 2004.

Carrer de Sant Salvador
El carrer forma part del barri de la Muntanyeta del Sal15
vador. S’anomena així des del 25 de març de 1997. Deu el seu

Plaça de Sant Judes Tadeu
La plaça pertany al barri del mateix nom. S’anomena
així des del 2 de novembre de 1976. Els orígens de la veneració de sant Judes, apòstol de Crist, a Alzira es remunten a
un poc abans de 1753 quan trobem documentada al barri
una ermita dedicada al sant.12 És considerat un dels sants més

13. A. J. Lairón Pla (1985), opus cit., p. 60.
14. Desaparegué en el segle xix i en el seu lloc es col·locà un panell ceràmic
amb la imatge del sant que encara es conserva.
15. Es va conformar entre finals del segle xix i principis del segle xx als peus
de la muntanyeta del mateix nom.

12. Miguel E. Muñoz (1753), opus cit.
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nom al titular de l’ermita edificada a finals del segle xiii o principis del xiv, manada construir per l’ardiaca Pere Esplugues, que
va ser derrocada incomprensiblement l’any 1985 i on es donava culte a la imatge del Salvador, a qui la municipalitat celebrava festa cada 6 d’agost en la solemnitat de la Transfiguració del
Senyor. La barriada de la Muntanyeta del Salvador —o de Sant
Salvador— celebra festes en el seu honor al mes d’agost.

dos vies públiques porten els noms d’Anna i Emília perquè així
era com es deien les dos filles del referit constructor. Els noms
d’estos dos carrers figuren per primera vegada en el padró
municipal d’habitants de l’any 1876.
Carrer de Santa Bàrbara
El carrer, anomenat Santa Bàrbara des del 26 de maig
de 2004, forma part de la Urbanització de Santa Marina que
es localitza a l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües Vives.
A santa Bàrbara va estar dedicada l’església de l’antic convent
dels franciscans de 1539 que es localitzava al peu de la Muntanyeta del Salvador. Amb anterioritat al convent, ja en el segle
xiv, va existir allí mateix una ermita dedicada a la màrtir turca.
La vila d’Alzira votà en 1735 la festa de la santa com a festa de
guardar i la celebrava cada any el 4 de desembre.

Carrers dedicats a Sant Vicent
Són tres els carrers dedicats al dominic valencià sant
Vicent Ferrer. El més antic dels tres és el que es localitza al barri
de la Malva que comunica el carrer de Peris amb la plaça Major
d’Alzira,16 el segon és el que es troba a l’enclavament territorial
de la Garrofera17 i, per últim, el que s’ubica a la urbanització de
Santa Marina de l’entitat local menor de la Barraca d’Aigües
Vives.18 Sant Vicent Ferrer es vincula amb Alzira des de l’any
1409 en què va visitar el monestir de la Murta i, posteriorment,
per les seues estades a la vila on va predicar en 1410 i en 1413.
Amb els anys esdevingué un dels sants del devocionari local i
va ser considerat un dels patrons menors de la vila. Una de les
dos festivitats locals de la ciutat és la de sant Vicent Ferrer. A
l’església de Santa Caterina s’hi conserva una relíquia del sant.

Carrer de Santa Caterina
Forma part del barri de la Vila - Sant Roc. El nom del
carrer ja apareix documentat en els registres de reclutament
de 1773. Santa Caterina d’Alexandria, màrtir cristiana, també
dona nom al principal temple catòlic de la ciutat, que ja apareix documentat en el segle xiii al Llibre del repartiment.

Carrer de Sant Vicent de Paül
El carrer forma part del barri de l’Hospital-Caputxins.
S’anomena així des del 2 de maig de 1967. El sant francés es
vincula a la ciutat a través de la Congregació de les Filles de la
Caritat que duen el seu nom i que regentaren a Alzira dos establiments: la Casa Beneficència i el Sant Hospital. Una imatge
del sant formà part del retaule de la Miraculosa de la capella del
Col·legi dels Sants Patrons. La parròquia de l’Encarnació posseïx
una relíquia del sant des del 28 de febrer de 1999.

Carrer de Santa Llúcia
El carrer forma part del barri del Crist. S’anomena així
almenys des de 1573 quan ja consta al padró de riquesa d’eixe
any que es conserva a l’Arxiu Municipal. El nom del carrer prové de l’antic convent de Santa Llúcia, ubicat en este carrer,
fundat l’any 1536 per una comunitat de monges agustines
que tingué vida fins a la desamortització de 1820. Al costat
del convent, i com a conseqüència del llegat del patrici mossén Bernat Joan Guerau, es va constituir amb caràcter públic
el 13 de febrer de 1642 l’Hospital de Santa Llúcia. Només es
conserva el claustre i la portalada renaixentista del convent.

Carrers de Santa Anna i de Santa Emília
Formen part del barri dels Sants Patrons i conformaven la zona que popularment es coneixia com les Casetes de
Paco, denominació que prové del nom del seu constructor. Les

Plaça de Santa Maria
Forma part del barri del Crist. Desconeixem amb
exactitud la data de l’acord municipal que donà el nom oficial a la plaça, però cal indicar que en els padrons municipals
d’habitants figura per primera vegada l’any 1935. La plaça
deu el seu nom a la desapareguda església de Santa Maria que

16. Es denomina així des del 9 d’octubre de 1939.
17. Es denomina així des del 31 de maig de 2000.
18. Es denomina així des del 26 de maig de 2004.
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del 15 de maig de 1952. El nom del barri li ve donat pel paratge pròxim al grup de vivendes conegut per el Garrofer del
Bonaire i amb la intenció de donar-li connotació cristiana
s’aprovà la denominació de Santa Maria del Bonaire, advocació de la Mare de Déu —amb origen a l’illa de Sardenya—
també coneguda per Buenos Aires o del Buen Aire.20
Carrer de Santa Rita
Forma part del barri del Raval de Sant Agustí - Escola Pia. El nom del carrer ja apareix documentat en el padró
de veïns de la vila de l’any 1798. La devoció a santa Rita de
Càssia a Alzira resta vinculada al temple del contigu i ja desaparegut convent de Sant Agustí (1270-1936), on hi havia
una imatge seua. Els pares agustins del convent contribuïren
a fomentar la devoció a la santa i això, sens dubte, per haver
pertangut a la rama femenina del seu orde. Un panell ceràmic amb la imatge de la santa del segle xviii testimonia el
nom del carrer.
Carrer de Santa Teresa
Forma part del barri de la Vila - Sant Roc. Es denomina així des del 9 d’octubre de 1922.21 A la parròquia de Santa
Caterina es va establir l’any 1879 l’arxiconfraria de les Filles
de Maria i Santa Teresa de Jesús.22 De la santa d’Àvila, doctora
de l’Església, van haver-hi imatges al referit temple i, abans de
la Guerra Civil espanyola, als temples desapareguts de Santa
Maria i de Sant Agustí.

Panell ceràmic de Santa Rita que es troba en el carrer del seu nom.

ja apareix documentada al segle xiii al Llibre del repartiment
i a la Crònica de Jaume I. El monarca, estant malalt, disposà
que en cas de produir-se el seu òbit a la vila, el soterraren en el
susdit temple que també era conegut entre els alzirenys com
a església del Crist de la Verge Maria on es venerà un crucificat
al qual el poble professà entre el segle xvi i la primera mitat
del segle xx una gran devoció. L’església fou derrocada l’any
1949, i el seu campanar, en 1957.

Carrer de Santa Teresa de Jesús Jornet
Forma part del barri de l’Alborgí. S’anomena així des
del 10 d’octubre de 1978. Deu el seu nom a la religiosa Teresa

20. A Alzira existixen tres carrers vinculats d’alguna manera amb l’Argentina; el carrer de Buenos Aires (capital), el carrer de Nostra Senyora de Luján
(patrona de la nació) i el carrer de Santa Maria del Bonaire (venerada a la
capital). Potser la ciutat d’Alzira volgué recordar els nombrosos immigrants
espanyols que s’establiren a este país.

Carrer de Santa Maria del Bonaire
Forma part del barri del mateix nom,19 denominat
també popularment La Graella. El carrer s’anomena així des

21. Eixe dia, en la commemoració del tercer centenari de la canonització de
Santa Teresa de Jesús, l’Ajuntament —a instàncies i proposta del veïnat del
carrer— aprovà el nom de la santa per al vial que fins a eixa data s’anomenava oficialment Calle de la Soberanía Nacional.
22. Juan J. Sanz Maseres (2010): «La Achicofradía de las Hijas de María Inmaculada y Santa Teresa de Jesús de Alzira», El Seis Doble, 11 de desembre
de 2010.

19. L’any 1948 l’Ajuntament inicià un estudi d’ubicació per a la construcció
d’un grup de vivendes protegides i el 15 de maig de 1952 encarregà l’estudi i
redacció del projecte i aprovà el nom. Va ser inaugurat el 18 de juliol de 1958.
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de Jesús Jornet i Ibars (Aitona, Lleida 1843 - Llíria, València
1897), fundadora de la congregació de les Germanetes dels
Ancians Desemparats. El nom se li va donar al carrer per ser
contigu a l’Hogar Santa Teresa Jornet, que fou inaugurat el 21
de juny de 1967 i que va substituir l’antic asil del carrer de
Sant Roc (1883-1967).

Conclusions
Tal com s’ha pogut comprovar a través de les dades
assenyalades, pel que fa a l’antiguitat, hem de referir-nos com
a carrers primigenis del nomenclàtor de vies públiques, i que
ja figuren documentats en el segle xiii, a la plaça de Santa
Caterina —l’actual de la Constitució i sempre, popularment,
de Santa Caterina— i el carrer Major, independentment dels
seus trams amb diferents noms posteriors: Santa Maria, Santa
Llúcia, Sant Roc i Santa Caterina; al segle xvi tenim constància
del carrer Major de Sant Agustí, del carrer de la Sang, del carrer de Sant Joan, del carrer de Santa Llúcia i del carrer de Sant
Roc; al segle xviii dels carrers del barri de Santa Caterina, de
la Pastora, de la Puríssima, de Sant Antoni, de Sant Bernat, de
Santa Caterina i de Santa Rita; al segle xix dels carrers Major
de Santa Caterina, Major de Santa Maria, de Sant Caietà, de
Sant Francesc, de Sant Jaume, de Santa Anna, de Santa Emília
i de les places de Sant Bernat i del Sufragi; al segle xx dels
carrers de Santa Teresa, Sant Josep, Sant Andreu, Santa Maria
del Bonaire, la Mare de Déu del Lluch, la Mare de Déu de la
Murta, Sant Joan de Ribera, Sant Vicent Ferrer, Sant Vicent de
Paül, Joan XXIII, Nostra Senyora de Luján, Sant Doménec de
Guzmán, Sant Joan Bosco, Santa Teresa de Jesús Jornet, Sant
Salvador, del carrer i plaça de la Sagrada Família, de les places
de Santa Maria, de Sant Judes Tadeu i de la plaça de Jesús i de
l’avinguda dels Sants Patrons; i ja en el present segle xxi dels
carrers de Sant Alfons (la Barraca d’Aigües Vives), Sant Antoni
(la Garrofera), Sant Cristòfol, Sant Eduard (la Barraca d’Aigües
Vives), Sant Jaume (la Barraca d’Aigües Vives), Sant Josep (la
Garrofera i la Barraca d’Aigües Vives), Sant Miquel (la Garrofera), Sant Ramon (la Barraca d’Aigües Vives), Sant Vicent (la
Garrofera i la Barraca d’Aigües Vives) i Santa Bàrbara (la Barraca d’Aigües Vives), les places de Sa Santedat Joan Pau II, la
Mare de Déu de la Medalla Milagrosa, del raval de Santa Maria
i dels Reis d’Orient i, finalment, la rotonda de les Tres Púrpures
d’Alzira, en al·lusió a l’obra de 1722 de Jaume Cervera sobre
els germans Bernat, Maria i Gràcia, sants patrons de la ciutat.
Cal assenyalar, així mateix, que foren els edificis, els
espais religiosos —més que les devocions— els que en un
principi donaren el nom a carrers i places, tal com es pot comprovar amb l’existència dels temples de Santa Caterina, Santa
Maria i Sant Joan, el convent de Sant Agustí i les capelles o

Avinguda dels Sants Patrons
Forma part del barri del Raval de Sant Agustí - Escola
Pia. S’anomena així des de l’1 d’abril de 1966.23 Deu el seu
nom als sants patrons de la ciutat, els germans Bernat, Maria
i Gràcia, que es troben presents en esta avinguda als casalicis
del desaparegut pont de Sant Bernat, anteriorment de Sant
Agustí. Arran de col·locar-se en el pont l’any 1717 els casalicis
amb les imatges dels patrons, el pont seria conegut popularment com a pont de Sant Bernat. Les imatges les van sufragar
els patricis locals Jaume Cervera24 i Nicolau Bas25 i foren costruides per l’escultor Francesc Vergara, el Vell.
Plaça del Sufragi
Forma part del barri de la Vila - Sant Roc. Els alzirenys i alzirenyes l’anomenen de manera popular la plaça del
Sufrage o del Sofrage indistintament. Desconeixem la data
de l’acord que dona el nom a la plaça, però cal assenyalar que
figura per primera vegada en el padró municipal d’habitants
de 1851. Deu el seu nom a la desapareguda capella o ermita
de la Mare de Déu del Sufragi, que fou erigida l’any 1753 al
costat del desaparegut cementeri de la parròquia de Santa
Caterina i derrocada l’any 1967. En esta parròquia tenia la
seua seu la unió o confraria de la Mare de Déu del susdit títol, que amplià amb els anys la seua intitulació en incorporar
una imatge processional de Jesús Natzaré que ix durant la
Setmana Santa.

23. Amb anterioritat —a proposta del llavors president de l’arxiconfraria dels
Sants Patrons— s’havia aprovat (1 d’agost de 1963) per a este vial el nom de
Gran Vía de los Santos Bernardo, María y Gracia.
24. Canonge de la catedral de València, autor de Las Tres Púrpuras de Alzira,
Bernardo, María y Gracia. Vida y martirio de los tres santos hermanos (1702).
25. Jurisconsult, juriste i escriptor, autor de Theatrum Iurisprudenciae forensis
Valentinae.
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ermites de la Puríssima Sang i de Sant Roc, i que va ser una
miqueta més tard, ja a partir del segle xviii, quan ho feren les
imatges i/o les devocions de la Mare de Déu i del nombrós i
divers santoral (la Puríssima, la Divina Pastora, sant Antoni,
sant Bernat, santa Rita, etc.). No obstant això, la major part
de noms del santoral es corresponen amb els segles xx i xxi i
cal destacar que durant el franquisme (1939-1975) es donaren nom a quinze vies públiques relacionades amb el santoral.
Els espais de religiositat més o menys recents que,
d’una manera directa o indirecta, es vinculen amb els carrers i
places de la ciutat són la capella del Crist de la Verge Maria, el
Campus Universitari Mare de Déu del Lluch de la Universitat
Catòlica de València, les parròquies de l’Encarnació, dels Sants
Patrons, de la Mare de Déu del Lluch i de la Sagrada Família,
els col·legis de la Puríssima, dels Sants Patrons i de la Sagrada
Família i l’escola de Santa Maria d’Aigües Vives i el Reial Santuari de la Mare de Déu del Lluch.
Per a acabar, cal puntualitzar que els carrers alzirenys
de Sant Marcial i de Sant Quintí corresponen a dos batalles
de la Guerra del Francés i no al santoral pròpiament dit; que
el carrer de Pius XII fa referència a un papa que, tot i ser venerable, no és sant; i, finalment, que el carrer de l’Esperança
no fa referència a la Mare de Déu del susdit títol que va ser
venerada a Alzira entre els segles xiv i xix sinó a una de les tres
virtuts teologals —fe, esperança i caritat— amb les quals el
cristià viu la seua relació amb Déu.
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El nucli urbà actual de Castelló es pot considerar com
un text llegible, comentable i analitzable. Des del punt de vist
de la semiòtica un text és tota estructura basada en la interrelació de signes portadora de significat. Els carrers, les cases,
els monuments, el perfil horitzontal, la trama urbana, els rètols,
els semàfors, etc., ens parlen, ens diuen coses sobre nosaltres
mateixos, sobre la nostra història, sobre la situació social i econòmica, sobre els nostres valors i sobre la nostra identitat col·
lectiva. Esta perspectiva permet fer una anàlisi, per exemple,
de l’estructura urbanística de pobles i ciutats. Ací ens interessa,
però, la lectura d’aquells elements portadors de significació
simbòlica: banderes, monuments, edificis públics i, per descomptat, el nomenclàtor urbà. Peter Stachel distingix entre «la
memòria en l’arquitectura» i «la memòria per l’arquitectura».
La primera és la lectura històrica de l’espai urbà, i la segona fa
referència a aquells elements urbans que de manera intencional evoquen el passat històric i tracten de rescatar de l’oblit
persones o esdeveniments que les elits polítiques o culturals
consideren rellevants. La retolació de carrers i places forma part
de la segona.1 Sánchez Costa parla dels nomenclàtors urbans
com a «lugares de la memoria y vitrinas identitarias».2

Posar nom a les vies públiques té una finalitat pràctica. Ho demana l’estadística, però també el veí o el visitant,
siga per a localitzar millor una casa o siga per a poder moure’s
per les zones urbanes (la vialitat, segons Ildefons Cerdà).3 Però
des que les autoritats locals i estatals es posaren a regularitzar
i a controlar el nomenclàtor urbà, l’han usat com un instrument de transmissió de valors i d’idees. La toponímia urbana
és constructora de la identitat col·lectiva. Les vies públiques
i, en general, qualsevol lloc o espai públic, esdevenen espais
polítics commemoratius.4 Cada govern municipal, de forma
més o menys conscient, ha tractat de convertir l’espai urbà
en espai de la memòria. Cada nom ens informa de la ideologia, el pensament o les idees dominants de l’època en què va
ser fixat. En adjudicar el nom a un carrer el governant ens diu
què cal recordar i què no, què cal rescatar de l’oblit del temps
i què no. Sánchez Costa diu que l’onomàstica urbana traça un
mapa de memòria ciutadana o que teixeix un tapís de memòria històrica en l’imaginari col·lectiu.5

3. Ildefonso Cerdá (1867): Teoría general de la urbanización, y aplicación de
sus principios y doctrinas á la reforma y ensanche de Barcelona, t. i, Madrid:
Imprenta Española.

1. Cf. Peter Stachel i Peter Rudolf Jaworski (eds.) (2007): Die Besetzung des
öffentlichen Raumes. Politische Plätze, Denkmäler und Strassennamen im europäischen Vergleich, Leipzig: Frank&Time.

4. Luis G. Martínez del Campo (2009): «La construcción de identidades colectivas a través de la toponimia urbana: el nomenclátor callejero de Zaragoza
en 1860 y 1940», Universo de micromundos: VI Congreso de Historia Local de
Aragón, Saragossa: IFC, pp. 203-220.

2. Fernando Sánchez Costa (2009): «Los mapas de la memoria: nombres de
calles y políticas de memoria en Barcelona y Madrid» [en línia], Hispania
Nova: Revista de Historia Contemporánea, 9, pp. 191-218, http://hispanianova.rediris.es/9/articulos/9a008.pdf (consulta: 14 gener 2021).

5. Sánchez Costa, op. cit., p. 195.
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Antropònims en el nomenclàtor urbà oficial (2021)
LOCALS 1

LOCALS 2

VALENCIANS

SANTS

ALTRES

Baltasar Monroig
Elies Varó

Carlos Carbonell
el doctor Federico
Picornell
la germana Assumpció
el mestre Ayllón
el mestre Fayos
el pintor Estruch

Ausiàs Marc
Blasco Ibáñez

Sant Doménec
Sant Josep

Cervantes
Colom

Escalante
Jaume I
Jaume Roig
Joanot Martorell
Mariano Benlliure
el mestre Giner
el mestre Serrano
el Palleter
els Roders
Vicent Andrés Estellés

Sant Rafael
Sant Roc
Sant Vicent
Santa Bàrbara
els sants de la Pedra

el doctor Fleming
Ramón y Cajal
Espronceda
Felip II
Hernán Cortés
Pizarro

Francisco Benetó
Franco
Gaspar Valentí
Josep Talens
Pajaron
el practicant Pepe Roig
Pere Calp
Pérez Cabello
Pérez Valls
Pla Rubio
Remigio Sanchis
el reverend Juan Vidal
Salvador Gil
Salvador Pons
el Síndic Casanova
el sociòleg Joan Lluch
Soler i Estruch
Tomàs Estruch
Virgilio Bernabeu

Lectura sincrònica del mapa urbà
El mapa urbà de la memòria es pot llegir de manera
sincrònica i diacrònica. Llegir i interpretar la llista actual de
noms de vies públiques és la manera sincrònica. Observem, en
primer lloc, els antropònims que podem trobar actualment en
el nomenclàtor oficial de Castelló.
De les 124 denominacions actuals, 54 són noms de
persona, que fan el 43,5% del total, un percentatge inferior al
mostreig de Barcelona (48%) i Madrid (55%).6 Un poc menys
de la meitat (25) són naturals de Castelló (locals 1) o vinculats molt estretament a la història del poble (locals 2).7

Hauré d’explicar un poc la denominació del carrer de
Franco. Des del segle xvi apareix aquest nom per a un carrer
del nucli antic que també va rebre el nom de Guill i dels Censals. Els Franco són un llinatge localitzat a Castelló des d’aquell
segle que encara perviu i ha donat figures tan il·lustres com
Francesc Franco, metge del rei de Portugal, i l’il·lustrat Vicent
Ignasi Franco. Cap problema, fins que el general Franco es va
alçar contra la República. Àlvar Sentandreu informa de la preocupació de la Comissió Gestora de l’Ajuntament durant la
Guerra Civil en veure que el nom d’aquest carrer podia induir
a pensar que Castelló l’havia dedicat al general sublevat.8 En
la sessió del Ple del 8 de juliol de 1937 es va proposar de dedicar a Largo Caballero la via pública «que lleva el nombre de

6. Sánchez Costa, op. cit., p. 201.
7. Podeu trobar les biografies dels castellonencs en el web carrerhistoria.com
(consulta: 14 gener 2021), un projecte que recupera el llegat dels castellonencs il·lustres a través de la toponímia urbana.

8. «El carrer Franco, una història que continua», El Punt-Castelló, València.
Hermes Comunicacions, setembre 2004, p. 2.
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Resta de denominacions en el nomenclàtor oficial (2021)
Geografia política

Partides rurals

Geografia - altres

Valors i símbols

Edificis i institucions

Altres

Alacant
Albalat dels Sorells
Alberic
Alcosser
Argentina
Castelló d’Empúries
Castelló de Farfanya
Castelló de la Plana
Castelló de Rugat
Castellonet de la Conquesta
Castellonroi
Cuba
les Filipines
Gibraltar
el País Valencià
Sant Joan de l’Énova
València

l’Almassereta
l’Almenà
l’Arcon
el Castellet
la Font Amarga
la Graveta
el Miragall
Montolivet
les Moreretes
l’Olivereta
la Paixarella
el Pla
el Racó de Cifre
el Racó del Teular
les Sendes
la Serreta Manta
la Serreta Utxera
la Teixonera

Baix
Dalt
Major
el Mar
Nord
Nou
el Pedró
el Ravalet
el Riu d’Albaida
Santa Anna
la Séquia
Sud

la Constitució
les Germanies
el Llaurador
la Pau
la Senyera
el Nou d’Octubre

l’Ajuntament
el Cine
l’Ermita
Escalona
l’Església
l’Estació
la Diputació
la Lira Castellonense
el Molí
la Sang

l’Alba
Atardecer
Azahar
Las Flores
els Jocs Florals
l’Om
la Pilota

Franco por la posibilidad de equivocaciones a los mártires caídos de esta Villa en defensa de la Libertad del pueblo español
en la lucha contra el fascismo».9 La proposta no va prosperar.
Durant la dictadura els visitants no entenien per què Castelló
tenia una plaça dedicada al Caudillo i un carrer a Franco. En la
dècada dels 90 van canviar un dels rètols i van posar «carrer
de Vicent Ignasi Franco» sense cap justificació.
Crec que el carrer de Franco no es refereix a cap
persona concreta sinó al llinatge en general. En el padró de
terres i cases de 1738 Josep Franco, menor, hi té la cinquena
part d’una casa; Josep Franco, major, hi té tres parts d’una
casa; mentre que els hereus de l’escrivà Lluís Franco hi posseeixen dues cases.10 Posats a normalitzar i a fi d’evitar confusions i suspicàcies, propose que el carrer es retole amb algun
d’aquests dos noms: carrer de Joan Franco o carrer dels Franco. El primer perquè a final del segle xvi apareix en la docu-

Rètol del carrer de Franco (2016), ja desaparegut

9. Citat pel mateix autor en «Els carabiners», Programa de Festes de 2006, p. 22.
10. AMC, H-83/1.

[ 163 ]

Francesc Xavier Martí i Juan

Hi ha algunes denominacions imprecises. El nom de
Santa Anna es refereix al puig i ermita de Santa Anna, que s’albiren majestuosos des de Castelló. El nom Escalona es refereix
a la Séquia Reial d’Escalona, que és la xarxa de reg pròpia dels
castellonencs. La Sang fa referència a la capella de la Sang,
després anomenada capella de l’Aurora, un modest edifici religiós a la plaça de l’Església que encara es conserva.
Evolució de la toponímia urbana
La lectura diacrònica, en canvi, comporta un estudi de l’evolució de la toponímia urbana a través del temps.
D’esta manera podem distingir bàsicament cinc mapes de la
memòria: el mapa de l’època preestadística, el mapa restauracionista, el mapa republicà, el mapa franquista i el mapa
democràtic. Segons Azaryahu el nom dels carrers forma part
de la «infraestructura simbòlica del poder» i, per això, quan
canvia el règim polític o el Govern municipal la transformació
de la toponímia urbana esdevé una prioritat.13 De cada etapa
queden restes en les etapes posteriors.

Antic rètol del carrer del Pedró (col·lecció particular)

mentació el «carrer de Joan Franco»,11 que deu ser aquest

El substrat popular o mapa de l’època
preestadística
Durant molts segles no hi havia nomenclàtor oficial
ni calia. Castelló era només un carrer llarg —Castelló, més
llarg que redó— que de tant en tant s’eixamplava amb alguna
placeta i uns quants atzucacs perpendiculars. Els noms sorgien de forma natural, eren funcionals. En les llistes primeres
observem que hi ha uns noms que es mantenen inalterables
(l’Església, Major, l’Om, el Pedró, el Pla, el Ravalet...) i d’altres
que varien —sobretot el nom dels atzucacs—. Aquests solien
rebre el nom d’un llinatge: els Daroques, Daroquí, Fito, Franco,
Guill, Guzmán, Monroig, Portugués, Roca, Rocher, Salom, Sanchis, Uberos i Varó. També hi havia un estret de Castells, unes
cases d’Hilario i el carreró de Chinchilla. De la primera meitat
del segle xx, hi ha el carrer de Llopis i la placeta de Martines.
També podien ser reconeguts pel nom d’un habitador. En documentació del segle xvi hem trobat el nom de Joan
Franco. En la del segle xvii, Antoni Moncho (o Monroig, millor)

mateix carrer. El segon perquè fa honor a tot el llinatge. De fet
també hi ha documents on apareix carrer dels Francos.
Observem ara la resta de denominacions.
Hi ha 47 noms relacionats amb la geografia o amb
elements geogràfics. Els noms de partides rurals o paratges
naturals del terme municipal són 18, la majoria dels quals
s’han posat en temps democràtics. En alguns casos es van limitar a recuperar o confirmar noms populars, com l’Almassereta, les Moreretes i el Pla. Aquesta ha sigut la tendència de les
últimes dècades: anomenar els carrers amb noms geogràfics:
bé de partides o paratges naturals, bé de pobles o ciutats.12
Així trobem 17 topònims majors. El cas dels diversos Castelló
s’ha de relacionar evidentment amb la reivindicació del nom
de Castelló de la Ribera per al municipi.
11. José Martí Soro (1987): Historia de Villanueva de Castellón, Castelló: Ajuntament de Villanueva de Castellón, p. 255.
12. Sobre alguns topònims rurals vegeu Francesc Xavier Martí Juan (2017):
«Unes notes sobre la toponímia de Castelló (Ribera Alta)», en Emili Casanova
(ed.), Onomàstica Romànica: Antroponímia dels expòsits i etimologia toponímica, especialment de València, València. Denes, pp. 577-594.

13. Maoz Azaryahu (1996): «The power of commemorative street names»,
Environment and Planning D: Society and Space, 3, volum 14, pp. 311-330.
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i Josep Roca. En la del segle xviii, Juan Varó i Pedro Guzmán.
Semblen antics els hagiotopònims Sant Roc, Sants de la Pedra,
Sant Jaume i Santa Caterina, però només els dos primers es
mantenen en el nomenclàtor actual. Dels tres últims hi ha
sengles retaules ceràmics en la façana d’una casa de la via
pública respectiva.
L’espai que designava cada nom no estava fixat amb
claredat i era variable. Així, per exemple, carrer Major pot designar estrictament el tram que va des de l’Església fins a l’actual Auditori Municipal Rex, o bé pot referir-se en sentit ampli
a l’eix central del nucli urbà, des de la plaça de l’Església fins
al Pedró. No hi ha nomenclàtor oficial ni tampoc acords de
retolació de carrers, llevat d’un cas: el que imposa el nom de
Constitución a la plaça de l’Església l’any 1836. El llibre d’actes
del 21 d’agost d’aquell any narra amb detall el jurament de la
Constitució i la descoberta d’una làpida «quedando al descubierto el símbolo de la libertad». Tot es va fer solemnement i
complint estrictament el que exigia el decret de restauració
de la constitució de 1812.14 Aquest fervor constitucionalista
esdevé després del sotrac que va produir el saqueig dels carlistes el 23 de juliol anterior.15 Una altra incursió carlista, la de
Cucala el 21 de setembre de 1873, va trencar la làpida susdita.
Les autoritats locals no es van veure en l’obligació legal de retolar els carrers i numerar les cases fins a l’any 1860.
Abans ja es feia, com demostren els padrons d’habitants anteriors, i també hi havia unes normes vagues i puntuals des del
segle xviii que venien de Madrid. Trobem ja una regulació exhaustiva i detallada a partir de la Reial Orden de 24 de febrer
de 1860 que aprova «reglas para efectuar la rotulación de
calles y numeración de casas».16 La primera regla mana que
s’òbriga un registre de retolació de carrers, de numeració de
les cases, edificis i vivendes en cada ajuntament d’acord amb
uns models que s’hi adjunten. La dissetena consagra la castellanització: «Se procurará que en las capitales y poblaciones

donde se conserve todavía el uso de algunos dialectos, se reduzcan todos los nombres de las calles á lengua castellana».
La castellanització ja s’havia produït, encara que reduïda a l’àmbit documental i administratiu. La traducció al
castellà dels noms tradicionals de carrers i places no segueix
una regla conscient: el carrer de Baix esdevé calle Baja, però el
carrer de l’Almassereta es converteix en calle de la Almacereta
i no de la Almazarita. Igualment el carrer dels Sants esdevé calle de los Santos, però el Ravalet no es tradueix per Arrabalito.
A partir de 1902 i fins a 1979 totes les noves denominacions
que aprova la corporació municipal s’escriuen en castellà, llevat d’algun cas de nom de persona, com el d’Ausiàs March.
Des de 1979 els noms nous es retolen en valencià i es valencianitzen quasi tots els noms antics. Observe, de tota manera,
que la Direcció General del Cadastre continua usant noms en
castellà, com Iglesia, Germanías o Maestro Giner.
L’Ajuntament de Castelló no prengué en consideració
la Reial Ordre de 1860 fins al 19 de juliol de l’any següent.
Aleshores es van fixar els noms de tota la vida, més o menys
castellanitzats, i ja està. La normativa posterior només impulsa a revisar i completar. L’adequada retolació de carrers i
numeració de cases és imprescindible per a l’elaboració dels
successius censos i nomenclàtors.
Del substrat popular preestadístic resten els noms
de Franco, Pajaron, els Roders, Sant Roc, els Sants de la Pedra,
l’Almassereta, Baix, Dalt, Major, Nou, l’Om, el Pedró, el Pla, el
Ravalet, la Séquia, l’Església, l’Ermita, la Sang i la Pilota. Però
també el poble ha creat noms en època estadística que perduren: el Cine, el Molí, la Pilota, els Roders...
No s’han recuperat noms populars anteriors a 1860
com plaça de l’Herba, plaça del Convent, placeta de Santa Caterina, carrer de Sant Jaume, carrer de la Pobla... Alguns noms
de creació popular posteriors a 1860 tampoc han rebut confirmació oficial: carreró de la Ceba, carrer del Llavador, carrer
de Llopis, carrer del Mercat, Jardín del Beso.

14. Martí Soro, op. cit. p. 562.

El mapa de la Restauració
A partir de 1902 i a poc a poc les corporacions municipals de la Restauració introduiran nous noms en la nomenclatura urbana. De vegades es tracta de denominar les noves
vies públiques de l’eixample, com Castelar i Santo Domingo

15. «Despues del saqueo de Alberique y quema de la barca del Rey, se dirigió
la facción entre diez y once del día 23 á Villanueva de Castellon, donde segun
avisos, hizo otro tanto que en aquel pueblo y en los demas, dirigiéndose luego
á San Felipe, donde parece entró entre seis y siete de la tarde (El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales, núm. 272, 1836, juliol 29, p. 1).
16. Gaceta de Madrid, núm. 59, 1860, febrer 28, pp.1i següents.
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per a la Carretera. Però, en la seua gran majoria substitueixen
els noms tradicionals per noms de persones amb una biografia relacionada amb Castelló. En aquest aspecte no hi ha res
d’original, com veurem de seguida. Com ja assenyalava Fermín Caballero l’any 1844, les poblacions mitjanes o petites
només es limitaven a emular les capitals o les ciutats:

de Castellón, companyia anònima constituïda el 30 de març
de 1900 amb un capital de 60.000 pessetes per a construir i
explotar el pont d’acord amb una concessió de la Diputació
per seixanta anys. Dels 11 membres del consell administratiu
fundacional, tres van tindre un carrer dedicat (Antonio Aparicio Llorca, Salvador Montón Cubells i Domingo Mascarós
Abargues), sobre un altre hi ha un acord de dedicació que no
es va executar (Vicente Barrachina Llorca) i un altre encara
era esmentat en 1957 en una proposta de retolació de vies
públiques (Federico Soro Gregori). El segon president del consell administratiu, gendre del primer, també va gaudir d’una
retolació honorífica (Francisco Carbonell Blanco).

Las poblaciones grandes dan por lo común el
tono y la norma á las subalternas, así en estilos,
como en costumbres, civilizacion y demas: hasta
los nombres de las calles, plazas, paseos, fuentes
y demas objetos notables de los pueblos cabezas
se ven copiados en los inferiores, por mas que las
cosas sean pobre y aun ridícula imitacion de la
primordial.17

Retòrica i toponímia urbana
La retòrica de cada època ha expressat amb paraules
diverses els motius pels quals calia dedicar vies públiques als seus
fills il·lustres. El següent text de 1906, que introdueix un acord
municipal de retolació de carrers, n’és un exemple paradigmàtic:

Durant la primera dècada del segle xx un nombre
considerable d’autoritats locals espanyoles es van veure afectades per una dèria neoretoladora sense precedents. Per reials ordres de 18 de març de 1904 i 10 de febrer de 1905 es
recomanà als ajuntaments que no abusaren de tal facultat
pels perjudicis que causava al comerç, al públic en general, al
registre de la propietat i a les administracions. Però aquestes
disposicions foren lletra morta, ja que xocaren amb l’autonomia municipal.

Considerando, que al perpetuar la memoria de
tan ilustres personalidades en la forma solicitada
por los proponentes se rinde el debido tributo á la
constancia y abnegación con que aquellas personas siempre defendieron los intereses generales
de la población, aumentando su riqueza y bienestar, base de la felicidad y cultura de los pueblos;
y considerando, que es altamente moralizador y
educativo el hecho de que los pueblos agradecidos á quienes supieron conducirlos por la senda
del progreso y de la civilización labrando su futuro
engrandecimiento, rememoren las virtudes cívicas que en vida poseyeron y practicaron sus más
preciosos hijos para estímulo de las generaciones
venideras, el Ayuntamiento [...] por unanimidad,
acuerda [...]18

El pont i la toponímia urbana
En esta època s’usa la toponímia urbana com una
forma de reconeixement públic, una manera de retre homenatge i mostrar gratitud a individus que han afavorit el progrés
i el benestar de Castelló. Les elits de Castelló que s’alternaven
en les juntes de Govern de les institucions més importants
(la Séquia d’Escalona i l’Ajuntament, les primeres) creien fermament que la vila estava entrant en la modernitat i que la
millora de les comunicacions hi facilitava l’entrada. El pont
sobre el riu d’Albaida, a la carretera provincial que anava des
de l’estació de la Pobla Llarga a Sumacàrcer, inaugurat el 22
de maig de 1901, va tenir repercussió en la toponímia urbana. La iniciativa va sorgir de la Sociedad Puente de Villanueva

Els polítics locals usen la toponímia urbana amb la
mateixa finalitat amb què la monarquia concedeix títols nobiliaris: premiar els favors que la burgesia fa al poble sense deixar
d’obtenir beneficis per a ella mateixa. Així, per exemple, el 27 de

17. «Pueblos ó poblaciones», Manual geográfico-administrativo de la monarquía española, Madrid: Imprenta de don Antonio Yenes, 1844, pp. 461 i
següents.

18. Acord de l’Ajuntament de Castelló de 27 de setembre de 1906, Arxiu Municipal de Castelló (AMC) H-22/2.
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setembre de 1906 es decideix canviar els noms dels carrers del
Pedró, Major i del Pla per Domingo Mascarós, Francisco Uberos
y José Alegre Marqués, respectivament. Aquest acord mana que
es canvien els rètols i que fins i tot es facen unes còpies ampliades dels retrats dels homenatjats a fi de penjar-les a la casa
consistorial. La curiositat del cas és que l’acord anterior no es va
executar. Ho sabem per dues raons. La primera, perquè l’Ajuntament d’aquell temps era provisional i havia estat nomenat per
substituir la major part de l’anterior. El governador havia suspés
en les seues funcions l’alcalde i alguns regidors per diverses irregularitats en la gestió municipal. Les actes de l’Ajuntament
d’aquells mesos manifesten que la nova corporació no es treia
la pasta dels dits i, per tant, cal dubtar que alguns acords presos
durant aquell temps es portaren a la pràctica. La segona, perquè
uns anys després nous acords municipals retolen carrers amb
els noms d’alguns dels personatges anteriors.

Mascarós Abargues i el de Las Provincias es referia al qui fou
senador Domingo Mascarós Vicente. Per acabar, demana al
nou alcalde, Elies Llagària, «ordenase se diera cumplimiento
al aludido acuerdo, que es firme y fue tomado por adversarios
políticos de los cuatro citados señores».22
El 19 de desembre de 1914 el corresponsal del Diario
de Valencia aplaudeix la dedicació de sengles carrers a Salvador Montón i al canónigo Rocafull23 i lamenta que no se li
n’haja dedicat encara un «al insigne violinista, honra y prez de
esta tierra levantina, orgullo de este pueblo y gloria de España,
Paco Benetó».24 El violinista Benetó tingué i té el seu carrer,
però alguns anys més avant.
La primera arribada del trenet
Les gestions per tal d’aconseguir l’arribada del trenet
a Castelló també van tindre conseqüències en el nomenclàtor
urbà.25 Salvador Montón Cubells (València, segle xix - 1927), a
banda de ser soci fundador de la Sociedad Puente i patró vitalici
de la fundació del Col·legi-Asil de Sant Doménec, era accionista
de la companyia ferroviària. L’11 de juliol de 1915 va acudir a la
inauguració del nou tram ferroviari amb l’orgull de tindre ja un
carrer dedicat amb el seu nom i de ser fill adoptiu de Castelló.
Aquell dia, quan el seguici anava pel carrer del Ravalet, ben bé
podia anar amb el pit unflat, perquè aquella via pública duia el
seu nom. Va ser una decisió de la corporació municipal de 24 de
setembre de 1914 i el motiu fundat era «por las decididas y
eficaces gestiones que se ha servido realizar en consecución
de la importantísima cuanto deseada mejora del ferrocarril,
que en plazo no lejano nos pondrá en comunicación directa
con la capital y los demás pueblos afluentes á dicha via, fomentando en progresión incalculable la riqueza de este término en sus diversas manifestaciones». En 1932 el Govern
republicà local va canviar el nom del seu carrer per Pintor
Ribera. Un cas semblant al de Salvador Montón és el de Domingo Mascarós Abargues (València, 1874 – Paterna, 1936),

La toponímia urbana en la premsa valenciana
Els corresponsals locals dels diaris valencians solen
proposar dedicacions de vies públiques. En 1910, el de Las
Provincias elogia la gestió de l’alcalde Rogelio Martínez i proposa que se li dedique un antic atzucac que havia esdevingut
carrer després de l’expropiació i enderrocament d’una casa.19
El dia 7 del mateix mes i any, el d’El Pueblo qüestiona els
mèrits de Rogelio Martínez i proposa que es dedique un carrer a Domingo Mascarós. Dos dies després li contesta el de
Las Provincias i li diu que ja hi havia un acord municipal al
respecte —el de 1906, que no es va executar—.20 El mateix
corresponsal recorda en l’edició del 8 de febrer que l’acord del
27 de setembre de 1906 «hasta la hora presente, está incumplido, y tengan presente los que así proceden que los pueblos
que no saben honrar á sus hijos predilectos, tienen su nombre
propio, nombre que no merece este culto pueblo, como lo tienes demostrado en distintas ocasiones». A continuació, fa una
semblança breu dels quatre homenatjats: Domingo Mascarós,
Francisco Uberos, José Alegre i Mariano Alegre.21 El cas curiós és que el corresponsal d’El Pueblo es refereix a Domingo

22. Las Provincias, núm. 15849, 1910, febrer 8, p. 2.
23. Vicente Rocafull Vélez havia sigut rector de Castelló.

19. Las Provincias, núm. 15812, 1910, gener 2, p. 2.

24. Diario de Valencia, núm. 1363, 1914, desembre 19, p. 5.

20. Las Provincias, núm. 15819, 1910, gener 9, p. 2.

25. Vid. Martí i Juan, F. Xavier (2015): «Les vides del trenet», Centenari de
l’arribada del trenet a Castelló 1915/2015, Castelló: Ajuntament de Villanueva
de Castellón, pp. 7-17.

21. Francisco Uberos Plaza i Mariano Alegre Marqués són dos castellonencs
que havien sigut diputats provincials.

[ 167 ]

Francesc Xavier Martí i Juan

1915. Primera arribada del tren
de via estreta a Castelló

esdevé Moreno Campo; i el carrer del Molí, San José. Amb
tot, la làpida va tardar quatre anys a canviar-se. El 30 d’abril
de 1919 l’Ajuntament mana «el traslado de las [placas] que
hoy existen en dicha vía, grabadas con el nombre “Francisco
Moreno Campo”, á la que tiene dedicada este señor, llamada
antes de San José».26 Acord no executat, perquè en l’acta del
Ple de 16 de juny de 1920 es torna a disposar «la colocación
de las nuevas lápidas rotuladoras de la calle de Franco, con
este nombre, y la de San José, con el de Francisco Moreno
Campo».27 Per acabar, el 24 de gener de 1923 el carrer de Moreno Campo rep el nom d’Elies Varó, amb la qual cosa Moreno
Campo desapareix per sempre del nomenclàtor urbà.

que, a banda de ser del Consell d’Administració de la Sociedad
Puente i de posseir 236 fanecades de terra a Castelló, també
era accionista de la companyia ferroviària. Entre 1918 i 1979
el carrer del Pedró va dur el nom d’aquest senyor.
Un dels actes importants de l’11 de juliol de 1915 va
ser el descobriment de la làpida que donava el nom de Moreno Campo al carrer de Franco. El 20 de febrer anterior l’Ajuntament imposa aquest nom a l’antiquíssim carrer de Franco
—o, si voleu, dels Franco, però mai de Vicent Ignasi Franco,
ja que el carrer ja s’anomenava així, quan va nàixer ell— per
«conseguir la prolongación del ferrocarril de Alberique a esta
villa, cuya mejora tanto ha de contribuir al engrandecimiento
y prosperidad de este municipio». Francisco Moreno Campo
era director gerent de la Sociedad de los Ferrocarriles del Grao
de Valencia a Turís i nebot del primer marqués de Campo. Ell
mateix va descobrir la làpida.
Tot era retòrica i cerimonial. L’Ajuntament es va penedir ben prompte d’haver llevat el rètol de carrer de Franco.
El 12 de febrer de l’any següent recupera el nom tradicional
gràcies a un triple canvi de noms: el carrer de Moreno Campo
torna a ser de Franco; el carrer de San José (actual Elies Varó)

Acords que es perden pels calaixos
El 18 de setembre de 1918, sense estalvis retòrics,
es proposa retolar quatre carrers amb el nom de sengles benefactors:

26. AMC, H-23/8.
27. AMC, H-24/1.
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Els homenatjats o la seua família agraïen les dedicatòries en sengles cartes. Heus ací la de Balbina Soriano, viuda
d’Antonio Aparicio, escrita el 22 de setembre de 1918:

Considerando que los señores Don Vicente Barrachina Llorca, Don Salvador Gil Peris, Don Antonio
Aparicio Llorca y Don Domingo Mascarós Abargues han contribuido en diferentes ocasiones al
progreso y bienestar de la localidad en sus diversas manifestaciones, demostrando con hechos
admirables su amor a ella, haciéndose, por tanto,
acreedores á la general estimación.

Mi distinguido Sr. Alcalde:
He recibido la comunicación de V. S. fecha 19 del
actual por la que se sirve comunicarme el acuerdo
de esa Corporación dando el nombre de mi inolvidable esposo a la calle del Plá de esa Villa.

El Ayuntamiento, aprobando en todas sus partes
lo propuesto por dicha Comisión y á fin de dar
expresión viva y perdurable al reconocimiento público hacia tan honorables personalidades, acordó
por unanimidad que las calles denominadas de la
Sangre, continuación de la de Salvador Montón (a
partir de la travesía de la Carretera), Pla y Pedró,
lleven respectivamente los nombres de Vicente
Barrachina, Salvador Gil, Antonio Aparicio y Domingo Mascarós.28

Con la emoción más profunda me apresuro á
significar á Vd. la gratitud inmensa de toda la
familia por distinción tan honrosa que, si glorifica
á quienes dedicaron sus esfuerzos en pro de esa
población, enaltece todavía más al pueblo que de
modo tan patente sabe reconocer los beneficios
recibidos haciéndose digno de ellos.30

Propostes toponímiques populars
Les autoritats vilatanes de la Restauració prenen en
consideració les propostes de les associacions i dels veïns. El
28 de novembre de 1905, Eduardo Poveda i 109 veïns més
presenten una instància «solicitando se cambie el nombre de
la calle del “Ravalet” por el de Vicente Barrachina con el fin de
honrar la memoria del que en vida fué constante y entusiasta
defensor de los intereses locales»; dos dies després l’Ajuntament passa la sol·licitud a la Comissió de Policia Urbana.31 I
així quedà la cosa.
El 13 de novembre de 1918 la Federativa de Trabajadores del Campo demana que el carrer Major i la plaça de
l’Església s’anomenen Wilson y de los Aliados, respectivament.
I el 20 del mateix mes tretze veïns demanen que les mateixes
vies públiques s’anomenen Paz i Alfonso XIII. El dia 23 de desembre el consistori pren una decisió salomònica:

La dedicació a Vicente Barrachina no es va materialitzar; les altres, sí. El 16 d’octubre del mateix any la plaça
de l’Om passa a anomenar-se plaza de don Francisco Uberos Plaza, i en aquesta ocasió tampoc va executar-se l’acord.
Potser per evitar que els acords de retolació de nous carrers
s’arxivaren sense tindre efectes pràctics, la Sociedad Puente
de Villanueva de Castellón decideix pagar les làpides amb el
nom d’Antonio Aparicio, al qual s’havia dedicat el carrer del
Pla el 18 de setembre de 1918:
Se leyó un oficio del Sr. Presidente de la Sociedad
Puente de Villanueva de Castellón, fecha 17 del
actual, [...] solicitando autorización para encargarse la propia Sociedad de costear las lápidas
que habrán de rotular dicha calle con el nombre
del citado señor Aparicio, fundador que fué de la
repetida Sociedad.29

Visto el informe puesto por la Comisión Municipal
de Policía urbana á la primera petición formulada
por la Sociedad de Trabajadores del Campo «la
Federativa» en la instancia de que se dio cuenta
en la sesión última, en la cual instancia se pedía

28. AMC, H-23/8. Vicente Barrachina Llorca, advocat, gendre de Francisco
Uberos Plaza, fou, entre altres coses, regidor de l’Ajuntament de València. Salvador Gil Peris fou el fundador del Col·legi-Asil de Sant Doménec.

30. AMC H-71.

29. 1919, gener 2. AMC, H-23/8.

31. AMC 22/1.
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Carlos Soler y de Aracil va rebre l’honor de la dedicació del carrer del Mercat per acord municipal del 24 d’octubre
de 1922. L’Ajuntament, entusiasmat i pletòric d’agraïment, el
27 de desembre del mateix any aprova, a més, sol·licitar del
Govern la concessió del títol de «Marqués de Villanueva de
Castellón» al mateix senyor. Per sort tot va quedar en una
flamarada. El títol nobiliari no se li va concedir mai i el nom de
Barones de Casa Soler va ser substituït el 21 de juny de 1932
per Capitán García Hernández.36
Del mapa de la Restauració resten el carrer de Sant Doménec, el de Salvador Gil, el de Ramón y Cajal i el d’Elies Varó.

nuevamente la rotulación de la Calle Mayor y
Plaza de la Iglesia con los respectivos nombres de
Wilson y de los Aliados, se acordó por mayoría
aprobar en todas sus partes el citado informe y
en su consecuencia desestimar aquella petición
y asignar el mencionado nombre de Wilson á la
calle continuación de la de Santos y el de la Paz
á la calle de la Puebla; votando en contra de este
acuerdo los señores Gallego y Ferri.

De tota manera, l’acord no es va executar tampoc.
Els metges gaudien de molt de prestigi en aquesta
època i les autoritats tenen en molta consideració les seues
propostes toponímiques. El nom de Doctor Ramon y Cajal va
ser una proposta de l’any 1922 dels metges locals Manuel
Ibáñez Algarra, José Pérez Valls i Francisco Lacasa Pascual.32

Dictadura de Primo de Rivera
Amb la dictadura de Primo de Rivera va haver-hi una
nova allau de variacions toponímiques. El sotssecretari de
Governació, general Martínez Anido, ordenava l’any 1924 als
delegats governatius que respectaren l’autonomia dels ajuntaments en aquesta matèria. A Castelló, però, només hi ha
quatre dedicacions en aquesta època, una d’elles al general
Primo de Rivera, clar.37 Però els rètols tardaven en posar-se:
«se rotuló también una calle y una nueva avenida, que conocemos los nombres por el pregón, pero que el vecindario
no puede leer».38
Em referiré especialment al cas de la dedicació al
castellonenc Eduardo Llagària.39 El 12 de febrer de 1924, el regidor José María Palop sotmet a l’Ajuntament una proposició
per tal de denominar el carrer Major amb el nom d’Eduardo
Llagària, entre altres coses perquè «no debe olvidarse la tenaz
y constante campaña que sostuvo en el Parlamento Español,
primero para conseguir el establecimiento de la via ferroviaria de Alberique á esta villa, y después su persistente y eficaz
oposición, para impedir la prórroga que se pretendía alcanzar
por la Compañia para diferir la reanudación del tráfico en dicha línea». Eduardo Llagària Ballester (Castelló, 1869 - València, 1936) és un dels fills més il·lustres que ha donat Castelló.
Si més no, en el camp de la política, ha sigut el més destacat.

La segona arribada del trenet
El dia de la segona inauguració del trenet, 12 de novembre de 1922, es retolen dos carrers més: l’un al marqués
de Viver (Rafael Martínez Agulló y Juez Sarmiento),33 i l’altre
als barons de Casa Soler34 (llavors Carlos Soler y de Aracil).
El primer era diputat a Corts pel districte de Xàtiva. El segon
era director gerent de la companyia del ferrocarril. Un acord
de 27 de setembre de 1922 dedicava el carrer de la Séquia al
marqués de Viver. La corporació justifica la dedicació perquè
des del seu càrrec havia beneficiat el poble per motius diversos: defensa de l’arribada del trenet, implantació de l’estació
telegràfica i dotació d’un gabinet de Física i Química per a
les escoles públiques.35 La denominació va perdurar fins al 21
de juny de 1931, en què la via pública va rebre el nom de
Pablo Iglesias. L’actual plaça del País Valencià apareix en la
documentació d’aquell temps amb el nom d’«ensanche de
Marqués de Vivel».

32. La correspondencia de Valencia, núm. 18679, 1922, maig 2, p. 2.
33. Javier Paniagua i José A. Piqueras (dirs.) (2003): Diccionario biográfico
de políticos valencianos 1810-2003, València-Alzira: Diputació de València UNED d’Alzira, p. 345.

36. Martí Juan (2015).

34. Títol nobiliari pontifici, concedit l’any 1917 pel papa Pius X a Carlos Soler
y de Aracil. Va ser cònsol d’El Salvador a València. Estava casat amb Rosalia
Moreno Carbonell, neboda de Francisco Moreno Campo.

37. Diario de Valencia, núm. 4917, 1925, octubre 15, p. 2.
38. El Pueblo, 1928, desembre 8, p. 5.

35. AMC, H-24/4, 1922, setembre 27.

39. Martí Juan (2015).
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Retolacions de vies públiques (1902-1923)
Data

Nom antic

1902, gener 18

la Carretera

1906, setembre 27
(no executat)
1906, novembre 14
(1912-1915)
1913, desembre 20
1914, setembre 24
1914, octubre 17
1915, febrer 20
1916, febrer 12

1918, setembre 18
1918, octubre 16
1918, desembre 23
(no executat)
1922, octubre
1922, setembre 27
1922, octubre 24
1923, gener 24

el Pedró
Major
el Pla
l’Església
el Molí (?)
(la Gran Via)
Nou
la Ceba
el Ravalet
l’Almassereta
Franco
Moreno Campo
San José
Molí
la Sang
continuació de Salvador Montón
Pla
el Pedró
l’Om
la Pobla
continuació dels Sants
l’estret de Castells
la Séquia
el Mercat
Moreno Campo

Nom nou
Castelar
Santo Domingo
Domingo Mascarós
Francisco Uberos
José Alegre
Mariano Alegre
Emiliano Iglesias (?)
la Estación
San José
Santo Domingo (travessia)
Salvador Montón
el Canónigo Rocafull
Moreno Campo
Franco
Moreno Campo
San José
Vicente Barrachina (no executat)
Salvador Gil
Antonio Aparicio
Domingo Mascarós
Francisco Uberos (no executat)
la Paz
Wilson
el Doctor Ramón y Cajal
el Marqués de Vivel
los Barones de Casa Soler
Elías Varó

carta a l’alcalde on renuncia al seu càrrec d’assessor jurídic
de l’Ajuntament i demana que deixe de retolar-se un carrer
amb el seu nom. Què va passar? No ho sé, però no seria res
bonic. Potser la carta només era la manifestació d’un «temperamento muy exaltado», característica que li atribuïa anys
després la necrològica de Las Provincias.
La memòria d’Eduardo Llagària va ser víctima de la
normalització toponímica. El 3 d’agost de 1979 el carrer Major recupera el seu nom tradicional i Eduardo Llagària dona
nom al carrer dels Sants, que fins aleshores s’anomenava José

No solament va ser diputat, sinó també alcalde de València
en diverses ocasions. Tant la seua trajectòria política com la
seua vida personal presenten aspectes molt curiosos i, fins i
tot, novel·lescos. També la trajectòria toponímica del seu nom
és bastant significativa.
L’advocat Llagària va posar la seua xarxa de relacions
al servei de la causa del trenet abans, durant i després de les
seues inauguracions. Va tractar d’afavorir sempre el seu poble i,
malgrat tot, les autoritats de Castelló no l’han honorat com es
mereix. Ja li va passar en vida. El 14 de gener de 1928 envia una
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Retolacions de vies públiques (1924-1929)
Data
1924, febrer 12
1925, octubre 14
1927
1929, desembre 31

Nom antic o previ
Major
avenida de la Estación
Sant Jaume
l’Om

Antonio. Però el 28 de maig de 1980 el carrer dels Sants recupera també el seu nom popular i, per tant, el nom de l’advocat
desapareix del nomenclàtor urbà. Aquell mateix Ajuntament
pel març d’aquell mateix any va proposar el seu nom per a
l’institut nou, però la idea no rebé el suport del claustre de
professors ni dels pares d’alumnes.
De la dictadura de Primo de Rivera només resta el
carrer dedicat al Mestre Fayos, il·lustre director de la Lira Castellonera en la seua època daurada.40

Nom nou
Eduardo Llagaria
el General Primo de Rivera
el Maestro Fayos
Francisco Carbonell

célebres en las artes y en las letras y algunos son
hijos de la población.41

Eulogio Puig Usina fou l’autor principal del nomenclàtor republicà. En les pàgines de Cultura, editada pel Consejo Local de Primera Enseñanza, apareixia una secció anomenada «Los nombres de nuestras calles», on es difonia la
biografia d’aquelles persones amb un carrer dedicat a Castelló. Un dels seus objectius era «que la vida de los insignes
varones, cuyos nombres rotulan algunas de nuestras calles,
sean alto ejemplo moral, faro luminoso que oriente y guíe a
nuestra juventud, despertando, en ella, la noble emulación y
el loable propósito de continuo mejoramiento».42 La secció, la
va començar el mestre Manuel Viña Garcia, i la va continuar
Andrés Moreno Martínez. Eulogio Puig concebia la toponímia
urbana no solament com una eina pràctica que responia a la
necessitat de donar nom als espais urbans, sinó també com
una eina de difusió dels ideals polítics, culturals i educatius
del republicanisme.
Les autoritats republicanes també són sensibles
a les propostes d’individus o col·lectius. El 12 de maig de
1931 es dedica el carrer de Sant Roc al metge Pérez Cabello
a petició del president de l’Obrera. El 7 de juliol de 1931
el carrer de la Sang rep el nom de Gómez Ferrer a petició
del metge Francisco Lacasa Pascual. El 26 de novembre de
1931 el carreró de Chinchilla esdevé calle del General Villacampa, a petició dels veïns del mateix carrer. Altres vega-

1. El mapa republicà
Els canvis que es produeixen durant la Segona República tenen un objectiu diferent. Es tracta d’introduir un paradís urbà republicà i, com que canviar la realitat costa molt,
prefereixen canviar els noms. Eulogio Puig Usina, secretari de
l’Ajuntament, ho justificava així:
Por exigirlo las modernas tendencias políticas en
sesiones del 21 y 31 de junio y 13 de septiembre
se acordó cambiar las denominaciones antiguas
de la mayoría de las calles de la población por
otras modernas y más en consonancia con el espíritu de nuestros tiempos haciendo desaparecer
nombres que se sostenían por la tradición pero
que no contenían expresión alguna de la voluntad
popular ni significación histórica. En cambio con
las nuevas denominaciones se exalta el patriotismo porque se evocan nombres de personalidades

41. Memoria de Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva de Castellón, correspondiente al año 1932, 1933, maig 25 (AMC, 1285/3).

40. Francesc Xavier Martí Juan (2014): «L’edat daurada de la Lira Castellonera
(1925-1951)», en Rafael López Andrada (ed.): Actes de la XV Assemblea d’Història de la Ribera. Benimodo, 2012, volum monogràfic: La música a la Ribera de
Xúquer, Benimodo: Ajuntament de Benimodo, pp. 133-163.

42. Cultura, núm. 48, Consejo Local de Primera Enseñanza, Castelló, 1935,
gener 13, p. 2.
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Retolacions de vies públiques (1931-1936)
Data
1931, maig 12
1931, juliol 7
1931, novembre 26

1932, juny 21

1932, juny 30

1932, setembre 13
1933, febrer 9
1935, setembre 26
1936, febrer 20
1936

Nom antic o previ
Sant Roc
la Sang
Chinchilla
Major (del cine Rex a la plaça de l’Om)
Santo Domingo (carrer i travessia)
l’Ermita
los Barones de Casa Soler
el General Primo de Rivera
el Marqués de Vivel
l’Església
l’Ermita (carrer)
els Roders
Baix
Pajaron
els Sants de la Pedra
el Convent (carrer)
Chinchilla (travessia)
el Viacrucis
La Pobla
Sant Roc (plaça)
Salvador Montón
la Pilota
Dalt
el Convent (plaça)
--el Cine (placeta)
(cases d’Hilario)
el Cine (carrer)
continuació del Pedró
la Pilota o l’Obrera (atzucac)
-prolongació de Gómez Ferrer
Lerroux
San José o Molí
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Nom nou
Pérez Cabello
Gómez Ferrer
el General Villacampa
Blasco Ibáñez (carrer)
el Capitán Galán (carrer i travessia)
el Catorce de Abril
García Hernández
la Libertad
Pablo Iglesias
la República
Cervantes
Echegaray
Ferrer Guardia
Gil y Morte
Lerroux
el Maestro Ripoll
Mariana Pineda
Mariano Benlliure
Pérez Galdós
Pi y Margall
el Pintor Ribera
el Pintor Sorolla
Rizal
Salmerón
Eduardo Escalante
Espronceda
Joaquín Costa
el Maestro Serrano
Marcelino Domingo
el Maestro Giner
Pla Rubio
Francisco Benetó
Cossío
el Periodista Sirval
Filiberto Garrido

Francesc Xavier Martí i Juan

Retolacions de vies públiques en 1939
Data

1939, octubre 18

1939?
1939?

Nom antic o previ
la República
el General Villacampa
Filiberto Garrido
Castelar
Pi y Margall
Rizal
Marcelino Domingo
Blasco Ibáñez (carrer)
el Maestro Ripoll
el Capitán García Hernández
Pérez Galdós
Mariana Pineda
Joaquín Costa
la Libertad
el Periodista Sirval
Ferrer Guardia
Salmerón
el Catorce de Abril
el Capitán Galán (carrer i travessia)
Pablo Iglesias

des la Corporació va adoptar la tàctica de deixar-ho per al
moment oportú:

Nom nou
el Generalísimo o Caudillo
el General Aranda
el General Fanjul
el General Goded
el General Moscardó
el General Millán-Astray
el General Mola
el General Queipo de Llano
el General Sanjurjo
Calvo Sotelo
Carlos V
el Conde de Rodezno
el Duque de Alba
la Falange
José Antonio
el Marqués de Sotelo
los Mártires de la Revolución
los Navarros
Santo Domingo (carrer i travessia)
Ramón Talens

va dictar unes instruccions el 22 de setembre de 1937 a fi
d’evitar els excessos.46
De l’estrat republicà resten els noms de Pérez Cabello, Cervantes, Mariano Benlliure, Escalante, Espronceda, el
Mestre Serrano, el Mestre Giner, Francisco Benetó i Pla Rubio.

Se dio cuenta de una solicitud firmada por Filiberto Estrela Aznar43 y otros que interesan se
rotule una calle de esta población con el nombre
de Ricardo Hernández García44 y la corporación
por unanimidad acuerda aceptar la iniciativa para
cuando exista una calle adecuada.45

2. El mapa franquista
En acabar la Guerra Civil, les noves autoritats es donaren pressa per substituir tots els noms que sonaren a roig i
ompliren els carrers de noms de militars, a fi de recordar-nos
a tota hora que des de llavors Espanya esdevenia un cuartel. Complien una ordre promulgada a Burgos el 13 d’abril de
1938, que serà la norma durant molts anys.
Va haver-hi noves retolacions en 1950, 1951 i 1956.
Una gran proposta de retolació de noms de carrers, redactada

En alguns pobles continuaren els canvis de noms durant la Guerra Civil. La República va considerar que els constants canvis podien pertorbar la vida ciutadana i, per tant,
43. Barber i músic (Castelló, c. 1882 - 1946, juny 14). Pare de l’insigne violinista Filiberto Estrela Llopis i del catedràtic d’Espanyol a Kiev (Ucraïna) Rafael
Estrela Llopis.
44. Violinista de l’Orquestra Simfònica a Madrid, deixeble predilecte del mestre Arbós; natural de Castelló, c. 1899, va residir uns anys a Buenos Aires.
45. Llibre d’Actes de l’Ajuntament, 1933, juliol 20 (AMC, f. 9v).

46. Gaceta de la República, núm. 266, 1937, setembre 23, p. 1189.
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per Amadeo Romà, es va debatre en la sessió del 27 de desembre de 1957. Es proposava la retolació de catorze carrers
nous. La majoria dels noms proposats corresponien a persones relacionades amb Castelló. Heus ací com es justificava la
dedicació d’alguns d’ells:

i els de l’àmbit de la sanitat; hi ha alguns sants i capellans;
completen la llista alguns noms de lloc.
Cap a final de 1977 un grup de persones confeccionà i col·locà uns rètols de factura manual en tots els carrers
del poble amb els noms populars, tradicionals i en valencià.
L’Ajuntament tardofranquista ho va tolerar, i un comentari
oficialesc va aparéixer en el butlletí municipal. Es reconeix
que ja hi ha una opinió general favorable a la normalització
toponímica:

b) Que don Manuel Peris, don Ricardo Martí Caldés y don Federico Soro fueron hombres públicos
castellonenses de intachable conducta; los cuales
dedicaron sus mejores años al buen gobierno y
administración de los intereses comunales.47

A cualquiera que le pidas opinión, te dirá que es
partidario de los nombres antiguos de las calles
y plazas; este parecer se basa en razones de tipo
sentimental, y en otras de orden práctico: todos
saben donde está la plaza de l’Om (o de l’Olm), y
muy pocos la plaza de Francisco Carbonell.50

c) Que el cura Aparisi y Maestro Marco fueron
dos hombres dedicados exclusivamente, con todo
entusiasmo a su misión de magisterio.
48

49

La moció va ser aprovada per unanimitat, però l’endemà l’operació fou avortada parcialment des de dins mateix
de la casa de la vila. Només tres arribaren a retolar-se segons
la proposta: Jaime I, Juan Vidal Climent, Médico Pérez Valls i
Amalio Sentandreu.
Més efectives i duradores va ser les llistes proposades i aprovades en 1958, 1960, 1962, 1965, etc. En esta
època les denominacions de les vies públiques es couen dins
de l’Ajuntament, sense cap transparència ni publicitat. Hi
ha diversitat de propostes i opinions entre alcalde, regidors
i funcionaris, però tot s’amaga a fi de donar una imatge
d’autoritat monolítica, sense fissures. L’autor principal de la
nomenclatura urbana dels anys 1950, 1960 i 1970 va ser
Amadeo Romà Martorell, persona influent no solament des
de la seua condició de funcionari de l’Administració local,
sinó també de cronista oficial entre 1954 i 1965. Gràcies a
ell, amb la connivència de les autoritats de torn, el nomenclàtor d’aquesta època no té un excessiu color nacionalcatòlic —les denominacions de generals són de la postguerra
immediata—. Predominen els noms de personatges locals

El comentarista, que és Amadeo Romà, afirma que
mai s’haurien d’haver llevat els noms tradicionals. Segons les
seues fonts la corporació de la Transició no pensava tractar el
tema i el deixava per a estudi del nou Ajuntament democràtic. Per últim, argumenta per què l’Ajuntament d’aquell moment opta pel silenci: «Creemos que la razón de este silencio
está en que no se ha producido daño a nadie, y de que en el
fondo nos gusta, y hasta nos emociona, leer “carrer del Ravalet”, “carrer de la Sang”, “carrer Major”, “l’estret de Castells”,
“plaça del Convent”, etc. etc.».
Del mapa franquista resten molts noms, alguns
molt significatius en la narrativa històrica hegemònica de
l’època, com Hernán Cortés, Pizarro, Felip II, Cuba, Gibraltar,
Filipines i Argentina. És curiós el cas de recuperació de la
memòria dels prohoms castellonencs de finals del segle xvi
i principis del xvii que aconseguiren el privilegi de vila i el de
construcció de la Reial Séquia: Pere Calp, Josep Casanova,
Baltasar Monroig i Gaspar Valentí. Els dos primers s’assignen
l’any 1956, i els següents l’any 1965. El fet va lligat a la
tasca de recuperació documental de la història local iniciada per Amadeo Romà Martorell i continuada per José Martí
Soro. Esta tasca va incloure també la difusió d’esta història
a través d’articles en les revistes de festes i de l’edició de la

47. Tots havien sigut alcaldes o presidents de Séquia d’Escalona durant l’època de la Restauració.
48. José Aparici Vidal (†1908), rector de Castelló entre 1895 i 1903, considerat un prodigi de bondat.
49. Vicente Marco Ibáñez (*Torrent, c. 1860). Ens consta que va exercir el
magisteri a Castelló entre 1886 i 1908, si més no.

50. «Los nombres antiguos de las Calles y Plazas», Boletín Municipal de Villanueva de Castellón, núm. 13, 1978, gener 15.
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Retolacions de vies públiques (1950-1975)
Data
1950, maig 24
1951, novembre 30

1956, febrer 29

1957, desembre 27

1958, desembre 12
1960, novembre 4
1962, gener 31

1965, juny 30

1966, maig 1
1966, octubre 28
1969, febrer 26
1970, octubre 2
1974, setembre 25

1975, febrer 26

Nom antic o previ
los Navarros
---Santo Domingo (travessia)
Calvo Sotelo (travessia)
la Figuera (atzucac) o Ramón y Cajal (travessia)
-Extramuros o Cases de Rodrigo
el Camí de la Pobla
el Maestro Giner (travessia)
continuació de Pere Calp
--les Moreretes
la Carretera
-------Portelles
-Ronda de Poniente
el Camí de Sant Joanet
----l’Hostal
el Duque de Alba
----Oeste (ronda)
------

[ 176 ]

Nom nou
el Doctor Bosch Marín
San José
San Rafael
San Vicente Ferrer
la Hermana Asunción
Hernán Cortés
Isabel la Catòlica
Josep Casanova
Pere Calp
Remigio Sanchis
Santa Bàrbara
Jaime I
Juan Vidal
Médico Pérez Valls
Amalio Sentandreu
Diputación
Felipe II
Valencia
Pizarro
Alicante
la Bandera Valenciana
Argentina
Ausiàs March
el Azahar
Baltasar Monroig
Cuba
Filipinas
Gaspar Valentí
Germanías
Gibraltar
las Flores
la Lira Castellonense
Don Federico Picornell
el Mar
el Practicante José Roig
Monteolivete (ronda)
Alberic
el Atardecer
l’Almenà
Jenaro Llagària
els Jocs Florals
el Mestre Ayllón
el Practicante José Roig (una altra volta)
Salvador Pons

El mapa urbà de la memòria de Castelló (la Ribera Alta)

Historia de Villanueva de Castellón, i de la celebració solemne i popular dels Jocs Florals. Durant la primera època d’estos certàmens literaris (1956-1973) eloqüents oradors ens
recordaven amb tons èpics la gosadia i la valentia d’aquells
castellonencs que aconseguiren la independència municipal
i la construcció de la séquia. En definitiva, tot contribuïa a
construir la identitat col·lectiva.51
Com a reflex del valencianisme de l’època, resten
noms com Jaume I, València, Alacant, la Senyera (originàriament la Bandera Valenciana), Ausiàs March, Azahar, les
Germanies i els Jocs Florals. En la secció religiosa resten els
noms de Sant Josep, Sant Rafael, Sant Vicent Ferrer, Santa
Bàrbara, la Germana Assumpció, el Reverend Juan Vidal i Salvador Pons. Uns altres castellonencs recordats són Remigio
Sanchis, Pérez Valls, Federico Picornell, José Roig i el mestre
Ayllón. En esta època ja es dediquen vies públiques a partides,
com Montolivet i l’Almenà. I, per últim, resten els noms de la
Diputació, Las Flores, Lira Castellonense, el Mar, Alberic i un
romàntic Atardecer.
3. El mapa democràtic
Amb l’arribada de la democràcia als ajuntaments
també va haver-hi canvi de noms. El gran canvi es va produir el 3 d’agost de 1979. En esta ocasió la tònica dominant
va consistir a restituir els noms tradicionals i populars, com
carrer Major i carrer del Pedró. L’informe, el va fer el cronista
don José Martí Soro. El 29 de setembre de 1989 hi ha més
canvis toponímics en la mateixa línia (Roders, Pajaron, Sang,
Ravalet, Pilota, Almassereta, Virgilio Bernabeu). Des d’aleshores els nous carrers reben majoritàriament noms de pobles o
de partides del terme.
A partir de 1979 les successives corporacions municipals tractaran de normalitzar la toponímia urbana oficial.
D’una banda, recuperaran la majoria dels noms tradicionals;
així el carrer de Gómez Ferrer esdevindrà carrer de la Sang, i
el del Pintor Sorolla, carrer de la Pilota. D’altra banda, substituiran els rètols en castellà per rètols en valencià; aquest
procés de substitució tampoc no ha seguit una regla deter-

Rètols anteriors de l’actual plaça de l’Ajuntament

51. F. Xavier Martí Juan (2018): «Bibliografia i historiografia castellonenca»,
en Carmel Ferragud (ed.), Aproximació històrica a la Ribera del Xúquer, València: Universitat de València, pp. 297-323.
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Retolacions de vies públiques (1979-2017)

Data

1979, agost 3

1980, maig 23

Nom antic o previ
los Mártires
el General Fanjul
el Marqués de Sotelo
la Falange
Calvo Sotelo
el General Mola
Millán-Astray
Jenaro Llagaria
Bosch Marín
el Generalísimo o Caudillo
el Conde de Rodezno
el General Goded
Eduardo Llagaria i Queipo de Llano
José Antonio
el Abad Amalio Sentandreu
el General Aranda
Francisco Carbonell
la Séquia (secció)
el General Sanjurjo
Domingo Mascarós
Isabel la Católica
Antonio Aparicio
el General Moscardó
Pérez Cabello
la Bandera Valenciana
Ramon Talens
(teular de Cabanes)
-Eduardo Llagaria
--

(1982)

1985, octubre 30

----
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Nom nou
l’Ajuntament
Antoni Escuriet
Baix
Blasco Ibáñez (gran via)
Carles Carbonell
el Cine
Dalt
el Doctor Fleming
l’Ermita
l’Església
Jaume Roig
Josep Talens
Major
Eduardo Llagària (carrer dels Sants)
les Moreretes
Nou
l’Om
el País Valencià
el Palleter
el Pedró
Pérez Cabello
el Pla
s’uneix a Ramón y Cajal
Sant Roc
la Senyera
la Séquia
Albalat dels Sorells
la Paixarella
els Sants de la Pedra
les Sendes
Cristobal Colón
Nord
el Racó de Cifre
Sant Joan de l’Énova
Sud
l’Alba
Alcosser
el Pintor Estruch

El mapa urbà de la memòria de Castelló (la Ribera Alta)

1989, abril 28
(no executat)

1989, setembre 29

1990, novembre 9
2011, juliol 22
2017

l’Estació (parc)
Nord (ronda)
el Canónigo Rocafull
Gil y Morte
el Pintor Sorolla
el Pintor Ribera
Echegaray
Gómez Ferrer
continuació del Pla
Carlos V
-

el Primer de Maig (parc)
el Vint-i-cinc d’Abril
l’Almassereta
Pajarón
la Pilota
el Ravalet
els Roders
la Sang
Virgilio Bernabeu
Joanot Martorell
la Pau
Escalona
el Riu d’Albaida
el Nou d’Octubre

minada, ans s’hi poden percebre certes incongruències; així,
per exemple, el carrer de l’Hermana Asunción esdevé carrer
de la Germana Assumpció, però Santo Domingo, Atardecer o
Azahar continuen inscrits a les cantonades de la nostra vila.
L’article 24 del Reglament Municipal d’Ús del Valencià de 31
de gener de 1997 prescriu (1) que «Els noms oficials de les
vies urbanes i altres vies de comunicació que siguen de competència municipal seran en valencià», i (2) que «Els noms ja
existents de les vies seran traduïts al valencià, si no han estat
determinats en aquesta llengua». Però sembla que aquest reglament també s’ha perdut en algun calaix.

rètol. Al cap del carrer comença a bastir-se en 1926 el mercat
municipal, un edifici dissenyat per l’arquitecte Carlos Carbonell Pañella que s’inaugurà el 15 de novembre de 1928. Des
d’aleshores és conegut com a carrer Nou del Mercat o, simplement, com a carrer del Mercat. Amb motiu de la segona
arribada del trenet, l’Ajuntament acorda el 24 d’octubre de
1922 dedicar-lo a los Barones de Casa Soler, en honor a Carlos
Soler y de Aracil, baró de Casa Soler, director de la companyia
del ferrocarril. El 21 de juny de 1932, rep el nom de Capitán
García Hernández, capità que es va alçar a favor de la República l’any 1930. Duran la Guerra Civil va rebre el sobrenom
de Rússia la Xicoteta perquè la majoria dels veïns i veïnes del
carrer eren considerats rojos. El 18 d’octubre de 1939, el primer Govern municipal franquista li adjudica el nom de Calvo
Sotelo, l’assassinat del qual va precipitar la sublevació militar
que va iniciar la Guerra Civil. En la reforma toponímica del
3 d’agost de 1979, en lloc de validar el nom popular, carrer
del Mercat, rep la denominació de Carles Carbonell, nom que
encara manté. Està dedicat al cirurgià i catedràtic de Patologia
Quirúrgica Carles Carbonell Antolí (València, 1916-2009), fill
de Carlos Carbonell Pañella, l’arquitecte del Mercat, i de la
castellonenca Josefa Antolí Muñoz.

Un tapís teixit per diverses mans
El mapa urbà de la memòria és un tapís teixit per
diverses mans. Per acabar, analitzarem les diverses mans que
han passat per una via pública concreta. L’actual carrer de
Carlos Carbonell és un carrer llarg i no molt ample que va
començar a formar-se en la darreria del segle xix com una
prolongació del carrer dels Sants cap al nord-oest. Com hem
vist abans, el 23 de desembre de l’any 1918 s’acorda la denominació de calle de Wilson, president dels Estats Units que
va rebre el premi Nobel de la Pau. Però mai es va posar el
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Aquest és un exemple de com el nomenclàtor és
com un palimpsest, tal com diu Sánchez Costa:
Un cuadro de memoria pública en el que podemos distinguir la intervención de varios artistas y
pinceles. Cada artista (nuevo poder político) borra
las figuras antiguas que se oponen más claramente a su estilo y retoca los trazos más gruesos
dejados por sus antecesores. Pero deja la mayor
parte del lienzo tal como estaba y lo amplia con
libertad en zonas todavía blancas. No es descabellado definir al nomenclátor como un palimpsesto.
Es decir, como una tabla sobre la que progresivamente se va escribiendo, sin borrar del todo las
grafías anteriores.52

52. Sánchez Costa, op. cit., p. 199.
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Introducció
La toponímia urbana històrica designa elements del
relleu que, sovint, ens passen desapercebuts. Amb un recull
de topònims urbans de Castelló, es mostra com aquests orotopònims urbans sovint delaten —de manera més o menys
explícita— alguns trets històrics ben rellevants de cada lloc.

çar la murada és del 1272 i la vila esdevé el 1321 cap de la
Sotsgovernació dellà Uixó, la més septentrional del Regne de
València. El 1349 Pere el Cerimoniós ordenà recompondre la
murada i ampliar-la, segurament incloent-hi els carrers d’Enmig i d’Amunt (Raval de Ponent) (Rosselló 2018) (figura 3).
Orotoponímia urbana de Castelló de la Plana

Cas d’estudi
El nom genèric de Castelló descriu un valor estratègic en temps d’inestabilitat política tardoromana. Apareix en
moltes altres viles de l’àmbit lingüístic català-valencià, com
ara en el cas de Castelló de la Ribera, de Rugat, d’Empúries o
de Farfanya. Aquest castell petit o castelló controlava la Plana
al nord del riu Millars (Castelló, Benicàssim, Almassora), i tenia comunicació directa amb Borriana, la ciutat principal de la
Plana en temps dels musulmans. De fet, en la seua Crònica o
Llibre dels fets, Jaume I es refereix a Castelló de Borriana. La caiguda de Borriana el 1233 suposà la immediata rendició de tots
els castells àrabs al nord de la Plana, incloent-hi el de Castelló.
El segment diferenciador de la Plana deriva del fet
que el castelló original, que es trobava a 6 km al nord de
l’actual emplaçament, jeia sobre un sas o muntanya (Burriel,
1971) (figures 1 i 2) i després, cap a mitjan segle xiii, es traslladà a la Plana. Per contrast amb el castelló vell del Sas, el nou
castelló rebé el nom de Castelló de la Plana.
Després de les revoltes musulmanes de 1247, cap al
1250 Jaume I concentra les donacions als colons a l’alqueria
de Benirabe (cap a l’actual carrer Major). El privilegi per a al-

Barrancs
El relleu i l’aigua són factors determinants en
l’assentament urbà. Aquests factors condicionen l’escorrentia del barranc de l’Aigua, antic carrer de Sabaters i actual
carrer de Colom. Aquest barranc fou canalitzat dins de l’emplaçament primigeni murat i l’aigua eixia a través d’un forat
de la murada i feia cap a l’actual plaça de Cardona i Vives.
El portal d’eixida de l’aigua es deia, pel barranc de l’Aigua,
portal de l’Aigua (Traver 1958).
Cap al sud, el barranc del Vallàs, continuació del de
Fraga, prengué el nom del flanc meridional de la murada (Rosselló 2018). Cap al nord, el barranc del Canyaret (topònim que
descriu l’existència de canyes i, per tant, d’un corrent d’aigua)
recollia l’escorrentia pels carrers del Forn d’en Reus, Empedrat
(dit així perquè el fang el feia intransitable i calgué empedrar-lo) i d’en Ponç (hui carrers d’Antoni Maura, Ensenyança i
Núñez de Arce) (Gómez-Garcés 2014). Encara més al nord, un
altre barranc delimitava la nova muralla del segle xiv, al llarg
del carrer de Sant Lluís.
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En un moment no conegut de la història es va obrir el
barranc de la Sequiota, que desviava les aigües dels barrancs
del Vallàs, de l’Aigua i del Canyaret i en duia el cabal cap al
nord pel traçat de la futura murada liberal (actual Ronda de la
Magdalena) (Gómez-Garcés 2014) (figura 4).
Així i tot hi hagué algunes inundacions històriques
que obligaren a foradar la murada el 1409 (Sánchez-Adell –
Sánchez-Almela 2003) i altres episodis posteriors (segles xviii
i xix) provocaren inundacions, sobretot al nord de la ciutat
(Segura 2001).
Pendent del terreny
Sense eixir de la ciutat murada, el carrer d’Enmig i el
carrer d’Amunt denoten una declivitat del terreny, encara que,
per lògica, manca un carrer d’Avall (com a Almenara, on hi ha
carrer d’Amunt, un d’Enmig i un d’Avall). Tanmateix, el carrer
d’Avall de Castelló és el carrer Major (figures 3 i 4).
El carrer Cavallers denota la privilegiada ubicació de
l’aristocràcia, entre dos barrancs (de l’Aigua i del Canyaret),
però alhora protegits d’aquests; en canvi, en la part més pròxima al barranc del Canyaret s’ubicava la Jueria castellonenca
(Magdalena 1992), en una àrea susceptible d’inundar-se, com
també ho era la Moreria, ja que es trobava sobre el mateix
barranc aigües amunt (entre els carrers d’Amunt i d’Enmig).
En canvi, el poder tradicional de l’Església es manifestava en
la ubicació central de l’església Major a la plaça Major, en una
zona més elevada que l’adjacent carrer Major. D’altra banda,
la part més elevada de la plaça Major és ocupada pel Palau
Municipal, seu de l’autoritat civil.
Un altre topònim que denota depressió és el del carrer de les Adoberies, lloc que és continuació extramurs del
barranc de l’Aigua i que era susceptible d’inundar-se i propici
per a la instal·lació de tasques artesanals insalubres que, alhora, requerien aigua (per a adobar les pells).
Un altre lloc deprimit i humit i inundable és el Toll,
nom popular de l’àrea que ocupa l’actual plaça de Maria
Agustina. El Toll és el lloc de bifurcació de la séquia Major
i la séquia de Coscollosa i és també el lloc de confluència
del barranc del Canyaret i el del carrer de Sant Lluís. Aquest
últim barranc és també responsable del nom popular de carrer dels Clots (actual carrer del Comte de Pestagua) (Valls i

Figura 1. Castelló del Sas: Castell Vell (dreta) i Ermita de
la Madgalena (esquerra). Autor: Antoni Martínez-Bernat

Figura 2. Emplaçament original de Castelló i desplaçament
a la Plana. Font: autor
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Figura 3. Murades de Castelló (segles xii i xiv).
Font: autor i Ortells (1987)

Figura 4. Barrancs i séquies històriques de Castelló. Font: autor,
segons dades de Gómez-Garcés (2014)

Navarro 1997), per les basses que s’hi feien quan el torrent

més propici a les inundacions, sobretot les provinents del riu
Sec de Borriol).
Sense deixar el nord-est de la ciutat, la continuació de l’avinguda del Lledó és el camí i la séquia de la Plana
que, més que una referència a la comarca, sembla designar
una zona extremadament plana i baixa (per davall dels 10 m
d’altitud) del terme. Aquesta zona és, a més, molt susceptible
de negar-se, ja que fa cap a la Marjaleria, coneguda per les
freqüents inundacions dels seus habitatges. La marjaleria es
troba més allunyada de la mar que el camí del Serradal, però
és una àrea més deprimida. El topònim Serradal fa referència
als sorradals o cordons dunars de sorra que separen la mar
de la marjal.
Encara al nord-est, la partida la Mota marca una
mota o barrera artificial per a protegir-se de les riuades del
riu Sec de Borriol. Al nord d’aquest riu hi ha partides amb topònims com ara el Senillar, el Bovar, els Prats, la Marjal, els

duia aigua.
D’altra banda, del Toll cap avall trobem el carrer de
Rafalafena, la continuació del qual fora de la ciutat es coneix com a camí Fondo. Aquest darrer topònim indica un
camí deprimit respecte a l’entorn i que, normalment, ocupa
l’espai d’un paleobarranc. El camí Fondo de Castelló transita,
a més, cap a la partida del Soterrani, topònim que també
marca depressió.
Continuant al nord de la ciutat, que és la zona més
deprimida i plana de la ciutat, cal destacar el topònim popular
(que dona nom a una gaiata) Forn del Pla, dit així en referència al pla de Sant Roc (actual plaça de Sant Roc). No és que
aquesta zona al nord de la ciutat siga molt més plana que la
resta, però dins de la poca declivitat urbana de Castelló, el pla
de Sant Roc és fins i tot més pla del que és habitual (i també
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Tamarits o l’Ullal del Samaruc, que fan referència a zones
d’aiguamoll susceptibles d’inundació. I també hi ha, compartit amb Benicàssim, el Lluent, que és una zona pantanosa que
quan és il·luminada pel sol té un aspecte lluent.

ser un topònim mixt, amb una part musulmana i una llatina,
ja que margo vol dir marge o límit, i podria indicar la fi de la
terra cultivable i l’inici de la marjal.
El segon sistema hidràulic de Castelló, més gran que
el d’Almalafa, s’estructura a l’entorn de la séquia Major. Al Toll
(actual plaça de Maria Agustina), la séquia Major es dividia en
dos branques: la séquia Major pròpiament dita o séquia dels
Molins, a llevant, i la de Coscollosa, a ponent, que mantenia la
cota. Aquesta darrera era una séquia poc profunda que només
rebia el 30% del cabal (Guinot i Selma 2002). La zona a ponent de la séquia Coscollosa devia ser un terra improductiva i
coscollosa, és a dir, plena de coscoll o matoll.
Al sud de la partida Coscollosa, la partida del Canet,
entre la séquia Major i el riu Sec, devia fer referència a una
zona humida plena de canyes, potser dins del llit del mateix
riu Sec. Aquest topònim es repeteix en altres municipis del
domini lingüístic català-valencià (Canet lo Roig, d’en Berenguer, de Mar, de Rosselló). Entre el Canet i la Coscollosa es troba la partida del Cap (de l’Horta), ja que allà acaba la séquia
Major i l’horta castellonenca i comença la marjal.
El Sequiol, nom d’un barri al sud de Castelló (on hi
havia l’antic camp de futbol del Sequiol), fa referència a una
de les dos séquies (l’altra era la séquia Mitjana) que partien de
la séquia Major cap a l’esquerra (cap a ponent). Històricament
entrava dins del recinte murat i abastia els veïns de la vila de
Castelló (Rosselló 2018).

El Grau
A vora mar es troba el Grau, que indica un graó o
escaló artificial que permetia a les barques que arribaven a
la costa tindre una mínima profunditat per a fondejar i així
carregar i descarregar les mercaderies (Membrado 2017). Els
graus són propis de la costa baixa i arenosa pròpia del golf de
València (Segura 2006). Al sud-est de la vila de Castelló, tot
just a la vora del camí històric entre Castelló i el Grau, hi ha
el carrer de Peixcadors, on es concentraven els pescadors. En
canvi, la plaça de la Pescateria es troba tot just al costat del
Palau Municipal.
L’horta
A partir de les Boqueres d’Almassora, l’horta de Castelló (d’origen andalusí) s’organitzava tradicionalment en dos
sistemes hidràulics, tots dos abastits per les aigües del Millars.
El primer sistema era el de la séquia d’Almalafa, que regava la
partida homònima i la de Fadrell (Saura 2015). Encara cap al
sud-est de la ciutat trobem la plaça de Fadrell, derivada del
camí, i la partida de Fadrell, topònim àrab que es pot traduir
per «la verdeta» o «el verdet». Potser aquesta denominació
feia referència a la verdor i feracitat de les zones regades de
l’horta de Castelló, corresponents a la partida de Fadrell (dividida al seu torn en Fadrell de Dalt, d’Enmig i de Baix, tot
denotant el pendent del terreny).
Des de la plaça de Fadrell ix un llarg carrer transversal que fa cap al camí d’Almalafa, topònim que dona nom a
la partida i séquia homònimes i que és d’origen àrab i vol dir
‘salina’ (cf. Vilamalefa), en referència a una àrea pantanosa
des d’on es devia proveir de sal a les alqueries de la zona.
Entre Almalafa i Fadrell es troben les partides de Vinamargo
(Villamargo) i Vinatxell, les dos derivades de l’àrab beni, ‘clan,
família’. La segona pareix derivar d’un antropònim i podria ser
una forma apocopada de ragell, llinatge propi d’Algèria que
dona nom a la partida borrianenca de Vinarragell, tot just al
sud del riu Millars (Coromines 1989-1997). Vinamargo podria

El cànem
Un dels cultius tradicionals més reeixits a l’horta de
Castelló era el de cànem. Prop de la séquia Major, davant del
campanar exempt de Castelló, anomenat per això el Fadrí, hi
ha la Llotja del Cànem. La necessitat de cànem per a proveir
cordes per a l’Armada i vaixells mercants amb destinació a
Amèrica va fer que el seu cultiu s’estenguera al terme de Castelló després del segle xvi. Molt apreciat per la seua qualitat,
el cànem castellonenc era encara el principal cultiu de l’horta
a mitjan segle xix i, a més, era el principal producte manufacturat del terme.
La plaça de l’Hort dels Corders (res a vore amb l’animal), a ponent de la murada, està dedicada als artesans que
treballaven el cànem. El 1870 unes 3.000 persones s’hi dedi[ 184 ]
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caven a la producció de filatures, cordells, espardenyes, sogues
i cordes de cànem. Tradicionalment, els corders s’abastien del
producte a la llotja del Cànem. A mesura que augmentà el volum productiu, i com que el seu treball requeria grans espais,
els carrers i places de Castelló es van anar omplint de corders,
que generaven notables inconvenients als veïns. Davant d’això, el 1744 el Gremi de Corders va comprar un terreny de
més de 13.000 m2 per a construir un hort amb casa i pou on
pogueren treballar: l’Hort dels Corders. I en aquesta mateixa
plaça es troba l’edifici del Menador, que era un home o xiquet
que treballava en l’ofici de corder fent voltar la roda on es
caragolaven les fibres de cànem que el filador va amollant del
manoll que porta lligat a la cintura.
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El secà
Quant al secà castellonenc, destaquen alguns topònims com ara l’Armelar (ametlar), lloc de cultiu d’ametles que
hi havia a l’àrea on hui es troba l’hospital provincial, cap al
ponent. El barri de l’Espartera, al nord (plaça de Clavé), que
indica que allà es treballava l’espart. El barri de Crémor, a ponent de la ciutat, podria relacionar-se amb el crémor tàrtar,
unes pólvores blanques producte de la fermentació del raïm
(ja que al secà abundava la vinya). La partida de l’Estepar era
tradicionalment una àrea inculta o poc productiva al sud del
terme i la partida del Bovalar, a ponent, era un lloc tancat on
pasturaven els bous.
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Dels noms dels carrers del centre antic de la ciutat de Castelló*

Ferran Olucha Montins
[Societat Castellonenca de Cultura]

El present treball té per objectiu estudiar l’evolució
històrica dels noms dels carrers del centre antic de la ciutat de
Castelló, des del segle xiv fins a l’actualitat. Estudi realitzat a
partir de la variada i nombrosa documentació que es conserva a l’Arxiu Històric Municipal de Castelló1 i completat amb
diverses fonts bibliogràfiques.
És sabut que, tradicionalment, els carrers han
estat coneguts per alguna referència concreta, siga a
algun element singular del paisatge urbà (pou, església,
cementiri...), a algun fet anecdòtic, o més freqüentment al
nom d’algun veí important i conegut que allí tenia la seua
residència o propietat, sense que manquen altres denominacions relacionades amb algun edifici proper o alguna característica diferencial. Això provoca una toponímia canviant,
que dificulta en molts casos poder identificar amb seguretat
a quin carrer fa referència.
En el cas de Castelló només les vies principals i algunes menors han tingut una denominació estabilitzada que ha
perdurat des de l’Edat Mitjana (Major, d’Enmig, Mealla, Barraca). La resta ha anat canviant de nom, encara que a partir

de finals del segle xvi veiem una tendència clara a l’estabilitat
abans de la gran renovació de la toponímia urbana que suposà l’oficialització de noms dels carrers a partir del segle xix
—Reial Ordre de 27 de juny de 1861— i les seues continuades mutacions al vaivé dels canvis polítics.
El plànol urbà del Castelló medieval adoptava la figura d’un rectangle gairebé quadrat, cenyit per les muralles
que l’envoltaven, i aquestes, al seu torn, estaven envoltades
per un fossat o vall que completava el seu sistema defensiu.
A l’interior, tres llargs carrers paral·lels en el sentit nord-sud
(Major, d’Enmig i d’Amunt), tallats perpendicularment per un
altre eix viari, determinava una trama urbana reticulada que
es completava amb altres carrers de menor amplària i importància. Aquesta tipologia urbana responia perfectament a
les concepcions de l’urbanisme cristià medieval, inspirat en
la tradició del campament romà, que en la nostra comarca
compta amb els exemples paradigmàtics de Vila-real i Nules.
Però en el cas de Castelló aquella trama no va néixer
completa des de l’origen, com va ocórrer en la veïna ciutat
de la Plana, sinó que va ser el resultat de successives ampliacions que des d’un nucli originari tendien a créixer respectant
sempre el model urbà cristià. Aquell nucli inicial de la primera
fundació es trobava entorn de la vella església parroquial i
tenia com a eix el camí de València a Tortosa, que a l’interior de la vila constituïa el carrer Llarguer o Modern, carrer
Major. Quan encara dins el segle xiii l’ampliació urbana cap a
l’oest va completar el quadrat a què abans ens referíem, l’eix
es va desplaçar també i va quedar fixat al carrer d’Enmig,

* El present text és una versió reduïda, pel que fa a les notes i als documents
esmentats i actualitzada sols en la bibliografia, d’un treball publicat en 1997,
titulat «A propòsit dels noms d’alguns carrers de la ciutat de Castelló», Estudis Castellonencs, núm. 7, 1996-1997, pp. 163-316.
1. E. Sánchez Almela: Guia del Archivo Histórico Municipal de Castellón, Castelló, 1984. Abreviatures emprades en la documentació de les notes a peu de
pàgina: LC: Llibres de Consells; LJ: Llibre judiciari; LV: Llibre de values de la peyta;
Prot.: Protocol.
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imprimint a aquesta un caràcter que ha conservat fins als
nostres dies.2

Aquesta presència ací dels moriscs feu que els carrers
que allí aboquen des del carrer d’Enmig, és a dir, l’actual del
poeta Guimerà9 i el de Moreria,10 es conegueren respectivament com a carrer que va a la carnisseria dels Moros i carrer que munta a la Moreria, carrer Nou, i carrer del Fossar dels
Moros,11 perquè allí hi havia el cementiri d’aquests.

Alloza
Aquest carrer,3 que creua la vila de nord a sud com
el d’Enmig i que, com aquest, formà part del recinte urbà tan
sols a partir de 1272, quan es realitza l’ampliació del raval de
Castelló,4 apareix dividit en dos trams pel carrer de Colom. La
meitat que va des del carrer de Ruiz Zorrilla —antigament
de Sant Joaquim— fins al de Colom es conegué pròpiament
com a carrer Damunt,5 mentre l’altre tram, el qual va fins al
Descarregador de la Llenya, és conegut popularment com a
carrer de Sant Nicolau per la menuda ermita que allí es bastí,
sobre el que fou una primitiva mesquita.
Tanmateix, però, aquest carrer de Sant Nicolau es conegué, a la seua banda nord, primer, com a carrer Nou, i també
com a de la Mesquita i com a de la Moreria,6 denominació que
apareix a partir de 1459, una vegada assentada la minoria
morisca que hi havia a la vila.7 Allí hi tingueren la seua mesquita i les seues carnisseries.8

Antoni Maura
Des del carrer Major fins al de Cavallers, s’estén
aquest carrer, conegut popularment com a Canyaret.12
Travessat pel carrer de Cassola, també hi aboca el de
Mealla. Ací estigué el forn de la Jueria, puix aquesta estava
ben a prop.
alberch atinent d’en Ali Xaben e la mesquita... Azmet Xiverti.- Primo una casa
al carrer de la moreria atinent del mur e ab cases d’en Cahera... Guillem Miquel,
major.- Primo hun alberch atinent de la carniceria dels moros» (LV 1497).
9. El 16 d’abril de 1920, l’Ajuntament acordà donar el nom del poeta Àngel
Guimerà al carrer conegut fins aleshores com a del Paso.
10. El 3 d’octubre de 1859, és quan l’Ajuntament decideix denominar «calle
de los Bolos, a la calle que se extiende desde la calle de Enmedio a la de
Arriba». Anys més tard, el 13 d’octubre de 1899, s’acordà denominar «de la
Moreria a la de los Bolos, como recuerdo histórico de la denominación [sic]
musulmana en nuestra península en lo que se refiere a esta ciudad». També
s’anomenà el carrer com a travessa del portal d’en Ruvio al carrer Nou i com
a travessa del carrer d’Amunt al portal de Ruvio.- Isabel Anna Carnicer, vídua
de Francesc Tirado, rajoler, ven a Joan Ferrandis, llaurador, una casa situada en
el barri de Sant Nicolau «in vico de la travessa del portal d’en Ruvio al carrer
Nou, confrontatam ab uno lattere cum domibus Jacobi Català et ab alio vero
lattere cum domo Franciscii Falomir et aparte anteriori cum simintario [sic]
dels moros» (Prot. Pere Romeu, 1620 febrer 18). En l’inventari dels béns del
soler Nicolau Fuster, hi figuren «unes cases situades y posades dins los murs de
la present vila, en la parròchia de Sant Nicolau, a la travesa del carrer d’Amunt
al portal de Ruvio, affrontant de un costat ab casa de Francés Pasqual y ab casa
de March Avinent, d’altre costat y apart davant lo fossar dit dels moros, carrer
Enmig» (Prot. Pere Romeu, 1646 abril 28).

2. Per a la història i evolució urbana de Castelló de la Plana vegeu J. Sánchez
Adell, F. Olucha Montins i E. Sánchez Almela: Elenco de fechas para la historia
urbana de Castellón de la Plana, Castelló, 1993.
3. El 5 de desembre de 1894 l’Ajuntament va acordar donar el nom de
Leandre Alloza Agut al carrer d’Amunt.
4. Vegeu V. Traver Tomás: Antigüedades de Castellón de la Plana, Castelló, 1956,
pp. 163-64, i J. Sánchez Adell: «Paisaje urbano de una villa valenciana bajo medieval», Boletín de la Sociedad Castellonense Cultura (BSCC), tom lxvi (1990),
pp. 194-95.
5. «Andreu Castell.- Primo hun alberch al carrer damunt» (LV 1485); «Joan
Torrent.- Ítem hun celler al carrer damunt» (LV 1497); «Cosme Maig secretari
del senyor Infant.- Ítem unes cases al carrer d’amunt atinent d’en Molinos y
ara de Pasqual Vicent» (LV 1527).

11. «Pere Reboster.- Primo hun alberch al carrer que munta a la moreria
atinent d’en Berthomeu Navarro» (LV 1487); «Ali Ezbarla filastre d’en Xaben.Ítem altra casa atinent de Crespi, albarder e carrer que va a la moreria» (LV
1497). En el testament de Pere Xabent, «nou convertit» hi figura «Ítem vull
e man que quant yo sia mort lo meu cos sia sotarrat en lo fossar comú dels
nous convertits que està en lo carrer Nou en la parròchia de Sanct Nicholau en
lo loch a hon lo dit mon marmesor y fill meu voldrà» (Prot. Pere Folch, 1580
novembre 5); «Pere Albiol.- Primo una casa en la parròquia de Sant Nicolau en
lo carrer d’Enmig afronta ab Pere Bos y ab carrer del fosar dels nous convertits.
[...] Ítem altra casa en dita parròquia en lo carrer del fosar dels moros, afronta
ab ell matex y ab carreró dit de la Dula» (LV 1599).

6. «Geroni Puntero.- Primo unes cases en lo carrer Nou atinent d’en Sampol»
(LV 1527); «Pere Conde.- Primo una casa en la parròquia de Sant Nicolau
en lo carrer Nou afronta ab la església de Sant Nicolau carreró en mig y ab
Hieroni Conde... Hieroni Gordo, menor.- Primo una casa en la parròquia de
Sant Nicolau en lo carrer Nou afronta ab casa dels hereus de Pere Sabent y
ab la església de Sant Nicolau» (LV 1599); «Cilim Tiberi.- Primo hun alberch
al carrer de la mesquita, atinent d’en Mascor» (LV 1485).
7. El 28 de setembre de 1459, el Consell castellonenc determinà «que los
moros dessus dits haien e obren casses e habitacions en lo carrer damunt, en
lo loch designat». Vegeu al respecte J. Sánchez Adell: Castellón de la Plana en la
Baja Edad Media, Castelló, 1982, pp. 77-82.

12. Segons Traver Tomás (Antigüedades, op. cit., p. 165), «el nombre tradicional
del cañaret, aplicado a la calle de Antonio Maura, pude tener muy antigua
raigambre y conservar el recuerdo del que existiera en remotos tiempos
fuera del muro, en la depresión que andando los años fuera el vall de la nueva
muralla».

8. «Lo Alcadi.- Primo hun alberch atinent de la carniceria dels moros... Mahomat
Jabar.- Primo hun alberch atinent de la mesquita» (LV 1485); «Jucef Tiberi.- Primo hun alberch atinent de la mesquita e ab Mascor... Grafim Gabar.- Primo hun
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Aquest forn, propietat dels Reus, batejà el carrer, que
es conegué com a carrer o travessa del Forn de Reus.13 Encara
perviu aquest forn medieval, amb arcs apuntats al seu interior,
l’únic d’aquells temps que resta en peu en la vila.
Més tard, aquest carrer del Canyaret, per on anaven
les processons,14 s’anomenà també dels Segarra, pel fet de
viure allí aquesta família, i va ser el 3 d’octubre de 1895 quan
l’Ajuntament acordà denominar-lo d’Antoni Maura, si bé des
de gener de 1937 fins a juny de 1939 se’l conegué com a
carrer de Francisco Layret.

perfície de la plaça i canvià l’aspecte d’aquesta, denominada
aleshores de les Carniceries per les que allí hi havia, al costat
de la peixateria, des del segle xv.16
Traslladades les carnisseries, la plaça canvià de denominació i començà a anomenar-se de la Nevateria o de la Neu,
perquè hi donava, entorn de l’absis i sagristies de l’església, la
façana de la casa on s’emmagatzemava la neu, la qual es portava des de Vistabella, Puerto Mingalvo, Linares o altres indrets
d’Aragó, i després era venuda durant els mesos d’estiu.17
Un tram d’aquesta plaça, contigua a la de la Neu,
però abocant ja cap a la plaça Major, a les espatles de la capella de la Comunió, rebé el nom de plaça del Carbó, pel fet que
hi havia l’expenedoria del carbó vegetal, i al seu costat, la casa
del «pes de la farina», la qual batejà l’actual carrer de l’Ecce
Homo, abans carrer per lo qual se va a la peixcateria, que d’allí
mou cap al carrer Major.
Aquestes dues placetes, unificades avui en dia en un
sol carrer, des del 14 de juny de 1911 foren conegudes com a
plaça del Pintor Carbó, per haver nascut en la casa núm. 17 el
pintor Joan Baptista Carbó Rovira, i en la dècada dels setanta
del segle passat li canvien el nom i li adjudiquen el d’Arxipreste Balaguer, en record de Joaquim Balaguer Martinavarro.

Arxipreste Balaguer
Aquest indret, antigament configurat com a plaça, ha
estat objecte de molts canvis en la seua estructura originària,
el més gran, a banda del de fa una seixantena d’anys, va ser
a partir de 1662 quan es bastí la capella de la Comunió de
l’església parroquial.15
Per a la construcció d’aquesta capella havien de desbastir-se l’almodí, el pes del rei, la mostassafia, les carnisseries
i la capella adossada a les parets de les capelles de Sant Antoni i de la Verge dels Desemparats, la qual cosa va reduir la su13. «Nicolas de Reus.- Ítem un forn de coure pa en dita parròquia, al cap
del dit carrer de Diner y Mealla, afronta ab cases de Guillem Forés y ab la
viuda na Valera» (LV 1599); «Francés Font.- Primo una casa en la parròquia
de Sent Pere, en lo carrer del forn de Reus, afronta ab casa de Miquel Fores,
ab casa de Pere Armelles y ab lo mur» (LV 1599). En l’inventari dels béns de
Martí Peris, hi consta «una casa franca situada y posada dins los murs de la
present vila, en la parròchia de Sant Pere, en lo carrer de la travessa del forn
de Reus, affrontant de un costat ab lo dit forn de Reus y de altre ab casa de
Úrsola Vallés y de Miralles, muller de Miquel Miralles» (Prot. Pere Romeu,
1633 juliol 10). Quan Jaume Castell i Mònica Tirado signen lletres de societat
i germania, entre els diversos béns hi ha «una casa dins los murs de la present
vila, en la parròchia de Sant Pere, carrer dit la travessa del forn de Reus [...]
afronta de un costat ab casa de Jaume Viciano, laurador, de altre ab Francés
Cassador, menor de dies, perayre, carrer de la Cassola en mig, davant ab casa
de Agostí Rodes y Nicolau Sidro, lauradors, dita travessa del forn de Reus en
mig y per les espalles ab casa de Gaspar Ricart, llaurador» (Prot. Josep Cebria.
1694 febrer 4).

Asarau
Dins l’antic barri de Sant Agustí, paral·lel al carrer
Major i entre els actuals de Ruiz Vila i Verge de Gràcia, s’estén
el carrer d’Asarau, que en el seu origen degué ser un menut

16. «Joan Miralles, çabater.- Primo hun alberch situat en la plaça, ab iii solidos
de cens al Senyor Rey, atinent ab na Rovia, viuda, e ab carniceries» (LV 1485);
«Mestre Rubert, sastre.- Primo unes cases en la parròchia de Sancta Maria,
affronten ab Pere Aragonès, botiguer, e ab la carniceria» (LV 1527); «Juan
Gomis, botiguer.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria, en la plaça,
prop la carniceria, afronta ab la viuda de Pere Aragonés y ab dita plaça y ab
dites carniceries» (LV 1599). Consta en el testament de Josepa Oliver: «vull,
orden e man lo meu cos ésser soterrat e a eclesiàstica sepultura liurat en la
sepultura de mon pare Miquel Oliver y dels meus, dins la sglésia mayor, junt
a la porta de la plasa de la carniseria» (Prot. Pere Romeu, 1613 març 14).

14. «se formó la processión subiendo por la calle de Zapateros a la del Medio
y prosiguiendo esta hasta la del Cañaret, baxaron por la de la Enseñanza». Cf.
Fr. J. Rocafort: Libro de cosas notables de la villa de Castellón de la Plana, edició,
notes i index d’E. Codina Armengot, Castelló 1945, p. 70, i també pp. 60, 73, 96,
119, 165, 168, 201, 237, 244, 247, 263, 267.

17. En l’inventari del corder Jeroni Joan, hi apareix «una casa situada y posada
dins los murs de la present vila de Castelló de la Plana, en la parròquia de
Santa Maria, en la replassa de les espales de la higlésia magor, continent en
si dos portes, la porta principal afronta en la segrestia de la higlesia magor y
la porta falsa en lo pes de la farina, de un costat en casa lo notari davall scrit
y de altre costat en la nevateria» (Prot. Felip Breva, 1692 setembre 2). Vegeu
també P. Boira Muñoz: El comerç de la neu a Castelló de la Plana, als segles
xvi-xix, Vinaròs 2002.

15. Cf. Traver Tomás: Antigüedades, op. cit., pp. 371-78. Per a la capella de la
Comunió vegeu, A. Sánchez Gozalbo: «La iglesia del Lledo y el arquitecto Juan
Ibañez», BSCC, tom xxi (1045, pp. 275 i ss.) i F. Olucha Montins: «La capella de
comunió de l’església de Santa Maria de Castelló», BSCC, tom lxxviii (2002),
pp. 463-498.
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carreró que circumdava per dins les muralles que encerclaven
la vila per aquesta zona.
Se’l conegué primer com a carrer de na Irlanda18 i, a
partir del segle xvi, com a de l’Atzavara,19 tal vegada perquè
hi hagué, en algun dels solars incultes d’aquest carrer, alguna
d’aquestes plantes margeneres de gran proporció.
S’estenia el carrer de l’Atzavara des de l’hort del convent de Sant Agustí —l’actual carrer de la Verge de Gràcia—
fins al trapig nou20 —primer almodí i després parc de bombers
i trinquet—, per la qual cosa es conegué com a carrer o carreró del Trapig al tros de carrer que des del carrer de Calderers
—avui Ruiz Vila— anava al portal de l’Aigua.21

Allí, en aquest carrer de l’Atzavara, tingué la seua
casa pairal mossèn Fèlix Asarau,22 beneficiat de la catedral de
València, abans mestre de les Aules de Llatinitat de Castelló,
per la qual raó es batejà el carrer, el 3 d’octubre de 1859, amb
el nom d’Asarau.
Ausiàs March
En el barri de Santa Maria, entre els carrers de Colom
i Cervantes, es troba aquest carrer, conegut primer com a de la
Cadena,23 perquè allí hi havia la presó, prop del palau municipal.
S’anomenà així per la cadena que es posava després del toc del
seny del lladre o toc de queda i impedir el trànsit per davant la
presó. En 1497 es coneix ja com a carreró de la Presó.24

18. «Àries Sorribes.- Ítem hun corral al carrer de na Irlanda [...]. Francesc
Vidal.- Primo hun alberch al carrer de na Irlanda, atinent d’en Pere Vilar e
alberch de la vila [...]. Pere Feliu, menor.- Ítem hun solar de cases derocades
al carer de na Irlanda, atinent del dit carrer e carrer de la Verge Maria de
Gràcia» (LV 1485); «Pere Feliu, apotecari.- Ítem hun solar afronte ab lo carrer
de na Irlanda e trau porta en lo dit carrer e affronte ab lo carrer de la Verge
Maria de Gràcia [...]. Guillem Egual, notari.- Ítem hun corallet al carrer de na
Irlanda» (LV 1497).

1527). Llorenç Eximenez, llaurador, ven el 10 d’octubre de 1575 a Francesc Joan
Regués «huna casa situada e posada dins los murs de la present vila de Castelló,
en la parròchia de Sanct Agostí, afrontant ab cases de mestre Antoni Fulleda,
obrer de vila, de hun costat y ab altre ab lo Trapig carrer en mig, en lo carer
vulgarment dit de dona Hyeronima» (Prot. Pere Folch); «Domingo GavaldàÍtem altra casa en la parròquia de Sant Agostí en lo carreró del Trapig, afronta
ab Miquel Alberch y ab [blanc] Ametla. [...]. Miquel Navarro, mercader.- Primo
una casa en la parròquia de Sant Agostí al Trapig afronta ab casa de Miquel
Jaume Peris notari [...]. Pere Miquel.- Ítem la tercera part dels patis descuberts
del Trapig en la parròquia de Sant Agostí, afronta ab lo mur e lo carrer del Aygua,
ab lo dit Trapig y ab la navada que servés per a entrar en dit Trapig» (LV 1599);
Felicia Brunell, doncella, filla de Gaspar Joan Brunell, ciutadà, i d’Eugenia Rey, ja
traspassats, declarada major d’etat, de 22 anys, en concertar matrimoni amb
Jaume Cases, aporta 1936 lliures, 8 sous i 4 diners sobre els béns següents:
«Primo en preu de sis-centes liures, una casa franca situada dins los murs de la
present vila, en la parròchia de Sant Agostí, en lo carrer de l’Aigua, afrontant de
un costat ab patis de la present vila vulgarment dits lo Trapig, de l’altre costat
ab casa de la viuda de Sebastià Franch, carreró dit del Trapig enmig, y per les
espalles ab la tarasana dita del Trapig» (Prot. Pere Giner, 1659 setembre 14).

19. «Johan Pellega.- Ítem unes cases en la parròchia de Sant Agostí atinent
ab corral de Francés Peris y ab l’Atsabara. Jaume Claver.- Primo dos navades
de casa en la parròquia de Sant Agostí, en lo carrer de la Atzavara, afronta ab
casa de Pere Pallarés y ab Juan Tirado [...]. Juan Tirado.- Ítem una navada de
casa en dita parròquia en lo carrer de la Atzavara, afronta ab Jaume Claver, ab
mestre Juan Serra, obrer de vila y ab lo mur» (LV 1527). Pere Vilallave, major,
obrer de vila, Ignaci Vilallave, també obrer de vila, i Josep Vilar, venen el 16 de
setembre de 1691 a Baptista Escuder una casa «en lo carrer dit de la Atzavara
eo travessa del carrer de la Mare de Déu de Gràcia al carrer de Calderers,
afrontant de un costat ab casa de Juan Vall, de altre ab casa de Jusep Ferrer,
davant ab casa de Domingo Casses, laurador, dita travessa en mig, y per les
espalles ab la muralla de dita present vila» (Prot. Josep Cebrià).
20. Joan Ivarra, ferrer, fou interrogat per Pere Joan Marti l’11 de gener de 1566,
sobre si pagava cens de tres sous sobre «hun corral situat y posat dins los murs
de la vila de Castelló, en la parròquia de Sent Agostí, afrontant ab cases de la
viuda de mestre Francés Fenollar, ferrer, y ab cases d’en Arcís Feliu, apotecari,
y ab cases dell matex y ab lo carrer de na Yrlanda qui va al Trapig nou» (Prot.
Pere Folch). El 24 de maig de 1587, l’Ajuntament acorda «que si los frares de
Sant Agostí són señors de tot lo pati descubert del Trapig que affronta ab lo
ort de dits frares, y per dit pati junt del dit ort passe una botera, a on acudix
molta aygua, y aquella obrant dits frares eo convent podia ser se tanque o se
estrenygua de manera que l’aygua no puxa liberament còrrer, lo que serie en
molt gran detriment de dita vila, que per ço done orde e faça provisió aquest
magnífich consell del que·s dega fer sobre dit negoci e fonch provehit e donada
comissió als magnífichs jurats que ara són o per temps seran per a que assenten
e tracten dit negoci ab los frares e convent de dit monestir, de manera que per
dita botera puga passar aygua lliberalment sens embarch ningú» (LC 1586-87,
sessió de 24 de maig de 1587).

22. La casa de Fèlix Asarau l’heretà el seu nebot Josep Vicent Herbás, el
conegut com a ebanista Herbás, que allí tingué el seu taller. Traver Tomás, en
«El ebanista Herbás. valor del romanticismo», BSCC, tom xxiii (1947), p. 33,
situa la casa en el mateix angle format pels carrers Verge de Gràcia i Asarau.
23. «Los fills d’en Bugatell.- Primo ii cases atinent, la una fa x sous de cens,
afronten ab la cadena» (LV 1398); «Gaspar Arnau.- Ítem altre alberch, atinent
d’en Jacme Matheu e carrer de la Cadena» (LV 1468); «Gabriel Egual.- Ítem
una botiga al carrer de la Cadena» (LV 1475).
24. «Guillem Egual, notari.- Ítem hun coral al carrer de la Presó, atinent de
mossen Steve Ros [...]. Ítem altre corallet al carrer de la presó atinent de la
Presó» (LV 1497); «Mestre Guillem Forés.- Ítem un corralet atinent ab la
presó y ab cases de Bellido [...]. Andreu Bellido.- Primo unes cases atinent ab
cases de mestre Forés e ab corral del dit y ab carreró de la Presó» (LV 1527).
En escriptura de bescanvi entre Melcior Clua, notari, i Tomàs March, mercader,
dona l’esmentat Clua «dos corrals franchs etc, situats y possats en la dita vila
de Castelló, en la parròchia de Sanct Pere, en lo carreró vulgarment dit de la
Cadena y Pressó, afrontant ab corrals del dit Thomàs March, a dos parts, y
ab lo dit carreró y corrals d’en Silvestre Segarra, los quals corrals dóna al dit
Thomàs March ab lo càrrech exprés que tots anys, durant a la usufruyt que

21. «Garcia Fortunyo.- Ítem hun ort que era de Fabregat, atinent ab carrer del
Trapig y el meu corral franch [...]. Lo noble Governador.- Ítem un ort vulgarment
lo Trapig, atinent d’en Jaume Gombau [...]. Jaume Gombau.- Ítem hun ort dins
la vila, atinent del senyor Governador, en la parròchia de Sant Thomàs» (LV
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Després del trasllat del nou ajuntament a la plaça
Major, i amb ell les presons, passà a denominar-se carrer de la
Presó Vella.25 El 18 de gener de 1922, s’acordà batejar-lo amb
el nom del poeta Ausiàs March.26

meu Forés i al seu germà Pere, i va ser per aquesta raó que el
carrer es conegué com a carrer del Forn de Forés.31
Posteriorment, el forn passà a mans dels Agramunt i
després dels Sisternes, i llavors el carrer va ser conegut, indistintament, com a carrer de la Barraca i del Forn de Sisternes.32

Barraca
Paral·lel al carrer Major, des de l’actual d’Isaac Peral
—ans carrer que baixa del carrer Giny al portal de l’Om—27
fins al carrer de les Monges,28 avui plaça de Santa Clara, s’estén aquest carrer que hom ha volgut situar com el més antic
de Castelló.29
El seu nom li vingué, possiblement, a causa de l’existència d’alguna barraca, si bé en un primer moment el carrer
es conegué fent referència al forn que allí hi havia.30 El forn
fou propietat primer de Pere Moster, després passà a Berto-

Campoamor
En la parròquia de Sant Tomàs, des del carrer Major
cap a l’horta, cap a la torre cantonera de migdia, s’estén l’antic carrer de Vinamargo,33 avui de Ramon de Campoamor.34
Allí, cap al final del carrer, estigueren els obradors de
ballestes, per la qual cosa el lloc s’anomenà, des del segle xv,

31. «Jacme Avinyó.- Primo una casa atinent del forn d’en Moster [...]. Ramón
Maçó.- Primo un alberch atinent del forn d’en Pere Moster [...]. Pere Moster.Ítem lo forn ab la meytat que fon de na Ruyça, fa iiii sous v diners de cens al
senyor Rey» (LV 1398); «Berthomeu Forés.- Ítem I forn appellat d’en Moster
ab viiii sous de cens atinent d’en Bernat Més» (LV 1468); «Berthomeu Forés.Ítem hun forn fa deu solidos de cens al senyor Rey attinent d’en Johan Más»
(LV 1473); «Berthomeu Sanchis.- Primo hun alberch atinent del forn d’en
Forés [...]. Miquel Amiguet.- Primo hun alberch atinent del forn d’en Forés e
d’en Jacme Atzuara» (LV 1485).

la magnífica na Elisabet Tarragó y de Clua, vídua relicta del quondam micer
Baltasar Clua, doctor en drets, te en lo hun corral matex» (Prot. Pere Folch,
1575 gener 12).
25. F. Olucha Montins: «A propòsit dels tres-cents anys de l’edifici de
l’ajuntament de Castelló», BSCC, tom lxvi (1990), pp. 35-74.

32. «Na Ysabell Agramunt.- Ítem mig forn en la dita parròchia, atinent ab Coma
lo coxo y ab Vilaroiga [...]. En Francés Martí, notari.- Ítem una caseta agué de
na Vilaroiga, viuda, en la parròchia de Santa Maria, atinent ab forn de mossèn
Agramunt» (LV 1527). El 11 de gener de 1566, Magí i Jaume Blessa, llauradors,
per pagar-li a Joan Mir 18 lliures «que a aquell se li deuen per rahó de la compra
de un quart del pa de la puga que per huy te lo dit Mir de alenyar lo forn dels
magnífichs micer Miquel Sisternes y Frances Sisternes», convenen la venda de
una casa situada «en lo carrer dit de la Barracha, afrontant ab lo forn dels
dits Sisternes y ab casa de Miquel Castell, fill d’en Antoni» (Prot. Pere Folch);
«Lois Agramunt de Sisternes.- Ítem la mitat de hun forn de coure pa en la
parròquia de Santa Maria, afronta ab lo carrer de la Barraca, ab lo carrer del
Giny, ab casa de Juan Lluc [...]. Lorens Sisternes.- Ítem la mitat de hun forn de
coure pa en la parròquia de Santa Maria, afronta ab casa de Juan Luc y Vicent
Pasqual, espadador, y ab dos carrers, ço és del Giny y de la Barraca» (LV 1599).
Joan Franch, sastre, ven en 11 d’octubre de 1612 a Nicolau Amposta, llaurador,
una casa, parròquia de Santa Maria, «in vico dicto de la Barraca, confrontatam
et limitatam ab uno latere cum domo filii et heredis Joannis Lluch et cum
clibano dicto de Sisternes et cum domo Anthonii Castell ab alio latere et atergo
cum domo filii et heredis Gasparis Molina» (Protocol de Jaume Giner); «Agostí
Agramunt de Sisternes.- Ítem la mitat de un forn de coure pa en la parròquia
de Santa Maria, en lo carrer de la Barraca, afronta ab la viuda de Vicent y trau
porta a les espalles al carrer del Giny» (LV 1632).

26. En sessió de 18 de gener de 1922, l’Ajuntament acordà que «el callejón de
la carcel vieja se llame Ausiàs March.
27. «March Delàs.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria, en lo
carrer que baixa del carrer del Giny al portal del Hom, afronta ab Jaume
Balaguer y ab casa de la viuda de Josef Delàs [...]. Viuda de Pere Celades.Primo una casa en la parròchia de Santa Maria, en lo carrer de la Barraca,
afronta ab casa de la muller de Juan Font, moliner, ab casa de Joseph Sanchis
y ab carrer que baixa al portal del Hom» (LV 1599).
28. «Viuda de Pere Gascó.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria,
en lo carrer Maior, afronta ab casa de Miquel Gascó, ab lo carreró de les
monjes y ab lo graner dels delmes [...]. Micer Hieroni Jover —Primo una casa
en la parròchia de Santa Maria, en la plaça, afronta ab casa de micer Cristòfol
Miralles, ab casa hostal de Matia Domènech y ab carreró de les monges» (LV
1599). Ursula Castell, vídua del notari Jaume Giner fa donació entre vius el
21 d’abril de 1640 al seu fill Jaume, entre altres, d’una casa «franca et quitia
situada en la present vila, en la parròchia de Santa Maria, en lo carrer dit de
les monjes, afrontant de un costat ab casa de la viuda de Jaume Aragonés
quondam, de altre costat ab carrer que va a la plaça y a les spatles ab casa de
mossèn Melchor Estañà, prevere» (Prot. Pere Giner).
29. E. Calduch Font: La Magdalena. Antecedentes históricos, Castelló 1939,
pp. 19-20, diu «se considera la más antigua de Castellón, aunque una vez
construido éste, fue deshabitada y volvió a poblarse con gente evacuada de
Fadrell al llegar el siglo xv». El 28 de juny de 1864 l’Ajuntament acordà que
s’anomenara «calle del Horno de la Barraca la que se halla entre el Instituto
Provincial y la casa de los herederos de D. José Catalá».

33. «Los fills d’en Bernat Miralles.- Ítem i casa al carrer de Vinamargo» (LV
1371); «Los hereus d’en Pasqual Beltrán.- Primo hun alberch franch al carrer
de Vinamargo» (LV 1398); «Pere Barlaçot.- Primo hun alberch al carrer de
Vinamargo» (LV 1485).
34. En sessió de l’Ajuntament d’11 de novembre de 1876, s’acordà posar-li el
nom de Campoamor. Sobre la personalitat de Ramón de Campoamor i la seua
activitat com a governador de Castelló vegeu V. Traver Tomás: Campoamor. Jefe
político de Castellón. 1847-1848, Castelló 1946.

30. Cf. Traver Tomás: Antigüedades, op. cit., p. 207, on es fa una descripció
del forn. Aquest forn comunicava per la part de darrere amb el carrer Giny,
justament on desemboca l’actual Josep Pasqual Tirado.
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com a plaça de la Ballesteria.35 Més tard, ja en el segle xvii,
rebé el nom de placeta del Roser.36
En aquesta placeta, prop de la muralla, cap al vall, cap
a l’angle sud-est estigué el bordell,37 una vegada traslladat
des del pla de la Fira (actual avinguda del Rei Jaume I). Tenia
el bordell una eixida al carrer Major, prop del portal de l’Om,
que en 1600 fou tapiada —per pertorbar la gent dissoluta
que acudia a la casa pública «los officis divinals y oració» de
les monges clarisses—, i únicament es va deixar una eixida a
l’esmentada plaça de la Ballesteria.38

Tot dret pel carrer Vinamargo cap a la muralla, on
anys després s’obrirà un portal, estava la botera d’en Favara o
carreró de la Botera.39
Hi havia, en aquesta placeta del Roser, una de les
portes de les muralles, la porta del Molí Roder,40 la qual en
1603 és ampliada a sol·licitud dels frares del convent de Sant
Tomàs d’Aquino, i també es basteix un pont sobre el vallàs per
tal de donar més comoditat als fidels que acudien diàriament
a celebrar l’eucaristia a l’església del monestir. Des de llavors
es batejà com a portal del Roser, i la placeta allí formada, com
a plaça del Roser, que també es coneixia com a placeta de
Predicadors.41

35. «Los fills d’en Bernat Miralles.- Ítem i alberch franch atinent d’en Marçal
e de la Ballesteria» (LV 1371) «Pere Feliu, menor.- Ítem un ort tancat en lo
carrer de Vinamargo, atinent de cases de ell matex e ab ort de son pare e
ab la Ballesteria» (LV 1485); «Pere Feliu, apotecari.- Ítem hun ort tancat en
lo carrer de Vinamargo, atinent de la Ballesteria e ab ell matex» (LV 1497);
«Mestre Joan Redolat, canterer.- Primo una casa en lo carrer Major, atinent
de Joan Marqués y carreró de la Ballesteria» (LV 1555). Bernat Benet ven
el 4 de març de 1619 a Pau Bellviure una casa, en el barri de Sant Tomàs,
«in vico de la Ballesteria, confrontatam ab uno latere cum domo Matie Soler, piscatoris, et ab alio vero lattere cum domo Baltazaris Tirado et attergo
cum menia presentis ville» (Prot. Pere Romeu); Jaume Esteve, prevere, com
a procurador i en nom de Francesc Moliner, prevere, Tomasa Moliner, dona
de Felip Vicent, i Joanna Anna Moliner, germans, hereus dels béns d’Isidre
Moliner, prevere, venen al notari Vicent Ferrer «quandam domum francam
et quitiam sitam et positam intus moenia presentis villa, in parrochia Sancti
Thome, in vico que va del carrer de Peixcadors a la placeta del Roser, olim de
la Ballesteria, prout confrontatur et limitatur ab uno latere cum domo Petri
Queros, ab alio vero latere cum dicta platea vulgo dicta la placeta del Roser
olim de la Ballesteria, botera en mig, afronte cum domo Vicentiae Arrufat»
(Prot. Llorens de Clavell).

de la Conceptió de la Mare de Déu de la dita vila a pacat [sic] y presentat
una suplica a V.m., la qual per lo notari scrivà dejus scrit és estada llegida en
públich consell, en ab la qual demana la abadesa y convent del monestir de
la Puritat de la Mare de Déu de dita vila que atès que està la porta de la casa
pública prop del portal del Hom, entrada principal de la present vila, y tant
prop del dit convent, és gran deshonor seu, mirant-lo ab ulls de pietat, per
haver-i de ordinari dones mundanes al dit portal ab demasiada desolució, per
ser pas tan ordinari als convents y religiosos que estan extramurs y ademés
d’estos inconvenients, moltes vegades estant dites monges dient los officis
divinals y oració per este poble, estan pertorbades per la multitut de la gent
disoluta que va a dita casa pública, y per a obviar estes disolutes, supliquen
sien servits de provehir y manar que la porta que està en dit carrer se trasllade
y pase detràs a les espales que és de la Ballesteria, per ser menys perjuhi o allà
on V. m. sien servits, que per ço se servixquen manar i debitament provehir
lo que’ls parega esser més convenient. Fonch provehit, clos y determinat per
lo dit consell, que la porta de la casa pública que hix al carrer públich, prop
del portal del Hom, se passe y trasllade, segons que ab tenir de la present
proveheixen sia pasada y traslladada, a les espalles de la dita casa pública
que és a la Ballesteria y açò per evitar los inconvenients que ja per estar com
està en lo carrer Major de públich pasatge y per a dit effecte fan comició als
jurats que huy són o per temps seran de la dita vila, per a poder-la traslladar
a dites espalles y per a que puguen provehir los albarans del que dites portes
constaran de pasar y treslladar de on estan a les espalles que és la dita
Ballesteria in forma solita».

36. En l’inventari dels béns de Pere Sancho, llaurador, hi figura una casa «en la
travessa que va del carrer de Peixcadors a la placeta del Roser» (Prot. Llorens
de Clavell, 1696 desembre 1). En l’inventari dels béns del bisbe Josep Climent
Avinent, fet en 1778, hi consta «una cassa escuela de niños, con una cassa
contigua para habitación del maestro, en la Plazuela del Roser de esta villa,
lindes la misma plazuela y muro de la villa». Publicat per J. Beltrán Escrig: «El
Colegio de Huerfanos de Castellón. Fundación e inauguración», BSCC, tom lx
(1984), p. 10.

39. «Berthomeu Martorell.- Ítem una caseta a la botera d’en Favara» (LV
1398); «Bonanat Granyana.- Ítem hun corralet a la botera d’en Favara prop lo
mur» (LV 1485); «Pere Miquel.- Ítem una fanecada y mija de pati que solia
ser ort en dita parròquia, afronta ab ort de Lois Agramunt de Sisternes, ab ort
de Lorens Sisternes, carreró en mig, y ab ell matex, carreró de la botera en
mig» (LV 1599).

37. «Pere Miquel.- Ítem una fanecada moreral en dita parròquia de Sant Tomàs, a la Ballesteria, afronta ab lo bordell, carreró en mig y ab lo carreró de
la botera y ab lo dit mur [...]. Ítem una fanecada y mija de pati que solie ser
ort en dita parròquia, afronta ab ort de Lois Agramunt de Sisternes, ab ort
de Lorens Sisternes, carreró en mig y ab ell matex, carreró de la botera en
mig» (LV 1599). Un intent de traslladar el bordell a l’interior de la vila es feu
ja en 1527 (LC 1526-27, sessió del 27 de febrer de 1527): «No ses menys
lo dit magnífich consell provehí e ordenà se fasa bordell en la balesteria de
Magraner, de Vinamargo al vall, en aquell loch hon los magnífichs justicia e
jurats conexeran, dexan-ho a coneguda de aquells». Sobre el bordell vegeu
P. Viciano Navarro «El Bordell dels prohoms: el control municipal de la prostitució al Castelló del segle xv», Anuario de estudios medievales, núm. 35, 1,
2005, pp. 327-358.

40. El nom li vingué perquè estava prop del molí Roder, situat al lloc on passat
el temps es bastí l’estació de la Panderola: «Jaume Fabregat. [...] un molí
apel·lat lo molí Roder atinent la séquia major prop lo mur de la vila» (LV
1497).
41. El nom del Roser li vingué, evidentment, pel proper convent de dominicans
on es venerava l’advocació de Nostra Senyora del Roser. Quan el 31 de març
de 1683 els jurats de la vila concerten amb Josep Dols (menor) les obres
d’apertura del portal de la Fira, especifiquen que «la ubertura del dit portal» ha
de fer-se «de la forma de la abertura del portal de la placeta de Predicadors».

38. LC 1600-1601, sessió del 6 d’agost de 1600: «Així mateix fonch proposat
per lo dit jurat en cap, que per quant per lo reverent confesor de les monjes
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Però, ja en el segle xviii, en 1734, amb l’augment de
població —Castelló té més de 7.000 habitants—, l’increment
de les activitats comercials al Grau i l’aparició ja de cases en
la zona de fora murs, s’obrí un altre portal enfront del carrer
Vinamargo,42 que, més en línia amb el carrer i recte cap al camí
del Grau, concentrarà tot el trànsit comercial. És per aquesta
raó que l’antiga plaça del Roser, avui d’Hernán Cortés,43 presenta dues eixides a la plaça Borrul.

Aules de Gramàtica que hi havia a la placeta del seu nom a
l’extrem nord del carrer.
En aquest carrer, que era i és creuat al seu extrem
sud pel carrer de Cervantes, tenien habitatge famílies d’antiga prosàpia en la vila —els Peris, March, Ferrer, Ros d’Ursino,
etc.—, per la qual raó rebé el carrer el nom de Cavallers.
Allí on es creua el carrer de Cavallers amb el de la
Verge de Gràcia estigué el pou de la Jueria46 —el qual fou
tapiat en 1790 i que sembla degué obrir-se en el segle xvi—,
i poc més enllà, possiblement entre l’entrecreuament amb els
de Maura i Ensenyament, estaria aquesta,47 raó per la qual es
conegué el tram nord de l’actual carrer de Cavallers com a
carrer de la Jueria.48

Cavallers
Des de l’antiga plaça de l’Herba, estant en un dels
seus cantons el primitiu palau de la Vila i a l’altre la llotja del
Cànem, s’estén l’actual carrer de Cavallers fins a la plaça de
les Aules.
Conegut com a carrer del Batlle,44 per haver residit
allí els batlles Miquel Arrufat i Arcís Feliu, es conegué també
com a carrer de l’Escola o de l’Estudi,45 per l’Estudi General o

villae, in parrochia Sancti Petri, in vico appellato de Cavallers sive del Estudi,
confrontata et terminata ab uno latere cum domo Petri Briau, agricolae, filii
mei, ab alio cum domo Josephi Rocafort, sutoris, vico del Empedrat in medio,
a fronte cum domo Francisci Barbera, agricolae, dicto vico de Cavallers sive
Estudi en medio et atergo cum domo Josephi Rubert, agricolae» (Prot. Jaume
Cases, 1697 desembre 8).

Vegeu F. Olucha Montins: Dos siglos de actividad artística en la villa de Castellón.
1500-1700 (noticias documentales), Castelló 1987, p. 129.

46. En l’inventari dels béns de Baltasar Peris, hi figura «Primo confessa haver
atrobat en béns de la dita herència una casa situada y posada dins los murs
de la present vila de Castelló de la Plana, en lo carrer dit del Balle vell, en la
parròchia de Sent Pere, ha hon lo dit Balthasar Peris difunt morí e passà de
la present vida en l’altra, segons que affronta ab cases de Jaume Blasco, que
olim heren de Juan Bernat y ab dos carrers públichs, la hu que va al Estudi
major de Gramàtica y lo altre al monestir del gloriós Sent Augustí, de front ab
lo pou de la juderia» (Prot. Jaume Castellet, 1639 octubre 15). Vegeu també
en «Gràcia» el carrer Verge de Gràcia.

42. Cf. F. Olucha Montins: «Sobre els portals de la Plaça del Roser», Madalena
1988. Gaiata 8. Portal de l’Om.
43. Aquesta placeta va estar coneguda també com a placeta de Peixcadors i
de Canalejas. Vegeu V. Gimeno Michavila: Las calles de Castellón, Castelló 1930,
p. 85.
44. Mossèn Pere Peyrats, prevere, beneficiat de Santa Maria, i hereu universal
del magnífic misser Joan Arcís Feliu, «doctor en cascun dret y balle de dita
vila», ven en 24 d’abril de 1574 al notari Melcior Clua, sis diners de cens,
fadiga i lloïsme sobre «unes cases situades y posades dins los murs de la
present vila, en lo carrer al present vulgarment dit del Balle, parròchia de Sent
Pere, affrontant al present de un costat ab casa del reverent mossèn Marc
Clua, prevere, y de altre costat ab casa de Thomàs March, mercader» (Prot.
Marc Arrufat); «Cosme Martí.- Ítem una altra casa en la parròchia de Sant
Pere, en lo carrer dit del Balle, afronta ab casa de Juan Bernat y ab casa de
la herència de Antoni Rubert» (LV 1599). En l’inventari dels béns de Jaume
March, fet el 14 de març de 1620, hi figura «un casa franqua y quitta situada
y posada dins los murs de la present vila, en la parròchia de Sant Pere, en lo
carrer del Balle vell, afrontant de un costat ab casa de Claudio Ferrer y de
altre costat ab casa de Pere Joan Martí y de espalles ab lo carrer dit de Diner
y Mella» (Prot. Pau Caperó).

47. La jueria, que segons Magdalena Nomdedeu (La Aljama Hebrea de
Castellón de la Plana en la Baja Edad Media. Castelló 1978, p. 110) estava
«entre el carrer del Forn de Reus, Empedrat y Estudi, con alguna casa adosada
a la muralla y otras afrontando al Hospital de Trullols», i per a Traver Tomás
(Antigüedades, op. cit., p. 190) es situava «al final de la calle de Caballeros» i
tenia «el centro en el cruce de la calle de la Enseñanza, lo que en años despues
fuera els quatre cantons de l’estudi», personalment sospitem s’extenia per
tot el que avui és el carrer de l’Ensenyament fins al «cantó d’en Tallant», en
el carrer Major, i per l’actual plaça de les Aules, fins a l’«alberch de Tomàs
Ferrer», prop de la muralla. En sessió de 10 de juny de 1427, el Consell fa
delimitació de la nova jueria i posa per límits «del cantó d’en Tallant, que ix
al carrer Magor, del portal d’en Trullols fins a casa o alberch d’en Tomàs Ferrer
inclusive, en axí que’l dit alberch del dit en Thomàs Ferrer sia dins la juheria».

45. «Safuda Caxo, juheu.- Ítem una casa al carrer de la Scola, fa xvi dines de
cens an Martí Fuster, afronte ab Mosse Dela» (LV 1371). En el testament de
Claudi Ferrer, senyor de la Tinença de Montornès i Baronia de Benicàssim,
atorgat en 15 de maig de 1639, hi figura «Primerament que la casa que yo
al present habite, la qual està situada dins los murs de la present vila, en la
parròchia de Sant Pere, en lo carrer dit del Balle eo del Estudi, affrontant
ab casa de mossèn Pere Domingo Beltran, prevere, carrer enmig, de un
costat y de altre costat ab casa de Thomàs March» (Prot. Pere Romeu).
Felicia Sauch i de Briau, vídua de Francesc Briau, carrega cens al convent de
Sant Tomàs sobre una casa «sita et posita intus moenia dictae et presentis

48. «Miquel Camanyes.- Primo unes cases en lo carrer de la juheria, atinent
del studi e ab na Maria, argentera [...]. Pere Tosquella.- Primo unes cases en
lo carrer de la juheria, atinent de na Maestra la vella e ab en Montanyes
[...]. Anthoni Muntanyes.- Primo unes cases en lo carrer de la juheria atinent
de casa d’en Tosquella e cases d’en Johan Miquell» (LV 1527). Didac de
Quevedo, manyà, i la seua dona Àngela venen en 27 de setembre de 1531
a Joan Ribés una casa en el «carrer de la juheria, que afronta ab casa de
Francés Mir, casa de Maria Feliu, vidue uxoris honorabili Petri Feliu, quondam
argentari et cum dicto vico de la jueria» (Prot. Miquel Feliu). En l’inventari
dels béns del llaurador Joan Codina, hi consta «Primo unes cases situades
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Des del segle xvi se’l conegué com a carrer de Cavallers, llevat dels anys 1936 al 1939, quan fou denominat de
Dolors Ibarruri.49

fent referència al forn dels Salvador, ja desaparegut, el qual
estava al carrer d’Enmig, cantoner amb el carrer de l’Empedrat. El forn en 1527 pertanyia a Pere Gomis, i després passà
una meitat al notari Domènec Beltran i l’altra als Salvador.55
L’altre tram, que baixa del carrer de Cavallers al Major, s’anomenava carrer o travessa que baixa des del carrer de
Cavallers al forn dit del Batlle y al carrer de Calderers,56 agafant
com a punt de referència el forn del Batlle existent al cantó
del carrer Major.
Donava i dona al carrer de l’Empedrat —també
conegut com a travessa que baixa del carrer del Mig al de la
Mealla—,57 després de traspassar un arc de rajola, tombat allà
per l’any 1945, l’únic atzucac que hi havia i encara hi ha a la

Cervantes
Conegut com a carrer de l’Empedrat ja en el segle
xvi,50 nom que li vingué, segons Sánchez Gozalbo, perquè estava «pavimentada con guijos de río, para así aminorar el barro y permitir el tránsito después de la lluvia»,51 el nom pervisqué fins al segle passat, quan fou canviat pel de Cervantes.52
És el carrer que anava i va des del carrer d’Enmig fins al Major,
tallant perpendicularment els de Mealla i Cavallers.
Aquests trams de carrer de l’Empedrat, segons la seua
situació, rebien noms diferents. Així el tros de carrer que anava
cap al carrer d’Enmig rebia el nom de travessa que va del forn
de Salvador al carrer de Diner y Mealla53 en sentit descendent,
i en sentit ascendent travessa que pucha del carrer de Diner y
Mealla al forn nomenat dels Salvadors abans de Gorris,54 tot

Cassola in medio, afronte cum domo Vicentii Pastor, agricola, filii Baltazaris,
dicte vico, sive travessa in medio, et atergo cum cella vinaria sive bodega
Augustini Rodes» (Prot. Jaume Cases). El 31 d’agost de 1705, Jeroni Rubert
i Clara Sanchis transporten a Josep Segarra 150 lliures censals sobre una
casa situada en la parròquia de Sant Nicolau, «in vico eo travesa per quem
itur ad furnum coquendi panes dictum dels Salvadors, prout confrontatur
ex uno latere cum domo Vicentii Pastor, filii Baltasaris, ex alio latere cum
domo Petri Viciano, Petri filii, agricultorem, afronte cum vico de la Casola et
domo Emmanuelis Peris, sutoris, dicta travesa inmedio» (Prot. Josep Llorens
de Clavell).

dins los murs de la present vila, en la parròchia de Sant Pere, en lo carrer de la
jueria, affrontant ab lo Studi e ab cases d’en Miquel Camanyes» (Prot. Antoni
Pedro, 1547 octubre 6).

55. «Bernat Pelegri.- Primo unes cases atinent del forn d’en Gorris» (LV 1527);
«Domingo Beltran, notari.- Ítem la mitat per indivis de hun forn de coure
pa, olim d’en Gorris, en la parròquia de Sant Nicolau, en lo carrer d’enmig,
afronta ab casa de la viuda de Juan Aguilar y ab la viuda de Bertomeu Vicent
[...]. Melchor Salvador, notari.- Ítem hun quart de casa de forn de coure pa
nomenat d’en Gorris, en la parròquia de Sant Nicolau, afronta ab casa de la
viuda de Bertomeu Vicent y ab la viuda de Juan Aguilar [...]. Pobilla de Gaspar
Salvador.- Primo la quarta part de hun forn de coure pa, nomenat d’en Gorris,
en la parroquia de Sant Nicolau, affronta ab dos carrers públics, ab casa de la
viuda de Juan Aguilar y ab la viuda de Berthomeu Vicent» (LV 1599); «Hereus
de Patricio Vicent.- Ítem la quarta part de un forn de coure pa appellat dels
Salvadors, parròquia de Sant Nicolau, affronta en Joseph Tena y hereus de
Joan Lleonart, carrer en mig [...]. Josep Tena, teixidor.- Primo una casa en dita
parròquia, carrer del Mig, affronta en lo forn dit dels Salvadors y March Torres
[...]. Felis Veciano de Martí.- Primo una casa en dita parròquia, carrer del Mig,
affronta en Francés Alegre y forn de pa dels Casalis [...]. Viuda de Felip Más,
generós.- Ítem la quarta part de un forn de coure pa, situat en la parròquia de
Sant Nicolau, carrer del Mig, afrontant ab Joseph Tena y travessa del carrer de
la Casola [...]. Dionis Alonso.- Ítem mig quart de forn, parròquia de Sant Nicolau
vila, carrer del Mig, affronta en Miquel Tena y carrer que baixa al carrer de la
Casola» (LV 1702).

49. El 25 d’agost de 1936 l’Ajuntament decidi canviar el nom del carrer de
Cavallers pel de Dolores Ibarruri.
50. «Pere Roig, menor, fill d’en Pere.- Primo unes cases en lo carrer Enpedrad,
atinent ab Frances Peyrats» (LV 1527); «Joan Alegre.- Primo unes cases en lo
carrer Major, affronta ab Jaume Traver y ab Joan Coll y carrer Enpedrat [...].
Vicent Mascarell.- Primo unes cases en lo carrer Major, atinent de Joan Angels
y del carrer Enpedrat» (LV 1555). El 9 de gener de 1700, Felicia Sauch i els
seus fills Josep, Jaume, Francesc i Pere Briau, carreguen un cens al clero sobre
una casa situada en la parròquia de Sant Pere, «in vico nominato de Cavallers,
prout confrontatur ex uno latere cum domo infrascripta dicti Petri Briau, filii
medi, ex alio latere cum domo Josephi Rocafort, sutoris, vico nuncupato del
Empedrat in medio, a fronte cum domo Francisci Barbera, chirurgi, dicto vico
appellato de Cavallers in medio» (Prot. Llorens de Clavell).
51. A. Sánchez Gozalbo: «La sanidad en el Castellón trecentista (veterinarios,
médicos y boticarios)», BSCC, tom xlviii (1972), p. 246.
52. El 3 d’octubre de 1859 l’Ajuntament acordà anomenar «del Empedrat la
calle antes parte de la de Caldereros, que comprende desde la calle del Medio
a la Mayor». En 1905, el 10 de febrer, es decidí posar-li el nom de Cervantes.
53. El 4 de novembre de 1636, el prevere Francesc Gil ven a Gil Peris, llaurador,
«una casa situada en la present vila, parròchia de Sant Pere, en lo carrer eo
travessa que va del forn de Salvador al carrer de Diner y Mealla» (Protocol de
Pere Giner).

56. El 25 de novembre de 1667, Jaume Castellet, mercader, ven a Beatriu
Serra, dona de Miquel Vallés, «una casa en la parròquia de Sant Pere, en lo
carrer eo travessa que baixa desde el carrer de Cavallers al forn dit del Batlle
y al carrer de Calderers» (Prot. Gaspar Severach).

54. El 28 de gener de 1697, Josep Segarra ven a Domènec Alzina una casa
situada en la parròquia de Sant Pere «in vico sive travessa que pucha del
carrer de Diner y Mealla al forn nomenat dels Salvadors y abans de Gorris,
confrontatam et terminatam ab uno latere cum domo Mariae Llopis, viduae
Josephi Fauro, ab alio latere cum domo Emmanuelle Peris, sutoris, vico de la

57. «Pere Veciano de Pere.- Ítem altra casa en dita parròquia, a la travessa que
baixa del carrer del Mig al de la Mealla, afronta en Sara Eximeno eo Sanchis,
muller de Geroni Rubert y Felip Veciano» (LV 1702).
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vila,58 i al qual donaven les portes falses de les cases de l’actual carrer de Colom.

Aquest camí, el que pujava del portal d’en Ruvio al
Calvari, de gran amplària, permetia fàcilment maniobrar i descarregar els carros carregats de rames de pi i restolls portats
des de les muntanyes de Benicàssim, per la qual raó se’l va
conèixer com a Descarregador de la Llenya.
El 3 d’octubre de 1859, l’Ajuntament decidí «denominar plaza de San Luis a las casas que antes formaban parte de la calle de dicho nombre y que estaban situadas entre
el extremo de las calles del Medio, Cruces, San Félix y Santo
Tomás», i va ser el 6 de juny de 1902 quan s’acordà «que la
actual plaza de San Luis se le dé el nombre de Clavé»

Plaça de Clavé
Molt ans de desbastir-se en 1794 el portal de la Puríssima, ja s’havia poblat el raval fora murs i havien sorgit carrers i places.
En la part de fora murs del llenç de la muralla nordoest, el qual anava des del portal d’en Ruvio a la cantonera
torre del «cap de la vila»,59 ben a prop del fossar dels Jueus,60
a redós del «camí de la terra dels cànters»61 —el que després
serà el camí dels Mestrets—, s’inicia en el segle xvi un carrer,
el que avui és la plaça de Clavé.
El «camí que puja del portal d’en Ruvio al monte
Calvari»,62 al costat de la muralla, no és altre que aquell que
des del portal de la Puríssima anava a buscar el pujolet del
Calvari, i continuava després a buscar el camí de Borriol.63

Colom
L’actual carrer de Colom, així nomenat des de
1892,64 era l’única via transversal que, tallant les longitudinals de Major, d’Enmig i d’Amunt, i empalmada amb la de
l’Aigua, travessava la vila emmurallada medieval d’est a oest,
des del portal de Sant Agustí —enfront del que fou Asil—
fins al portal de la Fira.65
Avui en dia va del carrer Major i desemboca a l’avinguda del Rei Jaume I, unificats en un tot els tres primitius trams
del carrer Colom; de Major a la plaça de l’Herba —«la traveça
que baixa al carrer Maior»—; de la plaça de l’Herba a Enmig
—«el carrer de sabaters»—, i el «carrer del portal de la Fira»,
d’Enmig a d’Amunt primer —on estigué situat el primitiu portal
que el batejà—66 i després a l’actual avinguda del Rei.
El primer tram, «la traveça que baixa al carrer
67
Maior», era el lloc on hi havia els edificis representatius; allí
es trobaven la Cort del Justícia —cantó amb el carrer de la

58. El 6 de maig de 1657, Maria Giner i de Rosses, vídua d’Antoni Rosses,
aporta al nou matrimoni amb Tomàs Caperó, ciutadà, «una casa en el barri de
Sant Pere, en lo carrer dit dels Çabaters, que affronta de un costat ab casa de
Melchior Amiguet, apothecari, de altre costat ab casa de Rafael Simó, sastre
y de espalles ab carreró eo absucaig, al qual trau porta falça» (Prot. Jaume
Cases).
59. Cf. J. Sánchez Adell: «Las murallas medievales de Castellón», BSCC, tom
xxvii, pp. 44-77, i també J. Sánchez Adell i E. Sánchez Almela: Defensa y
seguridad de una villa medieval: Castellón de la Plana, Castelló, 2003.
60. «Berthomeu Marti fill d’en Pere Martí.- Primo I quartó de mallol al fosar
dels juheus [...]. Miquel Eximeno.- Ítem xii fanecades de mallol al fossar dels
juheus» (LV 1371); «Lo pobill d’en Joan Gisbert, menor.- Ítem un quartó tres
fanecades vinya al fossar dels juheus atinent d’en Johan Gisbert e del riu» (LV
1527); «Mossèn Nicolau Casalduch, cavaller.- Ítem I quartó y mig de vinya davant lo riu, al fossar dels juheus, que solia esser d’en Ponç de Monpalau, atinent
ab lo governador» (LV 1599). Vegeu també Traver Toms: Antigüedades, op. cit.,
p. 89, i J. Sánchez Adell: Castellón de la Plana, op. cit., p. 71.

64. El 29 de setembre de 1892, l’Ajuntament acorda que s’anomenen de
Cristòfol Colom els dos carres que fins aleshores es coneixien com a Sant
Joan i Sabaters.

61. «Pere Borraç, pescador. Ítem mig quartó de botjar a la terra dels cànters
[...]. Domingo Granyana, prevere. Item un quartó de vinya a la terra dels
cànters atinent d’en Johan Marti» (LV 1398). Vegeu també J. Sánchez Adell:
«Toponimia rural de Castellón de la Plana en la Edad Media (s. xiv-xv)», BSCC,
tom lxx, 1994, pp. 517-600.

65. Aquesta denominació pervisqué fins al segle xviii, si bé es conegué també
com a portal d’en Segura —(anys 1479 i 1485), per un Segura que vivia a
prop de la muralla— i portal de Sant Joan, per l’ermita que hi havia prop d’allí.
Vegeu més avall.

62. Cf. P. Feliu Gasco: «Capillas callejeras», BSCC, tom xxxi (1955), p. 49.

66. V. Traver Tomás: Antigüedades, op. cit., p. 170.

63. «Joseph Camañes, dolsayner.- Ítem un quartó de terra blanca al Monte
Calvari, affronta ab garroferal de la herència del Dr. Francés Joan Cases y Dr.
Joseph Llorens de Prima, camí en mig [...]. Joseph Museros de Vicent.- Ítem
quartó y mig de garroferal al Monte Calvari, affronta ab hereus de Joseph
Montoliu y Vicent Figuerola, plantat de nou [...]. Viuda del Dr. Christòfol Vilar.Ítem un quartó garroferal al Monte Calvari, affronta ab camí y Félix Mir,
notari» (LV 1702).

67. «Viuda de Hieroni Micó, quondam, notari.- Primo una casa en la parròchia
de Santa Maria, en la plaça de les Corts, afronta ab cases de Bernat Pardo y ab
dita plaça y ab carreró o traveça que baixa al carrer Maior [...]. Ítem altra casa
en dita parròchia en lo carrer Maior, afronta ab Bernat Pardo, ab dita traveça y
ab ella mateixa [...]. Ítem una botiga de garrofes en la parròchia de Sant Pere,
en lo dit carreró eo traveça, afronta ab cases de mestre Juan Marti, sabater y
ab mestre Francés de Duenyes, sabater» (LV 1599).
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Cadena—, el palau comú de la Vila, la farmàcia de Pere Merades i la Cort del Batlle.68 I enfront, a les espatles de l’església de Santa Maria, la Cort de la Governació, conformant una
placeta —la plaça de les Corts—,69 amb porxos que donaven
tant a l’esmentada placeta com per darrere al carrer Major;
porxos que passat el temps es coneixerien, almenys els que
donaven al carrer Major, com a porxos de Poeta.
Aquest carrer que baixava al carrer Major es conegué
també com a carrer d’en Guillem Miró o de Miró, perquè allí hi
vivia aquest personatge de la família dels Miró que fou batlle
de la vila;70 el pou que hi havia es coneixia com a pou d’en
Miró. En el segle xviii, aquest tros de l’avui carrer de Colom
s’anomenà calle que va a la yglesia.71

Com hem dit, aquest tram de carrer desembocava a
la plaça de l’Herba,72 així coneguda per les fruites i verdures
que allí es venien. I allí hi havia també el pla de la Fira.73
El segon tros del carrer de Colom —entre la plaça
de l’Herba i el carrer d’Enmig— s’anomenà carrer dels o de
Sabaters,74 molt possiblement pels d’aquest gremi que allí hi
vivien. Però es conegué també com a carrer de Pere de Reus,
perquè hi havia —en la banda de la dreta, cantonera amb el
carrer de Mealla— el casal dels Reus, família de gran influència i nombroses propietats en la vila i el terme.75
A l’esquerra, pel pany dels números imparells, començava el carrer dels Sabaters amb les cases i el corral de
Pere Giner. Les cases passaren en 1599 a mans de Miquel Giner, i més tard, en 1693, foren venudes per Jerònima Giner,
vídua de Josep Giner de Castell, a la vila, per bastir allí la nova
casa abadia,76 la qual, avui reformada, encara es troba a la
plaça de l’Herba.

68. «Batiste Leonart.- Primo una casa en la parròquia de Sant Pere, en la
plaça de la Herba, afronta ab casa de la vila y ab ell matex» (LV 1599). En
l’inventari que el 17 de maig de 1652 fa Anna Borràs, viuda de «Domino Hieronymo Egual, quondam Bajulo presentis ville Castellionis», hi figura «Ítem
etiam, se troba recaure en béns de dita herència la Cort de la Ballia, situada
dins los murs de la mateixa vila y en la plaça de aquella, affrontant de un
costat ab lo Palau y sala de la Universitat de dita y present vila, de altre costat
ab la Cort dita la Cort del Justícia de la desus dita vila» (Prot. Josep Franch).
Vegeu també Sánchez Gozalbo: «La sanidad en...», art. cit., p. 252, i també
A. Sánchez Gozalbo: «Policia urbana en el Castellón trecentista», BSCC, tom
li (1975), pp. 345-63; F. Olucha Montins: «A propòsit dels tres-cents anys de
l’edifici de l’Ajuntament de Castelló», BSCC, tom lxvi (1990), pp. 35-74.

72. «Berthomeu Guardiola.- Primo hun alberch atinent ab la plasa de la Herba
e ab carrera pública e ab cases que eren d’en Miquell Arrufat» (LV 1468);
«Batiste Leonart.- Primo una casa en la parròquia de Sent Pere, en la plaça de
la Herba, afronta ab Casa de la Vila y ab ell matex» (LV 1599).
73. Cf. Sánchez Adell: «Paisaje urbano...», art. cit., p. 331. Sobre aquest pla
de la fira, al costat de l’església major, vegeu Sánchez Gozalbo: «Policia
urbana...», art. cit., pp. 346-47, i Sánchez Adell: Castellón de la Plana..., op.
cit., pp. 125-29.
74. «Mossèn Christòphol de Reus.- Primo una casa en la parròchia de Sant Pere,
en lo carrer dels sabaters, atinent de mestre Pere Aguiló y dues vies publiques»
(LV 1555); «Micer Gaspar Mascarós.- Primo una casa en la parròquia de Sant
Pere, en lo carrer de sabaters, afronta ab casa de Tomàs Molner y ab dos carrers
publichs [...]. Tomàs Molner, selurgia.- Primo una casa en la parròquia de Sant
Pere, en lo carrer de sabaters, afronta ab casa de Cristòfol Sisternes y ab micer
Gaspar Mascarós» (LV 1599).

69. «En Macià Egual, notari.- Primo lo alberch en la plaça, en la parròchia de
Sancta Maria, affronta ab la Governació e ab cases del honorable en Macià
Feliu, apothecari» (LV 1527); «Bernat Pardo.- Primo unes cases en la parròchia
de Santa Maria, en la plaça de les Corts, afronta ab la Cort de la Governatió,
ab cases de la viuda de Hieroni Micó notari ab lo carrer Maior y ab mestre
Francés Sancho corder [...]. Jaume Blasco, sombrerer.- Primo una casa en
la parròchia de Santa Maria, en la plaça devant la Cort de la Governatió,
afronta ab casa de la viuda y hereus de Pere Aragonés y ab casa de Jaume Vila,
llenser» (LV 1599). Transformada i desfigurada ja la plaça, veiem en l’inventari
dels béns del corder Jeroni Joan l’aspecte que oferia en 1692: «Primo confese
recaure en dita herència, tutelles y cures, una casa situada y posada dins los
murs de la present vila de Castelló de la Plana, en la parròquia de Santa Maria,
en la replassa de les espales de la higlesia magor, continent en si dos portes, la
porta principal afronta en la segrestia de la higlesia magor y la porta falsa en
lo pes de la farina, de un costat en casa lo notari davall scrit y de altre costat
en la Nevatería, la qual fou tachada en preu y estimació de quatre-centes
lliures, moneda real de València» (Prot. Felip Breva, 1692 setembre 2).

75. «La muller e fills d’en Pere Fuster.- Primo hun alberch en lo carrer d’en
Pere de Reus, atinent d’en Bernat Serra e atinent del carreró e del carrer d’en
Guillem Segarra» (LV 1468); «Mossèn Christòfol de Reus.- Primo una casa en
la parròchia de Sant Pere, en lo carrer dels sabaters, atinent de mestre Pere
Aguiló i dues vies publiques» (LV 1555); «Pere de Reus.- Primo una casa en la
parròquia de Sant Pere en lo carrer de sabaters, afronta ab casa de Berthomeu
Molner, notari, y ab casa de Gaspar Monseu, manyà [...]. Nicolau de Reus.Primo una casa en la parròquia de Sant Pere, en lo carrer de sabaters, afronta
ab ell matex y ab Joan Aguiló» (LV 1599).
76. «En Pere Giner.- Primo un alberch ab un sou de cens atinent de dos places
e celler dels frares de Vall de Crist [...]. Ítem hun corral lo qual és franch, atinent
del dit celler e ab casa de mi mateix qui era d’en Jaume Feliu, apothecari»
(LV 1527); «Miquel Giner.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria,
en la plaça, afronta ab les dos places y ab lo carrer de aabaters y ab lo fosar,
ab I sou de cens al convent de Vall de Crist, ab hun coral contiguo ab dites
cases que afronta ab lo celler dels delmes y ab casa de Arcís Molner, notari»
(LV 1599).

70. Cf. J. Sánchez Adell: «Paisaje urbano...», art. cit., p. 315. Per a la figura de
Guillem Miró vegeu L. Revest Corzo: Libre de Ordenacions de la vila de Castelló
de la Plana, Castelló 1957, pp. 213 i 214.
71. «Juan Gueña, cerero y confitero tenia casa en calle Mayor que lindaba con
Miguel Porcar y calle que va a la yglesia» (Registre de béns i rendes 1768, barri
de Santa Maria).
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Com a carrer del portal de la Fira77 es conegué el tercer tram del carrer de Colom, des de l’entrecreuament amb
el d’Enmig —els quatre cantons— fins a l’avinguda del Rei
Jaume I. El nom li vingué de la porta de la muralla allí existent
—quasi arran de l’entrecreuament amb el carrer d’Amunt—,
que per donar al pla de la Fira —conegut així per les fires de
bestiar que allí se celebraven— es batejà com a portal de la
Fira o puerta de la Feria i carrer del portal de la Fira a la via per
la qual s’entrava a la vila cap a la plaça Major.78
Per la tendència a abreviar quedà després com a
carrer de la Fira durant el segle xvi,79 i ja en el segle xvii es
conegué com a carrer de Sant Joan80 per l’ermita dedicada al
Baptista que allí es bastí, cantonera amb l’actual carrer del
Mestre Chapí.81
Encara en el segle xviii es coneixia com a carrer que
puja del de Sabaters al portal de la Fira.82 Portal aquest que

no coincidia amb l’eix del carrer, per la qual raó es demanà
llicència, concedida, al virrei comte de Cifuentes en 1686 per
tancar l’existent i obrir una altra porta enfrontada al carrer.83
Exigències del trànsit i el seu estat ruïnós feren que en
1798, en finalitzar-se l’esplanació i les obres de la veïna plaça
Nova —avui avinguda del Rei Jaume I—, l’esmentat portal de
la Fira fora desbastit. Aleshores es perllongà el carrer de Sant
Joan fins a l’actual de Saragossa, i un altre carrer de Sant Joan
nasqué al raval del Calvari, al costat de l’hort dels corders.84
Comte de Pestagua
Paral·lel al vall de l’antiga muralla, el qual originà l’actual carrer de Sant Lluís,85 fora els murs de la vila, estenent-se
des del pla del portal d’en Ruvio —al final del carrer d’Enpuja del de sabaters al portal de la Fira [...]. Ítem altra casa en la dita parròquia,
en dit carrer que puja al portal de la Fira, afronta en ell matex y casa de la
viuda de Andreu Español» (LV 1721). Com a curiositat cal dir que aquest Felip
Ximenez, que vivia en una de les cases dels «quatre cantons», era el pare del
botànic que tant lloà Cavanilles en la seua visita a Castelló. Vegeu al respecte
A. Sánchez Gozalbo: «Un botanico castellonense», Revista de Castellón, any
ii, núm. 4, p. 1, i M. E. Del Río Hijas: «Aportación histórica a la vida de José
Salvador Ximénez Peset, boticario y botánico de Castellón de la Plana (17131803)», Estudis Castellonencs, núm. 10, 2003-2005, pp. 189-218.

77. «Johan Adzuara.- Primo unes cases atinen ab Miquel Torrent e del carrer
del portal de la Fira [...]. Berthomeu Munner.- Primo unes casetes en la
parròchia de Senta Maria, afronten ab lo portal de la Fira e ab Pere Aragonés»
(LV 1527). Magdalena Corenset, viuda del ferrer Melcior Crestenelles,
ressenya en l’inventari dels béns del seu marit «una casa situada y posada
dins los murs de la present vila, en la parròchia de Sant Joan, en lo carrer del
portal de la Fira, attinent ab casa de Miquel Molinos a totes parts y ab lo dit
carrer del portal de la Fira» (Prot. Pere Romeu, 1613 agost 23).

83. El 31 de març de 1686, els jurats de Castelló concerten amb Josep Dols (menor), les obres d’apertura del nou portal de la Fira. Segons les capitulacions, publicades per Olucha Montins (Dos siglos de actividad artística en la villa de Castellón. Castelló 1987, pp. 128-30), Josep Dols devia «derocar lo portal vell, deixant
les parets a plom, a nivell de les parets de les cases de Antoni Jordà y de la viuda
de Jaume Crusans, tancant lo portal que al present està ubert de cal i canto» i
situar el nou portal de tal manera que «la ubertura ha de venir en lo mig de dit
baluart que fassa frontera al mig del carer eo quatre cantons del pou de Maig».

78. Vegeu més avall «Avinguda del Rei Jaume I».
79. «Viuda de Francesc Egual.- Primo una casa en la parròquia de Sant Juan,
en lo carrer de la Fira, afronta ab casa de Pere Fort y ab casa de Pere Martorell
[...]. Jaume Escuder.- Primo una casa en la parròquia de Sant Juan, en lo carrer
de la Fira, prop lo portal de la Fira, afronta ab casa de Juan Molina y ab lo mur
[...]. Juan Veciano de Miquel.- Primo una casa en la parròquia de Sant Juan,
en lo carrer de la Fira, afronta ab la església del benaventurat Sant Juan y ab
casa de Pere Martorell» (LV 1599). Francesc Balaguer ven el 24 de setembre
de 1615 a Jaume Castellet, teixidor, una casa «intus menia presentis ville in
parrochia divi Joannis, in vico dicto de la Fira, confrontatam ab uno latere
cum ecclesia sancti Joannis vico in medio et ab alio vero latere cum domibus
vidue Arsisi Molner» (Prot. Pere Romeu).

84. «Viuda de Vicente Ferrando.- Posee una casa sita en la calle de San Juan,
parroquia de San Juan arraval, que linda con casas de Vicente Pasqual y de Johan Yvañez [...]. Vicente Yvañez, soguero.- Posehe con su madre, viuda de Juan
Yvañez, una casa sita junto al huerto de los sogueros, que linda con casas de
Vicente Fansara y de Pascual Cazorla [...]. Joseph Campos, labrador.- Posehe una
casa sita en la calle de San Juan, parròquia de San Juan arraval, que linda con casas de los herederos de Thomas Calatayud y de el oficio de sogueros [...]. Oficio
de Sogueros.- Posehe tres casas juntas, sitas calle de San Juan, parròquia de San
Juan arraval, que lindan con casas de Joseph Camos y huerto de dicho oficio».
(Registre de béns i rendes 1771, barris de Sant Joan, raval, i de Sant Tomàs).

80. El 13 d’abril de 1600, Gabriel Vallés i la seua dona Esperança Roca venen
a Jaume Viciano una casa situada en la parròquia de Sant Joan, «in vico dicto
de Sant Joan, confrontatam et limitatam ab uno latere cum domo Francisci
Prunyonosa et ab alio latere cum eclesia Sancti Joannis, vico in medio, et
atergo cum domo Bartholomei Vilar» (Prot. Jaume Giner). El 3 d’octubre de
1859 l’Ajuntament acordà denominar-la «calle de San Juan, antes parte de la
de Zapateros, desde las Cuatro Esquinas hasta la plaza del Calvario».

85. Aquest carrer de Sant Lluis fou conegut també com a camí que va per lo
costat del vall, del portal d’en Ruvio al portal del Spital; Miquel Mur, síndic,
concedeix a Úrsula Gisbert i de Castell «uns patis per edificar cases situats
fora los murs de la present vila en lo arraval dit de Sant Nicolau eo de les
Forques, afrontant de una part ab lo molí de fer oli de dita viuda, de altra
part ab lo camí que va per lo costat del vall, del portal d’en Ruvio al portal
del Spital, y de altra part ab lo carrer que va de dit portal al pont de la céquia
de Coscollosa, ço és tot lo pati que y ha des de les parets del dit molí fins
a la baça de posar fem que està més prop de dit portal, incloent en aquell
dita baça, lo qual stabliment li fa sens perjuhi de dret de altri y ab pacte que

81. Sobre l’església de Sant Joan vegeu Gimeno Michavila: Del Castellón..., op.
cit., p. 49 i ss., i Olucha Montins: «Una panoràmica de l’art a la vila e Castelló
entre 1500 i 1700», BSCC, tom lxiv (1988), p. 187, i també del mateix autor
«Noves dades sobre algunes ermites de la ciutat de Castelló», BSCC, tom
lxxxiii, 2007, pp. 151-206.
82. «Felip Ximenes, apotecari.- Primo una casa en dita parròquia, en lo carrer
del Mig, afronta en casa de Paula Castell y de Vilar, viuda, y ab lo carrer que
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mig— fins al pla del portal de l’Hospital —l’actual plaça de
Maria Agustina—, es formà aquest carrer a redós del «camí
del portal d’en Ruvio a la séquia»,86 fent referència a la séquia
de Coscollosa que passa per allí prop.
Ja en 1681 es coneixia com a carrer de Mossèn Me87
lià i en 1698 per travesa de na Flors.88 En el segle xviii rebé
el nom de Taronjers o Naranjeros,89 possiblement pels que hi
hauria en la coneguda com a casa Gran, casa de la família Feliu, la qual donava façana a l’actual plaça de Maria Agustina, i
que després passà a mans del Comte de Pestagua, per la qual
raó es batejà el carrer amb aquest nom.90

Enmig
Sens dubte un dels carrers més importants i representatius de Castelló és el d’Enmig, que en els primers moments de la història del nostre poble no formava part del recinte urbà, puix no és fins a 1272, amb l’ampliació del raval de
Castelló, quan s’engloba dins el nucli urbà.
Conegut sempre com a carrer d’Enmig,91 pel fet de
discórrer paral·lel als carrers Major i d’Amunt, s’obria a la
muralla nord pel portal de na Alariga, més tard conegut pels
noms, d’en Pomar, d’Albiol, d’en Ruvio, i ja en el segle xviii com
a de la Puríssima.92 Mentre en la muralla sud s’obria pel portal
d’en Guardiola, també conegut com a portal dels Gascons i
de València.93
L’antic carrer de la Fira —avui de Colom— el tallava perpendicularment, dividint-lo en dues meitats: una que
anava des del portal de la Puríssima fins als quatre cantons i
que estava enclavada en el barri o parròquia de Sant Nicolau,
i l’altra, dins el barri de Sant Joan, s’estenia des dels quatre
cantons fins al portal de València.
El tram sud d’aquest carrer d’Enmig es conegué durant els segles xv i xvi com a carrer dels Gascons i també com
a carrer Major dit dels Gascons,94 nom amb el qual es coneixia,
com hem dit, la porta nord de la muralla i també el pou que
hi havia prop d’allí, en la cruïlla d’aquest carrer amb el carrer

no sia causat perjuhi algú als carrer y camí y que haja de traure les parets a
torcaboch y haja de pagar la peyta, etc.» (Prot. Pere Giner, 1638 març 29).
86. En l’inventari dels béns de Pere Miralles, hi figura «unes cases franques y
quities, situades y posades fora los murs de la present vila, en la parròchia de Sant
Agostí, en lo carrer del portal d’en Ruvio a la séquia, afrontant de un costat ab
cases eo patis de la viuda de Cosme Feliu y de altre costat ab casa de Domingo
Moret, moliner, y a les espalles ab lo camí del vall y a part davant ab dit carrer.
Ítem dos navades de pati franques y quities, situades y posades fora los murs de
la present vila, en dit arraval de Sant Agostí, affrontant de un costat ab casa de
Miquel Dols y de altre costat ab casa de (blanc) Soliva y ab dit camí del portal
d’en Ruvio a Lledó y ab dit vall, camí enmig» (Prot. Pere Romeu, 1615 juliol 17).
87. En l’inventari dels béns de Magdalena Alegre, hi consta «una casa ab una
navada, la qual està situada fora los murs de la present vila, en lo arraval de
Sent Nicolau, en lo carrer de mossèn Melià eo del carrer que baixa del portal
del Ruvio al Toll» (Prot. Pere Breva 1681 novembre 18).
88. El 13 de novembre de 1689 el llaurador Pere Gómez ven a Vicent Oller,
menescal, una casa «extra menia dicte ville in suburbio dicto Sancti Nicolai,
in vico que tendit del pont de les anedes al portal del Ruvio eo travessa dicta
de na Flos» (Prot. Josep Cebrià).- «Don Francisco Feliu y Berga.- Primo una
casa ab un hort contiguo ad aquell, en dita parròquia, affronta ab lo carrer dit
de Flos y ab lo vall, camí en mig, encluida la navada cuberta y descuberta del
molí de oli» (LV 1702).

91. «Cosme Martí.- Primo una casa en la parròchia de Sant Juan, en lo carrer
d’Enmig, afronta ab casa de Francés Fraga, ab Joseph Más, notari, y ab lo
fossar [...]. Josef Más, notari.- Primo una casa en la parròchia de Sant Juan, en
lo carrer d’Enmig, afronta ab casa de Cosme Martí y ab lo forn chic de la viuda
de Andreu Coll, notari» (LV 1599). Tan sols, durant el període que va des de
1896 fins a 1939 s’anomenà com a carrer de Gónzalez Chermà.

89. Agustí Reboll, llaurador, i la seua dona Àngela Llorens venen el 2 d’octubre
de 1690 a Magdalena Bou, vídua del notari Jaume Cases, «quondam molendino
eo almasera faciendi oleum, franco et quitio, sito et posito extra et circa
muros presentis villa in parrochia Sancti Nicolai in suburbio Sancti Felicis
prout confrontatur ab uno latere cum domo Mathei Marin, pecuarii, ex alio
latere cum domo Marcei Ferrara, agricola, a fronte cum vico dels Tarongers et
atergo cum meni presentis villae, vallo et itinere in medio» (Prot. Josep Llorens
de Clavell). Clara Eximeno i el seu marit, Miquel Vilarroig, carreguen cens al
clero de Santa Maria sobre una casa situada fora murs «in vico dels Tarongers,
limitata ex uno latere cum domo Mathei Marti, pecuarii, ex alio latere cum
domo heredum Joannis Castell, a fronte cum domo Atanasii Cortes, dicto vico
in medio, et atergo cum menia presentis villae, itinere et valle in medio» (Prot.
Josep Llorens de Clavell, 1700 març 23)». Vicente Bellver, labrador.- Posehe una
casa en la que habita, con molino de hazer azeyte, sita en la calle de Teronchers,
parroquia de San Nicolás arraval, sus lindes casas de Vicente Badal y de Thomas
Gómez» (Registre de béns i rendes 1771, barri de Sant Nicolau, raval).

92. Cf. Sánchez Adell i Sánchez Almela: Defensa..., op. cit.
93. Ibídem.
94. «Jaume Bonet.- Primo unes cases en lo carrer dels Gascons atinent ab
casa de Pere Jover y de altra part ab Pere Marques. Mossèn Melchior Gascó.Primo una casa en la parròquia de Sent Joan atinent de casa de Hierony Jover
y de Bernat Mestre ab lo carrer dels Gascons» (LV 1555). Catalina Feliu, vídua
de Joan Bonet, sarrier, ven al clero un cens sobre una casa, parròquia de Sant
Joan «afronta ab cases del discret en Jacme Giner notari y ab cases de Jaume
Castell fill de Antoni y ab lo carrer major dit dels Gascons» (Prot. Pere Folch,
1573 gener 19). En l’inventari dels béns del llaurador Nicolau Más, fet per la
seua vídua Caterina Font, hi apareix «e primerament fa inventari de una casa
situada y posada dins los murs de la present vila de Castelló en la parròquia
de Santa Maria en lo carrer dit vulgarment dels Gascons, afrontant ab casa de
Joan Avinent y ab casa Marti Avinent y a les spalles ab casa de Jacme Pineda»
(Prot. Marc Arrufat, 1574 juny 7).

90. El 5 de gener de 1893 l’Ajuntament acordà denominar Comte de Pestagua
el carrer que fins aleshores es coneixia com a Naranjeros.
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que puja del pou dels Gascons al carrer d’Amunt,95 és a dir,
l’actual d’Odonell.96
Aquest pou dels Gascons, el qual es cobrí en temps
del governador Bermúdez de Castro, i que s’anomenà també
del Coll de Balaquer, perquè hi embocava el carrer d’aquest
nom,97 avui de Josep Pascual Tirado, estava situat enfront del
forn dels Jover, el qual havia estat dels Tarazona.98 Forn que
donava façana al carrer d’Enmig i afrontava per la banda dreta amb la casa de Baptista Bancal, cantó amb el carreró del
o dels fumerals99 i per la banda esquerra amb els patis dels

Gascons,100 solar aquest on es bastí en 1685 l’església de Sant
Miquel.101 Sospitem que a causa del continu i dens fum que
eixiria pel fumeral del forn, hom batejaria així a la travessa
que, des del carrer d’Amunt, anava a buscar el pou dels Gascons i el forn dels Jovers.
Ben a prop del portal de València es trobava la casa
dels Tirado —on avui hi ha el Casino Antic—, i enfront del
quarter del Rei, el qual començà a bastir-se en 1736.102
Un altre forn, el forn Chic, també desaparegut, hi hagué en aquest tram del carrer d’Enmig, una mica més cap al
nord del dels Jover, però en el pany d’enfront, al cantó de l’actual carrer Josep Garcia, conegut aleshores com a carrer que
puja de la plaça al forn Chic, carreró del forn Chic i també com a
viculo descendente a dicto vico d’Enmig versus macellum et plateam maiorem i més tard en 1785 com a callizo de la carcel.103
Carrer de pas obligat de tota classe de manifestacions populars com processons, comitives, rebudes, cavalca-

95. «Viuda de Juan Marc Moreno.- Primo una casa en la parròchia de Sant
Juan en lo carrer que puia del pou dels Gascons al carrer damunt afronta
ab casa de Miquel Bonet perayre y ab la viuda na Meleta» (LV 1599). En
l’inventari dels béns d’Esperança Amiguet, vídua de Francesc Bou, hi figura
«una navatam domus franca y quitia situada y posada dins los murs de la
present vila, en la parròchia de San Joan en lo carrer de la travesa del carrer
Damunt al pou dels Gascons, affrontant de un costat ab casa de Joan Vesiano,
fill de Pere y de altre costat ab casa de Speransa Boto y de Campos, muller de
Batiste Campos...». (Prot. Pere Romeu, 1619 abril 11).
96. El 13 d’octubre de 1899 l’Ajuntament acordà «denominar de Odonell la
vallada de la calle de Arriba comprendida entre la calle de Gónzalez Chermá
y la de Alloza, como rendido tributo al ilustre caudillo de la guerra de África».

Maiques son sogre [...] Loys Marti.- Primo una casa en dita parròquia, carrer
dels Fumerals, affronta ab Macià Màs y Blay Vicent» (LV 1702).

97. «Na Curosa.- Ítem una caseta al coll de Balaguer atinent d’en Roures...
Vicent Piquó.- Ítem un coral al Coll de Balaguer... Na Alegreta.- Primo una
casa al carrer de Coll de Balaguer» (LV 1398); «Úrsola Balaguer, muller de
Silvestre Mir.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria en lo carrer del
Giny, ab una caseta contigua ab dita casa, afronta ab casa de Juan Vicent, ab
lo carreró dit lo Coll de Balaguer y ab casa de la viuda na Vivona» (LV 1599);
Vegeu també Rocafort, op. cit., pp, 60, 79, 119, 165, 168. El 13 d’octubre de
1899 l’Ajuntament acordà «denominar de Balaguer la vallada de la calle de
Arriba en la parte comprendida entre la calle de González Chermá y la de
Vera, sancionando de ese modo la costumbre inveterada de indicar con el
nombre de Coll de Balaguer la expresada calle».

100. Entre els béns que Maria Rubert, vídua de Joan Pasqual dona al seu fill
Josep, figura una casa «in parrochia Sancti Joannis, in vico vulgo dicto lo
carrer d’Enmig, confrontatam et limitatam ab uno latere cum ecclesie que
fabricatur in honorem Sancti Michaelis Arcangelis que antes erat patis dels
Gascons, ab alio latere cum domo Joannis Vilarroig filis Jacobi et atergo cum
viculo sive carreró de la Figuera eo de la Dula» (Prot de Jaume Cases, 1684
maig 1).
101. Per a l’església de Sant Miquel vegeu J. Sánchez Adell, F. Olucha Montins
i R. Rodríguez Culebras: Castellón de la Plana y su província, Castelló, 1990, pp.
52 i 53.
102. Cf. E. Sánchez Almela i F. Olucha Montins: «Dibujos conservados en el
Archivo Municipal de Castellón», BSCC, tom lxv (1989), pp. 117-119.

98. Magdalena Amiguet, vídua de Joan Tirado, obrer de vila, en segones
núpcies i en primeres de Cristòfol Castellet, ven a Baptista Balaguer, llaurador
«tot lo enfront del corral y caseta que yo tinch a les espalles de vostra casa,
ço és línia recta fins la casa de Andreu Flors, fins enfront del carreró dit de la
Dula, lo qual corral y caseta afronta ab dita vostra casa que és lo que deteniu
y posehiu en la parròquia de Sant Juan en lo carrer dit d’Enmig, junt al pou
dels Gascons et etiam afronta per lo costat ab casa de Andreu Flos y ab
corral de mi mateixa de un costat y de altre ab la traveça que puga al carrer
Damunt y ab lo forn de don Carlos Jover dita travesa enmig y dit carreró de
la Dula». (Prot. Vicent Ferrer. 1652 octubre 23); Nicolau Calbo, llaurador, i la
seua dona Maria Navarro venen i carreguen al convent de monges de Santa
Clara un cens sobre una casa en la parròquia de Sant Joan «in vico appellato
d’Enmig, confrontata et limitata ab uno latere cum domo Michaellis Blasco
agricola filii Michaellis Generi de Torrent, ab alio latere cum vico lingua
vulgari nuncupato lo Coll de Balaguer et a fronte cum puteo nuncupato dels
Gascons et fornace dels Jovers» (Prot. Jaume Cases, 1667 gener 22).

103. «Antoni Valentí.- Ítem un alberg que ara és hostal que afronta als
carrerons del forn xic y el forn xic» (LV 1462); «Francesc Fraga.- Ítem una
caseta eo botiga en lo carreró del forn chic, afronta ab casa de Antoni
Figuerola y ab Batiste Quevedo [...] Antonio Fabregat, celurgia.- Primo una
casa en la parròchia de Santa Maria, en la plaça, afronta ab Pere Elies y ab lo
carrer que puja al forn chich [...] Pobilla de Antoni Castell.- Primo una casa
en la parròchia de Santa Maria, en lo carrer que puja al forn chich, afronta
ab casa de la pobilla de Antoni Castell, ab casa de mestre Juan Fortunyo y
ab carreró que va a les monjes» (LV 1599). Pere Giner de Bou carrega al
clero 200 lliures sobre una casa, situada en la parròquia de Sant Joan «in
vico appellato lo carrer d’Enmig confrontata et terminata ab uno latere cum
domo Magdalene Jover, domicelle, ab alio latere cum domo Marie Bou, vidue
Francisci Mas, notarii, a fronte cum viculo decendente a dicto vico d’Enmig
versus macellum et plateam maiorem, et a tergo cum viculo appellato de la
Dula» (Prot. Jaume Cases, 1686. març 12); «Pedro Destén.- Otrosí, posee una
casa de una navada en el callizo de la cárzel, lindes Mathias Cruzado y cárzel
[...] Vicente Bosque. Otrosí una casa en el callizo de la cárzel de una navada,
lindes Mathías Cruzado» (LV 1785.).

99. «Diego Maiques.- Primo una navada de casa que és de dos navades
situada en dita parròquia, carrer dels Fumerals, affronta ab Batista Brancal y
Clara Marqués [...] Jaume Nebot.- Primo una navada de una casa parròquia
de Sant Joan Vila, carrer del Fumeral, que affronta ab altra navada de Diego
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des, desfilades festives, etc., durant segles hi hagué als quatre
cantons un altre pou, el pou de Maig, lloc on es celebrava la
proclamació dels reis.104
Governador Bermúdez de Castro
Aquest ample carrer adquireix la seua configuració
en l’última dècada del segle xviii, a partir de 1796, una vegada
es desbasteixen, per iniciativa del governador Bermúdez de
Castro, els murs que encerclaven la vila.105 Ja ans, però, en
1771, comencen a construir-se cases.106
Amb tot, però, és a partir de 1792 quan comença a
urbanitzar-se la zona.107 Cal suposar que primer es bastirien
les cases dels números pars, adossant-les a l’exterior del mur,
i les primeres serien a redós del portal de l’Aigua, enfront de
«Sant Agostí lo vell»108 —seu primera del convent del carrer
Major—, on anys després, en 1890, es fundarà l’Asil de Desemparats.
Per allí, un poc més al nord, al cantó del que avui és
l’avinguda del Mar, tingueren casa els Vallés, per la qual raó
s’anomenà el carrer que anava, des del trinquet de pilota, cap
a l’horta Fausto Vallés.109
Més cap al nord encara, davant l’hort de Sant Agustí, a redós de la «fila dels dos ulls», coneguda també com

a la Doberia dels Sabaters, en el camí del molí Soterrani110
—avui carrer de Tenerias—111 hi hagué, des de 1398, adoberies i tintoreries.112
Cap al sud, en l’altra banda del carrer Governador, es
basteix en 1794 el palau del Bisbe, al costat del «camí o carrera que portava al molí fariner de Gumbau»113 —l’actual del
bisbe Salinas— i al seu redós, una vegada coberta la séquia
des del palau fins a la casa dels Vallés, comencen a demanar
els veïns l’establiment de patis.114
Des de sempre, aquest carrer «que se finaliza en la
parte del medio dia, de igual extensión que la misma villa,
muy capaz y hermosa por su nivel, simetria y uniformidad»,115
ha estat conegut com a Governador, i és a partir del 18 de
novembre de 1876 quan es batejà amb el nom de Governador
Bermúdez de Castro.116

104. Vegeu J. Sánchez Adell: Dos siglos paralelos de la historia de Castellón,
Castelló, 1952, p. 24.

110. «Guillem Serra.- Ítem un molí olier ab un ort atinent de la céquia Major
e del camí del molí Soterrani e ab Beltran, ostaler [...]. Ítem quatre fanecades
de terra ab un secanet atinent ab dit molí, séquia e camí enmig e ab Sant
Agostí lo vell [...]. Alexi Ballaguer.- Ítem un molí olier atinent de mossèn
Capcir y dels hereus d’en Jaume Gascó ab un pati [...]. Johan Beltran, hostaler.Ítem un ort moreral que era de mestre Tosquella atinent ab ort d’en Serra y
de Francés Martí y ab lo camí que va al molí Soterrani» (LV 1527); «Miquel
Jaume Serra.- Ítem hun molí olier prop lo portal del Aygua, afronta ab moreral
dell matex, fila enmig, ab la céquia Maior y ab lo camí del molí Soterrani [...].
Ítem quatre fanecades moreral alli matex, afronta ab ell matex, ab molí de
Melchior Serra y ab la céquia Maior» (LV 1599).

105. Cf. J. Sánchez Adell: «Evolución urbana de Castellón en el siglo xviii», en
Isabel Ferrer i el seu temps. Castelló al segle xviii, Castelló, 1993, pp. 59-76.

111. El 10 de Març de 1881, l’Ajuntament acordà que s’anomenara de
Tenerías el carrer que fins aleshores es coneixia com Doberies.

106. En 1771 mossèn Pere Bayer, en nom de Francesc Pérez, demana permís a
l’Ajuntament per construir un pont sobre la séquia major, davant la casa que
aquest està bastint fora els murs de la vila. Vegeu J. Sánchez Adell: «Noticias documentales sobre la villa de Castellón de la Plana a finales del siglo xviii», Millars.
Revista del Col·legi Universitari de Castelló, núm. iii, Castelló, 1976, p. 53.

112. «Pere Enyego.- Primo un alberch atinent d’en Jacme Domingo [...]. Ítem
mija fanecada de terra francha atinent del tint [...]. Ítem un tint atinent de
la doberia [...]. Antoni Navarro, asaunador.- Ítem la viii part de la doberia [...].
Michel Gerau, çabater.- Ítem per la VI part de la doberia... Berthomeu Miró.Ítem la viii part de la doberia» (LV 1398); «Pasqual Miró.- Ítem una part e
miga de la adoberia d’en mig [...]. Pubilla d’en Berenguer Miró.- Ítem una part e
miga de la adoberia [...]. Mossèn Guillem Giner.- Ítem V fanecades de orts a la
adoberia d’en Johan Miró [...]. Miquel Cerda.- Primo III fanecades d’orts davall
lo tint d’en Bernat Miquel» (LV 1468); «Pere Miquel.- Ítem quatre fanecades
moreral y terra orts a la doberia, afronta ab dita doberia, ab lo camí del molí
Soterrani y ab la fila roncadora» (LV 1599).

107. «En el mes de enero del año 1792 el señor governador y los jurados de
esta Villa establecieron a algunos particulares los patios que avia entre el muro
y el valle, desde el portal del Olmo hasta el de capuchinas, para que en ellos
edificaran casas, con la condicion que cada dueño de ellas cubriese con bóveda
el valle y no apareciese en el camino», cf. Rocafort, op. cit., p. 77. Vegeu també J.
Sánchez Adell: El gobernador Bermudez de Castro. Notas para el estudio de una
època en Castellón. 1791-1807, Castelló 1949, pp. 32-33.
108. «Guillem Sala.- Ítem deu fanecades de terra atinent de Sent Agostí lo
vell» (LV 1468). Vegeu, per a «Sant Agostí lo vell», J. A. Balbas Cruz: Casos y
cosas de Castellón, Castelló, 1864, p. 186, i J. Sánchez Adell: Castellón de la
Plana..., op. cit., pp. 191-202.
109. Cf. Sánchez Adell: «Noticias documentales...», art. cit., p. 47 i 74. El 5 de
març de 1887 l’Ajuntament acordà «que la calle frente al trinquete de pelota
que se extiende hacia la huerta se denomine de Vallés, D. Fausto».

113. En l’inventari dels béns de Gaspar Gombau, hi consta, entre altres béns,
«un molí fariner dit lo molí Gombau, situat y posat en los horts del terme de
la present vila, afrontant ab hort y terres de Miquel Luch Sanchis, camí de dit
molí enmig». (Prot. Pere Giner, 1638 febrer 1).
114. Rocafort, op. cit., p. 158, i J. Sánchez Adell, F. Olucha Montins i E. Sánchez
Almela: Elenco de fechas para..., op. cit., passim.
115. Cf. Sánchez Adell: «Noticias documentales...», art. cit., p. 77.
116. Durant un període, de 1936 a 1937, se’l conegué com a carrer de Durruti.
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Gràcia

L’existència de la confraria de la Verge de Gràcia,
fundada per llicència del rei Ferran el Catòlic en 1418, i el
bastiment de la seua capella, farien que des d’aleshores es
coneguera el carrer amb aquest nom.123

Des del carrer de Mealla fins al d’Asarau, creuant els de
Cavallers i Major, s’estén l’actual carrer de la Verge de Gràcia.
El tram entre Mealla i Cavallers es conegué com a
carrer del pou de la Juderia,117 puix allí estava el pou, en l’extrem est, en ple carrer de Cavallers.118
L’altre tram, entre Cavallers i Major, la «travessa del
pou de la Juderia a Sant Agostí»,119 es conegué també com a
Mossèn Peyrat120 i després, a darreries del segle xvii, com a la
Plateria.121
El carrer de Gràcia s’estén fins al d’Asarau, creuant el
carrer Major i vorejant l’església de Sant Agustí. Allí on s’alça
el campanar estigué l’hostal del Rei, abans de bastir-se el convent de Sant Agustí.122

Guitarrista Francesc Tàrrega
Aquest carrer, així batejat perquè allí hi va viure
molts anys el famós guitarrista fill de Vila-real,124 arranca des
de la plaça de Borrull i mor en la plaça de Fadrell.
Ben a prop, als afores d’aquest barri de Sant Tomàs,
degué estar la primitiva Moreria de Castelló, abans de traslladar-se a l’interior de la vila125 puix per ací, al final de l’actual
carrer d’Asensi, estava el pont de la Moreria.126
Aquest carrer inicia la seua formació a principis del
segle xvii, perquè és el camí obligat per a anar al convent de
Sant Tomàs d’Aquino, alçat fora murs. Se’l conegué com a
carrer del Roser per la influència dominicana de la devoció a
Nostra Senyora del Roser, fins que va canviar el nom pel de
Guitarrista Tàrrega.
Aquest camí, marge vorer a la séquia Major, que naixia des del portal del Roser,127 estava obert a l’horta per la

117. «Francés Saragoça.- Primo unes cases en la parròchia de Sant Pere,
franques, affronten ab lo pou de la juheria y ab cases de Pere Vidal [...] Micer
Francés Salvador.- Ítem una botiga atinent del pou de la juheria y ab Francés
Saragoça» (LV 1555); Pere, Joan i Gabriel Gorris, germans i Domènec Molins,
carreguen cens a favor de Joan Ferrer, ciutadà, sobre diversos béns, entre
altres sobre una casa situada en el barri de Sant Pere, «in vico dicto del pou
de la juheria, confrontata ab uno latere cum domo Joannis Caragoça et ab
alio latere cum domo Petri Font, agricultorum dicte ville» (Prot. Jaume Giner,
1599 novembre 11).
118. Aquest pou, situat, pam dalt pam baix, davant el que avui és Museu
Municipal d’Etnologia, fou tapiat en 1790 (Cf. Rocafort, op. cit., p. 79). Per a
Traver Tomás: Antigúedades, op. cit., p. 190, aquest pou degué obrir-se en el
segle xvi, per la qual cosa «no fue por tanto pozo de los judios como ha sido
durante muchos años creencia general».

123. «Pere Feliu, menor.- Ítem hun solar de cases derocades al carer de Irlanda
atinent del dit carrer e carrer de la Verge Maria de Gràcia» (LV 1485); «Pere
Feliu, apotecari.- Ítem hun sollar afronte ab lo carrer de na Irlanda e trau
porta en lo dit carrer e afronte ab lo carrer de la Verge Maria de Gràcia» (LV
1497); «Lo convent de Sant Agostí.- Ítem un corral en la parròchia de Sant
Agostí, atinent del carreró de la Verge Maria de Gràcia y de casa d’en Andreu
Ribalta» (LV 1527). El 25 d’agost de 1936, l’Ajuntament acordà canviar el
nom del carrer Verge de Gràcia pel de Roberto Castrovido.

119. El gremi de sastres es reuneix, per a l’elecció de clavari i majorals, el 23
de novembre de 1666 en la casa del notari Gaspar Severach, la qual estava
«in vico nominato lingua materna de mossèn Peyrat, vel la travessa del pou
de la juderia a Sant Agustí» (Prot. Gaspar Severach).

124. El 26 de gener de 1910, l’Ajuntament acorda que el carrer del Roser
s’anomene de Francesc Tàrrega, «ya que alli discurrió su juventud».

120. «Viuda de Juan Andrés.- Primo una casa en la parròquia de Sant Pere, en
lo carrer de mossèn Peyrat, afronta ab Baltazar Peris, notari y ab carreró [...].
Miquel Peyrat.- Primo una casa en la parròquia de Sant Pere, en lo carrer dit
de mossèn Peyrat, afronta ab casa de Luis Acensi y ab ell matex» (LV 1599).
El testament de mossèn Francesc Sancho, prevere, beneficiat de la parroquial
de Cabanes, fou publicat el 29 de gener de 1684 en la casa del notari Josep
Cebrià, la qual estava «situada y posada dins los murs de la present vila de
Castelló de la Plana, en la parròquia de Sant Pere, en lo carrer de Mosèn
Peyrat que puja del carrer Major al pou de la juderia» (Prot. Josep Cebrià).

125. J. Sánchez Adell: Castellon de la Plana, op. cit., pp. 77-82.

121. En el testament de Mònica Alicart, fet el 27 de maig de 1684 i publicat
el 2 d’abril de 1697 en casa del notari Josep Cebrià, es diu que aquest notari
viu «en lo carrer de la plateria, olim de mossèn Peyrat» (Prot. Josep Cebrià).

126. «Domingo Exaló.- Ítem II fanecades dorts al pont de la Moreria» (LV
1371); «Pere Muntanyà, major.- Ítem II fanecades e mija de terra al pont de
la Moreria» (LV 1398); «Pere Barbarrossa.- Ítem dos fanecades e miga terra
al pont de la Moreria atinent d’en Gabriel Egual [...]. Los hereus d’en Manuel
Caxa.- Ítem v fanecades de terra atinent del pont de la Moreria [...]. Jacme
Aymar.- Ítem III fanecades de terra al pont de la Moreria atinent camí de la
Mar» (LV 1468). El 2 de desembre de 1404 se li paguen a Ramon Flor 53 sous
10 diners per «adobar lo camí que va al pont de la Moreria, a lo camí que ve al
pont de la Moreria, tro al molí del oli d’en Pasqual Franch e tro al revall de dita
vila» (LC 1404-05).

122. Vegeu al respecte Sánchez Adell: Castellón de la Plana..., op. cit., pp. 198202. El 28 de setembre de 1391 fra Pere Ponç, lector de Sant Agostí, s’adreça al
Consell i «supplica al dit honrat consell que li plagués donar e assignar loch on
pogués ésser construhit lo dit monestir, com ell entenés haver gràcia e licència
del senyor rey, ho allí on ja ere estat construït e dedificat fora los murs, ho en
l’alberch hon està n’Oller, asaunador, prenen l’alberch d’en Libià» (LC 1391-92).

127. El 24 d’agost de 1602, els frares de Sant Tomàs demanen al Consell
«que se obrís un portal al baluart que està enfront del molí de Pere de Reus,
per que en temps de fanch és molt costós lo aver de rodar als altres portals
y també perquè la devoció de la gent se aumentarà» (LC 1602-03); «E axí
matex fonch proposat que los frares del Roser demanen la vila los afavorixca
en alguna cosa perquè puxen fer lo pont del portal nou del Roser. E fonch
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seua banda meridional, on no hi havia res bastit, llevat del
molí fariner conegut com a molí Roder, i la veïna almàssera.
Totes propietat de Pere de Reus.128

Dividit en dos trossos pel carrer d’Antoni Maura, la
banda nord fou coneguda com a carrer de la Botera132 —donat
que hi havia al seu extrem, arran del llenç de la muralla nord,
una botera per on discorrien, en temps de pluges, les aigües
que vessaven al vall—, i també com a carrer d’en Ballester o
de Miquel Ballester,133 segurament perquè hi vivia un tal Miquel Ballester en el segle xiv.
El tram de la banda sud rebé ja en el segle xiv el nom
de Cassola,134 passant posteriorment a comprendre tot el carrer, fins i tot castellanitzat,135 fins que l’11 de maig de 1893
l’Ajuntament acordà canviar-li el nom pel d’Isabel Ferrer.

Gumbau
El carrer del barri de Sant Tomàs, que va des del carrer Major fins al de Pescadors, s’anomenà primer de Micer
Gascó,129 després es conegué com a Sisternes, i poc més tard
com a Gombau.130
Una família i l’altra, els Gombau i els Sisternes, perquè tenia allí cases i propietats, motivaren que el carrer es
coneguera per un cognom i per l’altre.131

Major
Tal vegada el millor i principal de l’antic Castelló. No
hi ha dubte que el carrer Major és un fragment urbà d’un camí
de llunyà origen (Tortosa) i de llunyà destí (València), a redós
del qual tingué el seu assentament l’alqueria musulmana de
Benirabe, sobre la qual, en virtut del privilegi del trasllat de la
vila atorgat per Jaume I a Lleida el 8 de setembre de 1251,
nasqué Castelló de la Plana.

Isabel Ferrer
Des del carrer de Cervantes fins al que era vall de les
muralles, avui carrer de Sant Lluís, s’estén el carrer d’Isabel
Ferrer —així conegut des de l’onze de maig de 1893—, que
pertanyé al barri de Sant Nicolau.

provehit, clos y determinat, que la vila pague les mans del que costarà fer
dit pont y que dits frares donen tot lo pertret» (LC 1602-03, sessió de 16 de
novembre de 1603).

132. «Pere Navarro e sos fills.- Ítem una casa a la botera d’en Balester, atinent
de Valuch» (LV 1398); «Antoni Vicent.- Primo una casa en la parròquia de
Sant Nicolau, en lo carrer de la botera, affronta ab lo mur y ab casa de Miquel
Castell, notari» (LV 1599). En l’inventari dels béns del llaurador Arnau Pellicer,
hi figura una casa, intramurs, barri de Sant Nicolau, «in vico appellato la
botera del carrer de la Cassola» (Prot. Francesc Josep Grau. 1667 octubre
8). En l’inventari dels béns del llaurador Nicolau Domènech, hi figura «una
casa franca y quita situada y posada dins los murs de la present vila, en la
parròquia de Sant Nicolau, en lo carrer de la Cassola a la botera» (Prot. Josep
Cebrià, 1692 maig 3).

128. «Pere de Reus.- Ítem hun molí fariner dit lo molí Roder, situat en la
céquia Maior de la present vila, afronta ab lo camí y ab moreral de Pere
Miquel [...]. Ítem hun molí olier afronta ab lo camí que va a nostra Senyora del
Roser y ab lo revallet ab moreral de mestre Macià Lorens y ab ell matex [...].
Ítem dos almuts de terra allí matex, afronta ab la céquia Maior y ab los dits
dos molins olier y fariner [...]. Ítem dos fanecades moreral allí matex afronta
ab lo dit molí olier, ab los hereus de Andreu Coll, notari» (LV 1599).
129. Pere Folch i Josep Pedro carreguen un cens sobre els béns del mercader
Tomàs March, entre altres sobre «tres portals de cases en la parròchia de
Sant Thomàs, en lo carrer de micer Gascó, que ve de front lo monestir de les
monges, atinent ab casa de Pere Fibla, llaurador, y ab orts del dit Pere Folch,
notari» (Prot. Pere Folch, 1581 març 11).

133. «Berenguer Masquefà.- Ítem una casa al carrer de Balester» (LV 1398);
«Bernat Arnau.- Ítem una casa en lo carrer d’en Miquel Balester» (LV 1398).
134. «Jacme Mut.- Primo I alberch al carrer de la Caçola» (LV 1468); «Na
Rogeta.- Primo hun alberch al carrer de la Quaçola» (LV 1479); «Pere Rubert.
Ítem unes cases amb una botiga al carrer de la Cassola» (LV 1506); Segons
Calduch Font, op. cit., p. 21, el nom li vingué pels terrissaires que allí hi vivien,
«donde se vendian y fabricaban utensilios de cocina y demás de cerámica».

130. Nicolau Vilarroig carrega un cens sobre una casa en la parròquia de
Sant Tomàs, «in vico de Gombau olim Sisternes, prout limitatur ab uno latere
cum domo herentiae Annae Quartell et de Estelles, ex alio latere cum domo
Josephi Lopes, afronte cum domo herentiae Josephi Font, dicto vico in medio
et atergo cum domo Joanne Annae Alverich et de Boix» (Prot. Josep Llorens
de Clavell, 1699 setembre 23).

135. Pere Castell transporta a l’Hospital de la vila un cens sobre diverses
finques, entre altres, un sobre una casa en el barri de Sant Pere, «en la calle
nombrada de la Casuella», que afronta per una banda amb Felix Rodes,
llaurador, d’altra banda amb «calle de la Casuela que baxa a la botera» i,
per davant, amb casa de Jaume Castell (Prot. Josep Llorens de Clavell, 1716
gener 9); «Por estar embaraxadas las calles por los franceses se hizieron las
processiones de semana santa por las calles de la Enseñanza hasta la de la
Casuela y subiendo fuera del muro, entró por la calle de Arriba» Cf. Rocafort,
op. cit., p. 228.

131. «Lorens Sisternes.- Primo una casa saboneria y ort en la parròquia de
Sant Thomàs afronta ab casa de Martí Eximenez y ab dos carrers» (LV 1599).
Clara Gombau, muller de Joan Andreu, ciutadà, hereta el 4 de novembre de
1637, del seu germà Gaspar Vicent Gombau, «una casa y hort dita la casa
nova, situada y posada dins los murs de la present vila, en la parròchia de Sant
Thomàs, en lo carrer dit de Gombau, afronta ab altra casa de dita herència y
ab lo carrer dels Peixcadors» (Prot. Pere Giner).
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El carrer Major —conegut també com a carrer dels
Hostals, carrer del Rey, carrer Llarguer i carrer del Governador—136 anava des del portal d’en Ramon de Paüls —conegut
també com a d’en Pons, d’en Favara, de Sant Pere, de Trullols,
de l’Hospital i de la Sang—,137 obert en la muralla de la banda
de Barcelona, on avui hi ha el palau de la Diputació, fins al
portal d’en Passanant —després d’en Pere de Reus i més tard
de l’Om—,138 que perforava el llenç sud de la muralla.
A prop d’aquest portal de l’Om, més enllà del que fou
en el segle xviii magatzem on es dipositava el cànem que adquirien les «Reales Fabricas», i més tard casa de la família Tirado, on
hi havia la «Casa de las comedias»,139 estigué l’ermita de Sant
Sebastià i el contigu hospital de la vila, sobre els solars dels quals
es bastí, en 1540, el nou monestir de monges clarisses de la Puríssima Concepció, que, transformat en 1846 en Institut de Segon Ensenyament i desbastit en 1936, és avui cèntrica plaça.140
Per la banda oest i molt prop del portal desemboca
l’actual carrer d’Isaac Peral, ans «carrer que baixa del carrer
Giny al portal de l’Hom», després «callejón de Escuder» i
també «travesia de Enchin»,141 amb cases adossades al mur

i formant un pas que comunicava el carrer del Giny, avui de
Vera, amb Major.
De la banda est cap a l’horta eixia el carrer de Vinamargo, avui de Campoamor, al començament del qual hi havia
un pou que abastava d’aigua tot aquest barri de Sant Tomàs.
El «callejón del horno de la Barraca»,142 carrer anomenat després del Pintor Vergara fins a l’enderrocament del
convent de les monges —el qual limitava la seua crugia sud—
, posava en contacte el carrer Barraca amb el Major, i donava
façana a l’ermita de Sant Sebastià i a l’Hospital de la Vila.143
Paral·lel a la travessa del Forn de la Barraca i limitant l’illa del convent pel seu costat nord, discorria, entre
Barraca i Major, el carrer de les Monges o calle de las monjas
anomenat més tard de Balbás, i on tenia la seua casa la família dels Viciana.144
De bell nou al carrer Major, i enfront del convent de
Santa Clara, desemboca l’actual carrer de Gumbau, conegut
primer com a carrer de Micer Gascó i després com a Sisternes,
el qual va des del de Pescadors al Major.
Perllongant el carrer de les Monges, carrer Major enmig, està el carrer del Bisbe Climent, conegut com a carrer
Coloro, i abans també denominat com a carrer de Mossèn

136. «Los fills d’en Bernat Miralles.- Ítem unes cases al carrer del Rey, atinent
d’en Ribalta [...]. Na Renaua.- Ítem unes cases al carrer del Rey» (LV 1371); «e
seguint tro al carrer Major appellat dels hostals» (LC 1386-87, sessió de 12 de
gener de 1387); «carrer major appellat dels hostals» (LC 1409-1410, sessió de
13 d’agost de 1409); «et rebut lo dit Senyor Rey, la bandera primera e los balls
seguint aquella, tornen a la vila per lo portal d’en Pomar, anant per lo carrer
llarguer e per lo carrer d’en Guillem Miró tro a la posada del dit Senyor Rey
a Sent Agostí» (LC 1414-1415, sessió de 14 de desembre de 1414); «Johan
Beltran, hostaler.- Primo un ostal al carrer del Governador, atinent de dit carrer
Maior y de mossèn Galí y ab lo vanoner [...] Mossèn Anthoni Galí.- Primo unes
cases atinent del ostal del mestre d’esgrima [...]. Mestre Andreu de Duenyas,
vanoner.- Primo unes cases en la parròchia de Sant Agostí atinent ab cases
de na Ginera e ab lostal del mestre d’esgrima» (LV 1527). En 1926, el 3 de
desembre, l’Ajuntament acordà que s`anomene de Primo de Rivera, deu anys
més tard, l’1 de setembre de 1936, s’acordà anomenar-lo Francesc Casas.

carrer que baixa al portal del Hom» (LV 1599); Mossèn Miquel Domènech,
prevere, ven a Úrsula Prencia, vídua de Jaume Muntañés, una casa situada
en la parròquia de Santa Maria, «in vico que baixa del carrer dit d’en Giny al
carrer Major sive al portal del Hom...» que limita per una banda amb casa
de Pere Badenes «et ab alio latere cum domo vidue Vicentiis Roig et afronte
quasi cum vico de la Barraca et atergo cum menia» (Prot. Vicent Ferrer. 1654
desembre 11); «salió de la Parroquia y passando por delante de la Nevateria
a la calle Mayor, se encaminó acia las monjas de Santa Clara y entrándose
por el callejón de Escuder a la calle del Gin y Coll de Balaguer...» Cf. Rocafort,
op. cit., p. 168. L’1 d’agost de 1900, l’Ajuntament acorda que «la travesia de
Enchin» s’anomene d’Isaach Peral.
142. El 18 de juny de 1864, l’Ajuntament «acordó designar con el nombre de
callejón del horno de la barraca el que se halla entre el Instituto Provincial y
casa de los herederos de D. José Catalá».

137. Vegeu Sánchez Adell i Sánchez Almela: Defensa y seguridad..., op. cit.
138. Ibídem.
139. Aquesta «Casa de las Comedias» (Rocafort, op. cit., p. 71), situada en el
que eren terrenys dels Tirado, fou el primer local del que diposa Castelló per a
les activitats teatrals.

143. «Na Dolça, costurera.- Primerament unes cases franques afrontant ab
l’espital e ab cases d’en Martí Penafel... Pere Romeu.- Un alberch atinent
lo Spital, fa 16 sous 7 diners de cens als hereus de Francés Spinatell ab un
corralet davant» (LV 1371).

140. Cf. L. Revest Corzo: «El Hospital de la villa», BSCC, tom xix, pp. 186 i 239,
i A. Sánchez Gozalbo: «El monasterio de clarisas de la Purísima Concepción»,
BSCC, tom xxii (1946), pp. 414-428.

144. «Hieroni Toro, menor.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria,
en lo carrer de la Barraca, afronta ab carreró dit de les monjes y ab casa de
Bernat Bartoll, moliner y ab casa de Bertomeu Seguer... Pobilla de Antoni Castell.- Ítem altra casa en lo carreró dit de les monjes en dita parròchia, afronta
ab casa del dit Miquel Aragonés y ab ella mateixa...».(LV 1599). Vegeu també
A. Sánchez Gozalbo: Els Viciana i la nostra literatura. Publicacions dels Cursos
de llengua i literatura valenciana de «Lo Rat Penat». València 1963, p. 17.

141. «March Delàs.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria, en lo
carrer que baixa del carrer del Giny al portal del Hom, afronta ab Jaume
Balaguer y ab casa de la viuda de Josef Delas... Viuda de Pere Celades.- Primo
una casa en la parròchia de Santa Maria, en lo carrer de la Barraca, affronta
ab casa de la muller de Juan Fort, moliner, ab casa de Joseph Sanchis y ab
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Quevedo i com a dels Borts o de Mossèn Bort, i com a carrer
de la Cantereria de Mestre Bort.145 Ací estigué la casa pairal
del bisbe Josep Climent Avinent, on es bastí en el segle xviii la
casa d’Orfes, la qual comunicava amb el carrer Gumbau pel
«callizo del huerto del obispo Climent».146
Paral·lel al carrer del Bisbe Climent, i entre Major i
Pescadors, està el carrer de Caçadors, conegut com a carrer
d’en Pere Gil i també com a carreró de na Molinera, perquè
hi vivia la vídua de Moliner, si bé se’l denominà més freqüentment com a de Mossèn Carles i ja en el segle xvii com
a Cazadores.147
Aquest carrer de Caçadors es perllonga, travessant el
carrer Major, amb el carreró de l’Ecce Homo, ans carreró del
Pes de la Farina i després carreró que va a la Peixcateria, denominació que li ve de l’existència, en el cantó de la plaça, de la

145. «Lorens de Vera, espaser.- Primo una casa en la parròchia de Sant Tomàs,
en lo carrer de la canterería de mestre Bort, afronta ab Martí Sanchis, porter y
ab corral de Juan de Llana, la qual casa solia ser de Jaume Juncosa» (LV 1599);
«Pedro Borrás, como curador de su hijastra. Posee una casa de habitación sita
calle de Coloro, parroquia de Santo Thomàs, que linda con casas del Obispo
Climent y de Pedro Aparici, cuyo alquiler se regula en diez libras [...]. Joaquin
Aparici, menor. Posee una casa de habitación sita en calle de Coloro, parroquia
de Santo Tomàs, sus lindes casas del clero y de Miquel Piñana» (Registre de béns
i rendes 1771, barri de Sant Tomàs). En l’inventari dels béns de Maria Quevedo,
hi figura «Primo confessan recaure en dita herència una casa continent en si
tres navades, la una cuberta y les dos descubertes, situada y posada en la dita
vila de Castelló, en la parròchia de Sant Thomàs, en lo carrer dit dels Borts,
afrontant ab casa de la viuda de Miquel Bort y ab casa de Francés Hernandes,
teixidor de llana» (Prot. Pere Giner, 1633 març 31). El 3 de febrer de 1693, es
carrega un cens sobre una casa, situada en el barri de Sant Tomàs, «in vico
nuncupato Majori, confrontata et limitata ab uno latere cum domo Joannis
Cuenca, funicularii, ab alio latere cum domo Hieronimi Nocinar, presbiteri, vico
vulgo dicto de Mossèn Pere Bort in medio, a fronte cum Eclesia Conventus et
Monasterii Monialium Purissima Semper Virgines Marie Conceptionis dicte ville
dictoque vico Majori in medio, et atergo cum domo heredum Joannis Sidro
funicularii» (Prot. Josep Cebrià). El 2 de setembre de 1876 l’Ajuntament acordà
substituir el nom de Coloro pel de Bisbe Climent.
146. Cf. Rocafort, op. cit., p. 303.
147. «Martí Adzuara.- Primo unes cases ab x sous de cens, fadiga y loisme
atinent del carreró de na Molinera» (LV 1527); «Francés Museros.- Primo una
casa ab hun corral que compra de Hieroni Gavaldà en la parròquia de Sant
Tomàs, afronta ab dit Gavaldà y ab carrer dit de mossèn Carles ab iii sous de
cens dita casa al convent de Sant Agostí y ii sous lo corral a doña Violant
Casalduch» (LV 1599). El 28 de març de 1682 Jaume Briau, fuster, fa inventari
dels béns de la seua dona Mònica Gargallo, la qual poseeix una casa «situada
dins los murs de la present vila, en lo carrer dit de mossèn Carles eo de peixcadors, parròchia de Sant Thomàs, al cantó del carreró que ve a eixir al carrer
de la Aygua, que afronta de un costat ab casa de Pere Vilallave, menor de dies,
obrer de vila, davant ab cassa y corrals de Luys Pavia, doctor en medecina, dit
carrer de la Parra enmig» (Prot. Alexandre Marti).
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llotjeta del Mostassaf i del Pes de la Farina, on aquest oficial
de la vila resolia les queixes i denúncies del veïnat i cuidava de
la qualitat i pes o grandària de les mercaderies.
Posteriorment se’l va conèixer com a del Sant Ecce
Homo i sols Ecce Homo,148 denominació que es documenta a
partir de 1672 i molt possiblement a conseqüència de l’assassinat del prevere Vicent Tort, comès allí al setembre d’aquest
any i que va motivar un entredit decretat pel bisbe de Tortosa,
i llavors es van col·locar, en l’angle que formen els dos trams
del carrer, unes capelletes amb sengles imatges de Jesucrist i
de la Dolorosa.149
Continua endavant el carrer Major i a la banda de la
dreta, paral·lel al de Caçadors, aboca el carrer de Sanchis Abella, conegut antigament com a carrer d’en Llobregat, carreró
d’en Roselló, carrer de la Parra i callejón del Horno.150 Aquest
carrer es posa en contacte amb els de Caçadors i la plaça de
Cardona Vives per l’actual carrer de Miquel Joan Pasqual, ans
conegut com a carreró que ve a eixir al carrer de l’Aygua.151
148. «Dr Josep Lorens de Prima.- Primo una casa en dita parròquia de Santa
Maria, affronta ab Pere Johan Aliaga, boter, y Dr. Miquel Torrelles, carreró del
Exce Homo [sic] enmig» (LV 1702); «Vicente Peset, apotecari.- Primo una
casa en dita parròquia en lo carrer Major, que afronta en Thomàs Juan, corder,
y carreró del Sant Ecce Homo» (LV 1721); «Viuda de Joseph Juan.- Otrosi
otra casa en el callizo del Ecce-homo, lindes viuda de Felix Breva» (LV 1785);
Vegeu també E. Sánchez Almela: «El carreró del Pes de la Farina», en Castelló
Festa Plena, Castelló, Magdalena 1990, p. 10.
149. Sobre l’origen d’aquest carrer, no sembla molt probable que aquest estret
carreró nasquera amb la dignitat del carrer, sinó més aviat que la preexistència
d’un altre ús va acabar per convertir-lo en una via de trànsit urbà, i aquest ús
anterior, s’ha suposat, va poder ser molt bé el pas d’una séquia i concretament
el sequiol, en el seu desviament cap a la plaça Major quan es treballava activament (a principis del segle xv) en la construcció de l’església de Santa Maria.
150. «Mossèn Luis Agramunt, generós.- Primo una casa en la parròchia de Sant
Thomàs ab casa dels pobills de Francés Valero y a part detràs ab carreró d’en
Roselló» (LV 1527); «Mossèn Luis Català de Monsonis.- Primo unes cases ab un
hort y altres cases derrocades d’en Roselló y de na Miralles, en la parròchia de
Sant Thomàs, affronten ab mossèn Pere Miquel y ab mestre Lorens Pellicer y ab
carrerò» (LV 1555); «Juan Breva, corder. Ítem una caseta de mija navada en dita
parròquia en lo carreró de la parra, afronta ab Jaume Blasco y ab Juan Simó»
(LV 1599). Miquel Màs, corder, i la seua dona Maria Pastor venen una casa,
situada en el barri de Sant Tomàs, en «lo carrer Major, la qual casa està tenguda
sots directa señoria, ço és la casa menys lo corralet cubert, de la lluminària de
la Mare de Déu de la iglèsia major [...] la qual afronta de un costat y per les
espatles ab casa de Joseph Miralles, perayre, de altre ab casa de la herència
de Antoni Portolés, corder, carrer dit de la parra enmig y davant ab casa de
Pere Jeronimo Alentorn» (Prot. Jaume Cases, 1662 abril, 9). Vegeu també Traver
Tomás, Antigüedades, op. cit., p. 131-32. El 3 de març de 1888, l’Ajuntament
acorda que «se llame de Sanchis Abella el callejón del horno».
151. Vegeu nota 147.

Dels noms dels carrers del centre antic de la ciutat de Castelló

Es perllongava aquest carrer de Sanchis Abella, a l’altra banda, per un carreró que posava en comunicació el carrer
Major amb les places del Carbó i de la Neu, avui de l’Arxipreste
Balaguer. Allí hi hagué, on ara es troben les oficines i la residència de capellans de Santa Maria, un pany de cases amb porxos,
conegut com a pórticos de Poeta152 perquè tenia allí sa casa —
en el cantó del carrer que anava i va a l’església— Joan Baptista
Poeta. Pas obligat de processons que seguien un itinerari curt,
aquests porxos foren desbastits totalment en 1864.153
Segueix el carrer Major cap al nord rebent per l’esquerra el de Colom, mentre per la dreta s’obre l’ampla plaça
de Cardona Vives,154 la qual antigament no estava configurada
així, puix a la banda de la dreta estava el carrer de l’Aigua,155
conegut també com a carrer de Sant Agostí156 i com a carrer
dels Miquels,157 el qual desembocava a l’horta, ben a prop del
trapig,158 pel portal de Sant Agostí, després conegut com a
dels Miquels, i més tard com a de l’Aigua.159
Aquest carrer de l’Aigua era la divisòria de les parròquies de Sant Tomàs i Sant Agostí, pertanyent el pany de

la dreta al barri de Sant Tomàs —amb cases de les famílies
Miquel (des del segle xiv), Egual, Agramunt de Sisternes, Català de Monsonís, Arrufat, etc., i també del conegut notari
Llorens de Clavell—, mentre el pany de l’esquerra estava
adscrit al barri de Sant Agostí, habitat, entre altres, pels Serra i els Casalduch.
Paral·lel a aquest carrer de l’Aigua, a l’altra banda
de l’avui plaça Cardona Vives, amb entrada pel carrer Major i eixida pel d’Asarau estava el carrer de Mossèn Tirado,160
així conegut perquè allí hi vivia el beneficat de l’arxiprestal
mossèn Maties Tirado. Però, aquest carrer, des del segle xv es
conegué com a carrer o carreró de Feliu, dels Feliu o de Arcís
Feliu,161 on tenia cases i corrals, paret mitgera amb la seua
casa pairal del carrer Major, «micer Joan Arcis Feliu Bagés
de Lupia, cavaller, doctor en cascun dret y batlle de la present vila de Castelló».162 Però, perquè vivia allí un metge de
nom desconegut per a nosaltres, es conegué també durant

160. En l’inventari dels béns de Cosme Feliu, hi figura «la cassa que vivint
dit difunt solia habitar, en la present vila, en la parròchia de Sant Agostí,
en lo carrer Maior, que affronta de un costat ab casa de Miquel Romeu,
ciutadà, de altre costat ab casa de Pere Ferrera, carrer de Tirado en mig»
(Prot. Vicent Tosquella. 1659. novembre, 28). En el testament del teixidor
Jaume Nabàs, aquest deixa al seu fill Jeroni una casa, en el barri de Sant
Agustí, «en lo carrer de Mosèn Macià Tirado, que afronta de un costat ab
cassa de mi dit testador, de altre costat ab casa de Jusep Palomar in infantil
edad constituhit, net meu y hereu de Gertrudis Nabàs, muller de Blay
Palomar, sastre, davant ab casa de Jusep Forcadell, obrer de vila, dit carrer
en mig y per les espatles ab corral de la casa de Llazer Catani, escultor»
(Prot. Llorens de Clavell, 1692 setembre 16).

152. Gimeno Michavila, Del Castellón, op. cit., p.
153. Cf. J. Sánchez Adell, F. Olucha Montins i E. Sánchez Almela: Elenco de
fechas..., op. cit., pp. 62 i 100.
154. Aquesta plaça prengué cos en la dècada dels anys 70. Vegeu J. Nos Ruiz:
«La plaza de Cardona Vives, tercera y la más moderna sobre el eje de la calle
Mayor», en Plaza Cardona Vives. Moros de Alqueria. Castelló, 1991, pp. 21-23.
155. Cal suposar que el nom de carrer de l’Aigua li vindria per les aigües que
discorrien per allí, des de la part alta de la vila per anar a vessar a la séquia Major.
156. «Berenguer Jullach.- Ítem un alberch en lo carrer de Sent Agostí [...]. Pere
Coll.- Ítem I alberch situat en lo carrer de Sent Agostí franch, afronte ab en
Guillem Marti [...]. Narbert de Barberà.- Primo I alberch franch en lo carrer de
Sent Agostí atinent d’en Jaqués» (LV 1371). El nom de carrer de Sant Agostí
li vingué per portar el convent eixe nom, el qual es trobava situat al final del
carrer, fora murs, on molts anys després es bastiria l’asil.

161. «Viuda de Jacme Felis.- Ítem una casa en la parròquia de Sant Agostí,
en lo carrer de Arcís Feliu, afronta ab la viuda de Martí Giner y ab Joan
Alberic» (LV 1599); Maties Domènec, llaurador, ven a Baltasar Gumbau
una casa en la parròquia de Sant Agustí, «in vico dicto lo carreró de Arcís
Feliu, confrontatam et limitatam ab uno latere cum domo Joannis Ferrara,
agricola, et ab alio latere cum domo mea dicti venditoris et atergo cum
domo Andree Bellido» (Prot. Jaume Giner, 1600 agost 1). Baltasar Gumbau,
«civis», ven a Gaspar Martí, mercader, una casa, parròquia de Sant Agustí
«in vico de Mossèn Feliu, confrontatam ab uno latere cum domibus Petri
Ferrera et ab alio latere cum domibus Marci Bou, sutoris, et attergo cum
domibus Petri Mir» (Prot. Pere Romeu, 1619 febrer 20). Magdalena Lele,
vídua de Marcial Lele, ven a mossèn Miquel Jeroni Giner, prevere, «una
navada de casa franca etc, situada en dita vila, en la parròchia de Sant
Agostí, en lo carrer dit del Trapig, afrontant de un costat ab carrer dit dels
Feliu, de altre costat y de les spatles ab casa de Geroni Cebrià, sastre» (Prot.
Pere Giner, 1638 març 16).

157. «Jacme Miquel.- Primo hun alberch al carrer appellat dels Miquels,
atinent d’en Bernat Miquel e dos careres públiques [...]. Bernat Miquel.- Primo
hun alberch ab ort atinent d’en Jaume Miquel» (LV 1487).
158. «Gaspar Brunell, notari.- Primo hun pati al portal del Aygua, en la parròquia de Sant Agostí, afronta ab lo Trapig y ab dos carrers públics» (LV 1599).
159. Lletra de l’infant en Joan a son pare el rei Pere IV; Almassora, 5 maig
1368 «anae al portal daquella apellat dels Agostins qui no era paredat e cor
hagués feyt a qui manar per la manera davant dita que obrissen» (publicació
de D. Girona Llagostera: Itinerari de l’infant en Joan, València, 1923, p. 140);
«Arcis Feliu.- Ítem hun corral affronta ab lo mur e ab lo portal dels Miquells»
(LV 1527); «Mossen Pere Miquel.- Primo unes cases en la parròchia de Sant
Thomas, atinent de mossèn Luis Català, de mossèn Gorris y ab carreró y
carrer dels Miquels [...]. Ítem hun corral en la mateixa parròchia, atinent de la
escala y del portal del Aygua, en lo carrer dels Miquels» (LV 1555).

162. «Arcís Feliu.- Primo una casa en la parròquia de Sant Agostí, en lo carrer
Maior, afronta ab casa de Francesc Romeu y ab Juan Ferrara, carrerò en mig
[...]. Ítem una navada de pati en dita parròquia y carreró, afronta ab casa dels
pobills de Juan Màs y ab pobills de Pere Alegre» (LV 1599).
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un temps per carrer del Metge,163 si bé predominà el nom de
mossèn Tirado.164
Continuant el carrer Major, a la dreta s’obre el de Ruiz
Vila, conegut primer com a de Donya Gerònima i de Calderers
després, el qual des del carrer Major desemboca ara al de Governador, però encara no era així en 1615, puix la casa del
llaurador Gabriel Ortí estava pegada enfront de la muralla.165
Aquest carrer de Calderers es perllonga cap a l’oest,
travessant el Major, per l’avui carrer de Cervantes. Allí, al cantó
amb el carrer Major hi hagué, des del segle xiv, un forn, que, propietat del batlle Pere Feliu, fou conegut com a forn del Batlle.
Seguint pel carrer Major cap al nord veiem que el
travessa el carrer de Verge de Gràcia, el qual va des de Mealla
fins al d’Asarau, fent un angle recte.
Dos carrers més venen després anant cap avall, cap a
la plaça de Maria Agustina, a la dreta l’actual Núñez de Arce
i a l’esquerra —una vegada deixada enrere la casa dels Andreu— la de l’Ensenyament. Aquest tram de carrer Major, entre la plaça de Maria Agustina i l’actual de Cardona Vives, es
conegué un temps com a carrer de Sant Agostí.166
163. El 20 de desembre de 1611, l’obrer de vila Joan Tirado ven a Miquel
Gozalbo, «espadator», una casa en el barri de Sant Agustí, «in vico del metge
eo carreró de Feliu, confrontatam ab uno lattere cum domo Petri Gil et ab
alio vero lattere cum domo Josephi Segarra et atergo cum domo vidue et
heredibus Michaellis Roma» (Prot. Pere Romeu). Úrsula Taua i de Bou, vídua
de Marc Bou, dona al seu fill Marc, sastre, una casa, situada en la parròquia
de Sant Agustí «in vico dicto de Feliu olim del metge, confrontatam ab uno
lattere cum domo Petri Mascaròs et ab alio vero lattere cum domo Dominici
de Vea» (Prot. Pere Romeu, 1617 gener 17).

La de Núñez de Arce es conegué en el segle xiv per
carrer d’en Pons, després passà a anomenar-se de la Illeta, i
més tard de les Monges Caputxines.
El carrer que enllaça amb aquest i travessa el Major
fins al d’Antoni Maura —l’actual de l’Ensenyament— s’anomenà primer de Ramon de Paüls.167
Encara un altre carrer, a la banda dels nombres parells, aboca al carrer Major ans d’arribar al Toll; és el dedicat
a Domènec Briau i Sauch, metge de l’arxiduc Carles, al qual
acompanyà fins a Viena, on mori en 1755.168 Aquest carreró comunicava la placeta de l’Estudi169 amb el carrer Major,
formant un angle recte, avui desaparegut en eixamplar-se i
reformar-se la plaça de les Aules. Aquest carrer es conegué
com a carreró del Studi, carreró que va al Estudi o calliso de
los Estudios.170
Moria el carrer Major al portal de l’Hospital, així conegut per l’existència allí de l’hospital de Trullols, al costat
del qual es bastí, en el segle xvi, la capella de la Confraria de
la Sang.

lo carrer Major appellat de Sent Agostí, hon lo dit defunct vivint estava, e fini
sos darrers dies, en la casa del magnífich Miquel Arrufat, cavaller, honcle de
aquell» (Prot. Jaume Giner, 1573 setembre 21).
167. «Johan Tauhenga, notari.- Ítem unes cases al carrer d’en Ramon de Paüls,
franques. atinent d’en Bernat Ribalta [...]. Guillamó Gilabert.- Ítem la meytat
de unes cases al carrer d’en Ramon de Paüls, derrocades» (LV 1398).

164. «Viuda de Pere Ferrara.- Ítem dos cases contigues, parròquia de Sant
Agostí, carrer Major, affronta en Dn. Vicent Feliu de Sisternes, carrer de
Mossèn Tirado en mig y ab casa de Beatriu Figuerola y de Tirado, viuda [...].
Joseph Llopis, notari.- Primo una casa, parròquia de Sant Agostí, carrer de
Mossèn Tirado que affronta en Miquel Vallès y viuda de Pere Castell» (LV
1702). El 25 d’agost de l936, l’Ajuntament acordà que el carrer de mossèn
Tirado s’anomenara de García Morales.
165. En l’inventari dels béns del llaurador Gabriel Ortí, hi figura una casa,
en el barri de Sant Agustí, «en lo carrer de dona Hieronima a la botera,
confrontant de un costat ab casa de Jaume Fons, asaunador, y de altre costat
ab la murada» (Prot. Pere Romeu, 1615 desembre 15). La casa dels Andreu és
avui la seu de la Biblioteca Publica Municipal.
166. «Miquel Meri.- Primo unes cases situades e posades en lo carrer de
Sant Agostí, atinent del ostal de na Ribalta» (LV 1527). En el testament de
Francesc Miquel Josep Miralles, «doncell, major de edat de quinse anys», fet
el 5 d’octubre de 1573 i publicat el 21 de setembre d’eixe any, davant la
presència dels magnífics misser Jaume Joan Miralles, el seu germà, i de Miquel
Àngel Carbonell, consta que fou redactat «en la casa del dit micer Jaume Joan
Miralles, la qual deté e posehix dins los murs de la present vila de Castelló, en
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168. Sobre aquest metge vegeu D. Llopis Segarra: «El Doctor Domingo Briau
y Sauch», BSCC, tom xii (1931), pp. 336-342.
169. Així anomenada perquè allí estigué l’Estudi i les Aules de Gramàtica.
Vegeu al respecte L. Revest Corzo: La enseñanza en Castelló de 1374 a 1400,
Castello, 1930, i V. Gimeno Michavila: Las Aulas de Gramática de Castellón,
Castelló, 1928. Aquesta plaça fou coneguda també com a plaça de la
Dipùtació, de la Reina Maria Cristina i de l’Alcalde Forcada.
170. «Pere Isquierdo.- Primo unes cases en lo carrer Major, atinent de Jaume
Traver y del carreró del Studi» (LV 1555); «Pobilla de Antoni Gisvert.- Primo
una casa en la parròquia de Sant Pere, en lo carrer Major, afronta ab casa de
Antoni Codina y ab carreró que va al Estudi [...]. Miquel Bernat.- Primo una
casa en la parròquia de Sant Pere, en lo carreró dit del Estudi, afronta ab casa
de Cosme Vidal y ab casa de Pere Figuerola [...]. Jaume Castell de Alcalà.Primo una casa en la parròquia de Sant Pere, en lo carreró del Estudi, afronta
ab casa de la viuda de Juan Aragonès y ab la placeta del Estudi» (LV 1599).
El Dr. Josep Casalis de Vilarroig i Magdalena Casalis, germans, transporten a
l’administració de Nostra Senyora del Lledó, un cens sobre una casa situada
en el barri de Sant Pere, en el carrer Major, que llinda amb la casa del Dr.
Miquel Català, prevere, «calliso de los estudios en medio» (Prot. Llorens de
Clavell, 1726 agost 19).

Dels noms dels carrers del centre antic de la ciutat de Castelló

Ja més enllà, fora els murs, hi havia el Clot de l’Hospital i el Toll, als voltants dels quals s’originà l’actual plaça de
Maria Agustina.

rei,176 la primitiva casa abadia,177 el campanar i la casa de Miquel Giner,178 la qual tancava la plaça per la banda nord.
Enfront de l’actual ajuntament, la façana principal de
Santa Maria, voltada per un costat i altre per les places del
Carbó, de la Neu i de l’Herba.
Per la banda sud, la plaça estava tancada per un pany
de cases on hi havia l’almodí, les bodegues o graner del bisbe —«el celler del bisbe»—, l’hostal de Jover, abans de Miquel Llobet, i conegut també, anys després, com a posada del
Sol, el qual donava per una porta posterior al carreró de les
Monges,179 i altres cases. Aquest pany es perllongava cap a
l’est fins a les ja esmentades places del Carbó i de la Neu.

Plaça Major
En línies generals, el traçat de l’actual placa Major171
data del segle xviii, quan en inaugurar-se el nou Palau Municipal, el 2 de febrer de 1716, aquesta assoleix una importància
que abans no tenia.172
Per l’oest, on està l’edifici de l’Ajuntament, però més
cap al centre de la plaça, hi havia diverses cases amb porxos —com la majoria de les que donaven a la plaça—, les
carnisseries —traslladades allí quan es bastí la capella de la
Comunió de Santa Maria— i el fossar.173
A la banda de la dreta, tallat per un menut carreró
—el carrer del Forn Xic— i fent cantó amb el carrer de Batista
Quevedo, un pany de cases, i l’hostal de Pérez. A aquest lloc
es traslladaren les carnisseries, quan es bastí el nou ajuntament en el segle xviii, i més tard s’ubicà el primitiu escorxador
i després la pescateria.174
A l’esquerra, contigües al cementiri, un seguit de cases porxades, el celler dels frares de Valldecrist,175 el celler del

176. En l’inventari dels béns de Josep Giner de Gascó fet per la seua vídua
Jerònima, hi figura «una casa situada dins los murs de la present vila, en la
parròquia de Senta Maria, en les places de aquella, afrontant de un costat ab
casa de mossèn Fèlis Sisternes, prebere, carrer de Sabaters enmig, de altre
costat ab la plaça Major, simenteri y torre eo micalet, davant ab la iglèsia
parrochial de la present vila y plaça de la Herba y detràs ab altra casa de
dita herència que ans estava unida en esta y seller del Rey. Ítem altra casa
contigua a d’aquella, en lo carrer de çabaters, afrontant de un costat ab dita
casa major y seller del Rey nostre Señor, de altre costat ab casa de mossèn
Jaume Andreu, prevere, davant ab casa de Doña Margarita Mascarós, viuda de
Don Arcís Feliu, dit carrer de Çabaters enmig, y per les espalles ab lo simenteri,
de les quals te lo usufruit Francisca Bou, viuda de Luis Giner, ciutadà, y sens
perjuí de aquell, lo dit quondam Joseph Giner de Gascó tracta de vendre
aquelles a la present vila per a effecte de fer abadia, per quant la que al
present y ha és pròpria del convent y religiosos de Vall de crist, retors de esta
iglésia, y dita vila la te en tracte de pendre-la per derrocar-la per allargar dita
Plaça Major» (Prot. Llorens de Clavell, 1693 maig 31).
177. «Pere Moros. Ítem altre alberch denant la Badia» (LV 1371); «Berenguer
Ferrando, pergaminer.- Primo I alberch franch atinent de la Badia» (LV 1395);
«Los hereus de mossèn Francès Jover. Ítem altres cases en la plaça, atinent de
mossèn Guerau e ab l’abadia» (LV 1527).

171. Ha estat coneguda també com a plaça Vella, per diferenciar-la de la
plaça Nova o actual avinguda del Rei, i també com a plaça de la Constitució.

178. «Miquel Giner.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria, en la
plaça, afronta ab les dos places y ab lo carrer de sabaters y ab lo fosar ab I sou
de cens al convent de Vall de Crist ab hun corral contiguo ab dites cases que
afronta ab lo celler del delme y ab casa de Arcís Molner, notari» (LV 1599).

172. Vegeu Traver Tomás: Antigúedades, op. cit., pp. 371-78 i 397-411,
amb interessants plànols, i també Olucha Montins: «A propòsit dels...»,
art. cit., passim.
173. «Domingo Sala, notari.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria,
en lo carrer de sabaters, afronta ab Arcís Molner, notari, ab Agostí Llorach y ab
lo fossar [...]. Antoni Rey, aladrer.- Primo dos cases contigues, en la parròchia
de Santa Maria, en lo carrer de sabaters, afronta ab Arnau Comes, ab la viuda
de mestre Jaume Oliver, selurgia y ab lo fosar» (LV 1599). Vegeu també J.
Sánchez Adell: Retazos de historia. Miscelánea de artículos sobre Castellón,
Castelló, 2006, pp. 43-48.

179. «Pedro de Coria.- Per unes cases.. damunt l’almudi afronten ab la
pescateria» (LV 1371); «Guillem Monserrat, notari.- Primo un alberch damunt l’almodí»; (LV 1398). El 8 de setembre de 1382, el Consell acorda
«que es puga jugar a joch de gresqua et a tot altre joch fora cubert, en terra,
sens pena alcuna, aytant com toque davant lo perche del almodí tro per tot
l’alberch d’en Miquel Exameno, et davant lo celler del bisbe e tro per tot
l’enfront de les cases d’en Cardona» (LC 1382-83); «Andreu Jover.- Ítem un
hostal atinent del celler del bisbe» (LV 1468); «Johan Miralles, mercader.Primo hun alberch affronta ab lo hostal d’en Jover e ab cases de na Capcira»
(LV 1485); «Miquel Jover, major de dies.- Primo hun hostal atinent del celler
del bisbe e de na Miralles» (LV 1497); «Pere Català.- Ítem un hostal a la plaça
atinent del celler del bisbe» (LV 1515); «Matia Domènec.- Primo una casa
hostal en la parròchia de Santa Maria en la plaça, afronta ab micer Hieroni
Jover y ab celler dels delmes... Alexi Ballaguer.- Ítem un corral en la parròchia
de Sancta Maria, atinent ab lo celler del bisbe» (LV 1527).

174. Vegeu J. Sánchez Adell, F. Olucha Montins i E. Sánchez Almela: Elenco de
fechas..., op. cit. passim, amb fotografies d’aquest pany.
175. «La señora de mossèn Jacme Barberà, prevere.- Primo hun alberch
en la plaça, afrontant ab celler dels frares de Vall de Crist [...]. Ítem altre
alberch destrohit afronte ab en Berenguer Sala e ab celler dels frares»
(LV 1473); «Mossèn Jacme Ferrer, prevere.- Primo hun alberch en la plaça
affronta ab lo celler de Vall de Xprist e ab cases d’en Berthomeu de la
Farga, barber» (LV 1485).
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Un menut carrer —el carrer de Mossèn Brunell, després anomenat de Picó—,180 ja desaparegut, tallava aquest
pany de cases.
Per l’extrem occidental arribava la filera de cases fins
al carrer de Batista Quevedo, abans conegut com a carrer que
baixa a les Monges,181 el qual era el tram final del carrer Giny,
que enllaçava amb el carrer del Forn Xic, forn que rebé aquest
nom per diferenciar-lo del dels Agramunt de Sisternes que estava al carrer Barraca.
Plaça de Maria Agustina
Més enllà del portal de l’Hospital, fora els murs de la
vila, en el pla de l’Hospital, on hi havia la bassa de la Vila, el
Clot de l’Hospital i el Toll,182 lloc de cruïlla de camins, començà a formar-se, allà per la meitat del segle xvii, una placeta,183

que a darreries del segle xviii s’anomenà de Don Francisco,184
per la casa i hort que allí hi tenia Francesc Feliu i Berga.185
En aquesta plaça, conformada al voltant de l’hort i
de l’almàssera dels Feliu, hi hagué el molí del Toll i el pont de
les Ànedes.186
Els Feliu tenien una estatgera o esclava, a la qual
donaren la llibertat en 1727, anomenada Maria Agustina,187
la qual, passant el temps, acabà en possessió de l’usdefruit
d’aquesta família, passant la casa solar dels Feliu a ser casa de
l’esmentada Maria Agustina i a conèixer-se la plaça, ja des de
1794, com a de Maria Agustina.188
Posteriorment la plaça s’anomenà de Wilson i d’Agustina d’Aragó —per suposar que aquella antiga denominació
de Maria Agustina feia referència a aquesta senyora, i també
plaça de l’Alcalde Forcada—.
Mealla
Inclòs el carrer de la Mealla en el barri de Sant Pere,
és un dels pocs que encara conserva alguna casa amb portada
de carreus. Allí, al cantó amb el carrer de Colom tenia la seua

180. «Mossèn Baltazar Brunell, prevere.- Primo una casa en la parròchia de
Santa Maria, en la plaça, afronta ab casa de Micolau Brunell y ab via pública
[...]. Pobilla de Antoni Castell.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria,
en lo carrer que puja de la plaça al forn chic, afronta ab casa de Miquel
Aragonès, apotecari y ab carreró de mossèn Brunell» (LV 1599).

184. «Francisco Lleó, labrador.- Posehe una casa en la que habita, sita en la
plaseta de Dn. Francisco, linda con casas de Joseph Porcar y hace esquina [...].
Joseph Porcar, jornalero de 60 años.- Posehe una casa en la que habita sita en
la plasuela de Dn. Francisco, parròquia de San Nicolás araval, sus lindes casas
de Francisco Lleó y de Joachim Tosquella [...]. Salvador Gomez, labrador.Posehe una casa en la que habita, sita en la plazuela de Dn Francisco,
parroquia de San Nicolás arraval, sus lindes cassas de Bautista Gresa y cequia
de Coscollosa» (Registre de béns i rendes 1768, barri de Sant Nicolau, raval).

181. «Francés Beltran.- Primo una casa en la parròchia de Santa Maria en lo
carrer de Batiste Quevedo que traveça al carrer del Giny, afronta ab hereus
de dit Quevedo y ab Gabriel Carbó [...]. Gabriel Carbó.- Primo una casa en
la parròchia de Santa Maria, en lo carreró de Batiste Quevedo que traveça
al carrer del Giny, afronta ab Francés Beltran y ab Alonso Besó [...]. Francés
Fraga.- Ítem una caseta eo botiga en lo carreró del forn chic, afronta ab casa
de Antoni Figuerola y ab Batiste Quevedo [...]. Miquel Aragonés.- Primo una
casa en la parròchia de Santa Maria, en lo carrer que puja de la plaça al forn
chic, afronta ab casa de la pobilla de Antoni Castell, ab casa de mestre Juan
Fortunyo y ab carreró que va a les monjes [...]. Ítem una escaleta contigua en
diia casa en dita parrochia en lo dit carreró que va a les monjes afronta ab ell
matex y ab dita pobilla de Antoni Castell» (LV 1599).

185. «Don Francisco Feliu y Berga.- Primo una casa ab un hort contigua ad
aquell, en dita parròquia, affronta ab lo carrer dit de Flos y ab lo vall, camí
enmig, encluida la navada cuberta y descuberta del molí de oli» (LV 1702)
Sobre la casa «Gran» dels Feliu vegeu Traver: Antigüedades, op. cit., p. 217 i ss.
Vegeu també per a la família M. J. Feliu Gimeno Sanfeliu: La oligarquia urbana
de Castelló en el siglo xviii, Castelló, 1990, pp. 153-59.

182. «Nicolau Feliu.- Primo una casa en la parròquia de Sant Agostí, en lo
raval del portal del Espital, ab trenta fanecades de terra, afronta ab lo camí
de Rafalafena, ab lo camí de Taxida, ab la céquia Maior y ab Batiste Paus [..]..
Ítem hun molí olier en dita parroquia y raval, contiguo en dita casa, afronta
ab ell matex y ab camí de Taxida» (LV 1599); «Geroni Forta.- Ítem un molí
de fer oli ab una casota y quatre fanecades de terra al raval de San Nicolas,
affronta ab el Toll y lo hort del Dr Jaume Giner y camí de Taxida» (LV 1702).
Vegeu també Sánchez Adell: «Toponimia rural de Castellón...», art. cit.

186. «Este año de 806 se empezó a fabricar el molino de arina en la acequia
Major, cerca del puente de los anades de esta villa, y se concluyó en el mes
de marzo de 807. Pero empezó a moler en enero de dicho año» Cf. Rocafort,
op. cit., p. 18. La denominació d’aquest pont apareix en la documentació de
l’últim terç del segle xvii i cal suposar que molt possiblement s’anomenava
aixi pels collverts, fumarelles, sarcets i garces que alguna vegada hi abeurarien.
És necessari indicar que també per aqueixos anys, tingué València un «pont
de les anedes», sobre la séquia de la Robella, el qual permetia el trànsit cap a
Russafa. Cf. M. A. Orellana: Valencia antigua y moderna, València, 1923-1924,
tom i, p. 91.

183. En l’inventari dels béns de Cosme Feliu, hi figura «una casa y ort
y almassera situada y posada fora los murs de la dita y present vila, en la
parròchia de Sant Nicolau, que affronta aquella de un costat ab lo vall de la
present vila, camí enmig, de altre costat ab casa de Nicolau Avinent, carrer
enmig, de espalles ab casa de la viuda de Joan Moliner y de front ab la séquia
de Coscollosa, plasa enmig» (Prot. Vicent Tosquella, 1659 desembre 18).

187. Vegeu al respecte Gimeno Sanfeliu, op. cit., pp. 156-57.
188. Cf. J. Sánchez Adell, F. Olucha Montins i E. Sánchez Almela: Elenco de
fechas, op. cit., pp. 70-71.
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casa Cristòfol de Reus, la qual més tard passà a mans del notari Jeroni Mascaròs i després al seu fill Gaspar.189
Pensem que la zona que degué poblar-se primer
d’aquest carrer, conegut també com a d’en Ribés,190 perquè
hi vivia algú anomenat Ribés. Fou el tram que s’estén des de
Colom fins a l’actual de Cervantes, puix el mateix traçat així
ho mostra, en el qual hi havia nombrosos corrals i patis sense
edificar a les dues bandes del tram de carrer que va des de
Cervantes fins a Antoni Maura.191
Encara a mitjan segle xv no s’havia edificat del tot
aquest tram, puix pagaven peita els veïns per corrals que tenien allí.192
A l’extrem nord d’aquest carrer hi hagué un forn
—«el forn que es diu de la Juheria»—, el qual passà a mans
dels Reus —«el forn de Reus»—, en l’actual carrer d’Antoni
Maura.193
Conegut aquest carrer —en el qual s’intentà fundar el 15 de juliol de 1672, en la casa de Josep Moliner, un
convent de l’Orde del Carme—194 sempre pel nom de Mealla
—«Dos e Malla, Diner y Malla, Diner y Mealla i Mealla» ja
en el segle xviii—,195 durant algun temps portà la retolació

d’Alcalde Tàrrega,196 nom que es canvià per restituir-li el que
porta des de sempre.
Mestre Chapí i papa Lluna
El carrer que s’estén des del «carrer que puja del pou
dels Gascons al carrer d’Amunt», també conegut com a carrer
dels Fumerals o del Fumeral197 —avui d’O’Donell198—, fins al
de Moreria, el qual està partit en dos trams pel carrer Colom,
es conegué com a carrer d’en Figuera, després com a de la
Figuera, i també s’anomenà de la Dula.199
Posteriorment, es diferenciaren i individualitzaren
els dos trams del carrer; i així, el que va d’O’Donell a Colom
—avui del mestre Chapí— rebé el nom d’Esquiladors,200 mentre l’altre tram, de Colom a Moreria —avui del Papa Lluna—
es conegué com a de la Dula.201
196. El 31 d’agost de 1910 l’Ajuntament acordà que el carrer conegut com
Mealla s’anomenara Alcalde Tarrega. El nom de Mealla o Malla, en castellà
meaja fa referència a certa moneda de les més menudes i baixes en pes i preu,
ja que sis d’elles feren un maravedi, o siga, la mealla valia mig diner.
197. Vegeu notes 96 i 100.
198. Es coneixia també com a vallada de la Calle de Arriba. El 13 d’octubre de
1899, va ser quan l’Ajuntament decidí denominar-lo d’O’Donell.

189. Vegeu notes 75 i 76.
190. En l’inventari dels béns del notari Jeroni Mascaròs, hi figura «una casa
hon lo dit defunct vivint estava et habitava, situada dins los murs de la dita
vila de Castelló, en la parròchia de Sent Pere, en lo carrer vulgarment appellat
dels çabaters, affrontant ab cases del magnífich en Francés Sisternes, ciutadà,
y ab dos carrers públichs, ço és, ab lo dit carrer dels çabaters e ab carrer dit
d’en Ribés, antigament nomenat de Diner y Mella [sic], la qual lo dit defunct
comprà dels hereus del magnífich micer Nicolau de Reus, quondam, doctor en
cascun dret» (Prot. Jaume Giner, 1564 juny 19).
191. «Pere Moros.- I casa ab corral carrer de Dos e Mealla... Pere Monça.- I
casa ab coral al carrer de Dos e Mealla» (LV 1371); «Jacme Mulerat.- Ítem
unes cases al carrer de Dos e Mealla» (LV 1398); «Joan Roselló.- Ítem altre
corral [...]. al carrer de Dos e Mealla [...]. Jacme Coll.- Primo hun alberch
atinent d’en Pere Barlaçot e del carrer de dos e Mealla» (LV 1485).
192. «Miquel Martorell.- Ítem I corral al carrer de Dos e Malla [...]. Miquel
Blasco.- Ítem I corral en lo carrer de Dos e Malla» (LV 1468).
193. Vegeu carrer d’Antoni Maura.
194. Vegeu F. Olucha Montins: «Un projecte frustrat; la fundació d’un convent
de carmelites a la villa de Castello en 1672», BSCC, tom xcii, 2016, pp. 55-66.
195. «Cristòfol Sisternes.- Ítem dos casetes, una baxa y altra alta en dita
parròquia, en lo carrer de Diner y Mealla, afronta ab casa de micer Mascarós
y ab casa de Jaume Fraga [...]. Jaume Fraga.- Primo una casa en la parròquia
de Sant Pere, en lo carrer de Diner y Malla, afronta ab casa de Joan Romeu,
teixidor y ab casa de Cristòfol Sisternes» (LV 1599); «Dn. Cosme Feliu y
Pastor.- Primo una casa en dita parròquia, carrer de sabaters, affronta en lo
Dr. Félix Sisternes, generós, y carrer de la Mealla» (LV 1752).
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199. «Na Valfogona.- Ítem una casa en lo carrer d’en Figuera, atinent de na
Merades [...]. Na Penafel.- Ítem un coral al carer d’en Figuera» (LV 1398);
«Johan Forés.- Ítem un corral al carrer de la Dulla [...]. Viuda de Hieroni Rubert,
ferrer.- Ítem una botiga en la matexa parròquia, afronta ab lo carreró de la
Dula y ab casa de Antoni Montanyes» (LV 1527); «Viuda de Agostí Martorell.Primo una casa ab hun corralet contiguo en dita casa, en la parròquia de Sant
Juan, en lo carrer Damunt, afronta ab casa de Juan Cambres, ab Arcís Museros
y ab lo carreró de la Figuera [...]. Antoni Pedro.- Primo una casa en la parròchia
de Sant Juan, en lo carrer den Mig, afronta ab casa de Bertomeu Vilar y ab ell
mateix y ab carreró dit de la Figuera» (LV 1599); Francesc Blasco, llaurador,
ven el 2 de març de 1610 a Anna Madruelo i de Domènech. viuda de Francesc
Domènech, peixcador, una casa «in vico de la Fira, in parròchia Sancti Joannis,
confrontatam ab uno lattere cum templo Sancti Joannis vico de la Figuera in
medio, et ab alio latere cum domo filiorum et heredum Francisci Prononosa
et atergo cum domo Hieronimo Vilar» (Prot. Pere Romeu). Segons Calduch
Font (op. cit., p. 20), amb molta fantasia i sense acostar-se gens a la realitat,
la qual cosa és habitual en aquest home, el carrer de la Figuera s’anomenà
així perquè «en las viviendas de él habian plantados varios de esos arboles
(principalmente los de clase imperial o napolitanos negros, amen de otras
variedas especies como las de primera floracions [...])».
200. El nom li vingué per la dualitat d’activitats —esquilar les cavalleries
i sostovar els matalaps— dels matalafers, molts del quals vivien allí. El 3
d’octubre de 1859, l’Ajuntament acordà denominar «calle de la Higuera a
la que forma parte de Esquiladores, que atraviesa desde la calle de San Juan
a la de los Bolos». El 22 d’abril de 1932, l’Ajuntament decidí que el carrer
s’anomenara del Mestre Chapí.
201. El nom li vingué per discòrrer per allí els ramats de bestiar, camí del
terreny comunal, per pasturar de dia i tornar a la nit.
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Núñez de Arce
En el barri de Sant Agustí, cap a l’extrem nord-est,
s’estén aquest carrer que anava primer fins a la muralla, a la
porta de la Illeta, i després al carrer del Governador.
En el segle xiv es conegué com a d’en Pons,202 perquè
vivia prop d’allí un Ponç de Monpalau,203 el qual donà nom
també a la porta de la muralla —portal d’en Ponç—, més tard
portal de l’Hospital, la qual s’obria a l’extrem nord del carrer
Major.
El nom de carrer d’en Pons perdurà fins al primer terç
del segle xvii, i des de llavors es va conèixer com a carrer de la
Illeta. Nom que se li donà també al portal que allí s’obri, en el
baluard de les muralles que tancaven la vila per l’est.204
A partir de 1691, en bastir-se el convent de la Sang
de Nostre Senyor Jesucrist, de la Puríssima Concepció i de
Sant Josep de monges caputxines, es conegué com a carrer
de les Monges Caputxines, nom que convisqué amb el de la
Illeta,205 fins al canvi per l’actual de Núñez de Arce.

Pescadors
El corredor que tenia el recinte murat medieval per
la banda est, donà origen a aquest carrer, avui conegut com a
carrer de Pescadors.
Aquest corredor començava en l’hort del convent de
Sant Agustí, formant angle recte amb el carrer de la Verge de
Gràcia —és a dir, el que avui coneixem com a d’Asarau—,
creuava després el de Calderers —avui de Ruiz Vila—, continuava pel costat del trapig206 —per la qual cosa es conegué
com a carrer del Trapig—, travessava el carrer dels Miquel o
de l’Aigua i seguia després fins a la placeta de la Ballesteria o
del Roser, travessant ans el carrer de Vinamargo.
Cenyint-nos al que és actualment el carrer de Pescadors, cal dir que suposem que ja en el segle xiv era conegut,
el tram més proper al carrer de l’Aigua, com a carrer del Bany,
puix allí, en el cantó de la banda est amb el susdit carrer de
l’Aigua, estigueren els banys públics,207 on anys després, en
1599, Jaume Pardo instal·laria la seua saboneria, i aleshores es
va conèixer com a carrer de la Saboneria de Pardo.208
També fou conegut aquest carrer com a carrer de
Mossèn Camí, travessa del portal del Roser o carreró que va al
portal Nou, carreró que va del portal de l’Aigua al portal Nou i

202. «Johan Nicolau.- Ítem una caseta al carreró d’en Ponç [...]. Pere Johan,
menor.- Primo unes cases atinent d’en Pere Johan e del carrer d’en Ponç»
(LV 1398).
203. «Ponç de Monpalau.- Primo hun alberch atinent d’en Joan Martorell ab
hun ort [...]. Ítem altre alberch ab iii sous de cens al rey» (LV 1485). Vegeu
també nota 137.
204. Per carrer o carreró del Trapig fou coneguda la banda del carrer de
Pescadors, entre el de Calderers i el de l’Aigua, perquè allí es trobava el trapig
o enginy de sucre, prop del portal de l’Aigua, amb les seues drassanes, i que
nosaltres hem tractat en parlar del carrer Asarau (vegeu nota 21). Però hi
hagué, en el barri de Sant Tomàs, la divisoria del qual amb el de Sant Agostí
la marcava el carrer de l’Aigua, un carrer del Trapig Vell («Lois Porta.- Primo
una casa en lo carrer del Trapig vell, en la parròquia de Sant Tomàs, afronta
ab casa de la viuda de Miquel Arrufat y ab dos carrers. - Ítem altra casa en
dita parròquia y carrer, afronta ab casa de Juan de Vila, sabater, y ab dit carrer.
- Viuda de Miquel Arrufat.- Ítem altra casa en la parròquia de Sant Tomàs
en lo carrer del Trapig vell, afronta ab casa de Lois Porta, obrer de vila y ab
Juan Pasqual, fuster» (LV 1599). Vegeu també E. Díaz Manteca: «Unes notes i
documents sobre els trapigs de la vila de Castelló (anys 1398-1890)», BSCC,
tom xcv, pp. 479-526.

206. «Ferrer Guixar.- Primerament unes cases que fan x sous de cens a la
capellania d’en Pedrona, que afronten ab lo bany e ab lo mur [...]. Jacme
Lorenç, cisteller.- Primerament unes cases que fan x sous de cens an Moster,
afronten ab lo mur [...]. Ítem i corral que fa v sous de cens a Sent Agostí,
afronte ab los banys» (LV 1371); «Antoni Rabaça.- primo los banys atinent
del mur [...]. Guillamó Castell, lo fill.- Ítem un corral apres los banys... Ramon
Porta.- Ítem una casa en lo carrer del bany» (LV 1398); Sánchez Gozalbo:
«La sanidad...», art. cit., pp. 247-48, situa els banys en el que avui és la plaça
d’Hernán Cortés.
207. Cf. Rocafort, op. cit., pp. 99, 116 i 195. En sessió de l’Ajuntament de
3 d’octubre de 1858, s’acordà denominar «calle de Capuchinas, que antes
formaba parte de la Enseñanza, comprende desde la calle Mayor hasta la del
Gobernador». Anys després, el 19 de juny de 1903 s’acordà denominar carrer
Nuñez de Arce al que fins ara es coneixia com a de les Monges Caputxines.

205. Quan el 5 de setembre de 1690 el Consell de la Vila dona autorització per
fundar el convent de monges caputxines, especifica que aquest s’establisca
«en la casa de la saboneria que és pròpia de Vicent Gozalbo, en lo carrer
de la Ylleta» Cf. F. Olucha Montins: «El convento de monjas capuchinas de
Castellón; notas sobre sus pinturas y esculturas», BSCC, tom lxvii (1991), pp.
633-659. En l’inventari dels béns del llaurador Antoni Rodríguez, hi figura
«una casa situada y posada dins los murs de la present vila, en la parròchia de
Sant Agostí, en lo carrer dit de la Illeta, olim d’en Pons, tenguda sots directa
senyoria a sa Magestat a cens de / blanc /, affrontant de un costat ab casa
del dit curador y de altre costat ab casa de Salvador Peris y a les espalles ab
corrals del convent de Sant Agostí» (Prot. Pere Romeu, 1615 maig 26).

208. «Frances Jaume Pardo.- Primo una saboneria que solia ser bany y un
caseta contigua ab dita saboneria, en la parròquia de Sant Thomas, afronta
ab lo mur y ab dos vies publiques» (LV 1599); Jaume Pardo ven a Pere Castell,
peixcador, una casa en el barri de Sant Tomàs, «in vico dicto de la saboneria
de Pardo, ab una botera que entra per davall lo lindar de la porta de dita
casa y ix fora del mur per a eixir laygua del carrer y ab carrech que vos dit
Castell hajau de conservar dita botera del modo que huy està, confrontatam
et limitatam ab uno latere cum patio Ludovici Agramunt civis et ab alio latere
cum domo sive saboneria dicti venditores et atergo cum saxio dicte ville»
(Prot. Jaume Giner, 1599 setembre 20).
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travessa de Font,209 si bé ja en el segle xvii és el nom de Pescadors el que predomina, que perdura fins a l’actualitat.210
El fet de ser un lloc d’habitatge de pescadors motivà
que el carrer es batejara amb aquest nom.

Ja a darreries del segle xvii comença a urbanitzar-se
la zona, que assolirà importància a finals del segle xviii, en
desbastir-se els murs que encerclaven la vila i formar-se, sobre els terrenys que eren olivars de Maceret i Panizares, la
plaça Nova.215
Anomenada plaça Nova, en contraposició a la Vella o
Major, allí el 28 d’octubre de 1800 se celebrà el primer mercat
setmanal del dilluns.
Aboca i abocava a aquesta plaça, per la banda sud, el
carrer de Sant Vicent, i un poc més cap al nord s’establí, sobre
una superfície de 133,13 metres quadrats, l’hort dels Corders,
el qual estava tancat en la plaça per un pany de cases.216 Més
cap al nord encara hi havia el carrer de la Cantereria,217 avui
d’Echegaray, el qual s’obria a la plaça.
Hi havia un pany de cases al bell mig del que actualment és l’avinguda del Rei Jaume I ans d’arribar a la cruïlla
amb el carrer de Saragossa; pany que conformaven dos carrers: el de la banda est, anomenat primer com a de la Fira i

Avinguda del Rei Jaume I
La gran extensió de terreny que des de la «torre
vés Alcalatén» anava fins a «la torre cantonera del cap de
la vila»,211 fora murs, en la zona oest, amb plans i antuixans
i dividit en dues bandes per l’antic camí del Collet,212 el qual
penetrava en la vila pel portal de la Fira, fou lloc, en el seu
tram de la banda sud, de celebració de les fires de bestiar, allí
al pla de la Fira.213
En aquest pla hi havia tancats i corrals, i ben a prop
estigué el bordell,214 ans de traslladar-lo a l’interior de la vila, a
la plaça de la Ballesteria, avui d’Hernán Cortés.
209. «Mossèn Andreu Camí.- Primo hun alberch que stà afronte ab hort d’en
Jaume Aymar [...]. Ítem hun coralet, afronte ab lo Trapig e ab en Valenti» (LV
1462); «Manuel Pérez, spasser.- Ítem altre alberch ab ort tancat en lo carrer
de mossèn Camí, atinent de corrall de ell matex [...]. Joan Roselló.- Ítem hun
corral al carrer de mossèn Camí atinent de casa d’en Berthomeu Font» (LV
1485). El 16 de gener de 1638, Lluís Miralles, llaurador, compra a Gaspar
Joan Brunell una casa «sita et positam intus menia dicte ville Castellionis, in
parrochia Sancti Thome, in vico sive travessa quo tenditur a vico del Aygua
ad portam novam dicte ville» (Prot. Pere Giner). Vegeu també A. Viciano
Moltó: «El carrer dels Peixcadors», en Carrer Peixcadors. Carrer Caçadors. Una
aportación a su historia. Moros de Alqueria, Castelló, 1986.

Gombau.- Ítem lo camp del bordell atinent a los clots e lo pla de la basa»
(LV 1527); «Lazer Marzal.- Ítem hun corral o casa dit lo bordell vel, en la
parròquia de Sant Juan, fora los murs de la present vila, afronta ab garroferal
de Francesc Romeu y ab dos camins... Magdalena Folch.- Ítem hun quartó y
mig de secà ab garroferes al bordell vell, afronta ab terra de Martí Arrufat y ab
Francés Moliner y ab camí real [...]. Domingo Beltran, notari.- Ítem hun corral
de bestiar ab tres quartons de terra en lo raval del portal del Rovio, afronta
ab corral de Baltazar Peris e ab Miquel Vilaroig, ab camí de les heres y ab lo
camí del bordell vell y va al corral blanch y a los clots y ab Jaume Beltran»
(LV 1599). El justícia Miquel Sisternes i els jurats Marc Arrufat, Pere Gascó i
Maties Egual, el 28 de maig de 1553, arrenden a Pere de Yepes, per un any
«lupanarum sive bordell dicte ville, constructum extra menia dicte ville, in
plano del portal de la Fira» (Prot. Andreu Coll).

210. «Jaume Pardo.- Ítem una casa en la parròquia de Sant Thomàs, en lo
carrer dels peixcadors, afrontan ab mi mateix y ab casa de Prats, peixcador»
(LV 1624). En l’inventari dels béns de Tomàs Ruiz, hi figura «una casa situada
en la parròquia de Sant Thomas, carrer de peixcadors, censida a la Magestat
del Rey Nostre Señor (que Déu guarde), a sert cens ab loisme y fadiga etc,
que afronta de un costat ab cassa de Juan Guinnot, teixidor de lli, de altre
costat ab cassa de Fransés Vilarroig, laurador, per les espalles ab los murs de
la present vila y davant ab dit carrer de peyxcadors» (Prot. Josep Llorens de
Clavell, 1692 novembre 22).

215. «En el año 1798 se empezó a formar la Plaza del Rey, delante del
huerto de los Sogueros, para cuyo efecto se terraplenó lo hondo del olivar del
Maceret o de Panizares, y se concluyó en el año 99, y ahora se van formando
y edificando las casas» Cf. Rocafort, op. cit., p. 126.

211. Els plans eren terrenys comunals, sense conrear, la propietat dels quals
era municipal. Els antuixans, per la seua banda, propietat també del municipi,
eren els terrenys que es deixaven lliures davant les portes d’entrada a la vila.
Vegeu al respecte Revest Corzo, Llibre de Ordenacions..., op. cit., pp. 303 i 310,
i J. Sánchez Adell: «Paisaje urbano...», art. cit., p. 303, i del mateix autor «Las
murallas...», art. cit., pp. 44-77.

216. Una imatge d’aquest pany de cases es pot veure en la coneguda
fotografia de l’acte d’inauguracio del monument a Jaume I, el 20 de març
de 1897.
217. S’anomenà així perquè allí tenia una cantereria el bisbe Climent (Cf.
Rocafort, op. cit., p. 126 i 303, nota 53). Per la seua banda Gimeno Michavila
(Las calles, op. cit., p. 50) indica «debe su denominación a colocarse en ella,
durante los mercados extraordinarios de los lunes, los vendedores de cantaros
y cazuelas». Eixa cantereria consta en el testament del bisbe Climent com a
«una alfareria con cassa, officinas y orno, situada en el arraval de la Feria de
esta villa, que linda en el camino real, con la balsa dicha de Suastres y con la
cassa de alquiler mia propia» Cf. J. Beltrán Escrig: «El Colegio de Huerfanos de
Castellón...», art. cit., p. 10.

212. Aquest camí es conegué després com a camí del Calvari, carretera de
Morella, i avui carrer de Saragossa.
213. «Bernat Mas.- Ítem hun coral al pla de la Fira» (LV 1497). Vegeu també
al respecte Traver Tomás: Antigüedades, op. cit., p. 195 i J. Sánchez Adell:
«Paisaje urbano...», art. cit., p. 303.
214. «Guillamó Català.- Ítem mig quartó de sars damunt lo bordell» (LV
1371); «Berthomeu Johan. Ítem I era al bordell [...]. Gabriel Noç, corder. Ítem
hun quartó de terra al bordell atinent d’n Bernat Pelegrí» (LV 1468); «Jaume
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més tard Pueblo i el de la banda oest, conegut com a Serones,
Donoso Cortes i Carlos III.218
L’altra banda de l’avinguda del Rei, des del portal de la
Fira fins a «la torre cantonera del cap de la vila», es coneixia com
a pany de les Creus,219 així anomenat perquè per allí, en un alteró,
un poc allunyat de les muralles, estava el mont Calvari, sobre el
qual es bastí, a darreries del segle xvii, l’ermita del Calvari.220
Terrenys incultes conformaven aquesta zona, en la
qual, en 1831, es bastí per la Junta de Beneficència una plaça
de bous,221 sobre solars adquirits a Nicolau Vilarroig, per la qual
raó es conegué com a plaça de Vilarroig el lloc on es bastí l’esmentada plaça de bous i, molts anys després, l’institut Francesc
Ribalta. Durant anys es conegué tot aquest tros de l’avinguda
del Rei com a carrer d’Amalio Gimeno,222 fins que avui, unificada
tota l’avinguda, és coneguda amb el nom del rei conqueridor.

de Calderers, nom degut, molt probablement, al gran nombre
d’artesans alvernesos que allí establiren els seus obradors, en
els quals treballaven el coure i el llautó.
Ací hi convivien els calderers amb els llencers, també
francesos, els quals vindrien a viure a aquest barri, molt possiblement per raó de nacionalitat.224 Ja en 1672 trobem vivint en
aquest carrer els calderers francesos Joan Blanch, Jaume Saleri,
Joan Renou, Antoni Lafulla, Pere Auseral i Huguet Auseral; els llencers Pere Recodi i Joan Farges, i el picapedrer Antoni Baurelles.
Amb tot, però, també alguns llauradors tenien allí el
seu habitacle, paret mitgera amb els comerciants francesos.225
Ja en el segle xix perdé el seu nom de Calderers pel
de Ruiz Vila, que avui porta,226 en record de Vicent Ruiz Vila,
que, juntament amb Leandre Alloza, va estar declarat fill predilecte de la ciutat en sessió extraordinària de l’Ajuntament
de 23 de juny de 1822, per les seues gestions per aconseguir
el port per a Castelló.

Ruiz Vila
Enclavat en el barri de Sant Agustí, l’antic carrer de
Calderers, tenia entrada pel carrer Major i finalitzava en el
carreró que circumdava per dins la muralla; carreró conegut
com a de na Irlanda, avui d’Asarau.
L’actual carrer de Ruiz Vila, que primer s’anomenà de
Donya Gerònima,223 se’l va conèixer ja des del segle xvi com a

Sanahuja
Més enllà del vall, el qual corria al llarg de la muralla
nord de la vila, s’estenien les terres comunals, plantades de
224. Fins a tres llencers, Francesc Calbet, Joan de Borelles i Pere del Piu, i dos
calderers, Miquel Terol i Guillem Mallo, tots francesos i aveïnats a Castelló,
son testimonis del testament que el 21 de febrer de 1639 atorga «Gerony
Lafont, calderer de natió francés, natural de Sent Marti Mon Chantales, regne
de Abernia, bisbat de Clarmont, en lo regne de Fransa», el qual tenia la casa
«dins los murs de la dita present vila de Castelló de la Plana, en lo carrer
vulgarment dit lo carrer de calderers, parròquia de Sent Agostí» (Prot. Valerià
Exarque). En el testament del calderer francés Guillem Laestrada, el qual vivia
en el carrer de calderers, hi figuren com a testimonis els francesos Antoni
Renou, rander, i Francesc Geomar i Antoni Ferles, llencers, deixant tots els
seus béns i obrador al seu nebot, Guillem Ribera, calderer, oriund de França
(Prot. Gaspar Severach, 1672 agost 5). Sobre la presència ací de calderers
vegeu F. Olucha Montins: «De bacines d’acapte: a propòsit d’uns exemplars
de l’església parroquial de Culla», en Imatge de Culla. Estudis recollits en el
750 aniversari de la carta de Poblacio, Culla, 1994, tom i, pp. 321-330.

218. Cf. J. Nos Ruiz: «Cuando la Plaza Nueva se transformá en Plaza del Rey»,
en Castelló Festa Plena. Castelló, Magdalena 1986, pp. 72-77.
219. Gimeno Michavila: Del Castellon, op. cit., p. 296.
220. Vegeu Y. Gil Saura: Arquitectura barroca en Castellón, Castelló, 2004,
pp. 444-45.
221. E. Díaz Manteca i J. M. Iglesias: Fiesta de toros en Castellón, Castelló,
1991, pp. 29-38. El 8 de febrer de 1859 l’Ajuntament decideix «que el rincón
de la plaza de toros, en recuerdo de D. Nicolás Vilarroig, antiguo dueño del
terreno en que se sitúa la plaza de toros y sus alrededores, incluso el que
ocupan las casas del citado rincón, se llama de Vilaroig». Anys després, el 23
de gener de 1864, s’acorda «que la calle de Vilarroig se denomine plaza de
Vilarroig, en razón a que recientemente se han construido dos aceras más de
casas que venían a darle forma de plaza».

225. Francesc Castell, llaurador, i la seua dona Maria Soler, i Pere Briau,
llaurador, i la seua dona Maria Castell, tots quatre veins de Castelló, carreguen,
el 3 d’agost de 1695 un cens a favor de la parròquia d’Albocàsser, de 160 sous,
sobre «quandam domo franca et quitia, sita et posita intus menia presentis
villa, in parroquia Santi Augustini, in vico appellato de calderers, olim de Doña
Geronima, confrontata et limitata ab uno latere, cum domo Maria Delros,
vídua in primis nubtiis Heronimi Gil, travessa in medio, ab alio cum domo
Michaellis Bou, afronte cum domo Dominici Castell, agricultorem, dicto vico
de calderers in medio et atergo cum viculo dicto de mossèn Tirado» (Prot.
Llorens de Clavell).

222. El 21 de febrer de 1912, l’Ajuntament aprovà denominar «de Amalio
Gimeno a la plaza que se formarà frente al instituto».
223. «Doña Hierònima.- Primo un alberch atinent de Pere Miralles» (LV 1527);
«Frances Ferrer, corder.- Ítem una casa y corral en dita parròquia, en lo carrer de
doña Hierònima, afronta ab casa de Andreu Bellido y ab la viuda de Juan Yvarra,
ab I sou de cens al benifet de Bernat Destorrent [...]. Pere Jaume Josef Lombart,
porter.- Primo una casa en la parròquia de Sant Agostí, en lo carrer de doña
Hierònima, afronta ab casa de Batiste Balaguer, Ferrer, y ab Jaume Bonet [...].
Ítem altra casa en la parròchia de Sant Agostí, en lo carrer de doña Hierònima,
affronta ab cases dels pobills de Miquel Segarra» (LV 1599).

226. En sessió de l’Ajuntament, de 2 de juliol de 1897, s’acordà denominar de
Ruiz Vila el carrer que fins aleshores es coneixia com a de Calderers.
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moreres,227 la fulla de les quals servia per a fomentar la cria
del cuc de seda.
Ja durant tot el segle xvi comencen els jurats a concedir establiment de terres en el «pla de les Forques, fora del
portal del Spital».228
Allí, marge vorer als morerals i afrontant amb el camí
de Borriol, hi havia les terrisseries de Guillem Bort i de Joan
Blasco, la torre alqueria de Miquel Juan Serra, l’almàssera de
Nicolau Feliu i altres cases i alqueries que preludien la urbanització d’aquest raval.229
Un carrer, el qual anava des del portal de la Sang o de
l’Hospital a buscar el camí Real de Barcelona, es formà i desenvolupà en el primer terç del segle xvii, seguint el marge esquerre de la séquia de Coscollosa.230 És l’actual de Sanahuja,231
anomenat ja de les Moreres en el segle xvii.232

Al llarg d’aqueixa centúria i en la següent, comencen
a dibuixar-se els carrers que hi aboquen —com el de Sant
Roc— i els que se’n deriven, com el del «callizo del huerto de
Climent» avui carrer del Pare Vicent233
Avui, com antigament, el carrer de Sanahuja va des
de la plaça de Maria Agustina fins al forn del Pla, on conflueix
amb el de Sant Fèlix, i segueix després pel de Sant Roc.
Sant Fèlix
Aquest camí medieval, que eixia des del portal d’en
Ruvio i anava fins al peiró d’en Belsa, el qual estava situat
en el que avui es coneix com a forn del Pla, assolí fisonomia
urbana a principis del segle xvii, si bé sabem que ja en la centúria anterior els jurats anaven establint solars per edificar
en «lo pla fora del portal d’en Ruvio, davant les eres de les
Forques»234

227. L. Revest Corzo: Llibre de Ordinacions, op. cit., p. 180.
228. El 21 d’octubre de 1575, el síndic i els jurats de la vila venen a mossèn
Baltasar Bort «dos navades de pati incult, situat y possat fora dels murs de
dita vila, en lo pla de les Forques, fora del portal del Spital, davant en lendret
del ort que te lo dit mossèn Fores, junt a la céquia de Coscollosa, atinent
daltre pati establit ja en dies pasats a mestre Martí Sanchis, teixidor, restant
tost temps de camí reall sinquanta palms, e de laltre costat atinent ab pati
que senten establir al magnífich en Thomàs March, mercader, donant-li xxxx
palms dample per a dites dos navades y cent y vint palms de larch en amunt
devés les Forques» (Prot. Pere Folch).

con cassas de Félix Marco cuyo alquiler se regula en 12 l [..]. Miquel Felip,
labrador.- Posehe una casa en la que habita sita en la calle de las Moreras,
parroquia de San Nicolás arraval, sus lindes casas de Josep Garcia y de Joachin
Gil, cuyo alquiler se regula en [...] 8 l» (Registre de béns i rendes 1768, barri
de Sant Nicolau, raval).
233. Miquel Mur, doctor en medicina, síndic dels jurats, concedeix el 20 de
març de 1638 a Jaume Blasco, mercader, «uns patis de casa ffranchs situats
fora los murs de la present vila, en lo arraval de les Forques, afrontant de un
cap ab la torre y hort del dit Jaume Blasco, de altre cap ab camí que baixa a
la horta de la present vila, de la part de baix ab hortet y cases del dit Jaume
Blasco que solien ser de Vicent Colomer y dalt ab lo pla de les Forques, ço és
tot lo pati y terra que y ha des de la dita torre del hort del dit Jaume Blasco
fins al dit camí que baixa a les terres de la senia de mossèn Pere Inça, prevere,
traent paret dreta des del cantó de dita torre de tal manera que lo cap de
envés la vila no sia més ample que la raconada que fa dita torre davant
lo hortet y cases que solien ser del dit Vicent Colomer» (Prot. Pere Giner).
Vegeu també el planol topogràfic d’entrada a la vila de Castelló de 1816 que
reprodueix Gimeno Michavila en Del Castellón viejo, op. cit., entre pàgines
22 i 23.

229. «Guillem Bort, canterer.- Ítem una navada de casa eo obrador de
canterer en dita parròquia, en lo raval del portal del Espital, afronta ab casa de
Mateu Juncosa y ab navades de la viuda de Tomàs March [...]. Miquel Navarro,
mercader.- Ítem dos navades de patis per a cases en dita parròquia, fora lo
portal dit del Espital, afronta ab lo camí de Borriol y ab navada de la viuda
de Tomàs March [...]. Miquel Juan Serra.- Primo una torre ab dotze fanecades
ort y cenia en la parroquia de Sant Agostí, en lo raval del portal del Espital,
afronta ab lo camí de Borriol, ab céquia de Coscollosa, ab Juan Miralles y ab
la cantereria que solia ser de Ledó [...]. Nicolau Feliu.- Primo una casa en la
parroquia de Sant Agostí, en lo raval del portal del Espital, ab trenta fanecades
de terra, afronta ab lo camí de Rafalafena, ab lo camí de Taxida, ab la céquia
Maior y ab Batiste Paus» (LV 1599).

234. Bertomeu Bonet, síndic, en presència de Jaume Giner, notari, Esteve
Micó i Lluc Andreu, jurats, reunits el 14 d’octubre de 1575, «en lo pla fora
lo portal d’en Rovio, davant les eres de les Forques», estableixen a Gabriel
Martell, llaurador «tres navades de pati en lo pla de les Forques, fora del
portal d’en Ruvio, ço és de xx palms cada navada de amplaria y cent vint
palms de largaria, devés les Forques, atinent ab dos camins públichs que
venen al dit portal d’en Ruvio al cantó, afrontant ab lo camí que va del dit
portal al pont de Coscollosa y al costat ab altre pati que senten establir en
esta present ora a Joan Esteller, laurador, y a les espatles ab les eres y patis
del dit pla de les Forques» (Prot. Pere Folch). En sessió del Consell de 7 de
setembre de 1578 «fonch provehit que per quant lo poble va de aument y
al quarter de la vila que està al portal d’en Ruvio venen molt luny los pous
comuns y tenen gran falta del servey de la aygua, que per ço la vila fassa hun
pou comú conforme estan los altres al carrer del portal d’en Ruvio, alli hon
millor pareixerà als magnífichs jurats» (LC 1578-79).

230. Maties Gascó per pagar a Cristòfol Sisternes 190 lliures, de les 200 que li
deu, ven una casa «franca, extra menia dicte ville, parròchia Sancti Augustini,
in suburbio del portal del Ospital, confrontatam ab uno latere cum domo
Jacobi Vallés et ab alio vero letere cum domo Joannis Puey et atergo cum
céquia dictam de Coscollosa et a parte anterior cum vico quo tenditur a
Borriol».(Prot. Pere Romeu, 1633 octubre 9).
231. En sessió de 2 de juliol de 1897, l’Ajuntament acordà canviar el nom de
carrer Moreres pel de Dr. Ramón Sanahuja.
232. Bertomeu Vinaja, moliner, ven el 30 de gener de 1639 a Jerònim Ramos
i Maciana Cervera una casa d’una navada «sitam et positam extra menia
eiusdem ville in suburbio appellato de les Forques in vico noviter appellato de
les Moreres» (Prot. Valerià Exarque); «Francisco Virgili, labrador.- Posehe otra
casa sita en la calle de Moreras, parroquia de San Nicolás arraval que linda
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Allí hi havia corrals i almàsseres i s’anomenà també
com a camí que va del dit portal (d’en Ruvio) al pont de Coscollosa, i fou a partir de 1608, amb la fundació del convent
de Sant Josep i Sant Pons de frares caputxins al costat de la
séquia Major, quan es conegué tota la zona com a raval de
Sant Fèlix;235 ja en 1725, en aquest carrer, conegut també com
a carrer Llarguer, carrer Ample i calle Ancha,236 ens apareix una
capelleta sota l’advocació del sant caputxí.

nom pel de Carles Llinàs, i després de la passada guerra es
bajejà amb el nom de Sant Josep.
El carrer degué començar a formar-se per la segona
meitat del segle xvii, puix ja a darreries d’aqueix segle trobem
moltes cases bastides, una almàssera i un forn, així com nombrosos solars sense edificar habilitats per a corrals de bestiar.239
Sant Roc
Fora els murs de l’antiga vila, en el barri de Sant Nicolau, raval, a redós del peiró d’en Belsa, on s’ajuntaven el camí
que va del portal d’en Ruvio al pont de Coscollosa —l’actual
de Sant Fèlix— amb el camí de Coscollosa —l’actual de Sanahuja—, s’inicia el carrer de Sant Roc.
Carrer que anava des del forn del Pla —bastit pel bisbe Josep Climent en 1755 per sostenir amb les seues rendes la
casa d’Orfes de Sant Vicent Ferrer—240 fins a l’ermita de Sant
Roc, la qual estava situada en el que avui és la plaça Teodoro
Izquierdo, es conegué durant el segle xviii com a camí Real de
San Roque i abans com alameda de Sant Roc.241
Allí hi hagué corrals i almàsseres ja des de darreries
del segle xvi, i en aquest carrer, perquè estava fora murs i ser
camí d’entrada a la vila, s’establí, amb motiu de les pestes que
assotaren la vila a mitjan segle xvii, un hospital d’empestats
que rebé el nom de la Casa Blanca i un cementiri.242 En 1650
es bastí, sobre els solars de l’esmentada Casa Blanca, terrenys

Sant Josep
Aquest carrer del barri de Sant Nicolau, raval, començà a configurar-se pels volts de l’últim terç del segle xvii, i
aleshores es coneixia com a carrer de Durà, i després passà a
anomenar-se com a de Conills, àdhuc castellanitzat,237 nom
popular encara emprat per la gent de Castelló, que possiblement li vingué pels conills que es criaven en els tancats i corrals que allí hi havia.238 El 10 d’abril de 1920 se li canvià el
235. En l’inventari dels béns de Jerònim Ramos, llaurador, fet el 19 de juny
de 1664, hi figura «la entrada de la casa hon lo dit defucnt vivint estava,
habitava e passà de la present vila a l’altra, la qual està situada e posada
en la present vila de Castelló de la Plana en lo arraval de Sant Félix, carrer
de Borriol, parròquia de Sant Nicolau» (Prot. Josep Blasco). Jeroni Bou
de Monsonis, generós, ven en 23 de març de 1792 al notari Vicent Ferrer
«quandam domum simul cum cohorte pecoris et ius cuisdam patii per me
acquisitum ex Petro Puey agricola francam et quitiam sitam et positam extra
et prope muros presentis villae in parròchia Sancti Nicolai in suburbio Sancti
Felicis prout confrontatur et limitatur ab uno latere cum domo et cohorte
heredum Ursola Be et de Poeta, ab alio latere cum domo et cohorte Gabriellis
Segarra filii Josephi, agricolae, afronte cum menia intinere y vall inmedio et
atergo cum dictis heredibus» (Prot. Josep Llorens de Clavell).
236. Rocafort, op. cit., p. 76. Aquest carrer ha estat sempre conegut amb
el nom de Sant Fèlix, llevat dels anys 1931 a 1938, en que rebé els noms
d’Alejandro Lerroux, Martinez Barrios i Milicias Urbanas.

239. «Viuda de Dionis Aragonés.- Ítem un pati que solia ser corral de ganado,
raval de San Nicolau. carrer de Conills [...]. Dr Vicent Marti y Castell.- Ítem
altra casa, parròquia de San Nicolau raval, carrer de Conills, afronta en ell
mateix y Esteve Jordà [...]. Ítem un molí de fer oli, en dita parròquia y raval,
afronta en lo carrer de Conills y ell mateix [...]. Ítem una casa y corral de
ganado en dit arraval, afronta ab dit molí de ell mateix y Vicent Luis, carrer
enmig» (LV 1702).

237. Joan Arquimbau, llaurador, ven el 14 de març de 1690 a Maria Peris
una casa «posada fora els murs de la present vila, en lo arraval de Sant
Nicolau, en lo carrer dit de Conills» (Protocol de Josep Cebrià). El 30 d’abril
de 1696, Francesc Feliu i Berga concedeix a la seua filla Josepa, 200 lliures
de creix sobre «domum et cuile francam et quitiam sitam et positam extra
et prope muros dictae villae, in suburbio Sancti Felicis, in parrochia Sancti
Nicolai, in vico nuncupato de Conills olim d’en Durà» (Prot. Josep Llorens
de Clavell); «Thomàs Esbri, laurador.- Posehe una casa en la que habita, sita
en la calle de Conejos, parroquia de San Nicolás arraval... Bautista Caudet,
labrador.- Posehe una casa en la que habita, sita en la calle de Conejos,
parroquia de San Nicolás arraval, sus lindes cases de Thereza Porcar y
Thomàs Puig [...]. Vicente Avinent, jornalero.- Posehe una casa en la que
habita, sita en la calle de Conills, parroquia de San Nicolás arraval, sus lindes
cassas de la viuda de Thomàs Ferrer» (Registre de béns i rendes 1768, barri
de Sant Nicolau, raval).

240. Estava aquest forn en el pany de cases que formen el cantó entre els
actuals carrers de Sant Felix i Sanahuja, «Un horno de pan cocer en el arraval
de St. Felix de esta villa, que linda por la calle ancha, con la calle de Moreras y
por las espaldas, con un patio de casa mio propio» (Arxiu Provincial, Castelló,
Protocol de Bernardo Vicente, 28 novembre 1778).
241. Cf. Rocafort, op. cit., p. 205, i Revest Corzo, Llibre de Ordinacions, op. cit.,
p. 180. L’11 d’octubre de 1859 l’Ajuntament decideix «llamar de San Roque
a las casas comprendidas entre el horno llamado del Pla hasta la puerta de
San Roque».
242. Cf. Balbas Cruz: El Libro de la Provincia, op. cit., pp. 237-267; E. Sánchez
Almela: «La Junta del Morbo», en Castelló Festa Plena, Inculca, Castellón, 1998,
(i), p 110-112.

238. Una dita popular de Castelló diu «Carrer de Conills, iguals són pares
que fills».
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abans coneguts com a l’hort d’en Codera,243 l’ermita de Sant
Roc del Pla, la qual batejà el carrer.244
Com la resta dels carrers del raval de Sant Fèlix, al
llarg del segle xviii i en esdevenir camí real, assol la seua
configuració. Així cap a 1790, mentre per la banda de l’esquerra apareixen ja les «cases de les Ànimes» i les «cases
de Sant Roc», i es dibuixà l’actual carrer de Sant Miquel i
la plaça d’Isabel la Catòlica,245 per la dreta hi ha les anomenades cases del Mortet, que anaven des de l’actual carrer
de Ros d’Ursinos fins a la plaça de Teodoro Izquierdo,246 si
bé ja abans, en 1671, els jurats atorguen a Joan Ros d’Ursinos autorització, lliure de peita, per fomentar la urbanització
d’aquella zona.247

Plaça de Tetuan
Fora del portal de la Fira, allà pel pla del mateix nom,
on estigué el bordell vell, començà a poblar-se en el segle xvii
l’actual plaça de Tetuan, coneguda primer com a raval de la
Fira.248
Per allí passava l’antic camí del Collet —des de 1876
carrer de Saragossa—, que s’enfilava pel secà i enllaçava amb
el vell camí Real que, des de Borriol, baixava per creuar la rambla de la viuda i el Millars pel pont de Santa Quitèria, sense
tocar la vila de Castelló.
I ben a prop, «como a un tiro de fusil de la muralla»
en paraules del pare Vela249 estava el Calvari i la seua ermita,250
per la qual raó es conegué la zona com a raval del Calvari o ravalet, per tal de diferenciar-lo dels altres dos ravals ja formats:
el de Sant Fèlix i el de Sant Francesc.
És sobretot a partir del segle xviii quan comencen a
establir-se cases en el ravalet, i es pobla la plaça del Calvari.251

243. El 5 de novembre de 1648, el Consell autoritza Vicenta Pasqual de
Moreno a vendre «una tancada de parets dita la casa blanca eo hort d’en
Codera [...] situada y posada en lo terme y secà de dita precent vila, en lo pla,
affrontant en lo camí real que va d’esta vila a la de Borriol y en la sènia de
Rafael Sampol, peraire, dit camí real enmig», per 27 lliures «per a sotarrar los
morts de dit contagi».

248. «fonch propossat per lo dit Vicent Martí, jurat en cap, que en temps
propassat lo illustre Consell provehí que es portara una fila de aigua de la
céquia Major per la part de cecà, per a us y servici de la present vila y sos
vehins y per a que es fabricara a la part de fora del portal de la Fira un arraval
per haver-se aumentat en gran part lo número de vehins y no trobar casses
per a llogar y no haven puesto a hon poder-se fabricar si no és en lo referit
puesto» (LC 1686-87, sessió de 5 de gener de 1687); «e junts que foren
fonch propossat per dit jurat en cap que Juseph Castell de Romeu, cavaller,
fabrica unes casses fora el portal dit de la Fira y havent vist la planta es feu
per a formar en dit puesto un arraval, deixant en lo mig de aquella una plasa,
pareix que dites cases no les fabrica dit Castell segons la disposició de dita
planta» (Judiciari 1692-1693. Judiciari de la Cort de Jurats, sessió de 27 de
gener de 1693).

244. Sobre l’ermita vegeu F. Olucha Montins: «Una panoramica...», art cit., p.
185, i F. Roca Traver: «La Peste de 1647-48 en Valencia y el Hospital de Sant
Roch del Pla de Castellón de la Plana», Anales de la Real Academia de Cultura
Valenciana, València, 2000, pp. 185- 220.
245. Així consta en el planol topogràfic de 1816 que publica Gimeno
Michavila, Del Castellón..., op. cit., p. 22.
246. «Joaquin Montañes, labrador. Posehe una casa en la que habita sita en
la calle de el Mortet, parroquia de Sn Nicolas raval, sus lindes casas de Andrés
Montañes y de Jaime Bellver [...]. Andrés Montañes, labrador. Posehe una casa
en la que habita, sita al Mortet, parroquia de Sn. Nicolás raval, que linda con
casas de Manuel Escoin y de Mariano Beltran [...]. Miguel Segarra, jornalero.
Posehe una cassa en la que habita, sita al Mortet, parroquia de San Nicolás
arraval, que linda con cassas de Joseph Bernat y huerto de Dn. Joachin Ros»
(Registre de béns i rendes 1768, barri de Sant Nicolau, raval).

249. J. Vela: Idea de la perfecta religiosa en la vida de la venerable madre Sor
Josepha Maria Garcia. València, 1750, p. 20.
250. Sabem per Gimeno Michavila (Del Castellón..., op. cit., p. 296) que ja a
principis del segle xvi hi havia a Castelló una ermita del Calvari, puix el 18 de
setembre de 1507 el bisbe de Tortosa dona permís per poder celebrar-se allí
missa. Per raons que desconeixem, degué desbastir-se, i fou el 28 d’abril de
1696 quan es beneí de bell nou (Cf. Olucha Montins, «Una panoràmica...», art.
cit., p. 186). Aquesta ermita, la qual fou desbastida en 1838, estava situada
fora la vila, en el lloc que avui ocupa el parc de Ribalta. Per a una descripció
de l’ermita, així com per assabentar-se del seu enderroc, vegeu Vela, op. cit., p.
20, i Gimeno Michavila, Del Castellon..., op. cit., pp. 295-298. Una descripció
de la situació de les estacions del Calvari en la revista La Juventud, Castelló, 4
de novembre de 1888, núm. 45, p. 3.

247. Jaume Viciano de Miquel, síndic, concedeix el 10 de març de 1671 a Joan
Ros de Ursinos, «generós y als seus, la rinconada de la terra que esta den la
paret de la cassa que està envés Borriol, al costat de la torre, hasta lo cap de
la paret del hort que aquell te, dit de la torre, en lo arraval dit de les Forques
de dita present vila, al cap, envés la casa eo torre nou passes y al cap de la
paret del hort que és envés Borriol, cinch passes de amplària, trahent dret fil
de la dita paret que està a les dites cassetes junt a la torre hasta el cap del
hort» (Prot. Vicent Tosquella); «Dn Pedro Ros. Ítem una torre casa de hort y
dihuit fanecades de terra nomenada la Torre de Ros, ravall de Sn. Nicolau,
affronta en lo Pla y cequia de Coscollosa [...]. Ítem un pati vora la paret del
hort eo rinconada, junt a dit hort» (LV 1702). L’11 de desembre de 1886
l’Ajuntament autoritzà a «Luis Ros de Ursinos Ferran para llevar a efecto la
apertura de dos calles que proyecta en el huerto de su propiedad, situado en
la calle de San Roque y en sentido perpendicular a la misma, a la que se le
da el nombre de Don F. Ros de Ursinos Palavecino a la señalada con la letra
A del plano».

251. El 10 de Juny de 1747, el gremi de Corders ofereix a l’Ajuntament «dar
a la villa terreno para formar unas eras, inmediato a las casas del arraval
llamado del Calvario»; «Joachim Soliva, pastor de 60 años.- Posehe una casa
de habitación sita en el arraval de el Calvario, parroquia de San Juan Vila, sus
lindes, casas de el Convento de Santo Domingo y de Pablo Bello, cuyo alquiler
se regula en ocho libras» (Registre de béns i rendes 1771, barri de Sant Joan,
vila). Vegeu també Sánchez Adell, Retazos..., op. cit., pp. 103-108.
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El cegament de la basa que allí hi havia i la perforació
del pou del calvari en 1791,252 sanejà tota la zona i esperonà
encara més la urbanització, i es conformaren els carres dels
voltants.
El 18 de febrer de 1860, per acord municipal, es canvià el nom de sempre per l’actual de plaça de Tetuan.253

tim terç del segle xvi a concedir i donar terres per edificar i
bastir cases i corrals. Es transformen en solars256 tot el pla i el
lleuger vessant que s’estenia entre els portals de l’Olm i de
València,257 entre el camí que comunicava ambdós —l’actual carrer de Gasset—;258 el camí que des del portal de l’Om,
vorejant l’hort dels Mascarós, es dirigia cap a les terres de
Fadrell —l’avui carrer d’Asensi—;259 el que des del portal dels
Gascons anava a buscar el camí de Fadrell —actualment

Trinitat
Des del portal de l’Om, a l’extrem sud del carrer Major, i des del portal de València, al mateix extrem del carrer
d’Enmig, partien dues vies o camins que confluïen en els afores, en l’ermita de Santa Bàrbara i en el peiró que portava
també el nom de la santa, a la vora del camí que es dirigia
cap a València i a pocs metres de l’entrada al pinar comunal
o pinar del secà —per diferenciar-lo del de vora mar—, testimonis del qual encara trobem en la toponímia de la zona.
Aquesta ermita de Santa Bàrbara va ser donada pel
Consell castellonenc el 18 de març de 1502 als frares de
Sant Francesc per tal que allí iniciaren la fundació del seu
convent,254 i a redós del qual i del camí que hi portava, començarà en el segle xvi a habilitar-se la zona.
Així a una banda i l’altra d’aquest camí —«camí
real» diu la documentació—255 comencen els jurats en l’úl-

(Prot. Pere Folch). El 21 d’octubre de 1575 l’Ajuntament ven a Ferran Asensi,
teixidor, natural de la Selva, un solar de dues navades «en lo pla y muntanyal
de fora del portal dels Gascons, anant a Sancta Bàrbera a ma esquerra,
afrontant ab lo pati establit en lo dia de huy al magnífich justícia Francés
Sisternes e ab altra pati que senten establir en està present ora a mestre
Jaume Sos, espaser, y ab lo dit camí real» (Prot. Andreu Serra).
256. «Fonch també provehit que los magnífichs jurats i síndich tinguen
facultat de poder stablir fora del portal dels Gascons deixant lo vall, lo revall
y lo camí per a constuyr y edificar cases» (LC 1572-1573, sessió de 23 de
novembre de 1572).
257. «Esteve Vaya rajoler.- Primo dos navades de patis fora los murs de la
present vila en la parròquia de Santa Maria entre los portals del Hom y
Gascons, afronta de una part ab mestre Jaume Nazar obrer de vila y ab lo
revall de la present vila [...]. Ítem dos navades de patis alli matex afronta ab
lo revall y ab navades de Nicolau Mas ab ell matex y ab lo camí del portal del
Hom» (LV 1599). Francesc Tirado obrer de vila, ven al clero una casa situada
fora dels murs de la vila, en el raval dit de Sant Joan «eo de Santa Bàrbera,
afrontant de un costat ab casa y molí olier de Pere Juan Vicent ciutadà y de
altre costat ab botiga de Luis Mas mercader y davant ab lo pla dels llavadors
del portal de Olm» (Prot. Pere Giner, 1639 agost 1).

252. «Joseph Minguillon, labrador.- Posehe otra casa sita calle de la Plaza del
Calvario, parroquia de San Juan villa, sus lindes casas de Andrés Rodes y de Viuda de Pedro Albiol» (Registre de béns i rendes 1768, barri de Sant Joan, vila);
Per a aquesta plaça sol·licita el 16 de juny de 1792 l’establiment d’uns patis
en Joan Fernández Cienfuegos (Cf. J. Sánchez Adell: El gobernador Bermudez de
Castro. Notas para el estudio de una época en Castellón. 1791-1807, Castelló,
1949, p. 17). Pel que fa a la bassa, podriem identificar-la amb la que apareix
documentada ja en 1527. «Jaume Gomabu.- Ítem lo camp del bordell atinent
a los clots e lo pla de la basa» (LV 1527), i també amb la que figura en un
memorial de 3 de juliol de 1790, en el qual Pere Beltran i altres rajolers assenyalen que son posseidors d’una basa «junto a las estaciones de la Via Crucis»,
destinada a la fabricació de rajoles, a la qual, amb motiu de sequera d’aigua,
són molts els veins que van a traure aigua (Cf. J. Sánchez Adell: «Noticias documentales...», art. cit., p. 45); «En el año 1792 o últimos del 91 se fabricó el
pozo del arraval del Calvario» Cf. Rocafort, op. cit., p. 79. El mateix Rocafort, p.
184, en parlar de Bermúdez de Castro diu «se terraplenó la balza que avia en
el ravalico del calvario; en su medio se hizo el pozo y se planto todo árboles».

258. El síndic i els jurats concedeixen al magnífic Jaume Joan Miralles,
cavaller, doctor en drets «tres navades o més com huna velleta situat y
possat fora dels murs de dita vila fora del portal del Holm davant la revolta
que fa lo cequiol des del cantó del muntanyol que y a venint del dit portal
del Holm enves lo molí olier de Jaume Fores, passat lo camí que travessa del
portal dels Gascons y va al pont de la moreria a man dreta, atinent ab los
dos camins públichs restant lo camy real molt ample y ennoblit que puguen
passar dos carros junts per dits camins reals y a les espatles afrontant ab
lo canal de les monges, restant y dexant pati competent per a carreró per
a obs de pasar per entre dita canal y la paret fahedora per a seguir dita
cequiola per dit micer Jaume Miralles, prenent lo dit Miralles tota la vela
que fa dit pati fins prop del pontet que està en lo camí en la dita cequiola
que va al dit monestir de les monges dexant com dit és lo camí real molt
ample y ennoblit a fi que los carros puxen passar liberament per lo dit camí
real y camí dels molins de Casalduch y molí olier del dit Jaume Fores» (Prot.
Pere Folch, 1575 octubre 21).

253. El 15 de maig de 1931, l’Ajuntament acordà canviar-li el nom pel de
Fermín Galán.

259. El 22 de febrer de 1615, Matias Vicent i altres venen a Vicent Toro, rajoler,
una casa franca «extra menia presentis ville in suburbio sive raval dicto de
Santa Bàrbera in vico seu itinere que tenditor del portal dels Gascons al ort
de la viuda na Mascarosa, confrontatum ab uno latere cum domi Dominici
Claver, palafanguerii et atergo cum domo Dominici Amella et ab alio lattere
et a parte anteriorii cum duabus viis publicis» (Prot. Pere Romeu).

254. Cf. Olucha Montins, «Una panoràmica...», art. cit., pp. 153-54.
255. El 15 d’octubre de 1575, el síndic Bartomeu Bonet concedeix a «mestre
Jaume Natzar, obrer de vila, tres navades de pati per a edificar cases de xx
palms cascun en lo pla fora del portal dels Gascons, afrontant ab altre pati
de mestre Xpristofol Natzar, obrer de vila, y ab Pere Cassa y ab lo camí reall»
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carrer de Falcó—,260 i el que des del portal de València pujava
fins al carrer de l’Alcora.261 La zona degué poblar-se ben aviat,
puix ja en 1615 és coneguda com a suburvio dicto raval del
portal dels Gascons,262 i poc més tard, el 14 de maig de 1664,
en fer-se l’amollonament del camí que anava des del carrer de
l’Alcora fins al convent dels frares de Sant Francesc, es parla ja
del «camí de València del raval de Santa Bàrbara».263
Camí o carrer aquest de València que, posteriorment,
es denominarà carrer Llarguer i també carrer ample del raval
de Sant Francesc i que a partir del bastiment del pont nou sobre el riu de Millars, entre 1784-1790, i el canvi del traçat del
camí Real, que abans anava per fora de la vila i des de llavors
passarà per dins, veurà com a una banda i l’altra del seu traçat
aniran naixent nous carrers.
Així ja a darreries del segle xviii es constata l’existència d’uns llavadors comuns, la qual cosa ens indica un nombre
elevat de pobladors, que sovint demanen permisos a l’Ajunta-

ment per bastir cases en «la calle de la Verónica en el arrabal
de san Francisco», en «las espaldas de las casas del arraval de
san Francisco», en «la calle de Santa Bárbara, arrabal de San
Francisco» i en «la calle ancha del raval de san Francisco»,
etc., cosa que fa que el regidor perpetu Fèlix Tirado en 1770
demane permís a l’Ajuntament per a construir «un pozo en la
plazuela de la Trinitad».264
Ja des de darreries del segle xviii es conegué el carrer Llarguer del raval de Sant Francesc com a carrer de la
Trinitat,265 denominació deguda a l’existència d’una capella
sota aquesta advocació en el convent de Sant Francesc, si bé
des de 1901 fins a 1939 se li canvia el nom pel de Pi i Margall.

260. El síndic i els jurats estableixen a Jaume Bonet llaurador «tot lo pati
exint de fora del portal del Holm passant lo revall a man dreta restant lo
revall ample y libert prenent dalt en lo muntanyol passat lo dit reval enfins al
camí que travessa y ve del portal dels Gascons y passan y va a Fadrell que te
de amplaria dit pati cent cinquanta palms restant libertament lo camí reall
de dret a dret eixint per lo pont del dit portal del Holm dret qui va a Sancta
Bàrbera camí reall ennoblit y ample sens enpachar en res la vista del pont et
etiam de laltra part en lo camí qui ve del portal dels Gascons ha de restar
camí ample que tingua lo menys sinquanta palms de la paret fahedora de dit
pati enfins a la paret fahedora en laltra part en lo pati establit al magnífich
micer Jaume Miralles en lo present dia de huy y a les espalles afrontant ab la
cequiola de les monjes de la Conceptió de dita vila restant careró competent
per a seguir dita cequiola entre la dita cequiola y les parets fahedores per
lo dit Jaume Bonet». (Prot. Pere Folch, 1575 octubre 21). El 22 de febrer
de 1615 concedeixen al justícia Francesc Sisternes altres dues navades per
edificar «en lo pati e muntanyal que està fora del portal dels Gascons, exint
per lo portal y passant la raal y camí que va a Fadrell a ma esquerra afrontant
ab altre pati establer en esta present ora a Ferrando Assensi, teixidor, y ab lo
camí real y lo dit camí de Fadrell» (Prot. Pere Folch, 1575 octubre 21).
261. «Bernat Benet.- Primo un corral de bestiar en la parròhia de St Juan en
lo arraval de St Bàrbera en lo carrer del camí de l’Alcora, afronta ab corral de
Antoni Castell ab moreral dels hereus de Martí Peris y ab navades dels herues
de mestre Cristòfol Nazar [...]. Arnau Molinos.- Primo una casa en la parròquia
de St Juan en lo arraval de Sta Bàrbera en lo carrer de l’Alcora afronta ab casa
Guillem Blasco y de Gabriel Moliner» (LV 1599).
262. Nicolau Más rajoler i Úrsola Guiamet, matrimoni, per llevar i redimir un
cens a Joana Anna Matamoros, vídua de Baltasar Peris, venen a Josep Alberich,
llaurador, una casa «sitam et positam intus menia dicte ville, in suburbio dicto
del raval del portal dels Gascons al ort de micer Mascarós, confrontatam ab
uno latttere cum domo Petri Joannis vicent et ab alio lattere cum domo
Joannis Toro et atergo cum lo vallet. (Prot. Pere Romeu, 1615 agost 21).

264. Cf. Sánchez Adell: «Noticias documentales...», art. cit., p. 53.

263. Traver Tomás: Antigüedades, op. cit., p. 106.

265. Rocafort, op. cit., p. 158.
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[Acadèmia Valenciana de la Llengua]

Orígens
Com va puntualitzar el professor Manuel Sanchis
Guarner, Borriana té nom llatí, però la població no la van fundar els romans sinó els àrabs (Sanchis Guarner 1976: 259263). Durant l’època romana, no obstant, procedents normalment de diverses regions d’Itàlia i d’altres zones de l’imperi,
lliberts enriquits i legionaris llicenciats van fundar vil·les situades en emplaçaments productius del territori hispànic costaner i s’hi van establir. Les vil·les, generalment emplaçades a
la vora d’un camí relativament transitat, eren vivendes disseminades relativament pròximes, connectades a través de
sendes i camins. En el terme de Borriana es coneixen dotze
jaciments del període romà, alguns establits sobre hàbitats
ibèrics anteriors. Amb el pas dels anys, algunes d’eixes vil·les
van prosperar i altres, per diversos motius, van decaure, es van
abandonar i els elements decoratius del seu hàbitat es van
espoliar i es van traslladar a altres construccions.
Pareix ser que una de les més pròsperes, estables i
duradores va ser la vil·la del Palau que, segles més tard d’haver
sigut fundada, com a conseqüència de la migració àrab, va ser
ocupada i administrada per algun hisendat musulmà, sense
que canviara la seua funció ni finalitat (Melchor i Benedito
2016). Els antics veïns es van mesclar amb els nous pobladors
d’origen magribí, potser van canviar alguns costums i pràctiques religioses i, a poc a poc, van adoptar l’àrab comú, ja que
el llatí popular evolucionat de l’època visigòtica que parlaven
va ser absorbit, com sol passar sempre, per la llengua dels
nous patrons.

Nou emplaçament
Però per alguna causa meteorològica, com ara la crescuda del riu provinent de Betxí a conseqüència d’un seguit de
pluges torrencials que devien inundar la vil·la del Palau, o per
alguna altra raó desconeguda com ara una disputa entre veïns,
el cas és que pel segle ix algunes famílies van determinar
abandonar eixe lloc pròxim a un meandre que els resultava
insegur, es van traslladar a poca distància i es van establir en
un alter situat en l’altra riba del torrent. Així va ser com es va
fundar la població actual. Alguns autors apunten que el nucli
primigeni degué ser una agrupació bàsica d’unes poques cases compreses entre els carrers Major, Sant Cristòfol, Tremedal
i Sant Agustí (Melchor 2004: 35). En qualsevol cas, en efecte,
la vila de Borriana para lleugerament més elevada que la resta
del poble, com es pot comprovar accedint des del Barranquet
fins al carrer de Sant Agustí (antigament anomenat precisament del Pujol), o veient la pendent descendent que des del
camí d’Onda fa el carrer de l’Aigua.
Més avant, en eixa primitiva vila, les dos calçades
principals van ser el carrer Major i l’eix transversal format pel
carrer de Sant Agustí i de la Puríssima (antic carrer d’Onda).
L’encreuament dels dos s’ha anomenat fins fa pocs anys els
Quatre Cantons i era un punt de referència local. El carrer Major era en realitat una via preromana important, el Caminàs
—dit camí Santapau en este terme, entre el riu Millars i el riu
Anna, topònim que deu provindre de l’antropònim en Sentapau, amo d’una alqueria pel 1298, documentat per García
Edo—, i potser per això es va elegir eixe enclavament quan
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Denominacions antigues
Alguns dels noms antics que coneixem tenen relació
amb advocacions relacionades amb els llocs de procedència
dels colons medievals. De fet, fou el cavaller Pere Cornell qui
va dur a Borriana els primers colons de la Serra d’Albarrasí,
com testimonia un dels noms de carrer més vells de la vila,
el de la Mare de Déu de Tremedal, així com la devoció a sant
Blai, provinent de Daroca, que ha donat nom al carrer en què
es troba l’ermita dedicada al patró de la vila, més altres noms
del santoral: sant Cristòfol, sant Joan (vinculat als Cavallers
Hospitalaris de Sant Joan, beneficiaris d’unes cases del repartiment), sant Pere, santa Teresa, sant Roc (el portal de Tortosa
estava dedicat al sant protector de la pesta).
En relació amb la distribució espacial a partir de l’eix
longitudinal de nord a sud, tenim: el carrer Major, que també
es va dir Viciana: «La calle del Medio (hoy Cervantes), se llamó anteriormente de Viciana por acuerdo del Ayuntamiento,
según consta en el acta del día 7 de agosto de 1887, del correspondiente libro de sesiones del Ayuntamiento de Burriana,
y en el acta del 19 de abril de 1894 se lee: “se acuerda que las
calles de Enmedio y Mayor lleven como una sola vía, la denominación de Viciana”» (Roca Alcayde 1932: 274). El carrer
del Mig, que ja no existeix perquè es va annexionar al jardí del
Pla. El carrer paral·lel s’anomenà d’Amunt (actualment Vicente Forner Tichell, 1777: 40b: «en la calle del Salvador, dicha
antiguamente de Amunt»).
L’eix transversal d’est a oest que, amb l’anterior,
conforma l’encreuament anomenat els Quatre Cantons està
constituït per l’actual carrer de Sant Agustí (abans del Pujol,
1812: 118b: «calle del Puchol o San Agustín») i el carrer la
Puríssima (abans Onda, 1777: 60b: «calle que va al portal de
Onda»), dedicat a eixa advocació mariana.
Més referències toponímiques antigues: el carrer de
la Botera (actualment de Sant Pasqual): «por las espaldas de
la hoy calle de San Pascual, existiendo aún en el corral de la ya
citada casa número 24, llamada vulgarmente casa de la Botera» (Roca Alcayde 1932: 69-70), i altres espais semblants:
«Existe en la actualidad un estrecho callejón sin salida, aunque antes la tuvo, llamado de Zaragoza. Está situado sobre un
pequeño trozo de foso, ya relleno (vall o valladar) por donde
se daba salida a las aguas de lluvia (hoy por la botera o alcan-

es va determinar crear una agrupació de cases, patis i corrals que es va designar amb el topònim principal de tota eixa
àrea, Borriana, derivat, igual que Borriol, de l’antropònim llatí
Burius.
La Borriana àrab
La Borriana àrab devia ser un poble xicotet (Guichard
1976), però potser no era tan menut en relació amb l’escala
demogràfica d’aquella època. Situat en una plana extensa que
comptava amb molts recursos però desproveïda de defenses
naturals, es va considerar necessari fortificar la nova població
amb una muralla perimetral segura. La Borriana àrab no era,
per tant, una agrupació ordinària de vivendes arrecerades a
redòs d’un castell com el d’Onda, la Vilavella, Almenara o el
mateix Castelló, sinó un poble comercial situat enmig d’un
terme extens i productiu en què hi havia una notable quantitat d’explotacions agrícoles i alqueries ben poblades d’una
importància primordial com Carabona, que comptava amb jurisdicció pròpia i dominava altres llogarets menors: Alcaramit,
Alcaula, Binanufeil, Binalxateni, Alcosaiba, Benixoula, Còria,
Daimús i Redocta. Alguns d’eixos topònims, com Caramit i
Benixoula, han perdurat en noms de séquies.
La conquista de Jaume I
Entre el 15 i el 22 de juliol de 1233 (el dia 16, segons
la tradició), Jaume i va incorporar Borriana a la seua corona
cinc anys abans de prendre València, ja que era la clau de pas
per a l’èxit de la seua campanya militar. No sabem com s’anomenaven els carrers de la medina àrab, que devien valdre’s de
referents naturals, o denominar-se amb antropònims destacats. L’erudit local Joaquín Peris Fuentes (1854-1939) va alçar
un plànol d’aquella vila conquistada feia poc en què identificava les propietats, per exemple: «Casa de Mahomet Abguillit,
Casas de los Templarios, Casa de Maimon Ribera, Horno de
Abnazmath», etc. Els tres portals de la muralla, però, queden
ben identificats amb noms que van perdurar durant segles,
d’acord amb l’orientació: el de Tortosa, el d’Onda i el de València (Roca Alcayde 1932: 159), més avant dedicats, respectivament, a Sant Roc, la Puríssima i Sant Vicent, advocacions que,
en desaparéixer els portals degut a l’assolament de la muralla,
van passar a designar els carrers en què estaven situats.
[ 220 ]

Toponímia urbana de Borriana

tarilla), por lo cual ese callejón se llamó y llama vulgarmente
del Vallet» (Roca Alcayde 1932: 72), «También el moderno
callejón de San Gregorio se llama vulgarmente el Vallet, porque por él discurrían las aguas de lluvia de su barrio. En éste
como en el otro Vallet, se nota muy marcado el declive del
suelo hacia fuera de la población» (Roca Alcayde 1932: 72).
Han perviscut alguns hidrònims: el Barranquet (part del vall
de la murada, tapat), l’Escorredor (1812: 16: «lindes con [...]
escorredora de la villa»).
Abans hi havia antropònims que ara s’han perdut:
pati de Monraval (actual plaça de la Mercé): «Todos los martes se celebra mercado, el que ha sido trasladado del Pla a la
plaza llamada Pati de Monraval. El mercado diario se celebra
en la plaza de la Iglesia, habiendo el proyecto de trasladarlo
también al Pati de Monraval» (Roca Alcayde 1932: 17). En
canvi, ha perviscut el nom del carrer Tarancón, antic propietari
d’unes cases de l’entorn: «El 18 de mayo de 1878, contrata el Ayuntamiento una casa del barrio de Tarancón (calle de
Colón, número 3) con destino a cuartel de la Guardia Civil»
(Roca Alcayde 1932: 500). I nou anys després: «En la sesión
del 17 de julio de 1887: «pone D. Vicente Tarancón, por dos
años, a disposición del Ayuntamiento una casa-almacén en
la calle de Colón, núm. 11, para que sirva de matadero provisional, a condición de que el Ayuntamiento derribe el matadero en funciones, poniendo en comunicación la Carrera con
la calle Marí, según tiene acordado la corporación municipal»
(Roca Alcayde 1932: 505).
Una altra classe de referents també han desaparegut,
fet que ha provocat canvis en la toponímia: del Trapig (actual
carrer de la Indústria o camí d’Onda): «A últimos del siglo xviii
y principios del xix, tuvo este cultivo (de la caña de azúcar)
gran importancia en Burriana, estando el mayor y más importante cañar, en lo que hoy es calle de Menéndez Pelayo
y el más importante ingenio de fabricación de azúcar, que se
llamó Casa del Trapig, está aún en el Paseo de Onda» (Roca
Alcayde 1932: 77); carrer de l’Abeurador (actualment del Roser): «una casa, cita fuera los muros de esta villa, en el arrabal
de Onda y calle dicha del Rosario, dicha antiguamente del
Abrevador» (1777: 68b); placeta de les Gallines (actualment
de Rafel Martí de Viciana): «La actual plaza de Viciana en la
ciudad de Burriana, donde está establecido el mercado de

aves, se encuentra situado en las proximidades del Pla» (Roca
Alcayde 1932: 274). Un cas més antic és la denominació del
carrer de les Empavesades, ‘defensa que es formava al voltant
d’un lloc fortificat, amb pavesos posats costat per costat’ (actual carrer de la Divina Pastora): «dueño de una casa, cita
dentro de los muros de la misma, en la calle antiguamente de
les empavesades, y ahora del Salvador» (1777: 21).
Un cas distint és el de la Mota, en què si bé el referent físic (‘muntó compacte de terra i pedres’) també ha
desaparegut, el topònim segueix ben viu, en el carrer, el pont
i el barri de la falla homònima: «por casal que linda con la
Mota» (1812: 130b). També s’ha mantingut el nom del carrer
de la Mitja Galta, que només tenia un pany de cases, en l’altre
hi havia magatzems. Idènticament, encara s’anomena com a
les Placetes el conjunt nuclear de carrers de la vila: Tremedal,
Sant Joan, etc.: «casa, dentro de los muros de la villa, en les
plazetes dites de les parres» (1777: 16b).
És curiós, finalment, el cas de la jueria medieval. Dins
del call hi hagué una carnisseria que devia despatxar només
carn kosher, localitzada en el carrer de la Carnisseria, o bé de
la Carnisseria dels Jueus, referència encara viva cap a finals
del segle xviii: «una casa, cita y puesta dentro los muros de la
presente villa, en el callizo que cruza desde la Sangre al de la
Carnicería» (1777: 136). El nom de carrer de la Jueria també
es mantenia viu en eixa època: «una casa cita intramuros de
la misma villa, en la calle dicha de la Judería» (1777: 23b).
El 1481, onze anys abans de l’expulsió dels jueus de
Sefarad pels Reis Catòlics, només quedaven a Borriana deu
famílies jueves. Després de 1492, les sinagogues van ser transformades en esglésies que es van posar sota l’advocació de la
«Gloriosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, derramada por
los judíos», motiu pel qual es va fer popular la denominació
de carrer de la Sang que, amb el pas dels anys, va desplaçar el
nom genuí de Jueria: «por su casa en la calle de la Sangre, que
linda con la capilla» —és a dir, l’església nova— (1812: 99).
A mesura que va anar creixent la població, les denominacions vials més abundants van ser de caràcter religiós i,
a pesar d’haver estat fixades en castellà, l’hàbit dels veïns va
ser dir-les en valencià: carrer del Carme, Trinitat, Sant Isidre,
Sant Blai, la Misericòrdia, la Mercé, Cova Santa, la Soledat, etc.
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Cap a 1920, degut al comerç internacional de la taronja, Borriana era una població molt pròspera que tenia uns
14.000 habitants. Aleshores la trama urbana es reduïa al nucli
de la vila, més les ampliacions de vials i ravals propis dels segles anteriors, sobre alguns dels quals ja s’havia posat el nom
d’un personatge important: Amadeo I (actual carrer la Tanda),
Avenida de Castelar1 (actual tram urbà del camí d’Onda), Teniente Juan Bautista Rochera Mingarro2 (actualment el Raval),
plaza de Wilson (el Pla).3

Públiques quan a finals de 1921 es va aprovar el
tren auxiliar fins a la pedrera de Sant Sebastià de
la Vilavella. Senador (1923), formava part de la
colla de murcians del Partit Conservador que van
ajudar Chicharro a impulsar el projecte del port
amb Juan de la Cierva Peñafiel, a qui es va dedicar la plaça Major, i el ministre de foment José
Maestre Pérez, a qui es va dedicar el carrer Santa
Cristina.
6. pl. Presidente Wilson (el Pla) > Jaime Chicharro,
diputat tradicionalista, impulsor del projecte del
port de Borriana.
7. un carrer nou: 13 de Septiembre, per a commemorar la data del colp d’estat del general Primo
de Rivera.
8. un altre carrer nou: General Barrera, capità general de Catalunya durant la dictadura de Primo
de Rivera.
9. tram extraurbà del camí d’Onda: Primo de Rivera.
10. el carrer sense eixida situat entre l’Hospital de
Sant Blai i el riu, on hi havia l’espai de terra comunal del cementeri d’eixa institució caritativa
fundada per Jaume I: la Comuna.
11. carrers nous amb noms religiosos: Cardenal
Benlloch, a la nova placeta que s’urbanitzà al final
del tram urbà del camí d’Onda.
12. carrer de l’església dels frares carmelites: San
Juan de la Cruz.
13. plaça del convent de les monges dominiques:
de las Monjas.

Denominacions de la dictadura de Primo de Rivera
Els canvis en les denominacions vials de 1925 respecte a les de 1921 van ser les següents:
1. Amadeo I > Luis Oliveros Gassó.4
2. Jardí5 > Alfonso XIII.
3. plaça de la Mercé: Méndez Núñez, contraalmirall
decimonònic, heroi dels combats que van tindre
lloc en el port peruà de Callao.
4. plaça Major: Juan de la Cierva y Peñafiel (18621938), ministre de Foment (1921) en l’últim govern de la monarquia d’Alfons xiii.
5. cruz del Rosario > Perea. Juan Antonio Perea Martínez (1874-1937), era director general d’Obres
1. El 1877 el polític Emilio Castelar va visitar Borriana, per la qual cosa es va
posar el seu nom al camí d’Onda.
2. «Un burrianense ilustre, el teniente de artillería don Juan Bautista Rochera
y Mingarro, murió heroicamente el día 10 de enero de 1874, en la defensa
de Vich (Barcelona) que había sido atacada por numerosas fuerzas carlistas».
(Roca Alcayde 1932: 495).
3. «Burriana estalló de júbilo cuando finalizó la Primera Guerra Mundial. El
día que se firmó el armisticio, las dos bandas de música se echaron a la calle,
hubo volteo de campanas, y se acordó poner al Pla el nombre de plaza Wilson, en honor al presidente norteamericano, Woodrow Wilson, y calle de Los
Aliados a la calle San Vicente» (Guillem Ríos: Facebook 11-11-2018).

Denominacions de la Segona República
Així com les referències anteriors a 1931 sobre els
noms de carrers de la població són incompletes i poc concretes, tenim la sort de comptar amb la Guia Tiris de Borriana que
es va imprimir el 1931. Es tracta d’un llibret de 165 pàgines
que conté diverses informacions sobre la localitat distribuïdes
en trenta-tres apartats, un dels quals és precisament el «Nomenclátor de las calles de Burriana, con sus afluentes, entradas y salidas» (pp. 86-91), gràcies al qual podem saber quines
denominacions vials precedents es van mantindre, quines es

4. Enginyer de camins, autor del projecte de la línia del ferrocarril auxiliar
que transportava roques de la pedrera de la muntanya de Sant Sebastià de la
Vilavella per a construir el port de Borriana, «Se dio cuenta de una instancia
de D. Luis Oliveros Rives solicitando la continuación del pago de la subvención de tres mil pesetas anuales durante los tres años que faltan por pagar
al hijo del que fue competentísimo ingeniero D. Luis Oliveros Gassó y que se
considere beneficiado de la pensión expresada a su hermano Antonio» (Ple
26-04-1940), «para subvención de estudios de D. Luis Oliveros Rives como
hijo del que fue ingeniero que proyectó y dirigió las obras de nuestro puerto,
D. Luis Oliveros gassó» (Ple 17-03-1941).
5. No sabem si hi havia hagut un xicotet espai enjardinat, o si la denominació
popular es devia al nom de mossén Joaquín Jardí.
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van modificar perquè resultaven inacceptables des d’un punt
de vista republicà, i les que es van tolerar.
La República va mantindre la major part de les nombroses denominacions vials de caràcter religiós que estaven
vigents, i per a denominar carrers nous, fins i tot van seguir recorrent a l’enorme bossa del santoral. Així, en el Nomenclàtor
Tiris 1931, a més dels noms religiosos anteriors, s’esmenten
les denominacions següents: Candelaria, San Caralampio, San
Carlos, Virgen del Carmen, Cristo Rey, Virgen de los Dolores,
Santa Elvira, San Enrique, Virgen de la Esperanza, San Felipe,
San Félix, Santa Filomena, San Gregorio, San Javier, Jesús, San
Lorenzo, Loreto (placeta), San Luis Gonzaga, San Marcos, San
Nicolás, Virgen del Niño Perdido, Cruz de San Pedro Pascual,
Virgen del Pilar, Primer Dolor, Santa Rosa de Lima, Serafín de
Asís, San Silvestre, Virgen de la Soledad, San Teodoro, Santo
Tomás, Trinidad. A pesar d’haver estat fixades en castellà, el
veïnat les va adaptar al valencià oral: carrer dels Dolors, l’Esperança, Sant Llorenç, Sant Marc, Soledat, Trinitat, etc.
En determinades denominacions noves del Nomenclàtor Tiris 1931 s’observa una tendència de caràcter liberal i
laïcista, en noms com els següents:
1. Artistes: Mariano Benlliure, Salvador Giner, Goya,
Maestro Serrano, Pintor Sorolla, Velázquez.
2. Escriptors: Campoamor, Escalante, Espronceda,
Núñez de Arce, Pérez Galdós.
3. Polítics: Manuel Becerra, Canalejas, Pablo Iglesias,
José Maestre, Pi y Margall.
4. Militars: Alcalá Galiano, O’Donnell, Prim, Vives.
5. Metges: Doctor Ferrán.
6. Personatges històrics: Pedro Cornel, Entenza, Jaime I, Pedro IV, Pizarro, Viciana.
7. Dates històriques: 2 de Mayo.
8. Personatges locals:
- Ramón Campos Pérez (1770-1808), filòsof i
economista.
- Vicente Cantos Figuerola (1868-1943), ministre de Justícia durant la Segona República.
- Joaquín Daudí Serra (1841-1884), alcalde durant la Gloriosa Revolució de Setembre: «El
20 de octubre del mismo año 1868 se reúne
en sesión la Junta Revolucionaria y en ésta da

-

-

-

posesión al nuevo Ayuntamiento que preside
el Alcalde D. Joaquín Daudí Serra».
Francisco Fuentes: «a cuya incesante gestión
debe Burriana el mejoramiento de sus cauces
de riego» (Roca Alcayde 1932: 439).
Mosén Joaquín Jardí Llangostera (1807-1895).
Rector de la parròquia del Salvador: «Siendo Alcalde D: Bautista Monfort y Párroco D. Joaquín
Jardí: acuerda el Ayuntamiento en sesión de 30
abril de 1882, la demolición y reedificación de la
ermita de San Blas» (Roca Alcayde 1932: 330).
Manuel Peris Fuentes (poeta i filantrop).
Juan Bautista Tejedo Beltrán (1877-1952), poeta costumista.

En altres denominacions vials es va conservar la referència a topònims locals:
- la Bosca (per la partida d’eixe nom).
- plaza del Horno (per l’antic forn medieval de
la vila).
- Industria (pel fet d’haver-hi l’últim trapig).
- del Matadero (l’edifici s’havia construït el 1895).
- plaza del Palau (per la partida d’eixe nom).
- Teatro (per l’existència d’un teatre).
- Velódromo (pel velòdrom que entre 1905 i
1920 hi hagué en eixa zona del riu).
Altres noms es van referir a assumptes diversos: Comercio, Fanzara, Labranza, Lealtad, Levante, Naranjo, Progreso,
del Trabajo, Zaragoza.
La República també va efectuar 22 modificacions de
tendència progressista en aprovar determinats noms:
1. plaça Major o de la Cierva > de la República.
2. carrer Major: de la Libertad.
3. av. Primo de Rivera > Blasco Ibáñez.
4. San Rafael > Joaquín Costa.
5. Alfonso XIII > Salmerón.
6. San Juan de la Cruz > Mendizábal.
7. pl. de las Monjas > Jacinto Benavente.
8. 13 de Septiembre, data del colp d’estat de la dictadura > 14 de Abril, per la proclamació de la República.
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9. Luis Oliveros > Juan Sol y Ortega (polític de la
Restauració).
10. general Barrera > José Nakens (periodista republicà).
11. San Cayetano > Antonio Gálvez.
12. camí Artana: Marcelino Menéndez y Pelayo.
13. camí Nules: Jacinto Verdaguer.
14. carreró de Sant Blai: del Pueblo.
15. carreró del Forn de la Vila: de Joaquín Marín y
Mendoza (1727 - 1782), catedràtic de Dret i fill
de la població.
16. plaça de la Mercé o de Méndez Núñez > Maestro Selma.
17. de la Comuna > Niño Perdido.6
18. el tram extraurbà del camí d’Onda: avinguda
Navarra.
19. camí del Grau: la Marina.
20. Santa Isabel > Tomàs Serra y Palos (†1755), bisbe de Tortosa i poeta, nascut a Borriana.
21. San Bartolomé (el Barranquet) > Capitán Ángel
García Hernández.
22. pl. Chicharro (el Pla) > Capitán Fermín Galán
(executat el 1930, amb l’anterior, en haver fracassat la sublevació militar de Jaca).

en què no només figuren els acords de canvis explícits, sinó
que també es menciona el nom del carrer quan es tracta un
assumpte determinat, com ara:
- «Autorizar a Francisco Tejedo Serra para derribar
en su casa nº 24 de la calle Eliseo Reclús» (Ple
18-02-1937): per tant, este nou nom del carrer la
Mercé ja s’havia aprovat anteriorment. En canvi,
en eixa data, el carrer del Pilar encara no havia
passat a dir-se Francisco Arín: «Autorizar a Manuel Coria Tomás para hacer obras de reforma en
la casa donde habita, situada en la calle del Pilar
nº 21». També es mantenia encara l’avinguda de
Castelar: «Seguidamente acordóse ocupar la casa
de la avenida de Castelar nº 1 para destinarla
provisionalmente a Biblioteca y Museo Populares» (Ple 18-02-1937).
- La plaça Vicente Cantos Figuerola ja s’anomenava
Rusia pel març de 1937: «Autorizar a Ramón Chabrera Gual para construir una casa sobre un solar
de la plaza de Rusia» (Ple 11-03-1937).8
- En 1933 el carrer de la Puríssima ja s’anomenava
Juan Fenollosa, notari, un dels referents del republicanisme borrianenc. Tractant sobre la construcció de refugis antiaeris: «En relación con este
asunto, el camarada José Guerola insinuó parecerle oportuno se hicieran trabajos para descubrir
el camino subterráneo que, partiendo del antiguo
portal de la calle Juan Fenollosa, se extiende hasta unos cuatro kilómetros hacia el Norte del término» (Ple 29-03-1937).9
- L’església de Sant Josep i el convent annex dels
Carmelites van ser confiscats pel Partit Socialista,
i el carrer de San Juan de la Cruz ja s’anomenava
de Mendizábal: «en el edificio de la calle Men-

Denominacions de la Guerra Civil
Durant la Guerra Civil, el Ple municipal, a proposta de
la Comissió de Policia Urbana, va aprovar noves denominacions de carrers; se’n van eliminar moltes del santoral i de
referència monàrquica i conservadora. En general, es van dedicar a personalitats de la cultura i la política d’esquerra, com
podem saber gràcies a l’opuscle «Rotulación urbana de la Ciudad de Burriana». A pesar que eixe fullet du peu d’impremta
de 1938, les modificacions afectades es van anar aprovant
des de 1936, com es pot constatar en les actes dels plenaris
d’eixe període que he pogut consultar en l’Arxiu Municipal,7
6. Hi havia també el carrer Virgen del Niño Perdido, coincidència que provocava confusions.

8. En plena guerra van posar el nom de Rusia a la plaça dedicada al polític
republicà Vicente Cantos Figuerola, pel fet que no es va voler presentar amb
el Front Popular a les eleccions de febrer de 1936. De fet, a Borriana va haver
un cisma en el Casino Republicà, i pel març de 1936 un grup se’n va apartar i
va fundar el Casino Pro Burriana, també anomenat Cercle Cantista.

7. «Libro de actas del Pleno (febrero 1937 a mayo 1937)», «Libro de actas del
Pleno (mayo 1937 a diciembre 1937)» i «Libro de actas del Pleno (diciembre
1937 a marzo 1938)».

9. Es tracta de l’antiga llegenda de la cova del moro. Partia de les propietats
del moro Abdesalem del carrer la Puríssima i en el recorregut passava per
l’alqueria del Batle.
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dizábal nº 2 ocupado por la Agrupación Socialista y por un contingente de evacuados en nuestra
ciudad» (Ple 16-04-1937).
- En tractar un conflicte referent a l’antic forn de
la vila (immoble que tenia entrada per carrer
Cervantes, abans del Mig, i pel carreró del forn,
perpendicular a l’anterior) encara no s’indica que
este carreró es denomina carrer Germanías: «Se
dio lectura a un comunicado del Sindicato de
Obreros Panaderos La Panificadora, exponiendo
su protesta por haberse posesionado el Partido
Comunista de la parte de la finca de la calle Cervantes nº 4, donde ha venido verificándose desde
hace años la venta del pan elaborado en el horno denominado de la Villa, ya que el citado local
quedó incautado por el mencionado sindicato el
27 de septiembre de 1936 al socializarse en esta
ciudad la industria del pan» (Ple 11-05-1937).
- En diferents actes, en tractar qualsevol assumpte,
es mencionen diversos noms de carrers, tant de
vigents com d’abolits: García Hernández, Maestro Serrano, Menéndez Pallarés, General Espartero,
Sacco y Vanzetti, Pedro Gori (Ple 21-08-1937); Capitán Galán, Rafael de Riego (Ple 8-06-1937); 14 de
Abril, O’Donnell, Giner de los Ríos (Ple 22-06-1937),
Ferrer Guardia, Lenin, Colón, (Ple 22-07-1937); Joaquín Costa (Ple 10-12-1937); el nom de plaza de
Méjico passa a designar la ronda de l’Hereu perquè
s’aprova que la de Mèxic es dedique a Viciana; en
eixe mateix ple també es mencionen els carrers de
Pedro Massoni i de José Gimeno Clavel, militant de
l’Agrupació Socialista que resultà mort, i a qui el
dia 12 de desembre de 1937 li reteren un homenatge en el cementeri (Ple 10-12-1937), i en un altre es menciona l’avinguda Blasco Ibáñez (camí de
l’Estació, diferent del camí d’Onda): «la carrera ciclista organizada por el Sport Ciclista Burrianense,
dando 30 vueltas desde el Pabellón de la Música
hasta la Papelera del Mijares» (Ple 19-02-1938).
- Els carrers de Levante i d’Anselmo Lorenzo (Ple
3-02-1938).

En qualsevol cas, en eixe conjunt d’actes hi ha dos
acords explícits en què el consistori va aprovar noves denominacions. En el Ple del 18 de febrer de 1937:
- San Lorenzo > Roque Barcia
- plaça «sin nombre del Grao»: plaza de la Sociedad
La Aurora («de trabajadores del Puerto de Burriana»)
- pl. Alcalá Galiano > plaza de los Mártires de Jaca
- San Lucas > Francisco Ferrer Guardia
- Mosén Joaquín Jardí > Jorge Dimitrof
- San Luis > Padro Massoni
- Sol y Ortega > José Gimeno Clavel
- San Bruno > Rimski Korsakof
I en el Ple del 18 d’agost de 1937 es van aprovar els
canvis següents:
- pl. Carlos I > Germanías
- Entenza > Han Ryner
- Esperanza > Sargento García
- General Espartero > José Villaverde
- Virgen de Gracia > Sargento Sopena
- San Gregorio > Cabo Antonio Coll
- Jaime I > Francisco Tárrega
- San Javier > Amadeo Vives
- San José > J. J. Rousseau
- San Juan > Hildegart
- San Leandro > Rosa Luxemburgo
- Niño Perdido > Aida Lafuente
- O’Donnell > Juan Grave
- Manuel Peris Fuentes > Tomás Meabe
- Virgen del Pilar > Francisco Arín
- Serafín de Asís > P. J. Proudhon
- Santo Tomás > Henry Barbusse
- Tremedal > Jorge Bizet
En eixes actes també figuren informacions interessants sobre altres noms, com ara:
- «cuya escuela es la antes llamada del Pósito de
Pescadores en el Grao» (en l’antiga farola del
Grau) (Ple 16-04-1937), «acordaron por unanimidad conceder la gratificación de 500 pesetas
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al Sr. Maestro de la Escuela de Niños del Pósito de Pescadores, como recompensa por su labor docente en pro de los hijos de los afiliados al
referido Pósito» (Ple 29-01-1941); «Enterada la
Comisión Gestora del escrito de Dª Rosa Albesa
Mestre, propietaria del edificio donde se halla instalada la Escuela de Niños del caserío del Grao, en
la calle de Churruca» (Ple 27-12-1940).
- «la Sociedad de Trabajadores de la Tierra La Huerta-UGT de las Alquerías del Mijares» (és l’actual
bar El Centro de les alqueries de Santa Bàrbera).
- «maestro de una escuela del grupo Ricardo Mella» (Ple 22-06-1937).
- «Se da lectura a una comunicación de la escuela
Camilo Flammarion del Puerto» (Ple 22-06-1937).
- «grupo escolar Pablo Iglesias» (Ple 17-08-1937).
- «colonia infantil Dr. Gómez Ferrer» (Ple 12-071937) i «colonia escolar en el chalet de Lugo»
(Ple 10-12-1937).

20. Virgen del Buen Suceso > Jean Jaurés
21. Candelaria > Jorge Bizet
22. Canalejas > Miguel Ángel
23. pl. Vicente Cantos Figuerola > de Rusia
24. San Caralampio > María Durán
25. San Carlos > Francisco Casas Sala
26. Virgen del Carmen > Pedro Gori
27. Santa Cecilia > José María Martínez
28. del Cid > Alfonso Nieves Núñez
29. Cisneros > Luisa Michel
30. Daudí > Galileo
31. Corazón de Jesús > Nicolás Estébanez
32. Cristo Rey > Julio Verne
33. San Cristóbal > Herberto Spencer
34. Virgen de la Cueva Santa > Amadeo Mozart
35. J. Daudí Serra > Voltaire
36. Virgen de los Desamparados > Camilo Flammarión
37. Divina Pastora > Felipe Pedrell
38. Santo Domingo > Orobón Fernández
39. 2 de Mayo > La Libertaria
40. Eccehomo > Sebastián Fauré
41. Santa Elena > Francisco Ascaso
42. Santa Elvira > Enrique Malatesta
43. Encarnación > Francisco Giner de los Ríos
44. San Enrique > Ernesto Renán
45. Entenza > Han Ryner
46. Virgen de la Esperanza > Santiago García
47. San Felipe > Pompeyo Gener
48. San Félix > Erich Musham
49. Santa Filomena > Sacco y Vanzetti
50. San Francisco (carrer Marí) > Miliciano Gamón
51. San Germán > Pierre Besnard
52. Virgen de Gracia > Sargento Sopena
53. San Gregorio > Cabo Antonio Coll
54. pl. del Horno > Germanías
55. San Ignacio > León Tolstoi
56. trv. de San Ignacio > Lope de Vega
57. Purísima > Juan Fenollosa
58. San Isidro > 11 de Febrero
59. San Jaime > José Maria Orense
60. Jaime I > Francisco Tárrega

En resum, el conjunt de modificacions que va aprovar
l’Ajuntament entre 1936 i 1938 van afectar 113 vials en total:
1. pl. de la Abadía > Pablo Lafargue
2. San Agustín > Gumersindo Azcárate
3. Alcalá Galiano > Mártires de Jaca
4. Amor Hermoso > Carlos Marx
5. Santa Ana > Pablo Casals
6. San Andrés > Pedro Kropotkine
7. Ángel de la Guarda > Mártires de Chicago
8. Virgen de los Ángeles > José Villaverde
9. San Antonio Abad > Néstor Makhno
10. Virgen de la Asunción > Domingo Germinal
11. Ave María > Capitán Uribarri
12. Santa Bárbara > Beethoven
13. Beata Mariana > Emilio Menéndez Pallarés
14. pl. del Cardenal Benlloch > Concepción Arenal
15. pl. de San Bernardo > Sargento Rufo Muñoz
16. c. de San Bernardo > Maestro Ripoll
17. pl. de San Blas > Miguel Servet
18. c. de San Blas > Luis de Sirval
19. San Bruno > Rimski Kórsakoff
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61. Mosén Joaquín Jardí > Jorge Dimitroff
62. San Javier > Amadeo Vives
63. Jesús > Conde Volney
64. San Joaquín > Francisco Layret
65. San José > J. J. Rousseau
66. San Juan > Hildelgart
67. San Leandro > Rosa Luxemburgo
68. San Lorenzo > Roque Barcia
69. Virgen de Lourdes > Manuel Azaña
70. Santa Lucía > Mariana Pineda
71. San Luis Gonzaga > Pedro Massoni
72. San Marcos > Maestro Schubert
73. del Matadero > José Gimeno
74. Méndez Núñez > Eliseo Reclús
75. San Miguel > Fermín Salvochea
76. Misericordia > Francisco Ferrer Guardia
77. pl. de Jacinto Benavente > FAI
78. San Nicolás > Isaac Puente
79. Virgen del Niño Perdido > Max Nettlau
80. General O’Donnell > Juan Grave
81. San Pascual > Mártires Rojos
82. San Pedro Nolasco > Santiago Ramón y Cajal
83. San Pedro Pascual > Maestro Bordetas
84. Cruz de San Pedro Pascual > Ricardo Mella
85. ronda de Pedro IV > Méjico
86. Manuel Peris Fuentes > Tomás Meabe
87. Virgen del Pie de la Cruz > Buenaventura Durruti
88. Virgen del Pilar > Francisco Arín
89. Pizarro > Fernando Tárrida del Mármol
90. Primer Dolor > Pancho Villa
91. San Ramón Nonato > Chopin
92. Rochera > Anselmo Lorenzo
93. Santa Rosa de Lima > José Cantos
94. Rosario > Rafael de Riego
95. Cruz del Rosario > Estanislao Figueras
96. Virgen de la Saleta > Federico García Lorca
97. del Salvador > Joaquín Dicenta
98. Cruz del Salvador > Vicente Forner Tichell
99. San Serafín de Asís > P. J. Proudhon
100. San Serapio > Alfredo Calderón
101. San Silvestre > Víctor Hugo

102. Virgen de la Soledad > Carlos Malato
103. Tarancón > Lenin
104. San Teodoro > José Fola Igúrbide
105. Santa Teresa > José Casasola
106. Santo Tomás > Henri Barbusse
107. c. del Tremedal > Jorge Bizet
108. pl. del Tremedal > María Spiridinowa
109. Trinidad > Rudolf Rocher
110. camino Valencia > Miguel Bakunin
111. San Vicente > Teniente Castillo (primer tram),
Alcalá Zamora (segon tram)
112. San Victoriano > Salvador Seguí
113. General Vives > 1º de Mayo
A pesar d’esta profunda modificació, es van respectar
71 denominacions anteriors:
1. Noms de camins o de partides que s’havien conformat com a carrers: Almazora, Almesías, la Bosca, plaza del Palau, Valencia, Villarreal, Vinaralls.
2. Personalitats cèlebres: Jaime Balmes, Blasco
Ibáñez, Calderón de la Barca, Manuel Becerra
Bermúdez, Mariano Benlliure, Ramón de Campoamor, Cervantes, Colón, Pedro Cornel, Joaquín
Costa, Escalante, Espronceda, Doctor Ferrán, Salvador Giner, Goya, Poeta Llorente, Mendizábal,
Menéndez y Pelayo, Núñez de Arce, General Prim,
Salmerón, Maestro Serrano, Pintor Sorolla, Jacinto
Verdaguer, Pérez Galdós, Pi y Margall, Velázquez.
3. Noms ben considerats per l’esquerra: Castelar, 14
de Abril, Capitán Galán, Capitán García Hernández, Antonio Gálvez, Pablo Iglesias, Libertad, plaza
de la República, José Nakens.
4. Neutres: Baja, del Pueblo, Comercio, paseo de la
Estación, Fanzara, Industria, Labranza, Lealtad, Lepanto, Levante, Marina, Naranjo, Progreso, del Río,
Teatro, Trabajo, Velódromo, Zaragoza.
5. Nascuts en la població o vinculats: Ramón Campos, Francisco Fuentes, Juan Fenollosa, Marín y
Mendoza, Doctor Serra y Palos, Maestro Selma,
Juan Bautista Tejedo Beltrán, Viciana.
6. Altres: pl. Loreto i pl. San Pedro.
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Denominacions del franquisme
A partir de l’ocupació de Vinaròs el 15 d’abril de 1938
per les tropes del coronel Camilo Alonso Vega, es va tallar la comunicació entre València i Barcelona i el front va avançar en direcció a València. Així, després d’haver pres Castelló de la Plana
el 14 de juny de 1938, l’endemà, Vila-real, i l’1 de juliol, Onda i
Betxí, el 5 de juliol les tropes del general Aranda van desplegar
una gran ofensiva i van aconseguir entrar a Borriana, població
que va evacuar la 203 Brigada Mixta de l’Exèrcit Republicà.
El nou consistori va adoptar tan prompte com fou
possible els acords referents als canvis de les denominacions
vials existents. En la sessió plenària del 30 de juliol de 1938,
vint-i-cinc dies després de la presa de la població per l’exèrcit franquista, l’alcalde «expuso que conceptuaba una ofensa
para los sentimientos católicos y otro tanto para la Burriana
liberada por las tropas del Generalísimo Franco, el que continuaran rotuladas la mayoría de calles de esta población con
los nombres que fueron dispuestos por los rojos, y a tal efecto
proponía al Sr. Monfort para que amoldara los nombres a las
calles que debían figurar en la nueva rotulación. Los presentes
acordaron por unanimidad tal designación».
Així, en el Ple del dia 11 d’octubre de 1938: «Por unanimidad se acordó la modificación de la rotulación de calles»:

Gumersindo Azcárate

S. Agustín

pl. Concepción Arenal

pl. Cardenal Benlloch

Les rectificacions de noms van afectar tota classe de
referències urbanes. En eixe mateix Ple: «Entrándose en ruegos y preguntes, el Sr. Alcalde concedió la palabra al concejal
D. Serafín Monsonís González, el cual interesó de la alcaldía
la pronta retirada de la placa que existe a la entrada del cementerio con la rotulación de “Cementerio Municipal” por la
de “Cementerio Católico”, y que el escudo que existe en la
misma rotulación, que se modifique en sentido inverso y que
se coloque la cruz que fue retirada por los rojos».
Una setmana després, en el Ple del 20 d’octubre de
1938, el consistori adoptà un segon acord al respecte: «A continuación, diose cuenta de las calles que faltaban para su nueva rotulación, acordándose por unanimidad las siguientes»:
Retolació anterior

Nova retolació

continuación de Santa Elena

Santa Irene

pl. Capitán Galán

pl. Chicharro

continuación Entenza

Santa Liberada

continuación Colón

Virgen de los Dolores

Pablo Iglesias

S. Sebastián
José Mª de Pereda

Retolació anterior

Nova retolació

Pérez Galdós

pl. Benavente

pl. 18 de Julio

Manuel Peris Fuentes

D. Bosco

av. Blasco Ibáñez

av. Primo de Rivera

Pi y Margall

Santa Cristina

pl. Vicente Cantos Figuerola

pl. Calvo Sotelo

av. Castelar

pl. S. José

c. Gaudí

c. 5 de Julio

c. Daudí Serra

c. Virgen de la Cabeza

Estanislao Figueras

José Antonio Primo de Rivera

Antonio Gálvez

S. Cayetano

Libertad

General Mola

Nakens

General Vives

1º de Mayo

General Barrera

Salmerón

Mártires Católicos Burrianenses

pl. Miguel Servet

pl. S. Blas

Sol y Ortega

Navarra

Tarancón

General Queipo de Llano

En les actes dels plens següents, excepte algun cas
puntual, no figura cap altre acord relacionat amb noves denominacions de carrers. Però, de fet, es va restituir íntegrament
el santoral abolit durant la Guerra Civil i es van enaltir militars
i jerarques de la dictadura: plaza Calvo Sotelo (Rusia), General
Mola (Libertad), General Barrera (Nakens), Generalísimo Franco (Anselmo Lorenzo), General Aranda (Valencia), José Antonio
Primo de Rivera (Estanislao Figueras), Queipo de Llano (Lenin),
Blasco Vichares (Teatro), General Vives (1º de Mayo), Primo
de Rivera (Blasco Ibáñez), i es van consignar actes de guerra:
18 de Julio (abans plaça de las Monjas i FAI), 5 de Julio (entrada dels franquistes en la població, abans Galileo), Mártires
Católicos Burrianenses (abans Salmerón), Virgen de la Cabeza
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(abans Voltaire). També es va recórrer al nom d’Espanya per a
eliminar la menció a la República: plaza de España (abans de
la República).
Tenint en compte que la població de Borriana va resultar molt destruïda com a conseqüència de la voladura del
campanar, en especial les cases dels carrers cèntrics, el veïnat, quan va poder refer-se, va sol·licitar permís d’obres. En les
autoritzacions corresponents se citen els noms dels carrers i,
a pesar de no haver-hi constància del respectiu acord sobre
el canvi de nom excepte els dos acords plenaris citats, totes
les referències corresponen a l’etapa anterior a les decisions
republicanes. No obstant això, de tant en tant goteja algun
acord com el que fa referència al general Aranda,10 nova denominació «desde la calle Encarnación hasta la plaza 18 de Julio,
y la calle Mosén Jacinto Verdaguer pasa a denominarse calle
Valencia» (Ple 17-05-1939). La inèrcia, però, fa que a vegades es mantinga encara algun nom anterior, com els permisos
d’obres en els carrers Verdaguer o Daudí (Ple 14-07-1939),
però eixos lapsus són poc habituals.
També es retolen carrers amb noms de persones destacades del règim: «La Comisión Gestora acordó por unanimidad
que en lo sucesivo la calle últimamente rotulada con el nombre
de Don José María de Pereda se denomine Víctor Pradera, y que
la que llevó hasta ahora el nombre de Don Ramón de Campoamor se denomine Dimas Madariaga» (Ple 22-06-1939).
Amb el pas dels anys, en els carrers nous encara es
van posar noms de militars i de fets relacionats amb la Guerra Civil: General Yagüe (Ple 3-10-1960), Crucero Baleares (Ple
1967), Capitán Cortés, General Ponte, División Azul, o bé de
persones vinculades al règim: José María González Melo,11 Juan
Granell (abans «Cardenal Benlloch», Ple 7-01-1963).12

També es va recórrer a noms de personalitats cèlebres:
Jacinto Benavente (nova ubicació), Dr. Fleming, Rubén Darío,
Maestro Falla, Gabriel Miró, Ramón y Cajal (nova ubicació), Guitarrista Tárrega (nova ubicació), José Zorrilla (Ple 03-04-1967),
José Iturbi (abans «Juan Sol y Ortega»), Juan XXIII (abans «la
Bosca», Ple 02-1964), o a personatges històrics: Juan de Austria.
De la gran bossa del santoral es van anar extraent:
Santa Berta, San Ernesto, San Fermín (Ple 7-07-1958), San
Fernando, Santa Florentina (Ple 2-11-1959), Santa Gema, San
Guillermo, María Auxiliadora (Ple 3-10-1960), San Martín de
Porres, Santa Matilde, Virgen del Lidón, Virgen de Montserrat,
Virgen de las Nieves, Virgen de la Paloma, San Pancracio, San
Roberto (Ple 3-10-1960), San Roque. I de l’àmbit religiós: Cardenal Benlloch (nova ubicació), Siervas de Jesús, Pío XII (abans
«circunvalación de Progreso», Ple 7-01-1960).
Tampoc podien faltar persones nascudes a Borriana:
Maestro Bonet (es coneixia com a l’hort del Pataco), Alcalde Escobar, ronda del Poeta Calzada (Ple 1-09-1958), Obispo Luis Pérez (Ple 7-01-1963), ronda del Músico Ibáñez (Ple 03-04-1967),
Juan Bautista Soler Martí, Padre Vilallonga. El clero local: Presbítero Juan Bautista Figuerola (part central del Barranquet), Mosén
Elías Milián Albalat, o les referències locals: ronda del Ferrocarril
(del camí Artana a la carretera de Nules), Hortolans, («ronda del
río o ronda exterior del río», Ple 3-10-1960). També es va recórrer a uns quants noms neutres: Deporte, Mallorca, Maestrazgo,
Moncofa, Oviedo, Torralba de Calatrava, Vall de Uxó.
Denominacions de la democràcia
Durant els primers quatre anys d’ajuntaments democràtics, entre 1979 i 1983, l’Ajuntament de Borriana, amb majoria d’UCD, no va modificar cap de les denominacions vials
vigents durant el franquisme. Però després de les eleccions
municipals de 1983, a proposta d’una moció del grup socialista, que comptava amb la majoria suficient en el consistori, el
Ple del 20 de febrer de 1984 va aprovar un conjunt de canvis
de noms dels carrers i vies públiques del municipi.

10. En l’acta del Ple del 18-11-1939 consta que després d’haver visitat la
població el capità general de la III Regió Militar, el consistori va declarar el
general Aranda fill adoptiu i predilecte de la població, i li va estendre el diploma acreditatiu.
11. José María González Melo (Borriana, 1889-1969) va ser directiu del Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortícolas.
12. Des de la seua posició de subsecretari del Ministeri d’Indústria, el tradicionalista Juan Granell Pascual (Borriana, 1902-1962) va fomentar tota classe
d’ajudes institucionals per a la recuperació de la seua població natal. L’Ajuntament el declarà fill predilecte (Ple 10-09-1941) i retolà amb el seu nom
la plaça dedicada al cardenal Benlloch, denominació que posteriorment es
desplaçà a un altre carrer.

(a) Es van recuperar topònims vius:
1. el Pla (Jaime Chicharro)
2. la Tanda (José Iturbi)
3. la Gallera (2 de Mayo)
[ 229 ]

Josep Palomero

4. Mitja Galta (5 de Julio)
5. dels Arbrets (Mosén Joaquín Jardín)
6. de l’Aigua (San Antonio)
7. el racó de l’Abadia (Candelaria)
8. dels Frares (Primer Dolor)
9. placeta de les Monges (18 de Julio)
10. camí d’Onda (San José, posteriorment Cardenal Primado)
11. Finello (San Fermín)
12. la Bosca (Juan XXIII)
13. camí Artana (San Fernando)
14. plaça de la Fira (General O’Donnell)
15. les Eres (Torralba de Calatrava)
16. la Malva-rosa (Padre Font)
17. Estany Llarguer (Méndez Núñez)
18. Estany Colombrí (Estacioneta del Grau)
19. del Grau (Churruca)
20. la Farola (Alcalá Galiano)

37. l’Escorredor (San Rafael)
38. carreró de Sant Roc (final carrer Major)
39. carreró de Sant Blai (del Pueblo)
40. plaça de l’Estacioneta de la Panderola
41. les Eres
(c) Es van posar noms de veïns notables de la població:
41. Juan Bautista Sanmartín (nova ronda interior del riu)
42. Alcalde Vicente Moliner (primer tram de Víctor Pradera)
43. Vicente Sales Musoles (segon tram de Víctor
Pradera)
44. Abel Mus (José María González Melo)
45. Joaquín Peris Fuentes (13 de Septiembre)
46. Manuel Peris Fuentes (General Ponte)
47. Vicente Marco Miranda (Blasco Vichares)
48. Alcalde Víctor Marín Puig (División Azul)
49. Vicente Cantos Figuerola (Maestro Bonet)
50. Francesc Roca Alcayde (San Nicolás)
51. Artur Perucho Badia (prolongació de José Iturbi)
52. Vicente Enrique y Tarancón (Santa Teresa)
53. Juan Bautista Tejedo Beltrán (Santa Isabel)
54. Bisbe Luís Pérez (San Caralampio)

(b) Es van reconéixer com a oficials diverses denominacions populars vives:13
21. Jardí (Mártires Católicos Burrianenses)
22. Tarancón (Queipo de Llano)
23. Marí (San Francisco)
24. Burgà (San Ignacio)
25. Nou (San Ramón)
26. la Carrera (San Pedro Nolasco)
27. Ample (San Pancracio)
28. Jardí del Bes (Calvo Sotelo)
29. ronda de la Panderola (Santa Florentina)
30. la Sang (Virgen de los Desamparados)
31. el Pla (Jaime Chicharro)
32. carrer Major (general Mola)
33. plaça Major (plaça España)
34. les Placetes (San Bernardo)
35. el Raval (Generalísimo Franco i General Aranda)
36. el Barranquet (San Bartolomé, Presbítero Figuerola i Santa Lucía)

(d) Es van fer oficials els noms següents:
55. Sant Xutxim (San Joaquín)
56. l’Encarnació (Encarnación)
57. plaça de la Mercé (Maestro Selma)
58. el Pla de Sant Blai (Obispo Luis Pérez)
59. Sant Vicent
60. carreró de Sant Blai (del Pueblo)
(e) Es van restituir noms de la República:
61. Pablo Iglesias (San Sebastián)
62. Primer de Maig (General Vives)
(f) Es van eliminar noms del franquisme:
63. General Mola > Major
64. Calvo Sotelo > Jardí del Bes
65. Queipo de Llano > Tarancón

13. Però algunes referències populars no es van restituir: plaça de les Gallines
(Viciana), carrer Sardina (Encarnación).
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66. Crucero Baleares > Illes Balears
67. avenida Carlos Torres Cruz (governador civil
de Castelló 1962-1966) > avinguda de la Mediterrània
68. Armada Española > Ausiàs March
69. Lepanto > Ausiàs March
70. Almirante Estrada > Ponent
71. Almirante Pastor > Gregal
72. José Solís Ruiz > Migjorn
73. 5 de Julio > Mitja Galta
74. División Azul > Alcalde Víctor Marín Puig
75. Dimas de Madariaga > Benito Pérez Galdós
76. Generalísimo Franco > el Raval
77. General Aranda > el Raval
78. José Antonio Primo de Rivera > Sant Vicent
79. Grupo Onésimo Redondo > Roger de Flor
80. General Vives > Primer de Maig
81. José María González Melo > Abel Mus
82. General Barrera > Blasco Ibáñez
83. General Yagüe > Severo Ochoa
84. General Ponte > Manuel Peris Fuentes
85. Mártires Católicos > Jardí
86. Juan Granell > 9 d’Octubre
86. Víctor Pradera > Alcalde Vicente Moliner
87. Víctor Pradera > Vicente Sales Musoles
88. 13 de Septiembre > Joaquín Peris Fuentes
89. 18 de Julio > placeta de les Monges

100. Consolat de Mar (Virgen del Mar)
101. avinguda de Jaume I (ronda del barri del Finello)
(i) També es van introduir mencions institucionals:
102. avinguda de les Corts Valencianes (ronda
Escalante)
103. plaça de la Generalitat Valenciana (Juan
Bautista Tejedo)
104. plaça 9 d’Octubre (Juan Granell)
105. 25 d’Abril (Teatro)
106. avinguda 16 de Juliol (nova ronda exterior
del riu)
(j) Es van incloure noms de personalitats reconegudes:
107. Severo Ochoa (general Yagüe)
108. Vicente Blasco Ibáñez (general Barrera)
109. Benito Pérez Galdós (Dimas de Madariaga)
110. plaça de Manuel Sanchis Guarner (plaça de
l’IES Jaume I)
111. Ausiàs March (Armada Española i Lepanto)
112. Vicent Andrés Estellés (Niño Jesús)
113. José Iturbi (plaça de l’Antic Escorxador, en
haver-se recuperat el nom del carrer la Tanda)
(k) També es van aprovar noves denominacions
neutres en el nucli marítim:
114. l’Alguer (Real)
115. Rosa dels Vents (Joaquín Peris Fuentes, duplicat en un altre carrer del poble)
116. de les Barques (Eccehomo)
117. Illes Columbretes (Reyes Católicos)
118. Garbí (Marqués de Valterra)
119. Tramuntana (Eduardo Dato)
120. Marina (camí del Grau)

(g) Es van completar denominacions imperfectes:
90. Rafel Martí de Viciana (Viciana)
91. Bernat Guillem d’Entença (Entenza)
(h) Es van posar referències històriques:
92. Creu de Sant Joan (Balmes)
93. Forn de la Vila (Marín y Mendoza i Carlos I)
94. Comunitat de Regants (Jaime I)
95. del Baró (Virgen del Lidón)
96. Germanies (Cristo Rey)
97. Guillem de Vinatea (Amor Hermoso)
98. dels Furs (Serafín de Asís)
99. Grup Roger de Flor (Grupo Onésimo Redondo)

Quatre anys després, el grup socialista va presentar
una segona moció de canvis de noms de carrers que es va
aprovar en el Ple del 3-11-1988, amb quatre objectius: (a) valencianitzar la resta de les denominacions, d’acord amb l’arti[ 231 ]

Josep Palomero

cle 10 del Reglament Municipal de Normalització Lingüística
(decret de l’alcaldia del 18 de maig de 1988);14 (b) canviar el
nom d’uns pocs carrers, a fi que la nova denominació s’adeqüe millor al traçat que presenten; (c) donar nom per primera
vegada a nous carrers, i (d) proposar una relació oberta de denominacions de carrers, a fi de disposar d’un fons de reserva
per a quan s’òbriguen nous vials.

Mantinguts amb el nom original:
República Argentina, Maria Auxiliadora, Cardenal
Benlloch, General Prim, Cardenal Cisneros, Oviedo, Albacete,
Mallorca, Fanzara, Moncofa, Vall d’Uixó, San Juan de la Cruz,
Velázquez, Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla, Menéndez y
Pelayo, Juan de Austria, Calderón de la Barca, Manuel de Falla,
Pare Vilallonga, Mossén Elías Milián, Jacinto Benavente, Leonardo Torres Quevedo, Teodor Llorente, Núñez de Arce, Lope de
Vega, Canalejas, Pizarro, Goya, Alcalde Vicente Escobar, Rubén
Dario, Manuel Becerra, Francisco Fuentes, Ramón Campos, J.
Zorrilla, Manuel Cubedo Giner.
En el nucli marítim s’han mantingut igual: Juan Sebastián Elcano, Andrea Doria, Isaac Peral, Villaamil, Federico
Carlo Gravina, Jaime Chicharro.

(a) Normalitzats en valencià:
Sant Domenico Savio, Sant Joan Bosco, Mestre Serrano, J. B. Soler Martí, Hortolans, Indústria, Santa Filomena, Sant
Enric, Santa Rosa, Mare de Déu de la Saleta, Gabriel Miró, Santa
Gemma, Músic Ibáñez, Poeta Calzada, Mare de Déu del Pilar,
Mare de Déu de Loreto, Mare de Déu del Carme, Trinitat, Bon
Succés, Sant Pasqual, Sant Pere, Sant Blai, Comerç, Taronger,
Sant Tomàs, Mare de Déu de la Misericòrdia, Mare de Déu de
la Mercé, Sant Gregori, Mare de Déu de Gràcia, Sant Llorenç,
Sant Isidre, Mare de Déu d’Agost, Sant Serapi, Beata Mariana,
Saragossa, Sant Agustí, Puríssima, Sant Joan, Tremedal, plaça
Tremedal, Sant Cristòfol, Divina Pastora, Vicente Forner Tichell,
Salvador, Beat Ripollés, Sant Pere Pasqual, Sant Felip, Santa Cecília, Maestrat, Serves de Jesús, Colon, Mare de Déu dels Dolors, Sant Carles, Sant Victorià, Mare de Déu de Lourdes, Mare
de Déu dels Àngels, Sant Jaume, Sant Josep, Sant Miquel, Mare
de Déu del Roser, Cor de Jesús, Pere Cornell, Cid, Sant Germà,
Mare de Déu del Peu de la Creu, Sant Leandre, Salvador Giner,
Vinaralls, Lleialtat, Francesc Ribalta, Santa Elvira, Sant Andreu,
Doctor Ferran, Francesc Tàrrega, Esport, Mare de Déu de Montserrat, Sant Ernest, Sant Guillem, Progrés, Pius XII, Esperança,
València, Doctor Fleming, Sant Martí de Porres, Santa Helena,
Mare de Déu de la Soledat, Sant Fèlix, Ave Maria, Sant Gaetà,
Eccehomo, Santa Irene, Cova Santa, Santa Bàrbera, Sant Marc,
Santa Anna, Sant Bru, Àngel de la Guarda, Verge de la Paloma,
Santa Cristina, Sant Teodor, Sant Lluís, Treball, Llaurança, avinguda de Pere IV, Santa Matilde, Sant Robert, Sant Xavier, Sant
Silvestre, Almesies, camí Santapau, camí Fondo, camí del Grau,
camí la Cossa, Sant Doménec, Mare de Déu de les Neus, Santa
Berta. I en el nucli marítim: Sant Valentí, Sant Lluc.

(b) Canviar el nom d’uns pocs carrers, a fi que la nova denominació s’adeqüe millor al traçat que presenten.
1. Els carrers Velódromo i O’Donnell formen part de
la plaça de la Fira; es proposa que s’eliminen, i
que tot el conjunt es denomine plaça de la Fira,
adequant-hi la numeració.
2. L’actual carrer Levante, junt amb la baixada que
comunica l’avinguda Juan Bautista Sanmartín
amb l’extrem del carrer Sant Blai, es proposa
que passe a denominar-se carrer del Calvari, adequant-hi la numeració.
3. Convé canviar el nom del tram del carrer Artur
Perucho Badia superior a l’avinguda de les Corts
Valencianes, en consonància amb el carrer del
Jardí, de la Mare de Déu de Lourdes, etc., que no
continuen en sobrepassar l’avinguda de les Corts
Valencianes. Es proposa que es diga Federico García Lorca.
4. El tram del carrer Buen Suceso superior al pont de
la Mota pareix un altre carrer per l’obstacle que
representa el pont del riu; es proposa que s’anomene carrer la Mota.
5. La denominació del carrer Santa Florentina
s’anul·la i s’inclou en la ronda de la Panderola.
6. Les denominacions camí o carretera de Nules,
Vila-real i Almassora, passen a denominar-se,

14. “Article 10. 1. Tots els topònims del terme municipal de Borriana tenen
com a única forma oficial la valenciana.”
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12. W. Amadeus Mozart: comença on conflueix
Buen Suceso (la Mota) amb el camí de Vila-real.

respectivament, avinguda de Nules, avinguda de
Vila-real i avinguda d’Almassora.
I en el nucli marítim:
1. Carrer de l’Eccehomo: per possible confusió amb
el carrer del mateix nom del nucli urbà, es proposa que s’anomene, des de l’avinguda de la Mediterrània fins a la cruïlla amb la Pedrera, carrer de
les Barques.
2. Carrer Virgen del Rocío: per possible confusió
amb el carrer del mateix nom del nucli urbà una
vegada traduït al valencià (carrer del Roser) es
proposa que es diga carrer Menorca.

(d) En quart lloc, en eixa moció es va proposar una llista oberta de denominacions vials, a fi de disposar d’un fons de reserva quan es requeriren noms nous:
Europa, Alfons el Magnànim, Constitució, Juan Carlos
I, Doctor Louis Pasteur, Gregorio Marañón, Alfred Nobel, Ramon
Llull, Jules Verne, Antoni Josep Cavanilles, Joan Miró, Gutenberg,
Miguel Hernández, Isaac Newton, Antoni Gaudí, Joan XIII, Na
Violant d’Hongria, J. San Bach, Isaac Albéniz, Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Enric Granados, Richard Wagner, Galileu, Marco Polo, Benicarló, Vinaròs, Samuel Morse, Giuseppe
Verdi, Bernat Artola, Carles Salvador, Benet XIII, Ferran el Catòlic, Ramon Muntaner, Jaume Roig, Pau Casals, Riu Xúquer, Isaac
Peral, Federico Carlo Gravina, Andrea Doria, Mariners, Pescadors, James A. Michener, Atlàntic, Cantàbric, Bellavista, Eivissa,
Formentera, Illes Canàries, Orpesa, Benicàssim, Serra d’Espadà,
Marina, Serra d’Aitana, Morella, Tarragona, Peníscola, Gandia,
Almenara, Cullera, Carcaixent, Tortosa, Girona, Aragó, Lleida,
Itàlia, Anglaterra, Portugal, Bèlgica, Holanda, França, Alemanya, la Llosa, la Vilavella, Betxí, Fondeguilla, Eslida, Ribesalbes,
les Alqueries, Suera, Tales, Aín, Alcúdia de Veo, Martin Luther
King, Gandhi, Joan Fuster.
Amb el pas del temps, a mesura que s’ha tingut necessitat, la majoria d’eixos noms s’han anat posant en el nucli
urbà i en la zona marítima, o altres noms equivalents no compresos en el grup (d) anterior, com ara en la zona del Grau:
Jaume Roig, Bellavista, Matilde Salvador, Mestre Vicent Asensio,
Mestre Joaquín Rodrigo, Lucrecia Bori, Benet XIII, Juan Carlos I,
James A. Michener, plaça de Francesc Tàrrega (nom duplicat en
un carrer del nucli urbà al costat del camp de futbol).
Així mateix, en la zona de la Serratella: carrer la Llum,
Xipre, Holanda, Luxemburg, Gaudí, Joan XXIII, Tenerife.
Posteriorment, en obrir-se més vials com a conseqüència de noves urbanitzacions derivades de diverses unitats
d’execució, els consistoris municipals van aprovar denominacions que, en molts casos, a falta de referències toponímiques
menors, almenys constituïen un grup harmònic, com és el cas
dels noms dels vials del polígon Carabona: Oxigen, Hidrogen,
Bronze, Ferro, Argent, Zinc, Coure.

(c) Donar nom per primera vegada a nous carrers. Es van proposar les denominacions següents:
1. Juanito Varea: perpendicular al carrer les Eres,
paral·lel al jardí del Finello.
2. Enrique Tierno Galván: del carrer Vall d’Uixó a
l’avinguda Jaume I, perpendicular a l’anterior.
3. Lluís Vives: del carrer les Eres a l’avinguda Llombai, paral·lel a l’avinguda Jaume I.
4. Joanot Martorell: travessia del carrer València al
carrer Nules.
5. Miquel Angel: continuació del carrer la Bosca, entre el poliesportiu municipal i les vivendes socials.
6. Pablo Ruiz Picasso: continuació de Verge de Montserrat, per davant del col·legi Francesc Roca Alcayde.
7. Thomas A. Edison: davant del col·legi Francesc
Roca Alcayde.
8. Josep Polo de Bernabé: pel costat esquerre del col·
legi salessià, des de Sant Joan Bosco fins al final
de la residència de tercera edat.
9. Leonardo da Vinci: darrere de la residència de tercera edat.
10. Albert Einstein: continuació de Sant Domenico
Savio, entre el centre d’Educació d’Adults i la residència de tercera edat.
11. Riu Millars: perpendicular al passeig Sant Joan
Bosco i paral·lel al col·legi Penyagolosa, continuació del carrer Germanies.
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També es va actuar així en el cas dels vials de la zona
de Quarts de Calatrava, posant noms de capitals europees:
París, Londres, Viena, Brussel·les, Berlín, Atenes, Roma, Hèlsinki, Riga, Nicòsia, Tallinn, Madrid, Estocolm, La Haia, La Valletta,
Dublín, Praga, Lisboa i avinguda Unió Europea.
En les immediacions de la piscina municipal Daniel
Vidal Fuster15 tenim el nom dels poetes Jorge Guillén, Rafael
Alberti, Pedro Salinas, Gerardo Diego, més el de Generació
del 27.
També s’ha aprofitat l’obertura de nous vials per a
homenatjar persones nascudes en la població que havien destacat per una cosa o altra, com ara:
- Manuel Granell Ferrer (alcalde en 1920).
- Vicente Enrique Mingarro (alcalde entre 1928 i
1930).
- Juan Canós Safont (alcalde entre 1979 i 1983).
- l’industrial i emprenedor Ernesto Fenollosa Moros
(†1948).
- Asunción Torres López (†2008).
- Vicente Piqueres Martí (fuster, artífex de la reconstrucció del campanar després de la Guerra Civil).
- Vicente Ríos Enrique (1842-1900), mestre fonedor
de l’estàtua de Lluís Vives del claustre de la Universitat de València i d’altres.
- el militar republicà Amado Granell Mesado (18981972), que va comandar la columna anomenada
La Nueve, la primera unitat militar aliada que va
entrar a París, ocupat encara pels alemanys, al final de la Segona Guerra Mundial.
- mossén Lluís Roca Melià, prevere titular de l’església del Carme del port.
- Enrique Pecourt Betés (València, 1903-1983), arquitecte municipal de Borriana, projectista del
mercat municipal (1931) i de les escoles de Santa
Bàrbera (1934), entre altres construccions.
- el físic Federico García Moliner (1930), premi
Príncipe de Asturias d’Investigació Tècnica i
Científica (1992).

- l’escriptora Assumpta González Cubertorer (19172003), autora teatral, vinculada a l’Escola d’Art
Dramàtic de l’Orfeó de Sants.
Entre els 476 noms de carrers, avingudes i places de
Borriana (dades de 2021), figuren també personalitats indiscutibles de la democràcia com Adolfo Suárez, Enrique Tierno
Galván, Francisco Tomás y Valiente.
Comentaris sobre algunes denominacions
Barri la Vila
Racó de l’Abadia
La casa abadia de l’església parroquial del Salvador
fou construïda a expenses de l’Ajuntament, per acord plenari
del 16 de febrer de 1850 amb el producte de la venda dels
terrenys del comú, així com els de l’antic cementiri situat en
l’exterior de l’absis de l’església.
Esta raconada, més el curt carrer situat al costat
de l’Ajuntament, s’anomenà calle de la Candelaria: el 2 de
febrer, en eixa festivitat religiosa, els xiquets cremaven pels
racons i brancals dels portals de les cases les candeles beneïdes que havien usat en la processó de la Candelera, amb
la cera de les quals obtenien ciris casolans per a encendre’ls
durant les tempestes estiuenques, ja que es creia que protegien del mal llamp.
1913-1931: Callejón de la Abadía.
1931-1937: Candelaria.
1937: Pablo Lafargue (1842-1911), metge i revolucionari francocubà que impulsà amb Pablo Iglesias
el moviment socialista espanyol.
Carrer Sant Cristòfor
Abans i després de 1939: San Cristóbal.
1937: Herberto Spencer (1820-1903), filòsof anglés, fundador de la filosofia evolucionista, director des de 1848 del setmanari The Economist.
Carrer Sant Joan
Abans i després de 1939: San Juan.

15. Nadador paralímpic borrianenc, que va guanyar nou medalles en els Jocs
Paralímpics d’Estiu entre els anys 2000 i 2008.
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1937: Hildelgart. H. Rodríguez Carballeira (19141933), xiqueta prodigi, des de molt jove va militar activament en el PSOE i en la UGT, i lluità per
l’educació sexual.

Carrer del Salvador
1937: Joaquín Dicenta Benedicto (1862-1917),
periodista i dramaturg, autor del popular drama
obrerista Juan José (1895).
Carrer la Sang
Antic: la Jueria.
Abans de 1937: la Sangre.

El Barranquet
Tram de l’antic vall de la muralla de traçat curvilini, ja
que la fortificació àrab era circular.
1931-1938: García Hernández, capità afusellat arran de la sublevació de Jaca (1930).
Després de 1939: el Barranquet se seccionà en tres
denominacions: San Bartolomé, Presbítero Juan
Bautista Figuerola i Santa Lucía.

La denominació de carrer de la Sang es va escampar
després del segle xv, quan les sinagogues es van transformar en
esglésies cristianes dedicades a la «Gloriosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, derramada por los judíos».
1937: Camilo Flammarion (1842-1925), astrònom,
espiritista i escriptor francés d’obres de divulgació científica.
Després de 1939: Virgen de los Desamparados.

Carrer Comunitat de Regants
Nom posat pel fet d’haver-hi la seu de la Comunitat
de Regants en el solar de l’antic cine Requena.
Abans de 1931 i després de 1939: Jaime I.
1937: Francisco Tárrega.

Carrer Sant Xutxim
Abans i després de 1939: San Joaquín.
1937: Francisco Layret. El polític i advocat barceloní
Francesc Layret Foix (1880-1920), pioner del dret
laboral i de l’obrerisme catalanista, fou assassinat
per pistolers de la patronal.

Carrer creu de Sant Joan
Perpendicular al carrer Sant Joan, el qual creua (forma una creu).
Abans de 1931 i després de 1939: Jaime Balmes.

Carrer Sant Agustí
Antic: del Pujol.
Abans i després de 1939: San Agustín.
1937: Gumersindo de Azcárate (1840-1917), historiador i polític, diputat republicà federal, impulsor
de la Llei Azcárate de repressió de la usura.

Carrer Forn de la Vila
En referència a l’antic forn medieval: «callejón que se
llamó en 1530 Carreró que no trau cap (atzucat), en 1581, Carreró de Romero y en 1724 hasta nuestros días, Carreró del Forn
de la Vila. Por la izquierda con la muralla y por detrás (corrales
por medio) el horno de la Vila» (Roca Alcayde 1932: 263).
Abans: Marín y Mendoza, i Carlos I.
1937: Germanías.

Carrer Sant Pasqual
Abans i després de 1939: San Pascual.
1937: Mártires Rojos (els combatents heroics
morts en el front, així com les víctimes de la
repressió feixista).

Carrer Vicente Forner Tichell
Advocat i erudit local, autor d’obres sobre Rafel Martí
de Viciana.
Fins a 1937: Cruz del Salvador (n’és perpendicular).

Placeta Sant Pere
En el nomenclàtor de 1938 no figura canviat. És possible que antigament formara part de la Jueria.
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Barri la Mercé

Carreró Sant Roc
En el nomenclàtor de 1938 no figura canviat. El portal de Tortosa, al final del carrer Major, estava dedicat a Sant
Roc, protector de la pesta.

Plaça la Mercé
Antic: pati de Monraval.
Des de 1925: plaza Maestro Selma: «D. Mariano Selma era hijo de Vinaroz y fué maestro por oposición, de Lucena, de donde pasó también por oposición a la Escuela Superior de Burriana el 25 de agosto de 1883, escuela que dirigió
con gran entusiasmo y competencia hasta el 25 de marzo de
1906 en que pasó por ascenso a desempeñar otra escuela de
igual clase y grado de la ciudad de Tortosa, donde se jubiló el
año 1915» (Roca Alcayde 1932: 520).

Carrer Sant Vicent
El portal de València, situat a l’entrada del carrer, estava dedicat al gran predicador dominic.
1917: carrer dels Aliats (vencedors de la Gran Guerra).
1937: el primer tram, fins al carrer Sant Xuxim: Teniente Castillo. José del Castillo Sáenz de Tejada
(1903-1936), membre de la Unió Militar Republicana Antifeixista, fou assassinat a Madrid per
pistolers d’extrema dreta.
El segon tram, fins al camí d’Onda: Alcalá Zamora
(1877-1949), primer president de la Segona República.
1939-1984: José Antonio Primo de Rivera (19031936), fundador de Falange Española, afusellat a
la presó republicana d’Alacant.

Carrer del Baró
El baró de Terrateig va tindre propietats a Borriana,
entre les quals els terrenys on es van edificar el col·legi de la
Consolació, un grup de cases i el solar que va adquirir Bernabé
Peris per a construir el convent i església dels Carmelites.
Abans: Virgen del Lidón.
Avinguda Corts Valencianes
Abans: ronda Eduardo Escalante (1834-1895), celebrat autor de sainets.

Carrer i placeta Tremedal
El nom es deu als primers colons que va dur a Borriana el cavaller Pere Cornell, els quals procedien de la Serra
d’Albarrasí, on es venera eixa advocació de la Mare de Déu.
Abans i després de 1939: ídem.
1937, carrer: Jorge Bizet (1838-1875), compositor
francés, autor de l’òpera Carmen.
1937, placeta: Maria Spiridónova (1884-1941), revolucionària russa.

La Carrera
Al voltant de l’antic convent de la Mercé, rehabilitat
com a Casa de Cultura, hi ha un conjunt de carrers que tenen
noms de religiosos mercedaris (Beata Mariana de Jesús, Beat
Ripollés, Sant Pere Pasqual, Sant Serapió d’Alger), com la carrera de Sant Pere Nolasc, fundador de l’Orde de la Mercé. En
la redempció de captius, la carrera era el tram que recorrien
els mercedaris per a intercanviar-se amb presos.

Carrer Saragossa
«ese callejón se llamó y llama vulgarmente del Vallet, del que se cuenta que no teniendo nombre y cuando
Valencia se vanagloriaba de su mejor calle titulada de Zaragoza, un humorista zapatero remendón llamado Aparisi,
vecino del Vallet, en 1875, escribió burlonamente con carbón sobre la pared de entrada del viejo callejón, el nombre
de calle de Zaragoza, nombre que después se ha legalizado»
(Roca Alcayde 1932: 72).

Carrer dels Furs
Abans de 1937 i després de 1939: Serafín de Asís.
1937: P. J. Proudhon (1809-1865), anarquista francés.
Carrer Beata Mariana
Religiosa mercedària descalça (Madrid, 1565-1624),
beatificada el 1783.
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1937: Emilio Menéndez Pallarés (†1927), advocat i
diputat pel districte de València.

Carrer Sant Carles
Abans i després de 1939: San Carlos.
1937: Francisco Casas Sala (1896-1936), polític i
advocat manresà amb despatx a Castelló de la
Plana, on fou president d’Esquerra Republicana del País Valencià i diputat a Corts (1936) per
Izquierda Republicana. La columna Casas Sala fou
objecte de traïció a Puebla de Valverde, camí de
Terol, on fou afusellat.

Carrer Beat Ripollés
El beat Gabriel Simon Ripollés (Cabanes, 1575 - Borriana, 1603) fou frare mercedari en el convent de Sant Mateu
de Borriana, on assolí reputació de miracler. Fou beatificat
pels anys trenta del segle xx.
CarrerAbel Mus
Notable violinista borrianenc (1907 - Picanya, 1983).
Format en el conservatori de París, va dirigir el conservatori de
Castelló de la Plana. Durant la Guerra Civil fou traductor de
francés en l’Hospital de Sang de les Brigades Internacionals
de Benicàssim. Posteriorment fou concertino de l’Orquestra
Municipal de València i de la del Liceu de Barcelona.
Abans: José María González Melo, dirigent del Sindicato Nacional de Frutos i Productos Hortícolas.

Carrer Sant Isidre
Abans i després de 1939: San Isidro.
1937: 11 de Febrero. Deu tractar-se de l’11 de febrer
de 1873, data en què les Corts van acceptar la
renúncia al tron d’Espanya d’Amadeu I de Savoia,
i van proclamar Estanislau Figueras president de
la República.
Carrer Sant Llorenç
Abans i després de 1939: San Lorenzo.
1937: Roque Barcia, periodista andalús (18211885), impulsor de la Revolució de 1868, diputat
per Alcoi (1871) i per Vinaròs (1873), partidari del
cantonalisme.

Carrer Artur Perucho
El periodista borrianenc Artur Perucho Badia (1902 Mèxic, 1956) fou, durant la Guerra Civil, director de Treball, el
diari del PSUC.
Abans, prolongació de José Iturbi.

Carrer Sant Pere Pasqual
Abans i després de 1939: San Pedro Pascual, sant
mercedari canonitzat el 1670.
1937: Maestro Bordetas.

Carrer Francesc Roca Alcayde
Comunica la Carrera amb el carrer la Tanda, du el
nom de l’autor de la Historia de Burriana (1932).
Abans i després de 1939: San Nicolás.
1937: Isaac Puente (1896-1936), metge anarquista
basc afusellat al començament de la Guerra Civil.

Carrer Sant Serapi
Abans i després de 1939: San Serapio.
1937: Alfredo Calderón Arana (1850-1907), periodista i publicista madrileny d’ideologia republicana.

Carrer Sant Gregori
Antic: Vallet.
Abans i després 1939: San Gregorio.
1937: Cabo Antonio Coll (1915-1936), caporal d’infanteria de marina mallorquí amb reputació d’heroi antitanquista, mort durant la Guerra Civil en
la defensa de Madrid.

Carrer Santa Cecília
Abans i després de 1939: Santa Cecilia.
1937: José Mª Martínez (1884-1934), anarcosindicalista, promotor de la revolució d’Astúries de
1934.
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En referència al calvari pròxim desaparegut, que es va
destruir el 1936. En eixe solar municipal, Caritas va edificar en
1965 una residència de tercera edat.

Carrer Serves de Jesús
Les monges de la congregació de les Serves de Jesús de la Caritat (1871) van tindre convent a Borriana des
de 1899; dedicades a l’atenció domiciliària de malalts, foren
molt apreciades.

Plaça de la Fira
Esplanada, en passar el riu, on s’ha instal·lat habitualment la fira d’atraccions de Sant Blai; amb eixa denominació
s’eliminà la del general isabelí O’Donnell.
1937: Juan Grave (1854-1939), anarquista francés.

Carrer la Tanda
Denominacions anteriors: Amadeo I, Luis Oliveros, Sol
y Ortega, José Iturbi.
El nom es deu a la séquia que, procedent del Pla, discorria subterràniament; en realitat, era la de l’Ull de la Vila,
però popularment es va conéixer com la Tanda.

Ronda José Calzada Carbó
Poeta i dramaturg nascut a Sant Feliu de Guíxols
(1878-1965) i visqué a Borriana. Fou autor de la lletra de la
Marxa de la Ciutat. Eixe vial, entre el pont del carrer major i el
pont de la Mota, es construí en guanyar terreny al riu.

Carrer Juan Bautista Tejedo Beltrán
En desplaçar el nom d’eixe poeta costumista borrianenc
(1877-1952), conegut com a el Bessó, de la plaça denominada
Generalitat Valenciana, es posà el seu nom al carrer Santa Isabel.

Ronda Músic Ibáñez
Els anys trenta, José María Ibáñez Talón fou director
de la banda municipal i autor de la música de la Marxa de la
Ciutat. Eixe vial també es formà en guanyar terreny al riu.

Carrer Santa Maria Rosa Molas
Abans de 1937 i després de 1939: Virgen de Gracia.
1937: Sargento Pío Sopena, cap de la insurrecció de
la CNT a Villanueva de la Serena (Badajoz) per a
implantar el comunisme llibertari el 1933, moviment que fracassà.
Posteriorment es denominà Santa Maria Rosa Molas, fundadora de la congregació de les Germanes
de Nostra Senyora de la Consolació, ja que en
eixe carrer tenen col·legi, i abans s’havien ocupat
d’atendre l’Hospital de Caritat de Sant Blai.

Placeta Palau
Situada a l’altra banda del riu, és pròpiament una raconada que ha adoptat el nom de la partida i séquia del Palau, referència amb què probablement la gent es referia a una
antiga edificació extraordinària, potser una alqueria bastida
en el camí de Vila-real en el mateix lloc on hi havia hagut una
vil·la romana pròxima a l’alqueria del Batle.
Carrer Sant Blai
Abans i després de 1939: San Blas.
1937: Luis de Sirval, pseudònim del periodista Luis
Higón Rosell (València, 1898 - Oviedo, 1934), assassinat pels legionaris durant la repressió de la
revolució d’Astúries de 1934.

Carrer Guillem de Vinatea
Abans i després de 1939: Amor Hermoso.
1937: Carlos Marx (1818-1883), filòsof alemany,
autor del Manifest Comunista i d’El Capital.
Barri Sant Blai

Carrer Sant Tomàs
Abans i després de 1939: Santo Tomás.
1937: Henri Barbusse (1873-1935), escriptor comunista francés.

Carrer Calvari
Abans: Levante.
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1937: Ernesto Renán (1823-1892), filòsof i escriptor
francés que estudià els orígens del cristianisme.

Avinguda 16 de Juliol
Ronda exterior del riu. El nom commemora la data de
l’entrada de Jaume I a Borriana, el 16 de juliol de 1233.

Carrer Trinitat
Abans i després de 1939: Trinidad.
1937: Rudolf Rocker (1873-1958), historiador anarcosindicalista alemany.

Barri la Mota
Carrer l’Aigua
Denominació popular. Hi havia un dels sis pous públics d’abastiment d’aigua potable de la població, abans que
l’Ajuntament aprovara (1888) construir fonts públiques i la
primera instal·lació domèstica d’aigua potable (1901).
També és possible que eixe nom es dega al fet que
per allí entrava la séquia de l’Ull de la Vila quan la ciutat estava emmurallada. Quan, havent derruït la muralla, va començar a construir-se fora, l’Ull de la Vila es va desviar pel carrer
Sant Vicent; de fet, quan anava a entrar al carrer l’Aigua, la
séquia feia un colze a mà dreta per a enfilar per Sant Vicent).
Actualment encara hi ha una séquia, el Finello primer, que
creua la població, després d’unir-se amb l’Ull de la Vila en el
camí d’Onda, i passa per l’Aigua, la Puríssima, Sant Agustí, la
Mercé, Santa Maria Rosa Molas i la Misericòrdia.
Abans de 1931 i després de 1939: San Antonio.
1937: Néstor Makno (1889-1934), líder guerriller
anarquista ucraïnés de la Revolució d’Octubre.

Carrer Sant Silvestre
Abans i després de 1939: San Silvestre.
1937: Víctor Hugo (1802-1885), escriptor romàntic
francés, autor d’Els miserables.
Carrer Sant Xavier
Abans i després de 1939: San Javier.
1937: Amadeo Vives (1871-1932), compositor català, autor de la sarsuela Doña Francisquita.
Carrer Santa Filomena
Abans i després de 1939: Santa Filomena.
1937: Sacco y Vanzetti. Els immigrants anarquistes
italians Nicola Sacco (1891-1927) i Bartolomeo
Vanzetti (1888-1927) van ser ajusticiats als Estats
Units acusats d’un crim que no havien comés.

Carrer Bon Succés
Denominació vigent almenys des del segle xviii.
Abans de 1937 i després de 1939: Virgen del Buen
Suceso.
1937: Juan Jaurés (1859-1914), fundador del Partit
Socialista francés i del diari L’Humanité.

Carrer Santa Rosa de Lima
Abans i després de 1939: Santa Rosa de Lima.
1937: José Cantos. Es tracta probablement del periodista borrianenc José Cantos Olleta, sobre qui va
escriure Marco Miranda: «Siendo yo republicano,
a mis veinte o veintiún años, José Cantos Olleta
fundó La Avanzada, semanario de tamaño corriente, defensor de nuestros ideales. Cantos Olleta,
imbuido de las obras de Pi y Margall y suscriptor
de El Nuevo Régimen, era federal. Lo es actualmente. Sargento en el ejército, cuando cumplió
el servicio trabajó en el taller de su padre, sastre.
Amante de la lectura, escribía con estilo correcto,
claro, sustancioso, insobornable, austero, ejercía
el periodismo con dignidad y valor sereno».

Carrer el Pilar
1937: Francisco Arín. Francesc Martínez Simó (Benicarló, 1891 - Sevilla, 1936) conegut com a Francesc Arín, dirigí el Sindicat de Metal·lúrgia de la
CNT a Barcelona, i el 1936 presidí el Sindicat de
la indústria Pesquera a Sevilla, on fou afusellat.
Carrer Sant Enric
Abans i després de 1939: San Enrique.
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Esquerra Valenciana, s’exilià a Mèxic durant la
Guerra Civil.

Barri València
El Raval
Abans: Teniente Rochera.
1937: Anselmo Lorenzo Asperilla (1841-1914), tipògraf, dirigent i teòric de l’anarquisme.
A partir de 1939: dividit en dos trams des del carrer
de l’Encarnació i l’Escorredor, Generalísimo Franco i General
Aranda.

Carrer Vicente Blasco Ibáñez
1937: José Nakens (1841 - 1926), periodista republicà.
Després de 1939: General Barrera (Emilio Barrera
Luyando, 1869-1943), militar franquista, president del Tribunal Superior de Justicia Militar.
Carrer Burgà
Nom popular del cognom Burgada, antic propietari
dels terrenys.
Abans de 1931 i després de 1939: San Ignacio.
1937: Lope de Vega.

Carrer de l’Encarnació
Almenys des de 1900 i després de 1939: de la Encarnación.
S’anomena així per Encarnación Verdia Iserte, casada amb Manuel Sales Marchancoses, qui va cedir els terrenys
per a donar eixida al Escorredor, però des d’un principi es va
anomenar carrer «de la Encarnación», potser en referència al
dogma de l’Encarnació de Jesucrist.
Popularment s’anomena carrer Sardina —malnom
del comerciant Ramón Huguet Diago, sobrevingut per banda de la família materna— els descendents del qual no van
acceptar que es fera oficial eixa denominació; en canvi, els
successors d’Encarnació Verdia Iserte van requerir el nom de
la seua ascendent.
1937: Francisco Giner de los Ríos (1939-1915),
pedagog, director de la Institución Libre de Enseñanza, impulsor de les missions pedagògiques i
les colònies escolars.

Carrer Francisco Fuentes
Francisco Fuentes Núñez era tio dels cosins Manuel
i Joaquín Peris Fuentes. «El 19 de junio de 1898 acordó el
Ayuntamiento dar a una calle el nombre de D. Francisco Fuentes Núñez, a cuya incesante gestión debe Burriana el mejoramiento de sus cauces de riego» (Roca Alcayde 1932: 439).
Carrer Peu de la Creu
La Mare de Déu del Peu de la Creu és patrona de Puçol, advocació que va dur a Borriana el mestre Francesc Roca
Alcayde (1881-1973), oriünd d’eixa població de l’Horta Nord
i autor de la Història de Borriana (1932).
1937: Bonaventura Durruti (1896-1936), sindicalista i anarquista, líder de la FAI.

Carrer Vicent Andrés Estellés
Homenatge a l’autor del Llibre de Borriana, en el Mural del País Valencià.
Abans de 1931 i després de 1939: Jesús o Niño Jesús.
1937: Conde Volney (Constantin-François Chassebœuf de La Giraudais, 1757-1820), escriptor i
polític liberal, autor de Les ruïnes de Palmira.

Carrer Primer de Maig
Abans: General Vives. Pedro Vives Vich (1858-1938)
fou un enginyer de tendència liberal nascut a
Igualada, impulsor de l’aviació militar, ministre de
Foment (1923) en la dictadura de Primo de Rivera, favorable a la construcció del port de Borriana.

Carrer Ave Maria
1937: Capitán Uribarri (Manuel Uribarri Barutell,
1896-1962), capità de la Guàrdia Civil afiliat a

Carrer Sant Andreu
Abans i després de 1939: San Andrés.
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1937: Pedro Kropotkine (1842-1921), pensador polític rus, un dels principals teòrics del moviment
anarquista.

Carrer Sant Miquel
Abans i després de 1939: San Miguel.
1937: Fermín Salvochea Álvarez (1842-1907), polític gadità anarquista i federalista.

Carrer Sant Fèlix
Es tracta del carreró que continua el de les Monges,
en passar el Raval.
Abans i després de 1939: San Félix.
1937: Erich Müsham (1878-1934), escriptor alemany
anarquista i antifeixista d’origen jueu, exterminat
en el camp de concentració d’Oranienburg.

Carrer València
Abans i després de 1939: Valencia.
1937: Miguel Bakunin (1814-1876), anarquista
revolucionari rus, fundador de l’anarquisme col·
lectivista.
Carrer Verge del Xiquet Perdut
Abans i després de 1939: Virgen del Niño Perdido.
El nom d’eixa advocació mariana del convent d’agustins de Caudiel, que també donà nom a les Alqueries (del Niño
Perdido) s’havia mantingut en l’original castellà, però posteriorment s’ha traduït al valencià.
1937: Max Nettlau (1865-1944), historiador de
l’anarquisme.

Carrer la Soledat
Abans i després de 1939: Virgen de la Soledad.
1937: Carlos Malato (1857-1938), anarquista francés.
Carrer Santa Elena
Abans i després de 1939: Santa Elena.
1937: Francisco Ascaso Abadía (1901-1936), dirigent anarquista aragonés.

Barri l’Escorredor

Carrer Santa Elvira
Abans i després de 1939: Santa Elvira.
1937: Enrique Malatesta (1853-1932), anarquista
italià.

L’Escorredor
Antiga rambla que discorria més afonada que el vial
actual, cap a on s’escorria la pluja dels carrers que hi aboquen.
Abans de 1931 i després de 1939: San Rafael.
1931-1938: Joaquín Costa (1846-1911), polític regeneracionista aragonés.

Carrer Sant Gaetà
Abans i després de 1939: San Cayetano.
1937: Antonio Gálvez Arce (1819-1898), diputat a
Corts durant la Primera República, impulsor de la
revolució cantonal de Múrcia i Cartagena (1974).

Carrer Sant Jaume
Abans i després de 1939: San Jaime.
1937: José María Orense (1803-1880), polític liberal
republicà.

Carrer Sant Germà
Abans i després de 1939: San Germán.
1937: Pierre Besnard (1886-1947), anarcosindicalista francés que va combatre en la Guerra Civil.

Carrer Àngel de la Guarda
Abans i després de 1939: Ángel de la Guarda.
1937: Mártires de Chicago, en homenatge als sindicalistes que van dirigir la vaga obrera l’1 de maig
de 1886 a Chicago, per la qual foren jutjats i condemnats.

Carrer Sant Josep
Abans i després de 1939: San José.
1937: J. J. Rousseau (1712-1778), filòsof i escriptor
suís del segle de les llums, precursor del pensament democràtic.
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Carrer Pizarro
Abans i després de 1939: ídem.
1937: Fernando Tárrida del Mármol (L’Havana, 1861
- Londres, 1915), enginyer i escriptor anarquista.

Carrer Santa Anna
Abans i després de 1939: Santa Ana.
1937: Pablo Casals (1876-1973), músic i violoncel·
lista de fama mundial, nascut al Vendrell.

Carrer dels Àngels
Abans i després de 1939: Virgen de los Ángeles.
1937: José Villaverde (1894-1936), dirigent anarcosindicalista gallec, afusellat el 1936.

Carrer Santa Bàrbera
Abans i després de 1939: Santa Bárbara.
1937: Beethoven (1770-1827), compositor, pianista
i director d’orquestra alemany, considerat un músic extraordinari.

Plaça Generalitat Valenciana
Abans: Juan Bautista Tejedo Beltrán, poeta costumista local.

Carrer Santa Cristina
Després de 1939: Santa Cristina.
1931-1938: José Maestre Pérez, Dr. en Medicina i Cirurgia, ministre de Foment en els anys 1921 i 1922.

Carrer Marí
Denominació popular, en referència a Joaquín Marín
y Mendoza, catedràtic de Dret Natural (Borriana, 1717 - Cadis, 1782).
Abans: San Francisco.

Carrer Tarancón
Abans de 1937: Vicente Tarancón (1804-1887), prevere, germà del rebesavi del cardenal Tarancón)
propietari d’unes cases o solars de l’entorn.
1937: Lenin (1870-1924), líder de la Revolució
d’Octubre, primer dirigent de la Unió Soviètica.
Després de 1939: Queipo de Llano (1875-1951), general que participà activament en el colp d’estat
contra la Segona República.

Carrer Alcalde Víctor Marín Puig
Alcalde republicà de Borriana entre 1931 i 1936.
Abans: División Azul.
Carrer Sant Marc
Abans i després de 1939: San Marcos.
1937: Maestro Schubert. El compositor austríac
Franz Schubert (1797-1828), autor de deu simfonies i d’altres obres, fou un dels grans músics
del segle xix.

Carrer Verge de la Cabeça
1931: J. Daudí Serra (1841-1884), alcalde de Borriana durant la Gloriosa Revolució de Setembre
de 1868.
1937: Voltaire. François Marie Arouet (1694-1778),
Voltaire, filòsof i escriptor francés, figura cabdal
de la Il·lustració.

Carrer Sant Bru
Abans i després de 1939: San Bruno.
1937: Rimski Kórsakov (1844-1908), compositor
rus, autor de Shéhérazade i Capritx espanyol.

Barri de l’Eccehomo
Carrer dels Arbrets
Denominació popular, era dels pocs carrers del poble
en què hi havia arbres plantats en les voreres. Es van llevar
el 1963 per acord plenari: «arrancar las acacias aun existentes en la calle Mosén Joaquín Jardí, por estimarlo un estorbo,
dado su actual estado».

Carrer Sant Victorià
Abans i després de 1939: San Victoriano.
1937: Salvador Seguí (1887-1923), líder destacat
del sindicalisme barceloní, que va morir assassinat pels pistolers de la patronal.
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tar el 1836 la supressió dels ordes religiosos i
la confiscació per l’estat dels béns improductius
de les mans mortes, procés que es coneix com
la Desamortització.

Abans de 1931 i després de 1939: Mosén Joaquín
Jardí, prevere borrianenc.
1937: Jorge Dimitroff (1882-1949), polític comunista i antifeixista búlgar, secretari general de la
Internacional Comunista.

Carrer del Roser
Antic: de l’Abeurador.
Abans i després de 1939: Virgen del Rosario.
1937: Rafael de Riego (1785-1823), mariscal liberal
antiabsolutista, en honor al qual el músic d’Ontinyent Josep Melchor va compondre l’himne que
es va adoptar com a oficial durant els períodes
liberals i republicans d’Espanya.

Carrer Bisbe Luis Pérez
El prelat borrianenc Bautista Luis Pérez (1874-1934),
fill de mariners, ocupà la seu bisbal d’Oviedo des de 1921 fins
a la mort. Conegut al poble amb el sobrenom familiar de bisbe Carallarga, se li havia dedicat el Pla de Sant Blai.
Abans, l’actual carrer del Bisbe Luis Pérez s’havia
anomenat San Caralampio.
1937: Maria Durán, Rosina (Barcelona, 1912-1988),
dirigent anarcosindicalista de les Joventuts Llibertàries.

Carrer Vicente Sales Musoles
Advocat i polític borrianenc (1883-1958), diputat
durant la Segona República i ambaixador al Brasil. Conegut
amb el sobrenom d’el Roget de Faroles.
De 1939 a 1984: (segon tram) Víctor Pradera, diputat tradicionalista navarrés.

Carrer Sant Teodor
Abans i després de 1939: San Teodoro.
1937: José Fola Igúrbide (Castelló de la Plana,
†1922?), autor teatral, matemàtic i inventor, de
pensament republicà i anarquista.

Carrer Cor de Jesús
1937: Nicolás Estévanez (1838-1914), ministre durant la Primera República.

Barri d’Onda
Camí Artana
Denominació popular d’un camí rural, actualment
carrer, que utilitzaven els artanencs per a desplaçar-se a peu a
Borriana durant la temporada tarongera.
Després de 1939: San Fernando, patró del Frente de
Juventudes, organització política juvenil del règim.

Carrer del Cid
1937: Alfonso Nieves Núñez, anarquista d’origen
argentí, fou administrador de Solidaridad Obrera.
Carrer la Gallera
1937: La Libertaria, sobrenom amb què era coneguda
l’anarquista Maria Silva Cruz, afusellada el 1936.
Abans de 1937 i després de 1939: 2 de Mayo:
«Tomó tal incremento en esta época la afición
a las peleas de gallos ingleses, que con tal motivo se construyó por acciones en aquel entonces
el Circo Reñidero Gallístico, que aún existe en la
calle del Dos de Mayo, donde se han hecho grandes apuestas en numerario a favor, cada uno de
los jugadores, de su gallo favorito» (Roca Alcayde
1932: 377).

Carrer dels Frares
Vial del costat del convent dels Carmelites.
Abans de 1937: Primer Dolor.
1937: Pancho Villa (1878-1923), cabdill de la Revolució Mexicana.
Carrer San Juan de la Cruz
Vial limítrof amb el convent dels carmelites.
1937: Mendizábal. El ministre d’Hisenda liberal
Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) va decre[ 243 ]
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Carrer Ramón Campos
El borrianenc Ramón Campos Pérez (1770-1808),
educat en l’aperturisme científic i el reformisme religiós, fou
un intel·lectual liberal perseguit pel Sant Ofici per algunes de
les seues publicacions d’orientació progressista.
Carrer Vicente Cantos Figuerola
Advocat i polític borrianenc (1868-1943) del Partit
Republicà Radical, ocupà diversos càrrecs durant la Segona
República; fou diputat i ministre de Justícia en dos gabinets.
Abans: Maestro Bonet, músic nascut a Bétera, va ser
director de la banda de la Societat Filharmònica
en els anys 1911 i 1912. Per desavinences amb
la directiva de la Filharmònica, va muntar la Lira
Infantil La Xicoteta, que van tocar en poblacions
com València o Saragossa.

Carrer Joaquín Peris Fuentes
El patrici Joaquín Peris Fuentes (Borriana, 1854-1939)
fou alcalde de Borriana (1899-1901), promotor del port i arqueòleg. Conegut amb el sobrenom d’el Bou Roig.
Abans i després de 1939: 13 de Septiembre, data del
colp d’estat de Primo de Rivera.
1931-1938: 14 de Abril, data de la proclamació de
la Segona República.
Carrer Manuel Peris Fuentes
L’advocat Manuel Peris Fuentes (Borriana, 18571932), alcalde de la població (1895-1897) fou poeta, membre de Lo Rat Penat i filantrop (donà a la congregació salesiana els terrenys en què es va construir el col·legi San Juan
Bautista).
1937: Tomás Meabe Bilbao (1879-1915), fundador
de les Joventuts Socialistes.
Després de 1939: General Ponte. Luis Miguel Limia
Ponte y Manso de Zúñiga (1882-1952), militar
que va participar en la sublevació contra de la
Segona República.

Carrer Vicente Marco Miranda
Periodista i polític, alcalde de València i diputat a
Corts (Castelló de la Plana, 1880 - València, 1946), considerat
fill de Borriana, població que ha recordat en el seu llibre In illo
tempore (2005).
1939: Blasco Vichares.

Carrer Sant Leandre
Abans i després de 1939: San Leandro.
1937: Rosa Luxemburgo (1871-1919), comunista
revolucionària alemanya d’origen polonés, fou
assassinada durant la revolució espartaquista.

Carrer Alcalde Vicente Moliner
El mestre Vicente Moliner Nadal, afiliat a l’UGT, fou
alcalde de Borriana entre 1937 i 1938. Jutjat després de la
Guerra Civil, fou afusellat el 1940.
Abans de 1939: Benito Pérez Galdós.
De 1939 a 1984: Víctor Pradera, diputat tradicionalista navarrés.

Carrer Vinaralls
Nom de la séquia pròxima.
Barri la Bosca

Ronda de la Panderola
Nom del vial per on circulava el trenet de via estreta
anomenat La Panderola, recorregut que s’anomenava Santa Florentina i ronda del Ferrocarril. Quan travessa la carretera de Nules perd eixe nom i el traçat del carril es denomina ronda Pere IV.
Carrer Benito Pérez Galdós
Després de 1939: Dimas de Madariaga (†1936), sindicalista monàrquic catòlic.
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Carrer la Bosca
Nom de la partida i séquia pròximes.
Abans de 1931: La Bosca.
El Ple de febrer de 1964, en l’època de la celebració
del concili Vaticà II, li va posar Juan XXIII (restituït al costat del
centre polifuncional de la Serratella).
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Carrer Esperança
Abans de 1931 i després de 1939: Virgen de la Esperanza.
1937: Santiago García Eiroa, militar d’origen gallec,
mort el 1936 als 27 anys.

Carrer Alcalde Vicente Escobar
Vicente Escobar López fou alcalde de Borriana (19241927). En 1924 el general Primo de Rivera visità la població
per a presidir la benedicció de la bandera del Sometent local.
Sent alcalde, el 1927 s’inaugurà a València el carrer Borriana.

Carrer Francesc Tàrrega
1937: el nom del guitarrista vila-realenc es va posar a l’estret carrer que s’anomenava, tant abans
com després, Jaime I, actualment denominat Comunitat de Regants. I així com amb el nom de
Jaume I s’anomena l’ampla avinguda del barri del
Finello, el carrer Francesc Tàrrega es troba en les
proximitats del camp de futbol i, duplicada en el
Grau, en la plaça homònima.

Carrer Sant Lluís
Abans i després de 1939: San Luis.
1937: Pedro Massoni Rotger (1896-1933), anarcosindicalista barceloní del sector de la construcció.
Carrer Juanito Varea
Juan Varea Segura (Borriana, 1908 - Madrid, 1985),
reputat cantaor de flamenc.
Barri Quarts de Calatrava

Carrer Pare Vilallonga
Joaquín Vilallonga Vernia (Borriana, 1868 – Manila,
1963) fou missioner jesuïta a les Filipines, on va ser rector de la
Universitat Ateneu de Manila i del Seminari de Vigan, així com
director de la leproseria de Culion. A l’Índia fou superior de la
missió de Bombai. Un CEIP de Borriana també du el seu nom.

Avinguda Cardenal D. Vicente Enrique y Tarancón
En assolir el bisbe d’Oviedo la càtedra de Toledo,
l’Ajuntament va canviar el nom de la plaça de San José, al començament del camí d’Onda, pel de plaza del Cardenal Primado D. Vicente Enrique y Tarancón. Més avant, havent-se recuperat el nom popular de camí d’Onda, el nom de l’insigne cardenal
borrianenc es va posar al carrer en què va nàixer, Santa Teresa,
però en obrir-se l’avinguda de la piscina coberta municipal i del
nou IES Llombai, el seu nom va passar a denominar eixe vial on,
per iniciativa del Club Rotary, es va erigir una estàtua de l’eminent prelat que va jugar un paper tan important en la Transició.

Barri del Finello
Carrer del Finello
Abans: San Fermín (Ple 7-07-1958).
Recuperació del topònim de la partida i séquia pròximes.

Barri Hortolans
Carrer Almesies
Nom popular d’un camí rural que, amb l’expansió del
nucli urbà, es convertí en carrer.

Carrer Hortolans
Nom de la partida pròxima.
Carrer Germanies
La placeta del Forn de la Vila (Marín y Mendoza i
Carlos I) el 1937 es va anomenar Germanías. Posteriorment
(1984) eixe nom es va posar al carrer Cristo Rey.

Carrer Ample
Motivat per l’amplària considerable del carrer.
Abans: San Pancracio.
Carrer les Eres
Topònim popular, en record d’unes eres desaparegudes.
Abans: Torralba de Calatrava.

Carrer Sant Doménec
Abans i després de 1939: Santo Domingo.
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1937: Valeriano Orobón Fernández (1901-1936),
teòric de l’anarcosindicalisme, autor de la lletra
en castellà de la cançó A las barricadas.

Zona del Port
Avinguda Jaime Chicharro
Denominació de la carretera del Port, ja que el nom
del polític tradicionalista que impulsà el projecte del port s’ha
desplaçat del Pla.

Carrer Manuel Cubedo Giner
Professor borrianenc (1908-1969), director de l’acadèmia Hermes.16

Carrer l’Alguer
Topònim mariner conegut pels pescadors borrianencs, els quals designen com a Alguer de Sant Antoni un
determinat punt de pesca, que identifiquen per l’abundància
d’una classe d’algues.
Abans: carrer del Real, nom relacionat amb el cognom d’una família propietària dels terrenys en
què s’obrí eixe vial.

Carrer Jeroni Guitard
Pintor borrianenc dels segles xv-xvi.
Carrer Antonio Luque Vicens
(Borriana, 1819 - Cuenca,1897). Periodista, escriptor
i polític, autor de La inquisición, su pro y su contra (1859).
Carrer del 25 d’Abril
Abans: Teatro.
1939: Salvador Blasco Vichares, advocat, cap provincial
de Falange a Castelló, mort el setembre de 1936.
25 d’Abril, en commemoració de la batalla d’Almansa.

Carrer Illes Balears
Abans: Crucero Baleares, navili de l’armada franquista durant la Guerra Civil.
Carrer Migjorn
Abans: José Solís Ruiz (1913-1990), ministre de Treball i Seguretat Social i secretari general del Movimiento al final del franquisme.

Carrer Mestre Serrano
El compositor José Serrano (1873-1941), autor de
diverses sarsueles, entre les quals La canción del olvido. També
va escriure la partitura de l’himne de l’Exposició Regional de
1909, actualment himne oficial de la Comunitat Valenciana.

Carrer Ponent
Abans: Almirante Estrada. Rafael Arnaiz y Estrada
(1884-1956), polític gallec que participà en la
sublevació militar contra la Segona República.

Carrer Juan Bautista Soler Martí
Comerciant de taronja, Soler (Borriana, 1879-1936)
fou president del Círculo Frutero i impulsor del Banc de Burriana. Polític tradicionalista, fou alcalde de la població (19301931), afusellat al començament de la Guerra Civil.

Carrer Tramuntana
Després de 1939: Eduardo Dato (1856-1921), polític conservador afecte a la Restauració borbònica
que succeí a la Primera República.

16. «Vista la instancia del Sr. Cubedo Giner solicitando el apoyo pecuniario
de esta corporación para la academia de su dirección dedicada a la enseñanza de la carrera mercantil, Bachillerato y Divulgación Mercantil e idiomas,
esta Comisión Gestora acordó tomarla en consideración e invitar a dicho
señor solicitante a que manifieste si se halla o no dispuesto a dar enseñanza
gratuita en el referido centro docente a algunos alumnos pobres y, una vez
en conocimiento de su intención, será adoptada la consecuente resolución»
(Ple 27-12-1940); «Dada lectura de una comunicación del Sr. director de la
Academia Hermes, expresiva de hallarse dispuesto a recibir en su academia,
y a propuesta del ayuntamiento, los alumnos pobres que lo merezcan por su
sagacidad» (Ple 17-03-1941).

Zona del Grau
Carrer la Farola
Denominació que fa referència a l’edifici de l’antic
far, que també serví d’escola, més avant de consultori mèdic i
local de l’associació de veïns del Grau.
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La Malva-rosa
Abans: Padre Francisco Font García (Borriana, 1905 San Benito Abad, Sucre, Colòmbia, 1961), missioner a Colòmbia i Rhodèsia (Zimbàbue).

Carrer les Oliveres
Antiga agrupació de cases que s’ha urbanitzat i el topònim s’ha mantingut en el nom del carrer, on hi havia plantades unes quantes oliveres.

Plaça Estany Colombrí
Abans: plaça de l’Estacioneta (de la Panderola).
Restitució d’un topònim pròxim desaparegut: «El
30 de septiembre del mismo año 1882 acuerda el Ayuntamiento desecar el estanque Colombrí, existente a la parte
de Poniente de las casas del Grao, saneando esta parte con
un desagüe, y así se suprimirá la putrefacción que se nota
en las aguas» (Roca Alcayde 1932: 500). És probable que el
nom de l’estany en qüestió tinga relació amb l’antropònim
homònim Colimbrí: «Antonio Simarro Colombrí», ordenança de l’Ajuntament (acta del Ple de l’1-12-1938), «Matilde
Colombrí Fortea» (acta del Ple del 6-11-1940). En algun plànol antic es denomina Columbre.

Carrer Torre d’Onda
Jaciment arqueològic de l’ancoratge situat en la Serratella, usat des d’antic per la població ibera, romana i posteriorment musulmana de la pròspera vila d’Onda.
Bibliografia
«Colecta del Rvdo. Presbítero de esta villa de Burriana para el año
1812, hecha por su archivero Don Diego Loytegui y Mañero,
presbítero. Sacada según los folios que cita en los Cabreves,
Libro Mayor y Colectas del mismo archivo a que se refiere»,
1812.
Llibres d’actes de l’Ajuntament de Borriana 1937-1941.
Melchor Monserrat (2004): Breve historia de Burriana, Ajuntament
de Borriana.
Melchor Monserrat, José Manuel; Benedito Nuez, Josep (2016): El Palau (Burriana). Procesos de cambio cultural desde la prehistoria
hasta el siglo xx, Ajuntament de Borriana.
Palomero Almela, Josep (1979): «L’etimologia del nom de Borriana»,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom lii, «Quadern ii», abril-juny, Castelló de la Plana, pp. 106-123.
— (1979): «Toponímia urbana de Borriana: el nom correcte dels nostres carrers», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
tom lv, «Quadern iv», octubre-desembre, Castelló de la Plana,
pp. 400-416.
— (1980): «Toponímia urbana de Borriana: el nom correcte dels
nostres carrers», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, tom lvi, «Quadern i», gener-març, Castelló de la Plana,
pp. 400-416.
«Protocolo de escrituras de cabreve de la Stma. Directa del clero de
la villa de Burriana formado por el Dr. Pedro Marín Peñarrocha,
juez comisionado para ello por el supremo concejo. Procurador
del clero D. Joseph Marín y Mendoza, Pbro», 1777.
Roca Alcayde (1932): Historia de Burriana, Castellón de la Plana: Hijo
de J. Armengot.
Sanchis Guarner, Manuel (1976): «Els noms de Borriana i Borriol»,
Obra completa, i, València: Tres i Quatre, pp. 35-50.

Carrer Estany Llarguer
Nom del caminet que, vora l’estany de la Vila, du a
l’ermita de la Misericòrdia, en què s’ha restituït este topònim
pròxim d’un estany també dessecat.
Les Terrasses
S’anomena així un pany de cases amb àmplia terrassa, situades davant de la mar en primera fila, al costat del clot
de la Mare de Déu.
Carrer Villaamil
Abans i després de 1939: ídem.
Fernando Villaamil Fernández-Cueto (1845-1898),
marí militar asturià que resultà mort en la batalla naval contra els Estats Units a Santiago de Cuba.
Zona de la Serratella
Carrer Bernat Artola
Poeta castellonenc (1904-1958), autor del llibret de
la falla La Ravalera dels anys 1944-1949 (excepte el 1946).
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1. Objectiu, fonts i metodologia
L’objectiu d’aquesta comunicació és presentar el
corpus de la toponímia urbana oficial, tradicional o popular i
històrica de Vilanova d’Alcolea recollit a partir de fonts orals,
documentals i arxivístiques, elaborar una proposta de normalització de la toponímia oficial i recuperar, sempre que siga
possible, la tradicional i històrica, un bé patrimonial en perill
d’extinció.
Les fonts documentals i arxivístiques són escasses
però valuoses per a explicar l’origen, la cronologia i els canvis
experimentats per la toponímia en funció de vicissituds històriques o del desenvolupament del nucli urbà.
Les fonts més antigues de què disposem són els protocols notarials de Joan d’Ostal (1671-1679) i de Ramon Bertran (1772-1776) conservats fragmentàriament a l’arxiu de la
parròquia de Sant Bartomeu i a l’Arxiu Municipal de Vilanova
d’Alcolea.
La relació de carrers més antiga conservada és la que
apareix al padró de la parròquia de Vilanova d’Alcolea de l’any
1817, manat fer pel bisbe de Tortosa i publicat per Mn. Joan
Antoni Albiol (2007: 377-394), en el qual hi ha tretze topònims.
També hem utilitzat documentació de l’Arxiu Municipal de Vilanova d’Alcolea, el fons del qual, molt malmès i
delmat per causes diverses, escorcollem a poc a poc. D’aquest
fons cal destacar ara la documentació sobre el pòsit del blat
(1702-1861), en la qual no apareix toponímia urbana fins a
1819, els expedients de lleves (1821-1848), les matrícules industrials (1852-1866), el Libro de Socios de la Sociedad Pro-

tectora de Caballerías de Todas Clases de Villanueva de Alcolea (1934-1937), el Padrón Municipal de Villanueva de Alcolea
(1935 i posteriors), el Padrón de los Edificios y Solares de Villanueva de Alcolea (1936-1940) i la sèrie documental Contribución Territorial de Riqueza Urbana (1945 i posteriors).
Especialment important és l’acta de la sessió plenària de 6 de març de 1989 perquè es va aprovar, d’una banda,
el canvi de nom dels carrers dedicats a personatges i fets relacionats amb el franquisme i el santoral que van recuperar el
nom tradicional amb què eren coneguts, i, de l’altra, la denominació en valencià de la toponímia, malgrat unes mínimes
incorreccions que esmenarem en fer la proposta de normalització.
Pel que fa a la metodologia cal tenir en compte les
següents observacions:
1. Les entrades toponímiques s’han ordenat alfabèticament per l’especificatiu seguit del genèric.
2. Si la font és oral, els topònims s’entren en català.
3. Si la font és escrita, els topònims s’entren en català, independentment de la llengua de la font, si
tenen un ús popular i viu. En cas contrari, s’entren
en la llengua de la font.
4. La toponímia oficial actual s’entra en majúscula
i normalitzada.
5. Dins de cada entrada s’ha anotat sempre la data
documental més antiga coneguda per a cada
topònim i les que es consideren rellevants per
a la cronologia del topònim. Per motius d’espai
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d’Arnau de Vilanova juntament amb el carrer d’Avall, i els topònims de situació orientació: carrer del Nord i carrer de Baix
los Corrals, aquest darrer de denominació popular.
Pel que fa al subministrament de l’aigua tenim el
carrer del Pou, el pou de la Vila, el clot de les Dones i el clot
dels Matxos, els dos darrers desapareguts. Pel que fa a la direcció: el carrer de la Torre, el camí d’Alcalà (actualment part
del carrer Major) i el carrer de Sant Mateu (actualment Major i
d’Amunt) que recorden el traçat dels camins antics.
Fan referència a l’agricultura i les activitats camperoles el carrer de les Eres, les eres de Baix, les eres de Dalt, el
corral de la Dula, el camí del Safranar i els Cubets, al començament del carrer de sant Antoni, on s’hi feia vi.
Dins de l’apartat del comerç i altres mercaderies hem
de classificar el carrer de la Saboneria i el Perxe.
A altres activitats o institucions fan referència topònims com ara l’Ajuntament; estudi: les Escoles, casa de la
Cultura; beneficència i higiene: carrer de la Botera, l’Hospitalet
i l’Hospital, i jocs: carrer Joc de la Tella.
La religió mereix un espai diferenciat perquè ha donat lloc a nombrosos hagiotopònims: l’Església i el Calvari situats als carrers homònims, i també tots els carrers dedicats,
al llarg del temps, a sants i santes: carrers de Sant Antoni, Sant
Vicent, Santa Bàrbara, Santa Llúcia, Sant Josep, Sant Ramon,
Sants Màrtirs i la plaça de Sant Isidre en record dels quals
encara queden les respectives capelletes de carrer o panells
ceràmics, tret de la de Sant Isidre que va desaparèixer de la
façana de l’Ajuntament a la reforma de 1993.

anotem només la data sense citar la font perquè
fonts i dates apareixen referenciades en aquest
mateix apartat.
6. Cada entrada presenta el topònim en negreta;
la cronologia pertinent, si es coneix; les variants
formals, si n’hi ha, i la descripció o explicació del
topònim.
2. Classificació dels topònims urbans
2.1. Els genèrics
Carrer és el genèric més habitual. Si és estret, se
l’anomena carreró (carreró del Clot, carreró de l’Església) i
també si no té eixida (carreró de l’Escola) i en aquest cas és
sinònim d’atzucac.
Plaça és l’espai ample on conflueixen diversos carrers
(plaça d’Arnau de Vilanova), i el mateix sentit tenen el terme
placeta (la Placeta, oficialment carrer de Sant Antoni, o placeta del carrer d’Avall).
El Planet és l’espai rectangular i pla que hi ha davant
de l’església. Va ser cementeri fins a l’any 1816. Malgrat les dimensions, considerables respecte a la resta de places, només
Sarthou (1913: 537) li n’atorga la qualificació.
Altres genèrics fan referència a edificis, contingut o
funció: escola (escola dels Cagons), cine (cine del Foero), i els
castellanismes quartel, matadero i centro, amb el significat de
seu d’una societat, en lloc dels normatius escorxador i centre; a la xarxa de serveis: pou (pou de la Vila), clot (clot de les
Dones i clot dels Matxos, en el sentit de bassa), corral (corral
de la Dula), i d’altres a comunicacions: portal (portal de Sant
Mateu) i camí (camí del Safranar, camí d’Alcalà).

2.3. Topònims referents a la història i a personatges
històrics

Aquests topònims han estat sotmesos a major variació en produir-se canvis polítics en el govern municipal i actualment han desaparegut tots. Alguns feien referència a fets
històrics: plaza de la Constitución, plaza de la República, calle i
travesía Dos de Mayo, calle Catorce de Abril i calle Mártires de
Jaca; i d’altres a personatges històrics, a banda de la calle Alfonso XIII, vinculats al republicanisme: calle Salmerón, calle Pi
i Margall, calle Francisco Ferrer, calle Valentín Juan, calle Pablo
Iglesias i calle Castelar; i, acabada la Guerra del 36, vinculats al
franquisme: calle Generalísimo Franco, plaza José Antonio, ca-

2.2. Topònims urbans pròpiament dits
Dins d’aquest apartat trobem topònims que ens indiquen la part alta i baixa: carrer d’Amunt i carrer d’Avall; la
situació extrema o fora muralla: arrabal del Calvario (segles
xviii i xix); i fins i tot la creació ex novo de determinats indrets
amb la corresponent indicació diacrònica: carrer Nou.
També trobem detalls relacionats amb l’estructura
urbana com els eixos transversals: aquest seria el cas del carrer Major i la seua continuació, el carrer de l’Església i la plaça
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lle Mártires, calle i travesía General Aranda i calle Calvo Sotelo.
Només dos noms referits a personatges històrics perduren en
l’actualitat però es van crear l’any 1989: el carrer de Raimundo
Rebollida i la plaça d’Arnau de Vilanova.

1314: Vilanova, a la visita pastoral del bisbe Francesc
de Paholac i a quasi totes fins a 1714 (Albiol 2007).
1495: loci de la Vilanova, a la visita pastoral (Albiol
2007).
1510: Vilanova, al cens de les Corts de Montsó
(Valldecabres 2002: 232).
1563: Villanova, a la visita pastoral i també a les de
1575 i 1581 (Albiol 2007).
1608 i 1621: Vilanova del Maestrat de Montesa i també la Vilanova, a les relacions de l’impost del Morabatí (Arxiu
del Regne de València).
1632, 1638 i 1680: Vilanova de Alcolea, a les relacions del Morabatí (Arxiu del Regne de València).
1671-1679: Villenove (ja en documents medievals
en llatí) / Vilanova i de vegades Vilanova d’Alcolea al protocol
de Joan d’Ostal.
1706: Vilanova, a la documentació del pòsit del blat.
1714: Villanueva de Alcolea, en castellà, apareix per
primera vegada a la visita pastoral i a partir d’aquella a totes
fins a l’actualitat.
1772-1776: Villanueva de Alcolea i Villanueva, sempre en castellà, com tot el protocol de Ramon Bertran i tota la
documentació consultada del segle xviii ençà.
El topònim en castellà s’imposà oficialment amb el
Decret de Nova Planta (1707) fins que, el 7 de setembre de
1987, l’Ajuntament de Vilanova d’Alcolea aprovà el canvi de
nom oficial de Villanueva de Alcolea a Vilanova d’Alcolea, canvi que entrà en vigor amb la publicació de la ratificació al
Decret 18/1988 de 8 de febrer del Consell de la Generalitat
Valenciana.

3. El topònim Vilanova d’Alcolea
Fra Lope Martínez, preceptor d’Alcanyís, atorgà la
carta de població d’Alcolea, a fur de Saragossa, el dia 13 de
febrer de 1245. Alcolea era, com el seu nom indica, un xicotet nucli fortificat de població musulmana situat en un indret
elevat que facilitava la defensa (Barceló 1983: 80 i 2010: 77).
L’any 1252, l’Orde de Calatrava confirmà la carta de
població atorgada: «Alcolea cum Petro Pelaez populata est
pro Lupo Martinez» i amb l’arribada dels nous pobladors es
creà l’estructura jurídica (Consell de la Vila, justícia, fiscalitat...) prevista a la carta pobla que havia de regir, d’acord amb
l’Orde de Calatrava, la vida dels repobladors. Entenem, per
tant, que aquesta nova organització juridicoadministrativa és
la que marcà la diferència entre l’Alcolea musulmana i la Vilanova d’Alcolea cristiana, una població fundada ex novo sobre
una entitat preexistent el nom de la qual passarà a ser-ne el
determinatiu.
El 28 de setembre de 1262, en un document del Llibre de la Cort del Justícia d’Alcoi, trobem documentat per primera vegada el topònim Vilanova d’Alcoleya (Diéguez – Ferragut 2012: 65-66). L’any 1294, Berenguer de Cardona, mestre
del Temple, signà una concòrdia «cum hominibus loci predicti
de vilanova» i el 1327, en confirmar el mestre de Montesa
la renúncia als Furs de Saragossa i l’acceptació dels Furs de
València feta pels vilanovins el 1324, ja es diu «locum de alcolea nunc autem nuncupatur de vilanova» (Sánchez 1933:
297-299).
Des de 1262 fins a l’actualitat, les denominacions
Vilanova i Vilanova d’Alcolea han coexistit tant en la documentació escrita com en la tradició oral, encara que en l’oral
sovinteja més Vilanova (i també la Vilanova i Villanova). A
la documentació en llatí sempre figura Villenove, fins i tot
al protocol de Joan d’Ostal (1671-1679) i a les relacions de
l’impost del Morabatí hem trobat Vilanova del Maestrat de
Montesa. Com a mostra hem espigolat els següents exemples:

4. Recull de topònims i anàlisi
Abadia, l’
1423: «Fuit recognita abbatia» (Albiol, 2007: 98);
1671: «in vico dicto de la yglessia prout confronratur a fronte
cum Badia predicte ville».
La primera notícia sobre l’Abadia la trobem a la visita
pastoral del bisbe Otó de Montcada (1423), però és possible
que aquesta no siga l’abadia actual sinó una de més antiga,
situada prop de l’església, bastida a la segona meitat del se[ 251 ]
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Malgrat les diverses denominacions, per la situació
espacial que ocupa dins del nucli urbà, se’l coneixia popularment com el carrer d’Amunt, com confirma la referència
trobada al protocol de Ramon Bertran de l’any 1772, fins que
el 1989 passà a ser el nom oficial. Entremig ha rebut els noms
de calle de San Matheo en referència al camí que menava cap
a Sant Mateu (des dels Quatre Cantons, antic portal de Sant
Mateu); calle San Ramón i calle Salmerón, en honor a Nicolás
Salmerón Alonso (1838-1908), polític, escriptor i filòsof krausista, que fou ministre de Justícia del govern d’Estanislau Figueras i tercer president de la Primera República espanyola.

gle xiii. El 1586, a la visita del bisbe Joan Terès, ja es parla de
«reedificar la badia de la dita retoria» (Albiol 2007: 132), i a
les visites posteriors tot seran queixes pel mal estat de l’edifici fins que el 1757 el vicari general Gil de Federich «visito la
abadia y la hallo estar bien» (Albiol 2007: 246).
L’any 1671, quan encara no s’havia construït l’església actual, a la compravenda d’un celler registrada al protocol de Joan d’Ostal diu que el celler està «in vico dicto de
la yglessia prout confronratur a fronte cum Badia predicte
ville dicto vico medio». Possiblement aquesta ja siga l’actual
abadia del carrer de l’Església, número 14, un edifici format
per tres cossos dels quals el veïnat reconeix com a abadia el
més antic (construït ex novo a la dècada de 1980) mentre
que es refereix als moderns com la casa del capellà o la casa
del rector.

Andreu, trinquet de l’
Era un trinquet llarg, d’escala i corda, transformat
posteriorment en frontó amb frares, sense escales, que ocupava la meitat est de la darrera illa de cases del carrer de la
Torre, a partir de l’actual casa número 103.

Abadia, patí de l’
Patí interior que hi ha entre l’Abadia i el carrer de
Sant Antoni, al costat est de l’església. Potser formava part
de l’antic fossar, juntament amb el Planet, amb el qual es
comunicava fins que es va construir el tercer cos de l’edifici
de l’Abadia.

Arnau de Vilanova, plaça d’
1671: «in vico dicto de la plasa»; 1817-1830: Plaza
/ plaza Mayor; 1913: plaza de la Constitución; 1920: plaza de
Sn Isidro; 1934-1937: plaza República; 1940-1989: plaza José
Antonio; 1938-1989: calle Mártires [de Villanueva]; 1989: plaça Arnau de Vilanova.
Com passa a molts altres pobles, la plaça és l’espai
que més canvis de topònim ha patit oficialment al llarg del
temps, però sempre ha conservat el seu nom tradicional: la
Plaça.
La primera referència documental la trobem al protocol de Joan d’Ostal (1671) en la compravenda d’una casa
situada «in vico dicto de la plasa». Continua amb el mateix
nom al padró de 1817: Plaza, però la documentació del pòsit
del blat l’anomena plaza Mayor (1819) potser per a diferenciar-la de la plaza de San Antonio encara que la distinció popular entre l’una i l’altra sempre ha sigut entre la Plaça i la
Placeta. A la Geografía... de Sarthou (1913:537), se l’anomena
plaza de la Constitución, en al·lusió a la Constitució de 1876,
però cap a l’any 1920, a les notes de José Ruy-Fernández,
excursionista i instructor de la Tropa de Exploradores de España, s’hi fa referència com a plaza Sn Isidro (Ribés – Martínez
2009b: 57-71).

Aigüera, carrer de l’
Vegeu carrer de Santa Bàrbara.
Ajuntament, l’
L’edifici original que allotjà el Consell de la Vila era un
edifici de planta baixa amb llotja (el Perxe) i presó, i primer pis
(la Sala) que es degué bastir cap als segles xiv o xv (Barreda
1995: 7). Ha patit diverses reformes, les dues darreres de les
quals (1947 i 1993) li han donat l’aspecte actual. De l’edifici
original només queden la porta i la finestra de la presó, el Pilar
Gros i l’arc que mira al carrer Major.
Amunt, carrer d’
1672: carrer de Sant Matheu; 1772: «un patio de
casa [...] en la calle de arriba»; 1817: calle de San Matheo;
1826-1989: calle San Ramón; 1934:1937: calle Salmerón;
1989: carrer d’Amunt.
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Durant la Segona República, almenys entre 1934 i
1937, la denominació oficial fou plaza República en commemoració de la Segona República espanyola (1931-1939), fins
que, acabada la Guerra del 36, l’autoritat municipal li imposà
el nom de plaza José Antonio i al carrer que la uneix amb el
carrer d’Avall el de calle Mártires [de Villanueva]. El nom de
la plaça per José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), polític feixista espanyol fundador de la Falange Española, i el del
carrer per sis vilanovins que foren ajusticiats per escamots
d’esquerres el 4 de setembre de 1936.
L’any 1989, el Ple de l’Ajuntament reagrupà carrer i
plaça sota la denominació plaça d’Arnau de Vilanova, tot basant-se en la teoria que l’erudit José Ribelles Comín publicà a
l’Almanaque Las Provincias l’any 1943 segons la qual Arnau
de Vilanova podria ser castellonenc i haver nascut a Vilanova
d’Alcolea. (Ribelles 1943).

Baix, eres de
Les Eres de Baix estaven situades a migdia del nucli
urbà i ja documentades l’any 1671. N’eren 14 l’any 1956 i
actualment donen nom al carrer de les Eres (vegeu Eres, carrer
de les).
Baix los Corrals, carrer de
Vegeu carrer de Raimundo Rebollida.
Blasco Ibáñez, calle
Vegeu carrer de Santa Llúcia.
Borràs, hostal de
Vegeu hostal Mayor.
BOTERA, carrer de la
1678: «en lo carrer de la botera que va al forn del
pa»; 1817-1989: calle [de la] Botera; 1989: carrer Botera.
Tant el nom del carrer, documentat per primera vegada l’any 1678 al protocol de Joan d’Ostal, com la situació
a la part baixa de l’antic recinte emmurallat fan pensar en un
desguàs que donava eixida a les aigües de pluja de la vila en
direcció al carreró del Clot (vegeu Clot, carreró del). No ha
canviat de nom des del segle xvii, tot i que és possible que fins
al segle xviii el topònim es referira només al tram del carrer
que segueix orientació est-oest, perquè en una referència del
mateix any (1678) es pot identificar amb el carrer del Forn
(vegeu Forn, carrer del), que devia ser el tram que segueix
orientació nord-sud. A la casa número 12 hi havia, des de la
segona meitat del segle xiii el forn de la Vila (vegeu Vila, forn
de la), totalment reformat i modernitzat a la dècada de 1970.

AVALL, carrer d’
1671: «lo carrer de Val[ènci]a» / «via pulica del moli
del oli»; 1679: «lo Raval de Valencia»; 1817-1989: calle S.
Roque; 1934-1937: calle Pi y Margall; 1986: plaza San Roque;
1989: carrer d’Avall.
El carrer d’Avall és el camí antic que arribava al nucli
urbà procedent de Cabanes. El protocol de Joan d’Ostal permet identificar-lo amb «lo carrer de Val[ènci]a» (1671), amb
«lo Raval de Valencia» (1679) i encara amb la «via publica del
moli del oli» (1671), en aquest darrer cas per la referència que
s’hi fa en la venda d’un freginal als voltants de la bassa de les
Cavalcadures i perquè encara s’hi conserva l’edifici d’un antic
molí d’oli anterior al segle xviii.
Al padró de 1817 és la calle de S. Roque, nom que
conservarà fins a 1989, tret del parèntesi de la Segona República quan se’l va batejar com a calle Pi y Margall (19341937), en honor a Francesc Pi i Margall (1824-1901), polític
català, president que fou, durant huitanta dies de 1873, del
govern de la Primera República.
En el seu punt més baix, el carrer s’eixampla i forma
una placeta coneguda popularment com la placeta del carrer
d’Avall i com a plaza de San Roque en algun document administratiu. En aquesta placeta hi va haver el clot de les Dones
(vegeu Dones, clot de les).

Cagons, escola dels
Vegeu les Escoles.
CALVARI, carrer del
1817: arrabal del Calvario; 1913-1989: calle [del]
Calvario; 1989: carrer Calvari.
Pel genèric i pel nombre de cases inscrites al padró de
1817, l’arrabal del Calvario havia d’incloure cases dels actuals
carrer Nou i carrer de Santa Bàrbara perquè cap dels dos s’hi
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esmenta, ni tampoc a la documentació del pòsit del blat. En
qualsevol cas, el topònim data de principi del segle xix.

fou terraplenat a final de la dècada de 1960. Com el seu nom
indica, era un abeurador per als animals de treball.

Calvari, el
El Calvari fou construït a final del segle xviii. Tot indica que l’obra estava finalitzada l’any 1800 perquè el pintor
Joaquim Oliet va iniciar la decoració interior l’any 1801. Al
retaule de l’altar hi ha la data 1809 que hom accepta com
la de l’acabament definitiu, tot i que no serà fins a 1833 que
el bisbe de Tortosa, Damián Sáez, donarà permís per a celebrar-hi l’eucaristia (Albiol 2007: 78-80 i 279; ACFiT 2009).

Cementeri, el
El cementeri està situat al final del carrer Major.
Segons una nota manuscrita trobada a l’Arxiu Municipal, la
construcció es va finalitzar l’1 de juny de 1816 i, per tant, van
cessar els enterraments al Planet (vegeu Planet, el).

Capcingle, el
Amb aquest nom es coneix el conjunt format pel
carrer de la Botera i la plaça d’Arnau de Vilanova perquè té
forma de capcingle (una U), nom que rep l’anella que, posada
al cap de la cingla, serveix per a estrènyer-la i fixar l’albarda o
la sella a l’animal de càrrega.

Centro Republicà, el
La casa número 18 del carrer Major, construïda el 1892,
és coneguda com a el Centro o el Centro Republicà. L’edifici fou
la seu de la Sociedad Centro Republicano, que ja funcionava com
a cafè l’any 1905 i encara ho era en temps de la Segona República. Potser l’activitat d’aquest centre té a veure amb la labor
proselitista de Valentín Juan (v. Sant Antoni, carrer de).

Cementeri, camí del
Vegeu carrer Major.

Carrer d’Avall, placeta del
Vegeu carrer d’Avall.

Clot, carreró del
1934-1937: travesía Dos de Mayo.
Oficialment forma part del carrer del Joc de la Tella
però popularment se’l coneix com a carreró del Clot perquè
uneix el primer carrer amb el Clot. Només ha tingut nom oficial entre 1934 i 1937.

Carrer de les Eres, abeurador del
Abeurador situat al carrer de les Eres en una zona de
corrals ramaders. Encara existeix però en desús, com els corrals.
Carreró, escola del
Vegeu les Escoles.

Clot, el
Vegeu bassa de les Cavalcadures.

Castelar, calle
Vegeu carrer de Santa Bàrbara.

Constitución, plaza de la
Vegeu plaça d’Arnau de Vilanova.

Cavalcadures, bassa de les
1671: bassa de les Cavalcadures.
La bassa de les Cavalcadures, documentada el 1671
al protocol de Joan d’Ostal, mudà el seu nom en clot dels
Matxos o simplement el Clot, quan desaparegué enrunat el
clot de les Dones. Estava situat on actualment hi ha el parc
infantil, entre el carrer d’Avall i el carreró del Clot, que li feia
d’aigüera en recollir l’aigua que eixia de la vila per la botera
que hi havia a la muralla (vegeu Botera, carrer de la). El Clot

Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Vilanova
d’Alcolea
Malgrat el nom oficial, encara és coneguda com a el
Sindicat entre la gent gran tot i que s’imposa el nom la Cooperativa entre la gent més jove.
Corregudes, carrer de les
Vegeu carrer Major.
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San Roque. Deu el seu nom al fet que enllaça el carrer d’Avall
amb les ja desaparegudes Eres de Baix (vegeu Baix, eres de).

Costa, la
És la pujada que fa la carretera que ve de l’hostal de
Carlos quan arriba a les immediacions de Vilanova. La Costa,
en arribar al nucli urbà, forma part del carrer de Santa Bàrbara.

Ferreria, escola de la
Vegeu les Escoles.

Cubets, els
És el racó, l’atzucac, que hi ha a l’esquerra només
començar el carrer de Sant Antoni. El nom prové dels cubets,
cups petits, que hi havia antigament en aquest lloc per trepitjar el raïm i elaborar vi.

Escoles, les
La documentació i la informació oral indiquen que
a Vilanova les escoles de xics (primer pis) i de xiques (planta
baixa) havien estat a l’edifici número 24 del carrer de l’Església, cantonada al carrer Nou i encara era així l’any 1940 quan
el domicili era calle Calvo Sotelo, números 26-28. Poc després,
l’edifici fou declarat en ruïna i s’habilitaren com a escoles el
Quartel (pàrvuls i xics grans), la Sala de l’Ajuntament (xiques),
l’escola del Carreró i l’edifici municipal del carrer de Santa
Llúcia, número 31, que a la dècada de 1920 ja acollí els xics
menuts que no cabien a l’escola del carrer de l’Església.
En aquest mateix edifici, aproximadament entre
1960-1972, hi hagué una escoleta on anaven els xiquets i xiquetes a partir dels tres anys, motiu pel qual va ser coneguda
com l’escola dels Cagons.
L’any 1962 Vicente Martínez Rambla va adquirir per
subhasta l’edifici municipal de les antigues escoles del carrer
de l’Església i va establir-hi la ferreria que abans tenia al carrer
de la Torre. Resulta curiós comprovar com el negoci de ferreria
ha acabat donant nom a l’antiga escola. L’edifici encara és
conegut com l’escola de la Ferreria.
A principi de la dècada de 1960 es construí l’edifici
de les actuals escoles que enguany mateix serà enderrocat
per a construir-ne un de nou. Aquest edifici del carrer de Raimundo Rebollida, malgrat l’oficial Extramuros, és conegut popularment com a les Escoles.

Cultura, casa de la
La casa de la Cultura es va inaugurar l’any 2011 a
l’edifici municipal del carrer de la Torre, número 45, que havia estat, fins a l’any 1934, quarter de la Guàrdia Civil (vegeu
Quartel, el).
Dalt, eres de
1671: «in partita dicta de les heres de dalt».
Les eres de Dalt estaven situades al final de l’actual
carrer Major, on ara hi ha les instal·lacions de la Cooperativa
Agrícola Sant Bartomeu, i al pas que va des del Peiró al cementeri. L’any 1956 encara n’hi havia una vintena.
Dones, clot de les
A la placeta del carrer d’Avall (vegeu Avall, carrer d’) hi
va haver, fins a la dècada de 1950, el clot de les Dones, que recollia l’aigua de pluja del carrer d’Avall i del carrer del Pou, i que
posteriorment era aprofitada per les dones per a usos domèstics.
Dula, corral de la
Era un corral ramader, ara desaparegut, situat al final del
carrer del Joc de la Tella on s’hi tancava la dula, el ramat de diferents propietaris, que el duler pasturava pels terrenys comunals.

Església, carrer de l’
1671: «in vico dicto de la yglessia»; 1817-1931: calle
de la Iglesia; 1934-1937: calle Catorce de Abril; 1939-1989:
calle Calvo Sotelo; 1989: carrer l’Església.
La referència més antiga al carrer de l’Església apareix al protocol de Joan d’Ostal l’any 1671, en una compravenda d’un celler situat en aquest carrer. Tanmateix l’església i
l’abadia esmentades al document no són les actuals, almenys

ERES, carrer de les
1671: «via de les heres»; 1965: travesía San Roque;
1989: carrer les Eres (acta 1989).
El camí o carrer de les Eres, documentat ja el 1671 al
protocol de Joan d’Ostal, fou oficialment conegut com a travesía de San Roque mentre el carrer d’Avall portà el nom de calle
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Bort Soria transformà un molí d’oli en teatre i poc després en
cinema. El cinema i el nom es mantigueren fins al desembre
de 1972, data en què el seu darrer propietari, Vicente Sabater
Saura, el Foero, el tancà (Calduch-Espinach-Ribés 2014).

l’església perquè es va començar a construir l’any 1699 sobre
l’antiga de la segona meitat del segle xiii. Amb la construcció
de l’església es creà el Planet, un espai rectangular situat davant mateix de l’església que fou cementeri fins a 1816.
Totes les referències documentals des del padró de
1817 fins a l’actualitat, tret de la denominació plaça que rep
al mapa de Sarthou (1913: 537), s’hi refereixen amb el nom
de carrer de l’Església, tret dels temps de la República en què
rebé el nom de calle Catorce de Abril, en commemoració de
la data de proclamació de la Segona República (1931-1939),
i de la postguerra en què passà a dir-se calle Calvo Sotelo,
en record de José Calvo Sotelo (1893-1936), polític i literat
espanyol i ministre d’Hisenda (1925-1930), que fou assassinat la matinada del 13 de juliol de 1936, motiu pel qual
es convertí en un dels protomàrtirs del Movimento Nacional
franquista.

Forn, carrer del
1678: «quamdam domum sitam et positam intus
menia dicta villa in vico dicto del forn».
Malgrat la coexistència amb el carrer de la Botera
(vegeu Botera, carrer de la), aquesta referència del protocol
de Joan d’Ostal permet afirmar que es tracta del mateix
carrer per la presència inequívoca del forn de la Vila (vegeu
Vila, forn de la), intramurs, l’únic que hi havia al segle xvii, i
també perquè la casa confronta per davant, carrer enmig,
amb la muralla.
Francisco Ferrer, calle
Vegeu carrer de la Torre.

Església, carreró de l’
És un carrer estret, sense nom oficial que enllaça el
Planet amb el carrer Nou. El pany dels números senars només
té un parell de portes falses del carrer de l’Església; el pany
dret és la paret de ponent de l’església.

Generalísimo Franco, calle
Vegeu carrer Major.
Hospital, l’
1423: «Hospitale pauperum fuit recognitum» (Albiol
2007: 98); 1920 Hospital Municipal (Ruy-Fernandez); 1940
Hospital Municipal (Cuenta Patrimonio Municipal).
Hi ha constància de l’existència d’un hospital de
pobres des de la visita pastoral d’Otó de Montcada (1423).
També s’hi refereixen visites pastorals posteriors però sense
precisar-ne la ubicació, només la de 1860 en dona una ubicació aproximada «contiguo a la Escuela de niños» (Albiol
2007: 80-81). També en dona notícia Ruy-Fernández (Ribés
Martínez 2009b: 67) i la Cuenta de Patrimonio Muncipal que
el situa al carrer de Santa Llúcia, número 31.

Església, l’
L’actual temple parroquial (1699-1707) fou bastit al
mateix lloc on hi hagué l’església del segle xiii que ocupava
la part de l’absis de l’actual i estava situada en paral·lel a la
muralla, amb la porta orientada a migdia.
Fàbrica, la
La Fàbrica fou fundada el 1964 per Manuel Casbas
als afores del nucli urbà, al carrer Major, número 67, per a produir pedra artificial i paviment hidràulic. L’activitat industrial,
adaptada al moment actual, continua sota la marca Marmoles Casbas. Arte en Piedra.

Hospitalet, l’
L’Hospitalet era un edifici, actualment desaparegut,
de planta baixa i de dimensions reduïdes que hi havia a les
eres de Baix per a aixoplugar pobres i rodamons.

Foero, el cine del
El cine del Foero, o simplement el Cine, és el nom
amb què tothom coneix el Cine Primitivo, que hi hagué a la
casa número 11 del carrer de Sant Antoni. El Cine Primitivo va
començar a funcionar cap a 1920 com a teatre, quan Manuel
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al costat del carrer del Pou, ens fa pensar que el topònim Juego
Nuevo podria referir-se al carrer de Santa Llúcia: el juego nuevo
podria ser el trinquet de Llorenç que encara hi ha a la casa
número 47, explicació que només apuntem com a hipòtesi perquè desconeixem la data de construcció del trinquet.

Joc de la Tella, carrer del
1819-1913: calle Tella / C. Tella; 1909: Calle de la
Tella; 1934-1937: calle Dos de Mayo, travesía Dos de Mayo;
1940-1989: calle General Aranda; 1989: Carrer Joc la Tella.
El carrer del Joc de la Tella no figura al padró de 1817
però sí a la documentació del pòsit del blat (1819-1831) com
a calle Tella, el mateix nom amb què apareix al mapa de Sarthou (1913: 537), mentre que en una relació dels bens expropiats a la parròquia de 1909 apareix com a calle de la Tella.
Entre 1934 i 1937 rebé el nom de calle Dos de Mayo,
data de l’alçament popular del poble de Madrid que marcà
l’inici de la Guerra de la Independència (1808-1812) i el carreró del Clot (vegeu Clot, carreró del) passà a dir-se travesía
Dos de Mayo, però acabada la Guerra del 36 se’ls canvià el
nom per calle i travesía General Aranda, respectivament, perquè el general franquista Antonio Aranda Mata (1888-1979)
passà per Vilanova l’11 de juny de 1938 al capdavant del Cuerpo del Ejército de Galícia (Calaf 1984: 58).
Tant els informadors orals com Mn. Carlos Calaf
(1984:58) i com Coromines (DECat, viii: 472) remeten al popular joc de la tella per a explicar la motivació del topònim a
partir del significat de la paraula tella com a «llenca mineral
usada per a jocs o per a tapar certs objectes».

Llacuneta, la
1671: «in partita dicta de la llacuneta» / «via dicta de
la llacuneta»; 1846: «la finca Llacuneta de la Villa» (Llibre de passos); 1850: Llacuneta (Contribución Industrial y de Comercio).
La Llacuneta, com el seu nom indica, és una llacuna
que de tant en tant s’omple amb l’aigua de pluja que li arriba
des del nucli urbà pel carrer del Pou i el carrer d’Avall. Actualment hi ha un desguàs que en pocs dies evacua l’aigua, però
antigament l’aigua de la Llacuneta es filtrava al pou de la Vila
que era un dels pocs llocs d’abastiment d’aigua potable de
la població. La Llacuneta ha donat nom a una partida immediata a la població, en la qual, des de la dècada de 1980, s’han
construït instal·lacions esportives municipals.
La finca esmentada el 1846 al Llibre de passos formava part dels béns propis de la vila que foren desamortitzats i
subhastats a mitjan segle xix com informà El Clamor Público
del 3 de febrer de 1859.

José Antonio, plaza
Vegeu plaça d’Arnau de Vilanova.

Llorenç, trinquet de
El trinquet de Llorenç està a la casa número 47 del
carrer de Santa Llúcia. Llorenç Vidal fou propietari del trinquet, i també de la taverna, des de principi del segle xx fins a
la dècada de 1950 (Ribés – Martínez 2009a: 54-55).

Juego Nuevo, calle
1817-1830: Juego Nuevo.
Aquest carrer només apareix documentat entre 1817
i 1830 i sempre en castellà, fins i tot al padró de 1817 on
alguns topònims com Saboneria i Botera apareixen en català
malgrat que els genèrics s’escriguen en castellà.
Primerament, la presència del substantiu juego ens feu
pensar en el carrer del Joc de la Tella però aquest també està
documentat al pòsit del blat entre 1819 i 1831 i a l’expedient
de lleves de 1836. Posteriorment el relacionàrem amb el carrer Nou perquè no el tenim documentat fins a 1913 però és
més probable que, per proximitat, el carrer Nou formara part
de l’arrabal del Calvario. Finalment, el fet que tant a la relació
de carrers del padró de 1817 com a la del pòsit del blat aparega

Magre, trinquet del
El trinquet del Magre, del qual només queda visible
una part de la muralla, estava a l’actual casa número 43 del
carrer Major. El propietari era Manuel Bort Martí, el Magre (Ribés – Martínez 2009a: 54).
Major, carrer
1671: «extramenia in vico Sanctii Mathei» / «in vico
dicto Sancti Mathei»; 1672: «extra menia [...] in vico dicto de
Sant Mateu» / «en lo carrer de Sant Mateu»; 1819-1989: calle Mayor; 1827-1831: calle de San Christóbal; 1846: camino
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Entre els anys 1934 i 1937 es va dir calle Mártires de
Jaca, en referència als militars afusellats després de la insurrecció de Jaca (12 i 13 de desembre de 1930) que pretenia
la instauració per la força de la Segona República, que es va
proclamar quatre mesos després.
Canviades les tornes polítiques, entre 1938 i 1989, el
carrer Major es rebateja com a calle del Generalísimo Franco,
Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), que s’alçà en armes contra el govern legítim de la Segona República el juliol
de 1936 i instaurà una dictadura que perdurà fins a 1975.

llamado del cementerio (Llibre de passos); ¿1925?: calle Alfonso XIII; 1934-1937; calle Mártires de Jaca; 1938-1989: calle
Generalísimo Franco; 1989: carrer Major.
El nom més antic conegut per a l’actual carrer Major
és el de carrer de Sant Mateu (1671), tot referint-se a l’antic
camí de Sant Mateu i no al sant evangelista.
Tot sembla indicar que aquest carrer començava a
la Plaça, travessava el portal de Sant Mateu (vegeu Sant Mateu, portal de) i seguia el traçat dels actuals carrers Major i
d’Amunt, extramenia (fora murs), fins a arribar a la partida
de les Eres de Dalt: «in partita dicta de les heres de dalt prout
confrontatur a capitibus in vico dicto Sancti Mathei» (1671).
A la documentació del pòsit del blat trobem les primeres referències al carrer Major. Aquesta denominació conviurà amb la de carrer de Sant Mateu entre els anys 1819 i
1824, cosa que fa pensar que el carrer es va dividir en dos
trams: el primer des de la Plaça fins als Quatre Cantons (carrer
Major) i el segon, desaparegut ja el portal homònim, a partir
dels Quatre Cantons (carrer de Sant Mateu).
L’any 1824, aquest segon tram es tornarà a dividir en
dues parts: el carrer de Sant Cristòfol entre els Quatre Cantons i l’hostal de Borràs, i el carrer de Sant Ramon, des de
l’hostal de Borràs al Peiró (vegeu Borràs, hostal de), amb la
qual cosa desapareixerà del nomenclàtor el topònim carrer de
Sant Mateu. En algun moment posterior a 1831 desapareixerà
també el carrer Sant Cristòfol i tot el carrer entre la Plaça i,
almenys, l’hostal de Borràs s’anomenarà carrer Major.
L’any 1816 es va rematar l’obra del cementeri (vegeu
Cementeri, el) i, amb la creació del referent, no va ser estrany
que apareguera el topònim camí del Cementeri tal com apareix documentat al Llibre de passos del terme de 1846 per a
designar el trajecte que separa l’hostal de Borràs del cementeri (Ribés – Espinach 2014: 99). Aquest tram del carrer també
és conegut popularment com el carrer de les Corregudes perquè antigament s’hi feien les corregudes de la festa de Sant
Antoni (Comissió de Patrimoni 2014: 64).
Per una targeta postal que es pot datar a la dècada
de 1920, sabem que també va tindre el nom calle Alfonso XIII (Alfonso de Borbón, 1886-1941, rei d’Espanya entre
1902 i 1931. Per manca de documentació, no podem precisar res més).

Mártires de Jaca, calle
Vegeu carrer Major.
Mártires [de Villanueva], calle
Vegeu plaça d’Arnau de Vilanova.
Matadero, el
1937: Matadero Municipal; 1937: Matadero público;
1940: Matadero Público.
L’escorxador municipal es construí durant la dècada
de 1920 als afores de la població, actual carrer del Calvari,
número 12. En deixar de ser escorxador fou magatzem municipal i actualment, la meitat de l’edifici, és el consultori mèdic
d’atenció primària.
Matxos, clot dels
Vegeu bassa de les Cavalcadures.
Mayor, hostal
1744: «en la partida del Hostal Mayor» (capbreu).
La casa número 2 del carrer d’Amunt és coneguda
com l’hostal de Borràs (vegeu Borràs, hostal de) o l’hostal
d’Enrique. Ja apareix documentada com a hostal Major a l’escriptura de capbreu de la comanda de les Coves de l’any 1744
en establir els límits d’un freginal situat a la partida de l’hostal
Major que limitava amb el camí d’Alcalà.
Murà, la
1677: carreró en murada; 1772: la muralla de esta Villa.

[ 258 ]

Toponímia urbana de Vilanova d’Alcolea

El Peiró, situat al final del carrer d’Amunt, a l’inici del
camí de la Capelleta, fou destruït el 1936 i refet l’any 1974
sobre la base hexagonal original amb pedra treballada a la
fàbrica de Manuel Casbas.

La muralla medieval manada construir o reforçar a
la carta pobla, popularment coneguda com a la Murà, incloïa
com a perímetre màxim el que descriuen els actuals carrers
del Joc de la Tella, de Santa Llúcia, de Sant Antoni, Nou i part
del carrer del Calvari.
A més del llenç de muralla i el primer tram d’una
torre al carrer del Joc de la Tella, es conserven un parell d’espitlleres al carrer de Sant Antoni i un fragment del camí de
ronda al pati de l’Abadia.
Segons relata José Ruy-Fernández (Ribés – Martínez
2009: 57-71), que afirma haver llegit una nota manuscrita en un
llibre de baptismes de l’arxiu parroquial, els elements defensius
de la muralla (portes i merlets, si mai van arribar a haver-ne) van
ser desballestats a partir de novembre de l’any 1707 per ordre de
Felip V de Borbó com a càstig als vilanovins per haver pres partit
a favor de l’arxiduc Carles d’Àustria en la Guerra de Successió.

Perxe, el
Situat a la planta baixa de l’Ajuntament, era un espai
destinat a l’activitat comercial, una llotja, on hi havia una saleta central que custodiava els pesos i mesures de la vila, a la
qual s’accedia per la porta anomenada dels Envasos. Hi havia
també la porta i la finestra de la presó, que són dels pocs elements conservats de l’edifici original.
Pi i Margall, calle
Vegeu carrer d’Avall.
Pilar Gros, el
El Pilar Gros és la cantonada de pedra de l’edifici de
l’Ajuntament entre el carrer Major i la plaça Arnau de Vilanova. Se l’anomena gros perquè és més ample que la resta, ja
que sosté la cantonera de la paret, l’arc del carrer Major i el
primer arc de la Plaça.

Nacio, hostal de
Vegeu hostal de la Plaça.
Nord, carrer del
1846-1907: calle de Poniente (Llibre de passos); 1935:
calle Norte; 1989: carrer Nord.
És un carrer paral·lel al carrer de la Torre, a la banda de ponent, que segueix l’orientació nord-sud, motius pels
quals ha rebut la denominació de calle de Poniente i carrer
del Nord. Fins fa pocs anys no tenia veïns. Al pany dret hi ha
les portes falses de les cases del carrer de la Torre i al pany
esquerre només hi havia magatzems i corrals.

Placeta, la
Vegeu carrer de Sant Antoni.
Plaça, hostal de la
L’hostal de la Plaça, o simplement l’Hostal, era la
casa número 2 de la plaça Arnau de Vilanova. També ha sigut
conegut pel nom d’algun dels seus propietaris com ara l’hostal de Dionisio Puchol o l’hostal de Nacio (Ignacio Saura Tena).

Nou, carrer
1913: calle Nueva; 1989: carrer Nou.
És un carrer que naix a l’absis de l’església i transcorre per fora de l’antiga muralla fins al carrer l’Església.

Planet, el
El Planet, que Sarthou (1913:546) anomena erròniament plaza de la Iglesia, és l’espai rectangular que es creà
davant mateix de l’església quan aquesta es va construir entre 1699 i 1707 sobre l’església del segle xiii i l’antic fossar
medieval. El Planet fou cementeri fins a l’any 1816.

Pablo Iglesias, calle
Vegeu carrer de Sant Vicent.
Peiró, el
1846: el Peiró (Llibre de passos).

Plaça, la
Vegeu plaça d’Arnau de Vilanova.
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El vilanoví Raimundo José Rebollida Bellés (16911779) fou un religiós del convent de la Mercé de València: superior provincial, regent d’Estudis al Col·legi de Sant Adrià de
Roma (1728-34), mestre en Teologia i catedràtic de Retòrica i
Poètica a la Universitat de València (1734-1741) —temes sobre els quals escrigué i traduí diversos llibres—, i fou nomenat
redemptor de captius l’any 1751. És l’autor de la novena i els
gojos de la Mare de Déu de l’Adjutori de Benlloc (1756) i dels
gojos del Crist de Vilanova.

Poniente, calle de
Vegeu carrer del Nord.
Pou, carrer del
1817-1989: calle [del] Pozo; 1989: carrer del Pou.
El carrer del Pou comença al carrer Santa Llúcia i acaba a la placeta del carrer d’Avall, des de la qual s’accedeix al
pou de la Vila i a les instal·lacions esportives de la Llacuneta.
Povàs, el
El Povàs era un dels pous, juntament amb el pou de
la Vila i el pou de la Pedrola, que abastien la població d’aigua
de boca. L’augmentatiu indica que devia ser un pou més gran
que la resta. Estava situat entre el clot de les Dones (vegeu
Dones, el clot de les) i el clot dels Matxos (vegeu Matxos, el
clot dels). L’any 1947 va ser enrunat i els carreus que el formaven es van reutilitzar per a transformar els dos arcs frontals
del Perxe de l’Ajuntament en els tres actuals.

República, plaza
Vegeu plaça d’Arnau de Vilanova.

Quartel, el
1937: cuartel de la Guardia Civil; 1940: cuartel de la
Guardia Civil.
Aquest edifici del carrer de la Torre, número 45, va ser
quarter de la Guàrdia Civil fins a l’any 1934. Després de la Guerra
del 36 va servir d’escola (vegeu Escoles, les) i de seu social de l’Associació Vilanovina de Cultura a la dècada de 1990. Des de 2011,
després d’una reforma integral, és la seu de la casa de la Cultura.
Quatre Cantons, els
Rep aquest nom la cruïlla entre el carrer Major i el
carrer Santa Llúcia.
Raimundo Rebollida, carrer de
1933 i 1938: Baix los Corrals; 1945: travesía Santa Lucía; 1989. carrer Raimundo Rebollida.
El carrer anomenat popularment Baix los Corrals (des de
1945 també travesía de Santa Lucía) es batejà amb el nom de carrer de Raimundo Rebollida l’any 1989. Aquest carrer està format
només per les portes falses de les cases del carrer Major al pany
esquerre i per magatzems i garatges al pany dret. El nom oficial no
ha fet fortuna i continua sent conegut pel nom tradicional.

Roca, cantó de la
1913: c. Roca (Sathou); 1915: cantó Roca (rectificació cens).
El cantó de la Roca és la cantonada entre el carrer de
Santa Bàrbara i la casa número 1 del carrer de Sant Antoni
perquè en aquest indret hi havia una roca de dimensions considerables que només permetia el pas d’un camí de ferradura,
motiu pel qual va ser eliminada.
Saboneria, carrer de la
1817-1989: calle [de la] Saboneria; 1989: carrer Saboneria.
Tenim documentat el carrer de la Saboneria, sempre
amb el mateix nom, des del padró de 1817 (Albiol 2007: 391)
fins a l’actualitat però, per la descripció que es fa de la situació d’una casa al carrer del Forn (vegeu Forn, carrer del) al
protocol de Joan d’Ostal de l’any 1678, és possible que el
carrer de la Saboneria fora el «carrero que ix del joch de la
pilota al forn».
Safranar, camí del
1846-1907: camino del Safranar (Llibre de passos);
1989: carrer Safranar.
El camí del Safranar comença a la placeta del carrer
d’Avall i acaba a la carretera de Torreblanca. Curiosament forma part del nomenclàtor oficial amb la categoria de carrer,
però mai s’ha retolat i les cases segueixen la numeració senar
del carrer d’Avall.
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San Isidro, plaza de
Vegeu plaça d’Arnau de Vilanova.

enterrar-lo al cementeri perquè era republicà; l’alcalde volia
soterrar-lo al camp perquè no hi havia cementeri civil i, finalment, després de trenta-set hores, va ser enterrat en un corral «contiguo al camposanto donde entierran a los niños que
nacen muertos» (El País, 25 de març de 1901). El mateix diari
informa que Juan feu proselitisme republicà a Vilanova i creà
un nucli d’uns cinquanta republicans. Potser aquest és l’origen
del Centro Republicà (vegeu Centro Republicà, el).

San José, calle de
Vegeu carrer de la Torre.

Sant Mateu, carrer de
Vegeu carrer Major.

San Roque, calle de
Vegeu carrer d’Avall.

Sant Mateu, portal de
1677: la cassa del portal de Sant Matheu.
L’única referència documental sobre els portals de la
muralla medieval la trobem al protocol de Ramon Bertran als
capítols matrimonials signats per Josep Pasqual i Àgata Bort
el 25 d’abril de 1677, en què s’esmenta una casa «al portal
de Sant Matheu».

San Antonio, plaza
Vegeu carrer de Sant Antoni.
San Christóval, calle de
Vegeu carrer Major.

San Roque, travesía de
Vegeu carrer de les Eres.
Sant Antoni, carrer
1772: «una casita [...] cita en la Plazuela de San Antonio»; 1817: plaza San Antonio; 1824-1989: calle San Antonio;
1913: calle San Antonio y plaza; 1934-1937: calle de Valentín
Juan; 1989: carrer Sant Antoni.
Malgrat les denominacions oficials, el carrer de Sant
Antoni és conegut tradicionalment com a la Placeta tot i ser
més gran que la Plaça. El diminutiu, per tant, no fa referència
a les dimensions sinó a la jerarquia i a l’antiguitat. El primer
tram del carrer de Sant Antoni és un atzucac conegut popularment com a els Cubets (vegeu Cubets, els).
L’any 1772 apareix documentat al protocol de Ramon Bertran en un repartiment d’herència però no com a
carrer sinó com a plazuela de San Antonio i també figura com
a plaça al padró de 1817. La menció més antiga a la forma
oficial la trobem en un expedient de lleves de 1824, mentre
que Sarthou (1913: 537) inclou les dues denominacions, calle
San Antonio y plaza, que han perdurat fins ara.
Entre 1934 i 1937 rebé el nom de calle de Valentín
Juan. Juan era un republicà madrileny a qui la mort va sorprendre, el dia 11 de març de 1901, a Vilanova on havia vingut
per un assumpte de família perquè el seu fill residia al carrer
de Sant Antoni. El rector, Mn Esteban Monfort, s’hi negà a

Sant Vicent, carrer
1772: una casa situada en la calle de San Vicente;
1817-1989: calle de San Vicente; 1934-1937: calle Pablo Iglesias; 1989: carrer Sant Vicent.
El carrer de Sant Vicent comunica el carrer de l’Església amb el carrer de Sant Antoni, on hom suposa que hi hagué
un portal dels quatre que devia tindre la muralla medieval,
però no en tenim cap testimoni documental. La primera referència la trobem al protocol de Ramon Bertran el 1772: un
repartiment d’herència en què s’esmenta una casa «situada
en la calle de San Vicente que limita amb la Muralla de esta
villa». Només en temps de la Segona República se li va canviar
el nom per calle de Pablo Iglesias. Iglesias (1850-1925) era
un polític d’ideologia marxista, fundador del Partit Socialista
Obrer Espanyol i de la Unió General de Treballadors.
Santa Bàrbara, carrer
1913-1989: calle Santa Bárbara; 1934-1937: calle
Castelar; 1989: carrer Santa Bàrbara.
El carrer Santa Bàrbara és conegut popularment com
el carrer de l’Aigüera perquè recull l’aigua de pluja de bona
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zem, però entre 1920 i 1935 funcionà com a sala d’espectacles, fonamentalment ball, i entre 1920 i 1925 ho feu com a
cinema (Calduch – Espinach – Ribés 2014: 9).

part del carrer de la Torre i del carrer de Sant Antoni i la dirigeix cap al paratge de l’antic pou de la Pedrola. Durant la Segona República es denominà calle Castelar per Emilio Castelar
Ripoll (1832-1899), polític i escriptor espanyol, quart i últim
president de la Primera República.

Torre, carrer de la
1817: calle de la Torre; 1819-1827 calle Valle de
Lágrimas / calle Lágrimas; 1913-1989: calle de San José; 19321937: calle de Francisco Ferrer; 1989: carrer la Torre.
El carrer de la Torre rep aquest nom perquè segueix
la direcció de l’antic camí de la Torre d’en Doménec, tot i que
l’autèntic camí és el paral·lel carrer d’Amunt.
Malgrat tenir-lo documentat l’any 1817, a la documentació del pòsit del blat rep el nom de calle Valle de Lágrimas o calle Lágrimas entre 1819 i 1927, sense que hàgem
trobat cap motivació raonable per a aquesta denominació.
Durant la major part del segle xx fou el carrer de Sant Josep
tret del període republicà en què estigué dedicat a Francesc
Ferrer i Guàrdia (1859-1909): insigne pedagog anarquista i
lliurepensador català que fou afusellat perquè se’l va considerar un dels principals instigadors de la Setmana Tràgica de
Barcelona de l’any 1909.

Santa Llúcia, carrer
1913-1989: calle Santa Lucía; 1934-1937: calle Blasco Ibáñez; 1989: carrer Santa Llúcia.
És un carrer, documentat tardanament, que transcorre
per la part externa de la muralla entre el carrer Major fins a l’inici
del carrer del Pou i el carrer d’Avall. Només ha canviat de nom
durant la Segona República quan portà el nom de l’escriptor i
polític republicà valencià Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928).
Després de la casa número 17 hi ha el carreró de Santa Llúcia, a la casa número 31 del qual hi havia l’Hospital Municipal, destinat posteriorment a escola (escola del Carreró,
escola dels Cagons), a local d’assaig de la banda de música,
del Grup de Ball, i a sala d’exposicions.
Santa Llúcia, carreró de
Vegeu carrer de Santa Llúcia.

Valentin Juan, calle
Vegeu carrer de Sant Antoni.

Santa Lucía, travesía
Vegeu carrer de Raimundo Rebollida.

Valle de Lágrimas, calle
Vegeu carrer de la Torre.

Senyoretes, casa de les
La casa número 15 del carrer de la Botera és coneguda com a casa de les Senyoretes. La casa era propietat del
notari castellonenc Jaime Núñez i la seua esposa Manuela
Gascó. Les senyoretes eren les filles del matrimoni: Manuela,
María, Pepita, Vicenta i Amparo Nuñez Gascó. A la dècada de
1920 ja estiuejaven a Vilanova (El Correo de Tortosa, 8 d’agost
de 1923) i encara ho feien després de la Guerra del 36.
Sindicat, el
Vegeu Cooperativa Agrícola San Bartolomé

Vila, forn de la
El forn de Vila, encara conegut amb aquest nom, degué ser bastit al carrer de la Botera, durant la segona meitat
del segle xiii, com l’església antiga, ja que era un dels monopolis que es retenia l’Orde de Calatrava a la concessió de la
carta pobla. Als protocols de Joan d’Ostal i de Ramon Bertran
es conserven els arrendaments del forn dels anys 1671, 1678,
1679 i 1776, i tot sembla indicar que fou subhastat a mitjan
segle xix en temps de la desamortització.

Tívoli, el
Actualment el Tívoli, nom amb regust de teatre barceloní, és un edifici de propietat municipal destinat a magat-

Vila, pou de la
De l’antic pou de la Vila només es veu una part del
brocal perquè al damunt es van construir els vestidors del
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camp de futbol de la Llacuneta. Originàriament, el pou estava
envoltat d’una paret que el protegia i s’hi accedia des del carrer del Pou i el carrer d’Avall a través d’un carreró. L’aigua es
filtrava des de la Llacuneta (Vegeu Llacuneta, la).

6. Finalment, no podem estar-nos de valorar positivament la proposta de canvi i normalització
que l’Equip de Govern municipal presidit per en
Manuel Casbas feu l’any 1989 perquè mantingué la toponímia que no havia canviat des de
1817, recuperà i posà en valor la toponímia tradicional i històrica, respectà l’hagiotoponímia
quan no hi havia alternativa tradicional i només
proposà dos noms de persones que, si passem
per alt Arnau de Vilanova, tenen relació amb el
poble i són dos personalitats del món de la ciència i la literatura.

Conclusions
1. El primer llistat oficial de carrers és el del padró
de 1817 que en conté tretze. S’hi poden identificar tots els actuals excepte el carrer Joc de la
Tella, el carrer del Nord i el carrer de les Eres.
2. La meitat dels carrers de 1817 són hagiotopònims.
Aquesta proporció es mantindrà durant el primer
terç del segle xx i després de la Guerra del 36.
3. Els canvis radicals en el nomenclàtor es produeixen en les etapes políticament convulses: la
Segona República i els primers anys de la postguerra. Tant en l’una com en l’altra, els governants municipals intenten, amb els canvis toponímics, exaltar fets i personatges relacionats amb
els seus ideals per fer una demostració pública
de poder sobre l’adversari polític o ideològic. A
l’època republicana, els canvis intenten esborrar
el santoral dels carrers, com ho demostra el fet
que dels deu canvis de denominació practicats,
8 afecten el santoral o la religió. L’únic topònim
que no es canvia és el de carrer del Calvari. L’any
1940, en ple fervor del nacionalcatolicisme es
restableixen 7 dels hagiotopònims esmenats en
el període anterior.
4. Els topònims que s’han mantingut més estables
des de 1817 són, tret del de carrer Major i el de
carrer de l’Església, els motivats per realitats manifestes: carrer de la Botera, de la Saboneria, del
Pou, Nou i del Calvari, als quals cal afegir els topònims creats espontàniament pel veïnat: carrer
d’Amunt, d’Avall, carreró del Clot, la Plaça i la
Placeta, conservats per damunt de les denominacions oficials imposades.
5. Cal ser prudent a l’hora de batejar carrers amb
antropònims. A Vilanova només n’hi ha dos i no hi
ha dubte que Arnau de Vilanova no fou vilanoví.

5. Proposta de normalització de la toponímia
oficial
Com hem vist més amunt, el 7 de setembre de 1987,
l’Equip de Govern municipal presidit per l’alcalde Manuel Casbas aprovà el canvi de nom oficial de Villanueva de Alcolea a
Vilanova d’Alcolea (Decret 18/1988 de 8 de febrer del Consell
de la Generalitat Valenciana) i, el 6 de març de 1989, el nomenclàtor urbà actual i que la denominació oficial fora en valencià.
Tanmateix, cal fer algunes observacions:
1. Només cinc carrers es normalitzaren correctament mentre que als dèsset restants els falta la
preposició medial i a quatre d’aquests darrers encara els falta l’article determinat davant de l’especificatiu. Proposem, per tant, la forma normalitzada que ja hem adoptat en aquesta comunicació,
amb les esmenes en negreta: plaça d’Arnau de
Vilanova, carrer de la Botera, carrer del Calvari,
carrer d’Amunt, carrer d’Avall, carrer del Pou, carrer de les Eres, carrer del Joc de la Tella, carrer de
l’Església, carrer de la Torre, carrer Major, carrer del
Nord, carrer Nou, carrer de Raimundo Rebollida,
carrer de la Saboneria, carrer de Sant Antoni, carrer
de Sant Vicent, carrer de Santa Bàrbara, carrer de
Santa Llúcia, carrer del Safranar.
2. Pel que fa a la plaça d’Arnau de Vilanova, potser
caldria modificar el topònim per a distingir la
personalitat: plaça d’Arnau de Vilanova. Metge i
escriptor.
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3. I el mateix pel que fa al carrer de Raimundo Rebollida. Caldria destacar la personalitat del titular tot referint-se a la dignitat religiosa que tenia
com a frare mercedari: carrer de Fra Raimundo
Rebollida OdM.
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Durant els anys que m’he dedicat a la investigació
i a l’estudi relacionat amb la toponímia (l’origen i els canvis
de denominació) fins a l’actualitat (el nomenclàtor i les vies
urbanes de la ciutat), he detectat una contínua anul·lació de
les més que centenàries denominacions toponímiques, unes
es remuntaven als temps islàmics, altres eren de segles posteriors fins al segle xix. Irresponsabilitat difícilment irreparable
per part de les diferents seccions d’estadística i planimetria
del municipi.
Concretament, en aquest estudi em centre en la toponímia heretada a partir de la conquesta cristiana a l’ocupació musulmana al segle xiii (1238) fins a les cèdules firmades
per RO de Carles III (1768-1769), en la qual els vials de comunicació urbana que no havien estat oficialitzats legalment
prenien una denominació popular, a partir de la qual s’originen els diversos noms de molts dels carrers. Les residències de
la noblesa o classes benestants, els oficis amb els seus gremis,
els establiments públics, algun característic o singular arbre,
els assentaments religiosos, parròquies, convents, les advocacions al santoral o les escoles, foren els principals elements
que van prestar les primeres nomenclatures.
València, com totes les grans poblacions internacionals, pel seu desenvolupament econòmic va augmentar la
seua població i, evidentment, hagué d’incrementar, per la
necessitat de nous espais i d’habitatges, el perímetre de la
seua àrea metropolitana: al trobar-se desbordada, es va veure obligada a enderrocar la muralla que l’envoltava. Fou Ciril
Amorós qui, en ocupar eventualment el càrrec de governador

civil, aconseguí un crèdit i el permís, com sempre passa, del
Govern central, i va donar treball a molts valencians que es
trobaven en l’atur degut a la forta crisi de la indústria de la
seda, els quals, en 1865, iniciaren els treballs de l’assolament
de l’extens llenç de la muralla, incloses portes i torrasses: sols
deixaren en peu les portes de Quart i la dels Serrans. Els cronistes, alarmats pels històrics enderrocaments, anotaren que
aquestes portes no les assolaren perquè aleshores eren utilitzades com a presons. Era irreversible que les muralles es
tombaren, però també s’hagueren pogut salvar la porta Reial,
la dels Jueus, Russafa, Sant Vicent i el portal Nou. La majoria
de portes d’altres ciutats també anaren a terra, com les de
París i les de Roma, i, de fet, a Barcelona no en deixaren cap.
Amb el temps es van delinear nous carrers. Les antigues vies històriques de comunicació de la rodalia foren respectades en configurar una extensa connexió amb els pobles i
llurs vials i, el més important, l’extensa xarxa de camins carreters i sendes que conduïen a les múltiples parcel·les d’hortes,
les quals mantenien d’antic unes denominacions originades
de vells propietaris o arrendadors que, en molts casos, havien
sigut heretades de diverses generacions, i que suposaven més
d’un centenar d’antigues toponímies.
La ciutat a principis del segle xx tenia al voltant de
200.000 habitants, i en l’actualitat està prop del milió. L’ampliació de l’àrea metropolitana ha estat considerable i són
moltes les noves urbanitzacions les que s’han projectat i
construït, algunes simplement correctes i altres, la majoria,
no prou encertades. S’han perdut moltes oportunitats. En ma-
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una certa especulació, a les quals cal sumar les necessàries
infraestructures públiques.
Assentada en unes terres planes riques en aigua, València, amb el temps, restà vorejada d’extensos camps d’horta
conreada, esguitada per les corresponents construccions, en
què afloraven molins, alqueries i cases, que romanien amb
les més que centenàries toponímies relacionades amb les famílies hortolanes i, en particular, amb la noblesa i el clergat,
propietaris de gran part de les terres, que, pels seus diversos
accessos, van prendre diversos noms.
Conseqüència d’aquesta absorció per les necessitats
urbanes que va planificar l’Ajuntament, fou l’obertura de nous
carrers segons els particulars projectes influenciats per una
hipotètica burgesia compradora dels terrenys, la majoria noves alienacions que desvirtuaven els vells camins carreters.
Inicialment el criteri del consistori, basant-se en les
normes preses a partir del segle xix, va respectar, en part, la
denominació tradicional de la propietat i anul·là la resta de
les toponímies ancestrals. Malgrat que en el pas del temps,
restant rares excepcions, els grans camins que es ramificaven al voltant del centre urbà van difuminant-se i acurtant-se
amputats per les planificacions urbanes i, en especial, per les
grans obres públiques d’infraestructura, les vies del ferrocarril
i les automobilístiques. Així, hem vist com desapareixien els
noms de la carrera d’en Corts, del camí del Cabanyal, d’Algirós,
d’Albors, Vell de Godella, Orriols, Vell d’Aragó, de Vera, de la
Capelleta, de Farinós, del Forn de Llopis, del Saler, del Palmar,
de Malilla, camins fondo i vell del Grau o el de Benimaclet, de
Patraix, etc., als quals cal afegir els tan transitats assagadors
amb antigues i històriques denominacions com els d’Alboraia,
de la Devesa, Baixà dels Bous, de les Monges, del Morro i el de
la Torre.
Al marge de l’anul·lació de les transitades, en un
temps, sendes com la de Gorrita, la Corbella, del Pou d’Aparici,
de la Font de Masià, dels Anouers, la Parrina, Andarella, la Carrasca, la del Sabater, els Alacreus, dels Almenars, del Salinar,
Rocafull, Saboner, d’Artés, Platers, Sorli, Mandigorra, etc., moltes, moltíssimes denominacions toponímiques més han estat
completament eliminades per una lamentable determinació
municipal. En l’actualitat, tenim exemples vigents com la senda de Capelleta (amb diversos noms com carrer del Riu Tajo,

tèria de planificació urbanística la ciutat no figura com un
exemple en el rànquing mundial.
Respecte a un màxim de manteniment de la seua toponímia, era impossible, o no? L’Ajuntament, com altres consistoris, des de la pèrdua de la seua autonomia reial, ha estat
al servei de l’estat central i va evolucionar a un poder provincià i sucursalista. És molt de lamentar que, a partir del segle
xix, els continuats conflictes polítics del Govern espanyol es
reflectien en el municipal, en aquest cas, i repercutia, entre
altres coses, en les retolacions dels diversos nous carrers. De
fet, durant el Pronunciamiento contra la regència del general
Espartero (1841-44) foren canviats un bon grapat de carrers
d’una manera capritxosa, sense cap respecte a la ciutat. En
proclamar-se la Segona República va haver-hi un altre important canvi i, a partir de la revolta (18-VII-1936), de bell nou
acusaren el canvi un altre bon nombre de carrers, els quals foren víctimes de noves retolacions mediàtiques, moltes a nivell
popular, guiats pels esdeveniments quotidians de la Guerra
Civil. Finalitzat l’enfrontament, el nou vencedor del directori
municipal canvia entre 1939-1940 més de 400 nomenclatures. Durant 35 anys, i fins a l’esdeveniment de la democràcia,
es van distingir personatges addictes al règim polític vigent, a
la unitat i la corona espanyola i als principis catòlics de l’Estat.
Les mateixes denominacions documenten la no imparcialitat
dels responsables municipals: dedicacions imposades per les
successives corporacions municipals, a sovint sense gens de
respecte a la història de la ciutat, que anul·laven toponímies
arrelades, al llarg dels segles, i exaltaven (amb respecte) mediocres personatges.
Al meu criteri l’autoria en el canvi de les denominacions dels carrers havia de ser responsabilitat dels historiadors
i filòlegs, ja que algunes es remuntaven a temps preromànics,
romànics, visigòtics i islàmics, i fins i tot trobem noms que
s’originen a centre Europa.
La ciutat de València ha experimentat al llarg dels
segles una ampliació urbana, i ha estés el seu horitzó urbà
motivada pel seu progrés econòmic, pel qual s’ha vist obligada a la reconversió: ocupació de terres agrícoles per obrir nous
vials de comunicació amb la consegüent construcció d’espais
industrials i la constant demanda d’habitatges que implicava
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de Jesus M. Guerricabeitia, etc.); la carretera de la Font d’en
Corts, fragmentada (Sapadors, Riu Guadiana, etc.); l’històric
camí d’Algirós (Eolo, Poeta Mas i Ros, Ramiro de Maeztu, Pedro
de Valencia, etc.); la popular entrada del Barquer (actual Sant
Martí de Porres).
El sector eclesiàstic ha estat més perenne: la Mercé, el
Carme, Sant Pau, etc., però també patiren els efectes polítics:
plaça Predicadors (Tetuan) o la Roqueta (plaça d’Espanya), etc.
Una imperdonable pèrdua de la històrica toponímica
agrícola de la ciutat per les capritxoses suggerències d’alguns
personatges vinculats al poder municipal, per desconeixements o per tal d’anul·lar les arrels valencianes. Curiosament,
la majoria de retolacions que les han substituït són alienes al
seu entorn, com la partida del Safranar amb la denominació
imposada (segle xx) de Sant Isidre o el fragmentat camí de
Montolivet (carrer de Donoso Cortés).
Les séquies i rieres també aportaren una gran riquesa a la toponímia valenciana. Al nomenclàtor sols han estat
distingides les séquies de Rascanya i Rovella. Les séquies de
Montcada, Tormos, Mestalla, Favara, Mislata, Faitanar i Benàger o l’oberta al segle xx, la de l’Or han quedat fora. Així com
les ja oblidades centenàries branques i sequiols, la majoria
tapades sota l’asfalt: Fabiana, Favanella, d’Almenar, la Filà, Atmeler dels Frares, Mosquera, Rolls de Fondo i de Ferris, Filleta, l’Alter, del Palmar, el Pexinar, la Devesa, la Sequiola, Racó
de l’Olla, del Dormidor, del Mig, del Clero, del Rei, d’Entença,
del Bracet, la Séquia Gran, del Ribaç, Comú de Momperot, del
Brosquil, Fus, d’Emperot, del Tremolar, d’Eixarts, del Vall, etc.
Al meu treball sobre la totalitat del nomenclàtor,1
dels carrers i places de la ciutat de València (en fase de publicació), he recopilat, fins a l’any 2020, un màxim de denominacions antigues i noves de l’abundant i variant toponímia
dels vials que ha tingut València. Per aquesta condensada
aproximació no he pogut evitar transcriure de les denominacions més històriques les vigents i les eliminades, les quals
reflectixen la seua importància comercial durant segles.

Oficis i Gremis2
Lliure una especial prioritat als oficis i els seus gremis.
De les moltes nomenclatures urbanes on residien, trobem encara vigents:
Abaixadors, Adoberies, Adressadors, Aladrers, Aluders, Astillers/Calafaters, Barreteria/Capugers/Sombrerers,
Blanqueria, Bosseria, Brodadors, Cabillers, Cadirers, Caldereria,
Capcers, Carda, Carnissers, Carters, Campaners, Cecs, Cordellats, Corredors, Flassaders, Forners, Jurats, Juristes, Llibrers,
Manyans, Pescadors, Platers. Sabaters, Saboner, Sedassers, Tapineria, Teixidors, Triador i Tonellers.
En un acord del consistori de 1972 sobre l’anomenat polígon industrial Vara de Quart, denominació històrica
desplaçada i oficialitzada actualment per L’Olivereta, els vials
oberts es van dedicar a alguns dels històrics gremis: Argenters,
Calderers, Coeters, Escudellers, Fogainers, Fusters, Giponers,
Hostalers, Llanterners, Pedrapiquers, Peraires, Selleria, Traginers i Velluters-Seders.
Les denominacions que van ser eliminades del nomenclàtor, algunes amb una antiguitat del segle xiv, foren:
Albarders, Algepsers, Apuntadors, Armers, Arrossers,
Boneteria/Brunaters, Buidadors, Cabriters, Caixers, Capellans,
Capugers, Carboners, Carders, Cinters, Cistellers, Cotamallers,
Coltelleria, Conillers, Corredores, Costureres, Cullerer, Draperia,
Esparters, Escrivans, Forjadors, Ferrovellers, Formatgers, Freneria, Guadamassilers, Giponers, Matalafers, Mercaders, Ovellers,
Panyeria, Pellers, Pellissers, Peraires, Plateries, Sastres, Sedassers,
Tints de l’Olleta, Tintorers, de la Tonyineria, del Tirador, Tripers.
Banys
La falta d’higiene als habitatges provocada per l’absència de banys motivà que proliferaren els públics. La ciutadania els coneixia pel nom dels propietaris o dels carrers on es
trobaven. A part dels que detallem a continuació, hi hagué més
banys, ubicats en altres carrers amb una altra denominació.
Retolacions supervivents
Banys de l’Almirall, dels Pavesos i del Bany.

1. Referent al nomenclàtor de la Ciutat Vella, he consultat els imprescindibles
investigadors Marc Antoni Orellana, Manuel Carboneres i Lluís Lamarca.
Pel que fa als molins i séquies, he consultat Josep Llop, F. Xavier Borrull i
altres notes de diversos autors, i les alqueries al nomenclàtor de les guies
i alguns plànols.

2. En aquesta relació no estan totes les infraestructures històriques que van
estar ubicades en l’ampla horta, però si les que van constar als documents
municipals hidrogràfics i rurals, fins a la dècada de 1950.
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Eliminats
Del Bany de la Moreria, de na Polaca, d’en Nuño, d’en
Llàtzer, de Sant Llorenç/Nàquera, de les Torres, de la Sabateria
i de na Palaua.

Personatges i famílies rellevants
L’article personal masculí en (na, en femení) prové de
l’abreviació de mossén i d’antic s’anteposava al nom i en particular al cognom. Si, inicialment, sols rebien aquest tractament els reis i la noblesa amb el temps derivà en altres classes
plebees, religiosos i personatges destacats per llur generositat,
com també si pertanyien a un gremi. Circumstància que els
feia populars i fins i tot eren coneguts els carrers on residien.
Al nomenclàtor del segle xviii trobem una bona llista de noms
toponímics, els quals encara es mantenen en l’actualitat:
Carrer d’en Blanch, d’en Borràs, en Bou, en (el) Plom,
en Pina, en Cendra, en Colom, en Coll, en (el) Gall, en Gil, en
Gordó, en Llop, en Llopis, en Roca, en Roda, en Sala, en Sanç.

Forns
La necessitat vital del pa provocà la instal·lació de diferents forns. Alguns, com sol passar, canviaven de propietari o
arrendatari, ja que d’antic pertanyien a la corona o el clergat.
Persisteixen
Forn d’Alcedo, dels Apòstols, de Bola, del Cabanyal,
d’en Llopis, de l’Hospital, de Sant Nicolau i el de la Fusteria.

Eliminades
D’en Blanch de les Rates, d’en Plà, en Bort, en Plà, en
Avellona, en Avinyó, en Carroç, en Celma, en Crespo, en Filasa,
en Fuster, en Jàfer, en Vilarrasa, en (el) Junch, en (el) Llironer,
en Llobregat, en Masana, en Merles, en Mercer, en Mesquita,
d’en Mig, en Moles, en Neus, en Ripoll, en Roger de Pallàrs, en
Sayes, en Sesa, en Solanes, en Usall i carrer de na Mascona i de
na Verdanja.
També famílies il·lustres, notables religiosos, personatges històrics i cavallers de la noblesa van gaudir de la
denominació d’un vial on estaven els seus casals i palaus, la
majoria actualment assolats:

Eliminats
Forn de l’Argenter, dels Aluders, d’en Borràs, dels Cadires, Cremat, d’en Codinats, d’en Crespo, de la Mare de Déu del
Popul, de na Mascona, de na Crespa, de na Fosina, de la Llotja,
de Nàquera, de na Sayes de na Vicenta, de la Olivera, de la Parra, de Perdiguer, de la Porta Nova, de la Pietat, de les Rates, de
la Plaça de l’Herba, de la Santa Creu, de Sant Andreu, de Sant
Cristòfol, de Sant Esteve, de Sant Joan del Mercat, de Sant Joan,
Sant Miquel, de la Seca, de Solicofres i del Vidre.
Algunes retolacions varen suprimir el generic forn,
pel qual trobem algunes toponímies encara vigents: Aluders,
Cadirers, en Borràs, Pópul, i Nàquera.

Resisteixen
Les nomenclatures dedicades als Cardona, Catalans,
Crespins, Cruïlles, Exarchs, Falcons, Fenollosa, Frigola, Garrigues, Gascons, Jofrens, Ibanyes, Pineda, Ràfol, Manises, Mirasol, Mossén Femades, Mossén Sorell, na Constança, na Jordana, na Monforta, na Rovella, na Vardera, Navarros, Navellos,
Orriols, Palomar, Pineda, Proxita, Ramon de Perellós, Rubiols,
Rumbau, Valencians, Valeriola i Vidal.

Hostals
Ciutat de plena activitat comercial, industrial, artesana i política. Amb entrada i eixida de moltes persones, sempre estava falta d’hostatgeries.
Nomenclatures desaparegudes
Hostal de Blasco, de la Cadena, de la Campana, del
Coniller, de Correus, del Gall, d’en Moles, Fondo, de la Llanterna, dels Mallorquins, de la Nau, Nou, de la Parra, de los Reyes,
de Sant Joan, de Soler, de Terol.

Eliminats o canviats
Alpont, Barba, Figueroles, Jaume Balderes, Lladres,
Lluis Lleó, Madona Varroça, Mandes, Marrades, Monlleó, Montaguts, Montalvà, Mossén Albert, Mossén Barba, Mossén Bataller, Mossén Beneito, Mossén Corts, Mossén Pere Crespí, Mos-

Vigents
Hostal de Morella.
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Sant Joan Bosco - don Bosco
Pere Maça - Duc de Mandas
Próixida - Comte d’Almenara
Trinitat - Santa Trinitat
Lliri - Lliri Blau
Coeters - Pirotècnics

sén Gallach, Mossén Mascarell, Mossén Ros, Mossén Vives, Na
Verdana, Novals, Perpinyà, Pertusa, Pujades, Ribelles, Ribot,
Rosell, Salicofres, Segarra, Sellent, Solers, Torrelles i Vallessos.
Un apartat curiós és el debatut origen d’algunes
toponímies originals com les ja eliminades: carrer de l’Alfondech, Boninfant, Capsllevats, Carnicol, Chepolella, Malcuinat,
Mal Lligada, Misequins, Monagrega, Lligambé, Mostosa, Palpa
cuixes, Raposa, Sapurgeria, Tartra i Truchs.

Però el que s’emporta el premi en les retolacions és
el topònim Horta:
Els horts - l’Horta - l’Horta Nord - l’Horta Sud - Racó
de l’Horta

Encara vigents
Carrer de l’Angelicot, Avellanes, Cabillers, Cabrit, Canyet, Carrasquer, en Gall, en Plom, Espada, Pollastre, Roteros,
Transits i Zapata.
Cal considerar un bon grapat de denominacions religioses, que són presents al nomenclàtor però, actualment,
es troben al calaix de l’oblit municipal; els històrics noms de
santa Júlia, sant Bertomeu, sant Carles, sant Joan, sant Joaquim,
sant Narcís o el carrer dedicat a la Mare de Déu d’Aigües Vives,
denominació que les remodelacions urbanes han eliminat.

Toponímies respectables pel seu origen
Santiago Apòstol - Sant Jaume
Sant Pere - Sant Pere Apòstol
Mare de Déu - Mare de Déu dels Desemparats (tradició popular als municipis)
Sants de la Pedra - Santets - Sants Abdó i Senen (històriques nomenclatures i patrons d’antics municipis integrats
en la ciutat)
Rosari / Roser - Mare de Déu de Lepant (l’advocació
repetida canvià de nom, però documentalment la de Lepant
fou proclamada per St. Pius V Mare de Déu de la Victòria (amb

Algunes deficiències al nomenclàtor
En ple segle xx la falta d’assessorament històric i toponímic motivà, en algunes aprovacions de les nomenclatures, caure en l’error de la duplicació de noms. Malgrat que en
un acord l’Ajuntament de la ciutat es va disposar que no existiren carrers amb denominacions duplicades, motiu pel qual
es van canviar toponímies, algunes de les quals molt arrelades
als antics municipis que van estar integrats a València entre
finals del segle xix i principis del xx.
Posteriorment, és obvi que els assessors del consistori van duplicar-ne alguns canviant-ne d’altres.
Jo n’he pogut detectar uns quants:
La Safor - la Safor
Humanista Furió - Humanista Fadric Furió
Mare Sagrament - Santa Maria Micaela
Seders - Velluters
Baldoví - Bernat i Baldoví
Mossén Jordi - Jordi de Sant Jordi
Mossén Fenollar - Bernat Fenollar
Serrans - la Serrania
Francesc Cubells - Borrasca

el temps es van unir les advocacions)
Desapareguts o canviats a partir de la dècada de 1960
Albal, Alfarb, Almirall Mercer, Plateries de Russafa,
Arnau Johan, Artesans, Baler, Behering, Beniarjo, Benifaçà, Beniparrell, Bomba, Callao, Caney, Canonge Calvo, Carinyo, Catarroja, Ceres, Cocentaina, Cortes de Pallars, Daimús, Desert
de Les Palmes, Domenyo, Duato, Edison, Elcano, Foios, Fra Lluis
Galiana, Fuenterrobles, Galió, Garcia, Guadasséquies, Jaume
Gassull, Jaume March, Joan Bta. Comes, Junta de Murs i Valls,
Just Pastor Fuster, Macarena, Magallanes, Mallorca, Mare de
Déu d’Aigües Vives, Mare De Déu De La Vega, Maria Assér, Minglanilla, Moixent, Mola d’Ares, Montcabrer, Montgó, Moreral,
Núñez De Balboa, Olba, Oliva, Oran, Otos, Paiporta, Pare Tomàs
Serrano, Pavia, Pere Balaguer, Pérez Escrig, Pertusa, Picapedrers Llobet, Piles, Pintor Emili Sala, Portalet, Puigcampana,
Rafelbunyol, Recreo, Romeral, Talega, Vapor, Veler, Villarrubia,
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Vistabella, Xarafuel, Xeresa, Xixona (les marcades en negreta
són carrers residuals en vies d’extinció).

Alqueria de l’Arquebisbe
Alqueria del Torrater
Alqueria Tia Emília
Alqueria la Bonica
Alqueria Benlloch
Alqueria d’Olmos
Alqueria d’Acna
Alqueria Rocatí
Alqueria Frigola
Alqueria de Baix
Alqueria Enric Ortiz
Alqueria Benlloch
Alqueria Salavert
Alqueria dels Frares
Alqueria del Baró de Benidoleig
Alqueria Cabrera
Alqueria de Sant Roc

Alqueries del terme municipal de València
Les alqueries foren abundants amb terres parcel·lades
i, junt amb les més modestes construccions com les senzilles
cases i, en especial, les humils barraques, se’n poden comptar
per desenes. La majoria de les alqueries següents, que he pogut detectar mitjançant la cartografia i plànols antics, encara
existien al nomenclàtor de la ciutat de 1955. Però, a partir de
la segona meitat del segle xx la destrucció d’aquestes tradicionals construccions datades del segle xiii al segle xix fou una
constant en la secció de planimetria municipal.
Alqueria Canet
Alqueria la Torre
Alqueria de Bisarra (Burgos)
Alqueria d’Albors
Alqueria Blaya
Alqueria Marsal
Alqueria de l’Ànima
Alqueria Coco
Alqueria Molí de Pala
Alqueria Ferriol
Alqueria Cano
Alqueria Aigua Molls
Alqueria el Roig
Alqueria Pellicer
Alqueria el Portalet
Alqueria Sant Carles
Alqueria del Moro
Alqueria de la Torre
Alqueria Nova
Alqueries de Bellver
Alqueria Alta
Alqueria de Julià
Alqueria de Parcent
Alqueria de Sant Pau
Alqueria Campana

Volta del Rossinyol (Vivers)
Volta del Rossinyol (Vivers)
Partida de Teuladella
Av. de la Constitució, 270 (Racó
St. Llorenç)
Carretera de Barcelona - Camí
Alqueria Albors
Carretera de Barcelona Constitució
Carretera d’Alba, 55
Carretera d’Alba, 30
La Torre
La Torre
Camí de l’Assagador de la Torre,
41
Carretera de les Tres Creus, 210
Carretera de les Tres Creus (àrea)
Carretera de les Tres Creus (àrea)
Benicalap
Partida de Benicalap (av. Joan
XIII)
Camí Vell de Burjassot, 114
Camí Vell de Burjassot, 126
Av. de Burjassot, 232 entrada
Camí Vell de Burjassot Benicalap
Cases de Bàrcena,121
Quart extramurs
Quart extramurs
Quart extramurs
Camí Vell de Paterna - Beniferri

Alqueria Cantó
Alqueria Bondia
Alqueria Trencador
Alqueria Xarpa
Alqueria del Pi
Alqueria Badia
Alqueria Broseta
Alqueria Serrano
Alqueria Nova de Sant Josep
Alqueria del Saco
Alqueria l’Alber
Alqueria del Marquet
Alqueria Ferrús
Alqueria Alta
Alqueria Ramon Chur
Alqueria Felip
Alqueria del Pulido
Alqueria de Perolo
Alqueria Forn d’en Llopis
Alqueria del Capellà
Alqueria Cama
Alqueria Camanyas
Alqueria del Sant
Alqueria Algarin
Alqueria el Cogollo
Alqueria el Rullo
Alqueria Ballester
Alqueria de Marquet
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Beniferri
Beniferri (camí Vell de Llíria)
Beniferri (Mestre Rodrigo)
Beniferri-Benicalap
Camí Vell de Torrent, 27-43
Camí Vell de Torrent, 18
Camí Vell de Torrent, 16
Camí Vell de Torrent, 127
Camí Vell de Torrent
Camí Vell de Torrent
Camí Vell de Torrent
Camí Vell de Torrent
Camí Vell de Torrent
Camí Vell de Torrent
Patraix
Carrer Torres-Torres, 3
Carrer de Velázquez / Lluís
Lamarca
Carrer de Velázquez / Lluís
Lamarca
Av. del Cid, 64 (carrer Germans
Rivas)
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí d’Algarín
Camí d’Algarín
Camí d’Algarín
Camí de Montcada
Camí de Montcada, 335
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Alqueria Carrucha
Alqueria Casany
Alqueria Marco
Alqueria Canamises
Alqueria del Paella
Alqueria Salvador Puchades
Alqueria de Lluna
Alqueria Cachap
Alqueria del Guerra
Alqueria d’Alabau
Alqueria de Falcó
Alqueria Fonda
Alqueria Rafelo
Alqueria Fabonet
Alqueria Tallarós
Alqueria Mitjeta
Alqueria Comes
Alqueria Lagartijo
Alqueria Sanderes
Alqueria Mataporcs
Alqueria del Rata
Alqueria Alabau
Alqueria de Mas
Alqueria de Nino
Alqueria de Pino Hermoso
Alqueria Anna
Alqueries de Sant Joaquim
Alqueries de Sta. Anna
Alqueria de la Campaneta
Alqueria Casa el Nano
Alqueria de Gilet
Alqueria Isidor
Alqueria La Sirena
Alqueria del Foraster
Alqueria Barberà
Alqueria de Bandera
Alqueria Colomer
Alqueria del Roig
Alqueria Torrijos
Alqueria de Vicent Martí
Alqueria del Rei
Alqueria de Gordó
Alqueria del Tio Colom
Alqueria Peporro
Alqueria Nelo el xurro
Alqueria de la Marquesa
Alqueria Burgos

Camí de Montcada, 142-167
Camí de Montcada, 168
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Camí de Montcada (àrea)
Assagador de Poble Nou
Camí de Benifaraig - Montcada
Camí de Carpesa - Montcada
Camí de Carpesa - Montcada
Camí de Carpesa - Montcada
Camí de Carpesa - Montcada
Camí de Carpesa - Montcada
Camí de Carpesa - Montcada
Camí de Carpesa - Bonrepòs
Camí de Carpesa - Borbotó
Carretera de Borbotó
Carretera de Borbotó
Carrer d’Agullent - Pl. de la Mare
de Déu de Montiel
Camí Nou de Carpesa, 14
Carretera de Barcelona, 310
Carretera de Barcelona
Carrer Ferrer i Bigné, 48
Carrer Ferrer i Bigné, 2
Carrer Ferrer i Bigne - Godella
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí del Pouet de Campanar
Camí Molí de St. Pau - Campanar

Alqueria del Rei
Alqueria de Figueroles
Alqueria de Raga
Alqueria Pujades
Alqueria Giner
Alqueria de Ricós
Alqueria dels Frares
Alqueria el Xufa
Alqueria de Persona
Alqueria de Lleonart
Alqueria de Valero
Alqueria del Pelegrí
Alqueria de Valls
Alqueria la Coleta
Alqueria dels Xiprers
Alqueria de Mossén Povo
Alqueria Burgete
Alqueria Llopis
Alqueria del Fabanet
Alqueria Real
Alqueria Rocatí
Alqueria dels Frares
Alqueria de Baix
Alqueria de Coma
Alqueria de Bartol
Alqueria Maroto
Alqueria Frigola
Alqueria Xirivelleta
Alqueria Conca
Alqueria el Caragoler
Alqueria Mandingorra
Alqueria del Ric
Alqueria de Gasparo
Alqueria Micheta
Alqueria de Paco
Alqueria del Baró
Alqueria el Xiquet de l’Aguela
Alqueria de Boquera
Alqueria del Gordo
Alqueria Nova
Alqueria Soler
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Camí Molí de St. Pau - Campanar
Camí Molí de St. Pau - Campanar
Camí Molí de St. Pau - Campanar
Camí Molí de St. Pau - Campanar
Tendetes de Campanar
Camí del cementeri de
Campanar, 10
Partida de Dalt de Campanar
Partida de Dalt de Campanar
Partida de Dalt de Campanar
Partida de Dalt de Campanar
Partida de Dalt de Campanar
Camí de Campanar
Camí de Campanar
Camí Vell de Campanar
Carretera Nova de Paterna, 56
Carretera Nova de Paterna, 87
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Av. del Primat Reig, 53
Gaspar Aguilar - C.N. de Picanya
Camí Nou de Picanya, 53
Camí Nou de Picanya, 81
Camí Nou de Picanya
Camí Nou de Picanya
Camí Nou de Picanya
Camí Nou de Picanya
Camí Nou de Picanya
Camí Nou de Picanya
Camí Nou de Picanya (camí
Caragoler)
Camí Nou de Picanya (camí
Caragoler)
Camí de Mandingorra - Patraix
Camí de Mandingorra - Patraix
Carretera Benifaraig - Montcada
Carretera Benifaraig - Montcada
Benifaraig - Camí Fondo de
Montcada
Carretera de Benifaraig - Senda
Barraques de Castelló
Carretera de Benifaraig - Séquia
de la Filà
Senda de Benifaraig
Benifaraig
Carretera de Picassent, 15
Carretera de Picassent - Pare
Ferris
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Alqueria de la Torre
Alqueria dels Corsets
Alqueria d’Asnar
Alqueria la Torreta
Alqueria Antequera
Alqueria de Giner
Alqueria el Bitxo
Alqueria la Closa
Alqueria d’Alba
Alqueria Benimasot
Alqueria el Pasiego
Alqueria Forn de la Sola
Alqueria del Cachorro
Alqueria Nofre
Alqueria Sardina
Alqueria Catalinos
Alqueria del Volante
Alqueria de la Torreta
Alqueria Pixarroda
Alqueria del Poll
Alqueria del Sucrer
Alqueria de Moncayo
Alqueria del Poblet
Alqueria del Volante
Alqueria la Torreta
Alqueria Calabaza
Alqueria de Roca
Alqueria del Ros
Alqueria de Sabater
Alqueria de la Torreta
Alqueria Valero
Alqueria de la Font
Alqueria Tatay
Alqueries de Cuenca
Alqueria la Palma
Alqueria Coll
Alqueria Farinós
Alqueria Bayarri
Alqueria de la Estrella
Alqueria la Bomba
Alqueria Montanyana
Alqueria Goreti
Alqueria Barrinto

Camí del Saboner
Russafa - Carrer Dénia
El Castellar
El Castellar
Caminot, 29 (partida les
Veròniques)
Camí Vell de Picassent
Camí Vell de Picassent
Camí Vell de Picassent
Camí de Picassent, 22
La Torre - Forn d’Alcedo
Camí de Forn d’Alcedo,8
Camí de Malilla (àrea)
Carretera de Malilla, 207
Carretera de Malilla
Carretera de Malilla
Carretera de Malilla
Carretera de Malilla
Camí de Castellar, 91
Carretera del Molí de la Pala, 30
Carretera Real de Madrid, 323
Carretera Real de Madrid, 355
(Jardí del Túria)
Carretera Real de Madrid
(entrada)
Camí Vell de Malilla
Camí Vell de Malilla
El Castellar
El Castellar
Carretera de l’Alqueria del
Sucrer, 1
Carretera de les Tronaes, 134
Av. Jesús Morante Borràs, 157
Carretera del Castellar, 70
Camí d’Algirós, 27
Camí Vell del Grau
Senda de Carmona (Fondo del
Grau)
Camí de Vera, 24
Partida de Vera
Partida de Vera
Partida de Vera
Camí de Farinós
Camí de Marxalenes
Camí de Marxalenes,7
Marxalenes
Marxalenes
Marxalenes

Alqueria de Ferrer
Alqueria Clavell
Alqueria Cremà
Alqueria Nova
Alqueria Lloquet
Alqueria el Grande
Alqueria Ventura
Alqueria Cardona
Alqueria Olmos
Alqueria Pont de Baranes
Alqueria del Real
Alqueria Casa Clemente
Alqueria el Burro
Alqueria Moret
Alqueria Ros
Alqueria Moncayo
Alqueria de Ruiz
Alqueria del Rellamp
Alqueria dels Balcons
Alqueria Almela
Alqueria de Rico
Alqueria del Fiscal
Alqueria del Brosquil
Alqueria del Saboner
Alqueria d’Artés
Alqueria Sorrilla
Alqueria Cano
Alqueria del Sucrer
Alqueria de la Misericordia
Alqueria de Coltell
Alqueria Cardona
Alqueria del Fabero
Alqueria el Roll
Alqueria de l’Arquebisbe
Alqueria del Canonge
Alqueria Caguetes
Alqueria de Jeroni
Alqueria Carabassa
Alqueria del Barbut
Alqueria Tio Sixto
Alqueria del Mig
Alqueria Bondia
Alqueria Burguet
Alqueria de Pontons
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Camí de la Campaneta
Camí Molí de la Campaneta
Camí Vell d’Alboraia
Camí Vell d’Alboraia
Camí Vell d’Alboraia
Camí Vell d’Alboraia, 37
Camí Vell d’Alboraia
Carrer d’Emili Baró - CN
d’Alboraia
Ceramista Ros
Carretera d’en Corts, 35
Carretera d’En Corts, 146
Carretera d’en Corts
Carretera d’en Corts
Carretera d’en Corts
Carretera d’en Corts
Carretera Real de Madrid
Carretera Real de Madrid - la Torre
Carretera Real de Madrid - la Torre
Rambla / Sant Marcel·lí
Rambla / Sant Marcel·lí
Camí Pou d’Aparici
Camí Pou d’Aparici
Camí Molí de les Fonts
Carretera Font de St. Lluís
Fonteta de Sant Lluís (àrea)
Fonteta de Sant Lluís (àrea)
Camí de l’Assagador de la Torre
Camí de l’Assagador de la Torre
Camí Fondo del Grau
Camí de Penya-roja (Fondo del
Grau)
Camí de Penya-roja (Fondo del
Grau)
Camí de les Moreres
Camí de les Moreres
Camí Vell de Llíria - Beniferri
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Camí Vell de Paterna
Camí de Patraix
Camí de Patraix
Camí de Patraix

Aproximació a la toponímia urbana de la ciutat de València

Alqueria Tota
Alqueria Massamardà
Alqueria l’Alber
Alqueria Alta
Alqueria del Retor
Alqueria del Soldat o del Pilar
Alqueria Badia
Alqueria del Rullo
Alqueria de Gota
Alqueria Caballero
Alqueria del Cavall
Alqueria Isidoro
Alqueria Marianet
Alqueria de Ferrer
Alqueria Terrassa
Alqueria Casanana
Alqueria Ferrer
Alqueria la Puríssima
Alqueria el Clavell
Alqueria del Cocolla
Alqueria de Tonet
Alqueria Caragol
Alqueria Xirivella
Alqueria de la Perrina
Alqueria la Blanca
Alqueria del Corralon
Alqueria Quintin
Alqueria de Ximo
Alqueria Pepin
Alqueria Xirivelleta
Alqueria Bartol
Alqueria Ponsa
Alqueria Roca
Alqueria de Roca
Alqueria de Lluna
Alqueria Solatge
Alqueria Marxalen
Alqueria Rafelo
Alqueria Fesol
Alqueria PaluT
Alqueria Conilla
Alqueria Merdero
Alqueria del Gat
Alqueria de Boquera

Carretera de Barcelona Constitució
Carretera de Barcelona Constitució
Camí de Borbotó
Camí de Borbotó
Camí de Borbotó - Massarrojos
Camí de Borbotó - Massarrojos
Assagador de Poble Nou
Camí Vell de Godella (àrea)
Camí Vell de Godella (àrea)
Av. Catalunya (àrea)
Séquia de la Mosquera
Camí de Benifaraig
Camí de Benifaraig
Camí de la Campaneta
Carretera de l’Alqueria de la
Campaneta - Orriols
Camí del Molí de la Campaneta
Camí del Molí de la Campaneta
Camí del Molí de la Campaneta
Camí del Molí de la Campaneta
Camí de les Barraques de Lluna
Assagador de la Baixà dels Bous
Carretera de la Perrina (Tres Creus)
Carretera de la Perrina (Tres Creus)
Carretera de la Perrina (Tres Creus)
Carretera de la Perrina (Tres Creus)
Carretera de la Perrina (Tres Creus)
Carretera de la Perrina (Tres Creus)
Alqueria el Grill
Camí de l’Alqueria d’Aiguamolls
Camí d’Andarella
Camí Vell de Torrent
Camí Vell de Torrent
Camí de Picanya
Camí de Picanya
Camí Vell de Burjassot
Camí Vell de Burjassot
Camí del Calvari (Carpesa)
Camí del Calvari (àrea)
Camí del Calvari (àrea)
Camí del Calvari (àrea)
Camí del Calvari (àrea)
Carretera Borbotó - Massarrojos
(àrea)
Barraques de Castelló
Senda de Benifaraig

Alqueria del Pallasso
Alqueria Machancoses
Alqueria Antonio
Alqueria de la Torreta
Alqueria Català
Alqueria dels Almenars
Alqueria Hort dels Monjos
Alqueria Català
Alqueria Mencheta
Alqueria de les Creus
Alqueria del Morro
Alqueria de Serra
Alqueria del Coche
Alqueria del Sac
Alqueria Coll
Alqueria el Rull
Alqueria el Polisero
Alqueria de Terrola
Alqueria Fava
Alqueria Valero
Alqueria la Palmera
Alqueria del Pi o del Xiprer
Alqueria de la Torreta
Alqueria el Sech
Alqueria les Creus
Alqueria Giner
Alqueria de Sorli
Alqueria la Palmera
Alqueria del Pi o del Xiprer

Horta de Carpesa
Horta de Carpesa
Horta de Carpesa
Camí Vell de Benimaclet
Camí Vell de Benimaclet
Camí Vell de Benimaclet
Camí Vell de Benimaclet
Camí Vell de Benimaclet
Camí Vell de Benimaclet
Camí Vell de Benimaclet
Camí de les Fonts - Benimaclet
Carrer de les Fonts, 7; Vera Benimaclet
Partida de Vera
Partida de Vera
Camí de Vera - Av. Catalunya
Camí dels Anouers
Camí Roseta la Florista
(Montolivet)
Camí d’Algirós
Camí d’Algirós
Camí d’Algirós, 32
Camí del Cabanyal, 6
Carrer Blasco Ibáñez (actual)
Carrer Blasco Ibáñez (actual)
Camí del Cabanyal, 36
Camí del Cabanyal
Camí del Cabanyal
Camí del Cabanyal (Blasco Ibáñez)
Camí del Cabanyal (Blasco Ibáñez)
Camí del Cabanyal (Blasco Ibáñez)

Cal sumar-ne altres que no figuren en les guies oficials com les alqueries de l’Alguacil, de la Bailesa, de Cordeta,
de Curiel, de l’Ermità, de la Farga, de Flora, de les Llimeres, de
Marinet, de Morera, del Morro, de Mos o la de Vicent Lloris, i
moltes més.
Un exemple d’algunes de les grans propietats és la
del comte de Parcent, propietari de diverses alqueries: la del
camí de Mislata, al camí Vell de Grau (2); a Beniferri, altres 2,
i la de Campanar. Altres famílies, no poques, mantenien en
generacions altres alqueries importants. Està documentat que
els que treballaven les terres eren arrendataris; amb el temps
algunes passaren a petits propietaris.
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Aquesta relació no dona compte de totes les alqueries que encara hi havia al segle xix. Però cal tindre present
que aquest estudi és un reduït compendi de la rica toponímia
de la ciutat i la seua extensa horta on va existir una gran
profusió de cases d’obra i, sobretot, de barraques, lamentablement en plena extinció.

Braç d’Algiróç: molins de Bas, de Pilares / Peguera, de
Huguet, de la Trinitat, de Penya-roja i de Saposa.
Tormos
Molins de Benimamet i de Llovera
Braç de Benicalap: molins de Burjassot, de Canyars
- Carpesa, de Pallús / del Raig / Vídua de Planes i
del Salt.

Molins
La implantació dels molins, aprofitant el curs de les
séquies, també ha estat abundant. La majoria estaven especialitzats en la farina o l’arròs. La revolució industrial els va
deixar en desús i romangueren abandonats, per la qual cosa
en l’actualitat pràcticament han estat assolats i el seu sòl
convertit en àrea urbana. Molts dataven de l’època medieval.
Agrupats per séquies hi havia els molins següents:

Favara
Braç de la Gàbia: molins de Pala i de la Closa / Gàbia, de Rodenes i de Vintimilla.
La Rambleta: molins de Tell, de la Creu Coberta, de
les Monges, d’en Blanc i de Simó / Fonteta.
Séquia del Rei: molins de Benlloc / Bonjoc, de les
Fonts, de la Misericòrdia, de Nou Moles / Çanoguera / l’Olm i d’en Valls.
Braç de Jesús: molins de Jesús, Rodenes, Navarrete,
Paredes, Sedaví, Catarroja i Benetússer.

Reial de Montcada
Molí de Bonay.
Rascanya
Campanar: molins de St. Pau i del Sol.
Branca Font de Carpesa: molins d’Estenaga i d’en
Blanch.
Marxalenes: molí de la Torreta.
Carretera de Barcelona. Braç de Sant Miquel: molí
de Montanyana / Sant Miquel.
Carretera de Barcelona: molí de Planes / Prósper.
Orriols. Braç del Martell: molins d’Alboraia, de la
Barraca del Mar, d’Orriols, de Serra i de Navarro.
Séquia de Vera: molins de Farinós, de Vera i de Jamba.

Rovella
Molins de la Corona, de na Rovella, de la Morera /
Orfes de Sant Vicent, de Russafa / Ríos, del Vall i
del Codonyer.
La Punta - séquia Fabiana: molins d’Alexandre i de
la vídua d’Alamar.
Quart
Branca de Faitanar: molins de Calçot, de la Campaneta, de la Creu, del Poblet i de Mislata.

Mestalla
(segons Borrull, arriba a tindre 22 molins)
Molí Nou o de la Saidia.
Braç de Petra: molins dels Frares, de Sant Josep, del
Comte, de la Marquesa i de Sant Vicent, i al Poble Nou: molins d’Orellana / Bueso, de l’Horta, de
l’Esperança / Palomar i dels Alters.
Braç de la Rambla: molins de Vilacampa, de Rams,
de Taronger.

Mislata
Molins de Picó / Bigot, de Xirivella, de la Creu, de
l’Hortolà, de Sancho López Albero i els de Falaguera, d’Alforra, Pere Robau i d’Arnau Ferrer.
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Participen: Maria Josep Arayo (tècnica de l’Ajuntament de
Vinaròs), Cèsar Mateu (tècnic de l’Ajuntament d’Almassora),
Vicent Santamaria (tècnic de l’Ajuntament de Cocentaina) i
Maria Àngels Sempere (tècnica de l’Ajuntament de Santa Pola)

es: Policia, Urbanisme, Registre, associacions veïnals i culturals
que hem de sumar i dur a un camí conjunt.
Santamaria: De costa o d’interior, tots tenim problemes. En
el nostre cas, la castellanització de molts topònims; la normativització també, pose per cas els acabats en -ada i -ador
com la Boronada [la boRoná] i el problema afegit del topònim
major i la forma *Concentaina, amb una ene impròpia, que
ocasiona milers d’errors. Hem de mantindre els topònims que
tenim des de Jaume I, especialment els vinculats a les senderes, que hem de digitalitzar, abans que es perden, perquè ens
quedem sense els majors. La nostra tasca és donar a conéixer
els noms tradicionals.

Modera: Agnés Talaia (tècnica de l’Ajuntament de Mislata)
Coordina: Immaculada Cerdà (acadèmica de l’AVL)

Cerdà: Moltes gràcies per atendre la petició de l’Acadèmia en
un temps complicat que ens ha obligat a variar el format i,
de presencial, convertir-lo en virtual. La connexió ens permetrà la màxima interacció possible amb els mitjans electrònics.
Hem establit tres rondes de preguntes i començarem per la
primera.
Talaia: Quin és el problema relacionat amb l’onomàstica amb
què us enfronteu més habitualment?

Mateu: Encara n’hi ha d’altres: la pressuposició que tot és traduïble, que el topònim és una seqüència que es pot traduir.
Des del segle xix ja es va obligar a esta adaptació, que el franquisme va augmentar de forma brutal. A més, per economia,
van desapareixent les preposicions medials i els articles.

Arayo: Per a nosaltres hi hagué un punt d’inflexió el 2008,
quan Vinaròs aprovà el Reglament de Toponímia Local, perquè
ens donà eines normatives. Un dels problemes en un municipi
de costa com el nostre és l’urbanisme nou: com regular, com
donar nom als carrers nous. Partíem del Reglament de Normalització Lingüística, de 1997, que deia que la retolació dels
carrers s’havia de fer en valencià, però res més, i necessitàvem
més normativa local; perquè la toponímia afecta moltes àre-

Sempere: Hem de distingir-ne dos: l’anàlisi dels problemes toponímics i els problemes que tenim com a oficina quan volem
interferir en eixa toponímia. Per a mi, el problema més greu és
que no tenim pes. Hem pogut fer alguna proposta aprofitant
una associació cultural o, amb la subvenció de Conselleria, intervindre en la retolació. El nostre Reglament de Normalització
Lingüística és de 1991, i indica que la toponímia és en valencià
i que es pot retolar en valencià i en castellà. En 2016 hi hagué
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una moció de toponímia local perquè incloguérem els criteris
de l’Acadèmia. Personalment, m’ha dolgut molt veure com, en
el boom urbanístic, la torre de Pep o torre Escaletes s’ha convertit en la torre del Moro per la intervenció d’un promotor que
està desfent un topònim tradicional consolidat.

en Darremur de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación i el carrer de l’Alcora que, en incorporar-hi el nom de
la patrona, ha quedat així d’estrany: carrer de Santa Quitèria
(l’Alcora). També he de reconéixer que comptem amb un expert de reconegut prestigi com és Jesús Bernat.

Talaia: Vull afegir que hem de saber fins on arriben les nostres
competències democràtiques. A Mislata tenim racons i és molt
curiós que en un poble amb només el 8% de la població valencianoparlant es manté el genèric en valencià, no es castellanitza. Nosaltres no tenim reglament de normalització ni de toponímia. Sí que tenim el nomenclàtor en valencià; però si l’Institut
Nacional d’Estadística no té el nom del carrer en valencià, no es
podrà traure el certificat censal o d’empadronament. Hem de
recordar que les urbanitzacions no són competència municipal.
En molts casos, ens demanaran un informe, consultarem amb
l’Acadèmia i suggerirem, és l’únic que podem fer.

Sempere: Quan vaig plantejar el tema de crear una comissió
a Santa Pola, em digueren que aquesta hauria de ser consultiva, no vinculant. Afortunadament disposem també d’un
expert, Antoni Mas, autor del llibre Toponímia de Santa Pola,
que va editar l’Ajuntament i que totes les corporacions han
consultat, en alguna ocasió, quan han tingut dubtes; però al
final, la decisió és política.
Santamaria: Cocentaina té Reglament de Normalització,
però no de Toponímia. El meu assessor és Francesc Jover.
La nostra microcomissió de toponímia enguany té previst
aprovar el Nomenclàtor. Hem tingut una iniciativa ciutadana d’afegir el nom tradicional al costat del nom oficial.
Trobe una gran dificultat a l’hora de trencar les baules de
la cadena que es crea quan rebateges un topònim; com ha
fet ara una entitat bancària que diu que es troba ubicada
al «paseo del Condado», en comptes del topònim oficial de
passeig del Comtat.

Arayo: És molt important tindre el reglament de toponímia perquè evita molts dels problemes que heu descrit. Si
el reglament diu que qualsevol acció ha de dur un informe favorable de la Comissió de Toponímia estem fent que
alguns canvis no siguen tan lliures. En el Reglament de Vinaròs sí que es regulen els noms de les urbanitzacions.
Les administracions supralocals (AVL i Conselleria) haurien
de fomentar que s’adoptaren reglaments de toponímia local;
com es va fer al seu dia amb els reglaments de normalització
lingüística, quan ens facilitaren models.
Resol molts problemes si fas una llista de noms oficials
de vies públiques, que s’ha de comunicar a tots els departaments,
a l’Ajuntament i, a més, a l’INE, a Cadastre, a Trànsit, al Registre
de la Propietat, a Correus, a l’Agència Tributària, al Labora, a Justícia, la Guàrdia Civil, notaris, bancs i caixes... Pel que fa al nom de
Vinaròs, és oficial en valencià des de 1980, amb tot, hem de fer
campanyes com «Som de Vinaròs» per tal de recordar-ho a les
administracions, que tenen l’obligació de fer servir el nom oficial.

Talaia: Per què els polítics tenen tanta resistència a admetre
els endònims i s’estimen més posar noms de persones o d’elements que siguen representatius dels valors del seu partit?
Sempere: A Santa Pola hi ha hagut dos èpoques: al franquisme, els carrers canviaren de nom. En la primera corporació democràtica es restituïren amb tan bon criteri que recuperaren
els endònims. Així la plaza del Caudillo tornà a ser la Glorieta.
Fa un parell de legislatures, es va actuar de manera diferent
quan es va voler canviar el carrer Victòria tot pensat que al·
ludia al franquisme. Se’ls va explicar que es tractava del nom
del vaixell que va dur al rei que va nomenar vila a Santa Pola.
Sort que contactaren amb un expert.

Mateu: A Almassora sempre he sentit un reconeixement absolut al treball de l’oficina. En quasi totes les ocasions ens
han demanat informes i ens han fet cas; llevat d’uns pocs casos, els dos més cridaners són: Darremur que han convertit

Cerdà: Crec que si no t’ho creus, no paga la pena que encetes
el procediment; però encara que siga consultiva ja ens dona
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un altre valor; pel fet de ser participativa, més democràtica.
Qualsevol canvi, després d’aprovar-lo, has de promoure’l i necessites la complicitat de molts sectors. És una sort comptar
amb experts locals però de vegades no és prou. Els polítics
han de veure que un reglament de toponímia, una comissió
de toponímia, els estalviarà problemes. En crear una comissió,
compartixes les responsabilitats també.
Una resposta a la teua pregunta, Agnés, pot ser els
prejudicis cap als endònims, cap a noms que considerem
massa senzills, una mirada un poc prou acomplexada, si m’ho
permeteu.
Ara estem en una segona transició amb la democràcia participativa, la Llei de la Memòria Democràtica, la visibilització de les dones i comencen a fer-nos nosa altres noms,
més enllà dels estrictament vinculats al franquisme, també
els lligats a l’imaginari franquista, com explica el cas del carrer
Victòria de Santa Pola, o Lepanto, el Cid o la profusió d’hagiotopònims. Són problemes que tenim en comú, i com els
podem atendre?

gar-nos-en un de tradicional per a posar-ne un dels que impulsem en el segle xxi.
També en tenim a punt per a posar noms de dones
vinculades a l’ensenyament i a la nova escola, però on els posem?
Quant a la pregunta de si és un bon moment per a
fer-ho, sí que ho és; per a qui no vol, sempre serà un mal moment. El moment és ara.

Santamaria: Tenim el problema real que no s’edifica, no tenim carrers nous i tinc una llista de noms pendents cada vegada més llarga. S’han fet servir sèries, una cosa molt asèptica,
i ara no tenim espais per a rebatejar.

Talaia: Miquel Navarro té un carrer dedicat a Mislata i és ben
viu. El 2015, a propòsit de la Jornada de Toponímia de l’AVL,
vaig fer un estudi de l’assignació per sexes: el 87% dels carrers
està dedicat a hòmens i només el 13% a dones. El Consell de
les Dones ha preparat una llista amb noms de dones a qui caldria dedicar un espai, moltes de les quals encara estan vives.

Cerdà: Com per a plantar un arbre, el millor moment fou fa
quaranta anys, el segon millor moment és ara. S’ha perdut
l’ocasió provocada pel boom urbanístic i s’han optat per sèries desafortunades. I ara què fem? Si no hi ha carrers nous, és
una bona decisió condemnar a l’extraradi a persones que vols
dignificar?, potser és millor dedicar-los altres espais més cèntrics? I encara una pregunta més: quants anys han de passar
des de la mort de la persona per a dedicar-li un espai? Si és
que convenim que no és una bona decisió dedicar un topònim
a una persona viva.

Mateu: Nosaltres hem sigut molt reticents a les sèries si no
és que el territori les permetia; com ara sèries dedicades als
conreus o les classes de reg. Però també tenim queixes com la
de l’empresa que s’ha instal·lat en la senda dels Lladres i pretén que li canviem el nom i no ho farem. Quant a la memòria
històrica, hi ha, com diu Imma, molt de franquisme de segona
fila, vinculat a les glòries imperials: cardenal Cisneros, Trafalgar
o alguns disfressats com en el cas de l’almirall Cervera, que
hem rebatejat com a Cervera del Maestrat i no perquè l’almirall meresquera el canvi —el personatge fou un militar de la
guerra de Cuba—, sinó perquè el carrer estava dedicat al vaixell que duia el seu nom i que va bombardejar la nostra costa.
Si ho mirem, hi ha molt pocs noms de dones i són
quasi totes de santes i de marededeus. Eixes eren les dones
del règim, ni tan sols hi ha noms de dones falangistes, i estos carrers semblen intocables; en canvi, sí que podem carre-

Arayo: Jo soc partidària que, amb excepcions molt concretes com va passar amb el carrer dedicat a Carles Santos a
Vinaròs, les vies públiques no porten nom de persones vives.
En la llista oficial de vies públiques aprovada pel Ple tenim
una columna amb el nom abreviat que és el que s’hauria de
fer servir, per exemple, en plànols.
Quant al Nomenclàtor en línia de Vinaròs [http://
www.nomenclator.vinaros.es], incorpora un cercador que enllaça amb el geolocalitzador i la informació de la denominació
oficial, la data d’aprovació, la classificació, el significat i els
noms anteriors.
El significat dels topònims és una part important que
s’ha de treballar perquè la gent s’interessa molt en això, també de l’etimologia dels topònims majors.
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També vull indicar que la composició de la Comissió
de Toponímia té un representant polític (l’alcalde o la persona
que es delegue), un tècnic de l’Arxiu, la tècnica de Normalització, un tècnic d’Urbanisme, un membre del Consell Vinarossenc de Cultura, i compta també amb l’assessorament de
persones expertes en toponímia local i de la tècnica del Padró.
Tenim regulat que per a fer un canvi s’ha de tindre un
informe favorable de la Comissió, un informe vinculant. Pel que
fa a la democràcia participativa, és molt important però pot
provocar errors. Nosaltres tenim el carrer de l’Aladroc i el carrer
del Seitó, per voluntat veïnal, i no en tenim del Llangostí. La proposta ha de ser tècnica o almenys ha d’haver-hi un filtre tècnic.
Pel que fa a la correspondència entre sexes, tenim 77
dedicats a hòmens davant dels 6 dedicats a dones (religiosos
a banda).

hi participava molt, el problema era que la majoria dels malnoms són pejoratius. Una campanya que em preocupa i per a
la qual voldria la col·laboració de l’Acadèmia és la dels punts
orogràfics del terme. S’estan perdent els noms de barrancs,
rius, fonts..., hem d’evitar la desaparició dels orònims. Intentem mantindre’ls usant-los.
Cerdà: Potser la realitat augmentada pot ajudar, perquè duem
la informació del nomenclàtor a l’exterior. El Nomenclàtor de
Vinaròs és una eina molt interessant per a vincular la població
amb els topònims. Potser, si coneixes qui va ser la persona a
qui va dedicat el teu carrer establisques un lligam impossible
d’una altra manera, o tot el contrari. Recordem el canvi de
nom del carrer Marco Merenciano, el delator del rector Peset,
per Félix del Río, un activista creador de l’associació de veïns
del barri de Torrefiel.

Sempere: Crec que es necessita tindre un temps suficient per
a fer la valoració de la persona. Veure quins mèrits tenen més
enllà d’haver nascut a la població. En el nostre cas, es volia
donar nom a un col·legi amb la primera santapolera que fou
mestra i ella no volia per pudor.
Pel que fa al nostre topònim major, no s’ha traduït
mai, potser per ignorància de no saber que és un topònim en
valencià. Però la veritat és que és molt estimat, fins al punt
de preferir-lo per donar-li nom al primer institut i evitar la
proposta del nom d’Ausiàs March.

Mateu: El canvi del topònim Almassora va ser molt senzill i
acceptat de bon grat; però encara tenim alguns casos com ara
l’empresa d’autobusos Castelló-Almassora. Ací, la campanya
és una carta, contundent, que acostuma a ser suficient.
Però jo propose de fer-ne una amb Open Street Maps,
un programari de codi obert, col·laboratiu, amb supervisions
d’experts i que corre per davall de moltes aplicacions. La meua
proposta és que ens hi activem, l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua ja està en relacions amb ells, ara cal incorporar-hi
l’Institut Cartogràfic Valencià i tindre tots clar que cal que els
ajuntaments retolen en valencià perquè l’aplicació responga.
I l’altra campanya que propose és fer una evangelització dels Criteris per a la fixació de la toponímia valenciana.
Es poden fer cursos curts, jornades amb els ajuntaments i formar especialment a les persones que no són tècnics lingüístics, com ara la gent d’Urbanisme.

Santamaria: A Cocentaina en tenim un dedicat a Clara Campoamor i un altre a Gabriela Mistral, però necessitem un impuls. Aprofite per a felicitar Maria Josep Arayo i el treball magnífic del Nomenclàtor.
Cerdà: Passem a la tercera ronda de preguntes. Parlem ara
de campanyes que heu impulsat o que vos agradaria fer i,
una cosa molt important per a nosaltres, quin paper voleu
que vos faça l’Acadèmia?

Talaia: Cal que també els polítics tinguen formació en toponímia perquè són ells els qui prenen les decisions. Són ells els
qui han de tindre la informació.

Santamaria: El Nomenclàtor de Vinaròs ja és una campanya. Jo me l’apunte. Nosaltres féiem un programa de ràdio
de trenta minuts on incloíem la secció «I tu, de qui eres?»
un microespai de deu minuts dedicat als malnoms. La gent

Sempere: Estic d’acord amb Cèsar. Les nostres campanyes
són molt més modestes i jo les centre en el deute que tenim
amb els nostres autors. Em dol especialment el cas d’Ausiàs
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March que, per dos vegades, se li ha negat el nom: institut i
escola d’adult. Vull reprendre esta campanya i hi afegiré Carmelina Sánchez-Cutillas, com ens heu demanat des de l’Acadèmia, perquè m’agradaria que les escriptores i els escriptors
que han sigut Escriptor de l’Any tingueren carrer.
Arayo: Un parell de coses: quan el Ple adopta un acord és molt
agraït, però si no s’executa, només fem una llista de noms de
carrers pendents. No hem demanat un carrer per a Carmelina Sánchez-Cutillas perquè encara tenim pendent fer realitat
el de Matilde Salvador, entre d’altres. Vull donar-vos les gràcies per les vostres paraules cap al Nomenclàtor, les nostres
campanyes són per a fer-ne difusió i recuperar els topònims
que han desaparegut. En això tenim un problema i necessitem
l’ajuda de l’Acadèmia: a l’Ajuntament no tenim experts. Necessitem que l’AVL fomente l’interés per la toponímia. Agraïm
l’ajuda que sempre ens presteu però tenim problemes com
ara posar nom a cales i platges noves que no tenen un endònim i necessitem una opinió experta per a establir un criteri
que tots hàgem de seguir.
Talaia: Compartisc les necessitats d’assessors en toponímia.
Nosaltres hem tingut també un programa de ràdio, articles en
el butlletí d’informació municipal... Ara Mislata està centrada
en la participació ciutadana i ens calen mirades expertes.
Cerdà: del 6 al 16 de juliol, a la Casa Fuster de Sueca, tindrem
un curs d’Onomàstica, homologat pel CEFIRE precisament
destinat a fomentar l’estudi i les aplicacions pràctiques de
l’onomàstica, tenint en compte que és una matèria curricular
en Secundària. A més, i també en resposta a les necessitats
que ha plantejat Maria Josep Arayo que no són úniques, per
descomptat, els dies 3 i 4 de desembre hi haurà la Jornada
d’Onomàstica de 2021 dedicada a la talassonímia. Potser,
Maria Josep, aquelles cales sí que tenen nom, però només el
coneix la gent de la mar.
Moltes gràcies novament per la participació i l’interés. Malgrat les circumstàncies adverses, intentarem fer la
Jornada d’Onomàstica de 2020, més reduïda però presencial
el dia 25 de setembre a Castelló de la Plana on exposarem
les conclusions de la taula redona. Que tinguem molta salut!
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Propostes de l’AVL davant de la tria de noms i de la retolació
dels carrers dels municipis valencians

Els noms dels carrers, places, polígons, urbanitzacions, etc., formen part del paisatge lingüístic de les poblacions valencianes; s’han creat a través de la història per a
designar, referir, situar i particularitzar un element concret i
específic que s’ha originat per factors geogràfics (situació de
l’espai), socials (manera de veure la vida), històrics (a causa
d’avatars transcendents) i polítics (degut al pensament o a la
ideologia dominant en cada època).
Cap nom no és casual, ja que respon a una motivació
i un significat determinats, és a dir, que és la forma d’expressar lingüísticament la idea que un individu o la col·lectivitat
té d’un lloc: és una informació codificada sobre el paisatge on
s’ubica i de l’imaginari a partir del qual es construïx. Per tant,
és una font de coneixement i d’amor pel territori. Els noms
són la nostra memòria històrica més directa i contínua, que
ens parla de la conformació del paisatge cultural des de l’Edat
Mitjana fins a l’actualitat.
Així mateix, amb el mateix valor que la toponímia
rural, els noms dels carrers d’un municipi formen part del patrimoni cultural immaterial valencià. Per això, s’ha de protegir
potenciant els noms col·lectius històrics davant dels noms circumstancials originats pel sentiment de pèrdua de personatges, d’homenatges a correligionaris o causats per les modes.
Com en el cas dels noms de les partides (rius, muntanyes,
construccions humanes) la documentació mostra moltíssims
canvis en el nomenclàtor urbà, fet normal en totes les cultures, però des de fa dos segles es percep un abandó de les
formes tradicionals i espontànies per unes altres que s’han

creat des del poder: el fet d’anomenar hui un espai públic nou
i també el canvi o modificació del nom d’un carrer són actes
polítics, a diferència d’èpoques anteriors, en què les denominacions les determinaven els mateixos veïns.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, a pesar que les
competències sobre la denominació de les vies públiques són
competència dels governs municipals, davant de les reiterades consultes que rep, tant dels ajuntaments com dels tècnics
lingüístics, i preocupada per la substitució de la toponímia
tradicional, vol facilitar unes pautes als ajuntaments que les
necessiten a fi de simplificar la tria de noms sense incórrer en
polèmiques.
1. Criteris preferents en la tria de noms per a
noves vies urbanes
- La progressiva ocupació del territori posa en perill
la supervivència dels noms tradicionals, els quals
seria convenient que es mantingueren en les denominacions vials de la nova àrea o zona.
- La tria deu partir, primerament, dels noms proporcionats per la geografia física i de les característiques descriptives i paisatgístiques, intentant
especialment recuperar el topònim tradicional de
la zona on s’obri el nou vial, o bé restablir topònims històrics perduts d’altres zones del terme.
En segon lloc, quan s’esgote esta primera font, es
pot recórrer a la geografia humana (poblament o
activitats econòmiques), i en tercer lloc, als noms
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3. Criteris gràfics, d’acord amb la proposta que
conté el manual Criteris per a la fixació de la
toponímia valenciana (AVL 2015)
- Els topònims urbans han de fixar-se d’acord amb
la normativa de la llengua de la zona i respectant
les particularitats de la parla local.
- En la retolació viària es mantindran els criteris sobre l’ús de majúscules i minúscules, preposicions,
articles, genèrics, específics, transcripcions de
noms d’origen estranger, etc.
- Els noms dels personatges s’escriuran com eren
coneguts en la seua època o com es coneixen en
l’actualitat, sense ambigüitats.
- Caldrà adaptar a la normativa vigent les grafies
dels noms i cognoms de personatges anteriors a
la Guerra Civil o a l’establiment del Registre Civil
(1870); això significa valencianitzar els noms de
pila i adaptar els cognoms, excepte en els casos
en què la variació poguera dificultar la identificació del personatge.

simbòlics relacionats amb idees, esdeveniments
o personatges públics.
- El nom de la via urbana forma part del patrimoni immaterial valencià. Per tant, recomanem que
els plens municipals no aproven nous noms de
carrers sense comptar amb la consideració d’una
Comissió de Toponímia local, i fins i tot d’una
Comissió de Toponímia Urbana autonòmica que
vetle per la qualitat toponímica o cívica del nom,
a fi d’impedir l’apropiació de l’espai urbà de qualsevol tendència política.
- No és convenient elegir noms de personatges (ni
d’episodis públics) fins que no hagen transcorregut cinc o deu anys des de la seua mort.
-	És convenient que cada municipi cree un corpus
de topònims tradicionals vius o desusats, com a
font de creació dels nous topònims.
2. Criteris preferents per a canvis de noms de
carrer ja existents
- Tot topònim d’origen descriptiu arrelat amb una
antiguitat superior a cent anys tindrà protecció
com a bé d’interés cultural.
- Per complir les recomanacions del Grup d’Experts
en Noms Geogràfics de les Nacions Unides (GENUNG), i davant de la dificultat de canviar noms
honorífics (noms de persones o institucions, conceptes abstractes, ciutats, etc.) presents en els
nostres municipis, podrien conviure el rètol modern amb el tradicional, de manera que al costat
(o baix o entre parèntesis) del nom actual figuraria el tradicional (carrer de José María Garcia, antic
carrer del Benetzar).
- Per a rendibilitzar la funció cívica de la toponímia
urbana, caldrà que cada nom de personatge o
episodi històric vaja acompanyat de la seua data
de naixement i lloc, ofici, càrrec, tret singular,
etc., a fi que siguen fàcils d’identificar.
- No es consideren adequats noms banals, pejoratius o poc respectuosos amb determinats col·
lectius.

4. Procediment d’aprovació
Les modificacions del nomenclàtor urbà, ja siga per
canvis de nom o per afegiment de nous elements, han de ser
aprovades pel Ple municipal.
L’AVL recomana la creació de comissions de toponímia urbana, formades per personal funcionari, així com per
persones expertes en la matèria i coneixedores de la cultura
local, creades per acord del Ple o per l’aprovació d’un Reglament de toponímia municipal que les incorpore (vegeu l’annex sobre eixe tema en el manual Criteris per a la fixació de la
toponímia valenciana).
Les propostes de canvi s’estudiaran en la Comissió de
Toponímia, que elaborarà un informe sobre el nom proposat i
la seua adequació i idoneïtat. La forma proposada en l’informe serà elevada al Ple.
Una vegada completat el procés, s’ha d’informar
l’INE de les modificacions que el Ple haja acordat. Es recomana la publicació dels canvis en el butlletí oficial de la província
corresponent i en el butlletí d’informació municipal.

[ 284 ]

