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Presentació
Penyagolosa és un cim emblemàtic, centre de l’excursionisme valencià,
vedaler del pas de raberes entre l’Aragó i la Plana, cruïlla de cultures,
aplec de terres i parles diverses. Sant Joan de Penyagolosa, a més, acull
rogatives centenàries de Xodos, Puertomingalvo, Vistabella, Culla i les
Useres a través dels seus camins centenaris. Per aquests motius calia
aprofundir en l’estudi dels noms que bategen cada racó de les terres de
Penyagolosa, dels pobles que veuen en el seu perfil divers un far d’aquesta mar de bancals on tanta gent ha navegat secularment. Amb «terres
de Penyagolosa» ens referim a l’àmbit comarcal de l’Alcalatén, els termes de la Setena de Culla del Maestrat històric i pobles veïns de l’Aragó
i de l’Alt Millars.
El llibre que presentem recull les comunicacions i ponències de la Jornada d’onomàstica de les terres de Penyagolosa (VI Jornada de la Societat
d’Onomàstica), celebrada a Atzeneta i Vistabella del Maestrat els dies 4,
5 i 6 de maig de 2018. Dues poblacions on vam ser acollits amb hospitalitat i germanor pel veïnat, i on vam comptar amb la coŀlaboració pregona
dels respectius ajuntaments. Tot plegat tampoc no hagués estat possible
sense el treball d’una comissió organitzadora que va reunir sis consocis
de la Societat d’Onomàstica: Elvira Safont (Arxiu de Vistabella), Josep
Meseguer-Carbó (Maestrat Viu), Josep Miquel Ribés, Ferran Guardiola,
Òscar Bagur i Jesús Bernat.
Els temes proposats per la Jornada foren l’onomàstica de la zona i la relació entre toponímia, cartografia i excursionisme. Així, hem agrupat els
treballs en dos blocs a partir d’un criteri geogràfic: el primer, «Estudis
d’onomàstica de les terres de Penyagolosa», conté divuit articles que se
centren en el cim i les comarques que l’envolten, tot i que ho fan en modalitats ben diverses. Així trobem estudis d’antroponímia, toponímia
—històrica, literària, en llengua àrab i berber, urbana popular i zootoponímia—, reculls municipals, retolació i normalització lingüística, i anàlisi lingüística —etimològica i morfològica—. Destaquem el breu però
merescut homenatge retut a Josep Viciano, el Sherpa —com és conegut
en l’àmbit excursionista de Castelló—, i les ponències de Vicent Pitarch,
lligada a la dualitat entre excursionisme i homenots de la nostra llengua, i
9

la de Vicenç M. Rosselló, que analitza la cartografia excursionista de Fredes i Penyagolosa. El segon bloc, «Altres estudis d’onomàstica», agrupa
quatre estudis toponímics centrats en altres terres, més al nord de Penyagolosa, des de les vessants literària, cartogràfica i geològica. Finalment
oferim una bibliografia onomàstica de les terres de la Setena de Culla i
l’Alcalatén que complementa aquest ventall de propostes onomàstiques.
Desitgem que aquest volum sigui un pas important, a través de l’onomàstica, en el camí del coneixement de Penyagolosa i la seua gent.
Els curadors
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Toponímia de la Torre d’en Besora
José Bellés Barreda & Manolo Vidal Barreda

Introducció
Amb aquest treball pretenem contribuir a la conservació de la cultura
popular de les nostres terres en general i del nostre poble en particular.
Hem recollit els topònims a partir dels nostres records i preguntant
a la gent. Guardar els records només en la memòria està abocat inevitablement a la desaparició. Perquè pensem que amb la desaparició dels
topònims desapareixeria part del nostre patrimoni i de la nostra identitat, volem que en quede constància, i per això ens hem aventurat a fer
aquest recull.
Som conscients de les nostres limitacions: no som experts, ni gens
prop, en açò de l’onomàstica. Tenim, però, un avantatge: el municipi de
la Torre d’en Besora és menut (a penes 13 km2) i el casc urbà encara més,
no cal dir-ho (poc més de 3 ha). I és per això que coneixem perfectament
cada racó i cada pam del poble, i els seus noms, que tantes vegades hem
dit a l’hora dels nostres jocs infantils.
Ens hauria agradat fer el treball més extens, comentant també els topònims rurals, però la falta d’espai ens ho ha impedit.
En la toponímia local observem que els noms dels principals carrers
de la localitat són de situació: carrer de Dalt, carrer del Mig, carrer de
Baix, carrer de Baix la Vila, i carrer de Darrere la Vila. A més, no hem
tingut noms de carrers dedicats a persones iŀlustres o relacionades amb
el règim polític instaurat després de la Guerra Civil.
Fora del casc urbà, alguns dels noms se solen repetir en altres municipis: l’Ombria, el Bovalar, la Solana, el Bosc, el Freginal, el Carrascar, etc.
Uns altres, però, tenen un nom ben singular, com el Panxarró de Panera,
que rep el nom de la forma arrodonida del terreny per un costat i de Sento Panera, una persona que tenia Panera per malnom.
També volem esmentar les maleses que la ignorància i desinterès han
fet a la toponímia. Només cal entrar al cadastre a través d’Internet i bus13
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car les partides del municipi. Es trobaran noms desplaçats, mal escrits,
incorrectes, etc.
Altre tant a la retolació de llocs i vies de comunicació (Moli Colomé, la
Roca de d’Alt, La Torre d’En Bessora, Mas d’Els Masets).
Dels mapes antics, ni parlar-ne. Hem arribat a vore escrit el barranc
de la Roca Foradada com a Barranco de la Peña Florida. Per sort la cartografia ha millorat molt, no tant el cadastre.
La gent sempre recorda més els noms del voltant de sa casa. Entre els
nostres informants hi ha gent que ha viscut part de la seua vida al mas.
Esta gent és una font inestimable per recollir aquells noms de lloc poc coneguts per la majoria. Elles i ells, com ningú, se saben tots els indrets del
terme. Des d’ací donem les gràcies a qui ha dedicat part del seu temps a
repassar mentalment el terme i ajudar-nos, especialment, a Aurelio dels
Masets, Miguel d’Eugènia, Obdúlia i Pepe de les Eres, Regilda de la Caseta i Vicente el Pinxe, que és com se sol conèixer la gent als pobles, i no
afegint el cognom.
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1 Toponímia urbana del poble
1.1 Noms
Carrers: carrer del Mig, carrer de Baix la Vila, carrer de Baix, carrer de
Dalt, carrera del Piló, carreró de la Rulla, carreró de la Sala, carreró del
Graner, carreró del Tort, el Cinglet, Darrere la Vila, el Parat, el Perxet,
les Eres i les Voltetes o avinguda de la Mina Esperança.
Edificacions: : ca l’Auela Felipa, ca l’Auelo Marianet, ca lluís la Taona,
cal Gat, cal Rector, casa Caramba, casa Garcia, casa Maso, casa Ximilla, corral de Llaó, forn de Baix, forn de Dalt, el Graner, l’Hospital,
la Presó i la Sala.
Llocs: : el Brosquil, el Calvari, era de Macàrio, les Eres (les Eres de Dalt),
l’Estretó, el Ferratger, el Fossar Vell, l’Hort de Caramba, el Pati de
Missa, la Placeta, el Racó, les Roques i les Voltetes.
Altres: el Bancal del castell, la Bassa de Baix, la Bassa de Dalt, carretera
del Pou de la Vila, la Pedra Salera, el pou de Càndida.
1.2 Comentaris1
Avinguda Mina Esperança (1) Via pública traçada sobre l’antic camí
d’eixida cap a les terres de ponent. Abans es deia les Voltetes. Rep el
nom de la mina de ferro Esperanza. En converses mantingudes amb
alguns miners, sembla que li van posar Esperanza perquè amb la seua
posada en funcionament esperaven uns ingressos que milloraren la
seua vida i la de les seus famílies.
Bancal del Castell, el (19) Lloc situat a l’oest de l’església, on actualment estan alguns dels dipòsits d’aigua. Devia ser una de les entrades
al Graner. Deu el seu nom a una antiga construcció, de la qual només
en queda un tros de paret, i al seu voltant. També és conegut com el
Bancal d’Elvira, per ser el nom de la seua darrera propietària.
Bassa de Baix, la (41) Lloc d’arreplegada d’aigües a l’est del carrer de
Baix de la Vila. Ara s’hi ha edificat al seu lloc. Rep el nom per la situació i l’ús que se li donava.

1 Entre parèntesi posem el número que correspon al plànol de l’apartat 1.3.
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Bassa de Dalt, la (42) Lloc d’arreplegada d’aigües entre la carrera del
Piló i el carrer de Dalt. El seu espai està ocupat actualment per una
construcció i una placeta. Diuen que en una ocasió una xiqueta va caure dins del povet que hi havia abans de l’entrada de l’aigua per arreplegar pedres i terra, i que, casualment, un home dit el Xupero de malnom,
que passava per allí, va veure un llacet que surava sobre l’aigua, el va
agarrar i estava enganxat al cap de la xiqueta. No sabem quan té de realitat i quan de llegenda. Rep el nom per la situació i l’ús que se li donava.
Brosquil, el (20) Lloc situat entre el carrer del Mig i el carrer de Baix, a
la part de llevant. Està situat als afores del poble, a l’est, davall del mateix cingle que dóna nom al Cinglet. Significa ‘bosc espès o zona de
malesa quasi intransitable’. Deriva de brusca, (llenya prima), i aquesta
del llatí brusca (excrescències de la soca d’un arbre).
Ca l’Auela Felipa (2) Casa al Carrer de Baix. Restaurada i en ús. Deu el
nom a una propietària.
Ca l’Auelo Marianet (3) Descripció: Casa al carrer del Mig. Deshabitada des de molt abans dels anys 50. No li van fer ni la instaŀlació de la
llum, i es conserva tal com eren les cases d’aquell temps. Deu el nom
a un propietari.
Ca Lluís la Taona (17) Casa a la plaça del Parat. Restaurada i en ús. Deu
el nom a un propietari.
Cal Gat Casa que estava situada a la plaça de les Eres. Ha esta enderrocada per ampliar la plaça. Deu el nom al malnom d’un propietari.
Cal Rector (5) Casa al carrer de Dalt. Està en runes. Deu el seu nom a
que era la vivenda del capellà, també dit rector.
Calvari, el (43) Lloc que actualment ocupa la carrera del Piló. Tenim
testimonis orals de que tenia capelletes (o estacions) amb manises i
dibuixos. La persona que ens va informar parlava dels anys vint del
segle passat, i deia que ja estava abandonat i brut i que les manises tenien dimonis dibuixats amb el caps picats a colps de pedra. És molt
possible que el que anomenava dimonis foren soldats romans. Al poble actualment ningú el coneix amb aquest nom.
Carrer del Mig (6) Situat al centre del poble. Rep el nom per la seua situació.
Carrer de Baix (7) Carrer situat davall del carrer del Mig. Rep el nom
per la seua situació.
16

Toponímia de la Torre d’en Besora

Carrer de Baix de la Vila (8) Carrer situat davall del carrer de Baix. Actualment també ocupa la carretera, per tant té dos braços. És el més
llarg del poble. Rep el nom per la seua situació.
Carrer de Dalt (9) Carrer situat al capdamunt del poble. Rep el nom
per la seua situació.
Carrer de Darrere la Vila (18) Carrer situat al nord-est del poble, des
de la carrera del Piló al carreró de la Sala. Rep el nom per la seua situació. També conegut com Detrás la Vila, i ara en llocs oficials com
Tras la Vila.
Carrer del Forn Pensem que és el mateix carreró de la Sala. Nom no
usat per la gent.
Carrera del Piló (21) Via d’entrada i eixida cap a les terres del nord. Ocupa el mateix lloc que ocupava el Calvari. Deu el nom a l’existència d’un
peiró.
Carrereta del Pou la Vila (44) Camí que va de l’avinguda Mina Esperança als Vilars, passant pel Pou de la Vila. Està abandonada, i per la
major part del seu recorregut no es pot transitar.
Carreró de la Rulla (24) Carreró situat darrere de la Vila, prop del Graner. És molt menut. Per ell s’accedeix a l’antic castell i Graner. Deu el
nom a l’aspecte físic d’una persona.
Carreró de la Sala (12) Carrer que va de la punta sud del carrer de Dalt
al Pati de Missa. No té cap casa habitada. Deu el nom al fet que abans
hi havia l’Ajuntament, dit també La Sala.
Carreró del Graner (22) Carreró que va del mig del carrer de Dalt al Pati
de Missa. No està habitat. Conté les restes del Graner. Rep el nom de
l’edifici del Graner. És un dels dos carrers que conserven les plaques
antigues amb el nom.
Carreró del Tort (23) Carreró al carrer del Mig, prop del Brosquil. És
el més menut del poble, amb només dues portes, i sense eixida. Deu
el nom a un defecte físic d’una persona.
Casa Caramba (13) Casa al carrer de Baix, amb porta al carrer del Mig.
Està en ús. Deu el nom al malnom d’un propietari.
Casa Garcia (14) Casa al carrer de Baix. Restaurada i en ús. Deu el nom
a un propietari.
Casa Maso (15) Casa al carrer de Dalt, just a l’Estretó. Era l’entrada principal a un dels refugis usats a la Guerra Civil, situat davall del Graner.
El seu nom podria ser un hipocorístic de Tomàs.
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Casa Ximilla (16) Casa al carrer de Baix de la Vila, Està en mal estat.
Deu el nom a un propietari. Podria ser un diminutiu de Xima, encara que pensem que era un home i que li deien Ximilla per ser menut.
Cinglet, el (11) Carrer continuació del carrer de Baix cap a l’oest, per davall de les Roques. És molt estret i està deshabitat. Deu el nom a l’existència d’un cingle que ocupa el costat nord.
Corral de Llaó (26) Edificació a la plaça de les Eres. El nom, possiblement, és una malformació de la paraula llavor. En aquest cas podria
ser un lloc destinat a guardar mascles, possiblement burros i cavalls,
encara que l’existència d’altres topònims pròxims com bancal de Llaó
o roques de Llaó ens fa dubtar.
Era de Macàrio Està pròxima al toll de Guillem, a l’oest del poble. Deu
el nom al propietari.
Eres de Dalt (36) Eren dues eres d’ús públic situades a la plaça de les
Eres, on actualment està el Centre d’Educació Infantil i Primària. Van
quedar en desús quan van aparèixer les màquines de batre.
Estretó, l’ (38) Part on el carrer de Dalt es fa més estret, a mesura que
t’endinses al poble. Hi havia una pedra rodera a un costat, ara desapareguda. Pensem que és un diminutiu d’estret.
Ferratger, el (10) Franja de terra paraŀlela a la carretera del carrer de
Baix de la Vila. Deu el seu nom al fet que se solia utilitzar per conrear
farratges o ferratges (dit ferratja per la gent).
Forn de Baix (27) Construcció al carrer del Cinglet. És molt antic i fa
temps que no funciona. Deu el seu nom a la situació.
Forn de Dalt (28) Construcció al carreró de la Sala, de cara al Pati de
Missa. Fa temps que no funciona. Deu el seu nom a la situació.
Fossar Vell, el (29) Antic cementeri al costat est de l’església. Va rebre
el qualificatiu de vell quan es va fer el nou. Sobre l’espai que ocupava
es va construir, molts anys després de ser abandonat, un espai d’usos
múltiples. Actualment està semiabandonat. El nom deriva de fossa,
clot excavat a la terra per a soterrar.
Graner, el (30) Construcció antiga situada al carreró del mateix nom.
En queda molt poc de la construcció: un tros de paret, feta de terra, i
una porta. Quan es van fer obres de restauració, al sòl s’hi van trobar
espais soterrats (sitges i cups), i la porta es va canviar lleugerament de
lloc. Ara el sòl està cobert de formigó. Davall del Graner hi havia un
18
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dels refugis usats a la Guerra. Devia ser un edifici públic dedicat, entre altres, a recaptar impostos.
Hort de Caramba, l’ (39) Petita franja de terra entre la Bassa de Baix i
el carrer de Baix. Ara s’hi ha construït i hi ha un solar. Deu el nom al
malnom d’un propietari.
Hospital, l’ (40) Edifici situat al carrer del Mig, amb eixida al carreró
de la Sala. Era la casa on es devien recollir pelegrins, pobres o malalts.
Es va rehabilitar com a escola de xics, i més tard com a vivenda i farmàcia. A la façana s’hi pot veure una pedra que sobreïx i que conté
gravada una creu grega.
Parat, el (31) Plaça molt allargada a la part baixa del poble, ocupada en
gran part per la carretera. El nom es degut a una malformació de la
paraula prat.
Pati de Missa, el (32) Espai davant de la porta de l’església, al qual s’accedeix pujant unes escaletes, i que serveix per a esperar l’hora dels oficis
religiosos. Antigament tenia arbres. Ara només queden els pedrissos.
Pedra Salera, la (45) Era una pedra que es feia servir per donar sal als
animals. Estava a la via pública, a la Placeta. Ara només en queda una
taca a la paret del lloc on estava. El nom és derivat de sal.
Perxet, el (33) Carreró que uneix el carrer de Baix amb el carrer de Baix
de la Vila. Hi havia una placa de manises enganxada a una casa on posava Calle del Perchet, la qual ara ha desaparegut. Dit així per un porxo,
dit perxe per la gent, menudet que tenia una de les cases.
Plaça les Eres (46) Plaça al nord-oest del poble. Es deu el nom a que allí
hi havia dues eres d’ús públic.
Placeta, la (47) Es un tros del carrer del Mig, on el carrer és un poquet
més ample. No és una plaça. Considerant que el poble no té places dins
i que és el lloc més cèntric, potser per això li deien la Placeta.
Pou de Càndida (4) Povet d’aigua naixenta situat al marge esquerre de
la carrereta del Pou de la Vila.
Presó, la (48) Edifici cantoner entre el carrer de Dalt i el carreró del
Graner. No s’utilitza com a presó. Quan va deixar d’usar-se com a tal,
es va usar com a magatzem i corral de bous per a les festes. Damunt
hi va haver l’escola de les xiques. Actualment es conserva el finestró
amb la reixa i el calabós.
Racó, el (34) Part oest del carrer del Mig, sense eixida. Rep el nom per
ser l’extrem d’un carrer sense eixida.
19
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Roques, les (37) Indret situat a la plaça de les Eres, en un carreronet
sense eixida.
Roqueta, la (49) Petita roca situada al marge dret de la carrera del Piló,
eixint del poble. Sobre ella es va construir la primera caseta de la llum.
Ara es veu a mitges.
Sala, la (50) La Sala es diu a la casa comunal, on es tenen les sessions i
els despatxos de l’administració municipal. Quan es va construir el
nou edifici, l’antiga Sala es va transformar en vivenda. Ara és un edifici abandonat, i està al carreró de la Sala. La nova Sala està al carrer de
Baix la Vila. Poca gent la coneix amb aquest nom.
Toll de Guillem, el Lloc d’arreplegada d’aigües a l’oest del poble. Actualment ha estat convertit en parc. Poca gent el coneix així. Tots li diuen el Toll. També era conegut com a clot de Guillem. Tenia un escapament d’aigua per l’oest, que el buidava en part, per controlar les avingudes d’aigua. Rep el nom d’una persona. Podria ser Guillem de Besora.
Toll de la Llana, el (51) Lloc d’arreplegada d’aigües al nord-est del poble,
a la dreta del camí del cementeri. Tenia unes roques a la part d’accés.
Ara està tapat i en el seu lloc hi ha un jardí un poc abandonat i màquines
per a fer exercici físic. Devia usar-se per a rentar la llana, d’ací el seu nom.
Voltetes, les (35) Nom que rebia abans l’avinguda Mina Esperança. Rebien aquest nom per les revoltes que feia el camí degut a l’existència
d’unes roques.
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2 Toponímia rural del municipi
2.1 Noms
Arbres: carrasquetes de Baldomero, carrasques de la Bastida, carrasqueta
del Cantal Blanc, carrasqueta d’Isidro (Asidro), carrasquetes de Leví,
carrasques del Pou del Racó, figuera Ratllada, carrasqueta Redona,
carrasquetes del Seno, carrasquetes de Taona.
Poblament: mas de Barreda, barraca de Burgany, maset de Caramba, la
Casa Nova, la Caseta, mas de Casimiro (Casamiro), el Cementeri, mas
de Centelles, la Colladeta, el Collado, el Colomer, corral de la Bessera, els Corrals, mas d’Esclavina, el Fornàs, el Fossar, els Masets, caseta dels Miners, molí de Colomer, mas de l’Ombria, barraca de Pau de
les Burres, la Pedrisseta, el Pou del Racó, el Pruner, la Roca de Baix,
la Roca de Dalt, mas del Ros, ermita de Sant Cristòfol, la Font de la
Solana, la Teuleria, la Torre d’en Besora, la Torre de Vinrobí, mas de
Valentí, la Vall, els Vilars i mas del Xurro.
Hidrografia artificial: pou de l’Artiga, el Bassot, bassa del Bovalar, pou
del Bustal, pou del Camí, pou de la Canal, bassa de la Caseta, pou del
Collado, pou del Corral de la Lloma, pou dels Estrets, pou de Ferrandello, toll del Fossar, safareig dels Horts, pou de la Llometa, pou de
Lluïsa, bassa del Mas de Barreda, bassot del Mas de Centelles, bassa
dels Masets, pou de l’Ombria, pou Nou, pou Sec, els Pous, pou de la
Rourera, pou de la Vila i pou de la Volta.
Hidrografia natural: l’Aigüeta, barranc d’Arnes, pou de les Bassetes, els
Bassiols, barranquet del Bonyigó, barranquet del Bustal, barranc de la
Calçada, font del Cuquello, barranc d’Eiximeno (Eixameno), font d’en
Fes, barranc de la Fina, barranquet del Fontanal, la Fontanella, barranc
del Forn, barranquet del Frare (Flare), barranquet del Grèvol, font dels
Horts, barranquet de les Malladetes, barranquet del Mas de Centelles,
barranc dels Masets, barranc de Meanes, riu del Molinell, barranc del
Pou del Racó, barranc de la Rabosa, barranc de la Rebolleda, barranc
de la Roca del Castellanet, barranc de la Roca del Cocó, barranc de la
Roca Foradada, barranc de la Rotura (Retura), barranquet de la Sastra, font de la Solana, barranc de les Tancades, barranquet del Tério,
rambla de la Teuleria, barranquet dels Tormos i barranquet del Tou.
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Orografia: moleta de l’Artiga, collet de la Bolija, avenc del Bosc (alvenc),
cantalar de la Roca, cova del Cantalar, Cantallops, collet de Cantallops, lloma de Cantallops, el Cardanxar, roca del Castellanet, el Castellar, roca del Cocó, tossalet del Colladar, serra d’Esparreguera (Espaneguera), els Estrets, cova de la Ferritja, tossal de la Ferritja, roca
Foradada, cova del Frare (Flare), collet Gros, tossal de la Llometa, collet de les Malladetes, cova del Mas de Barreda, roca del Mas de Barreda, morral de la Miloca, morral Blanc, lloma del Morral Blanc, els
Morralets, cocó de la Mula, coveta de l’Ombria, cingle d’Oriol, roca
Parda, la Pedrisseta, collet del Pou del Camí, tossalet de la Rebolleda
(Rebollera), lloma de la Roca, cova Soterranya, la Trona del Bovalar
i collet dels Xatos.
Partides i paratges: les Alforgetes, l’Arrabassada, l’Artiga, l’Assomador,
el Bancal de la Caseta, el Bancal Gran, el Bancal Roig, el Bancalet, el
Barranc, el Mas de Barreda, bancal de la Bassa, la Bassassa, les Bassetes,
la Bastida, el Bancal d’en Blasco, la Bolija, el Bordet, el Bosc, el Bovalar,
el Burgal, el Bustal, el Pou del Camí, el Camp, la Canadella, el Cantal
Blanc, el Cap de la Foia, el Cap de les Tancades, el Cap del Barranc dels
Pous, el Cap del Barranquet de la Sastra, el Cap del Freginal, era de la
Carrasca, el Carrascal, el Carrascalet, era de la Casa Nova, foieta de la
Casa Nova, era de la Caseta, bancal del Castell, el Castellar, selleta del
Castellar, el Censal, els Clapers, la Clapissa, les Clotxes, els Coconets,
bancal del Coll, el Colladar, la Colladeta, el Collado, foia del Collado,
tancada del Collado, el Collet, tancat del Comandant, el Corral de la
Lloma, el Coscoll Negre, el Coscollar, la Coteta, creu de Baix la Vila,
creu del Parat, bancal de la Creu, l’Erassa, els Ermets, mallada de l’Esquilador, el Ferrandello, el Figueral, les Figueretes, la Flota, La Foieta,
el Fontanal, la Fontanella, el Forn dels Masets, el Fornàs, el Freginal,
el Frontó, bancal de Gaetano, les Grengetes, els Horts, bancal de Juliano, tancat de Juliano, bancal de Llaó, tancat Llarg, era del Llidoner,
la Lloma, la Llometa, les Malladetes, bancal de Manxoret, tancat del
Marqués, mas de Centelles, foia del Mas de Centelles, el Maset, carrascalet dels Masets, els Masets, foia dels Masets, la Mina, els Mitjans, el
Molló Comandant, el Pla del Molló, bancal de Montllat, era de Montllat, bancal de les Moreres, el Nogueral, era Nova, carrascalet de l’Ombria, l’Ombria, l’Ombrió, el Panxarró de Panera, la Paret del Coll, el
Parral, la Pedrisseta, savinar de la Pedrisseta, els Perxets de Baix, els
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Perxets, el Pla del Forn, el Pla del Sinyor, el Pla dels Avencs (Alvencs),
la Plana, el Planàs, la Portera del Bovalar, el Pou de la Canal, els Povets, els Pous, el Povet, els Povets de la Flota, el Prim, el Pruneral, el
Pujador de l’Estret, el Puntal del Riu, el Puntalet, el Racó de l’Artiga,
el Racó del Forn, el Racó, els Raconets, les Ranqueres, la Ratlla del
Terme, la Rebolleda, bancal del Rector, bancalet Redó, el Replanillar,
la Roca, el Rocall, les Rocasses, la Rodada, la Rodanxa (Dorranxa), la
Rompuda, bancal del Ros de Paula, tancat de la Rotura (Retura), la
Rourera, les Salerasses, la Saltadora, la Sastra, els Saulons, el Seno, la
Serradeta, costa de les Serveres, la Solana dels Pous, la Solana, les Solanes, el Solanet del Collet, bancal de Solsona, la Sorteta, les Sorts (la
Sort), la Soterranya, les Tancades, el Tancadet, el Tancat del Carboner, els Terra-rojos, tancat del Tort, el Tossalet, foieta del Tou, la Vall,
bancal de Velet, sort de Veta, foieta dels Vilars, la Vinyeta i la Volta.
Vies de comunicació: assegador Ample, carrereta dels Arrieros, assegador de Baix, assegador dels Bassiols, assegador del Bassot, carrereta
del Bordet, carrereta del Bovalar, assegador de Cantavella, assegador
del Cardanxar, carrera de la Caseta, camí del Cementeri, assegador
dels Clapers, assegador del Collet, assegador de Dalt, carrera de la
Font dels Horts, assegador de la Llometa, carrera del Mas de Barreda, assegador dels Masets, carrereta dels Masets, camí de la Mesquita, camí del Molí de Colomer, assegador del Molló, camí Nou, el Passet, assegador dels Perxets, carrereta del Pou de la Vila, assegador del
Pou de les Bassetes, assegador del Pou del Camí, assegador del Pou
del Racó, camí del Pou del Racó, camí Ral, assegador de la Roca, assegador del Rocall, carrera de la Rodanxa (Dorranxa), assegador de
la Rotura (Retura), assegador de la Sastra, assegador dels Saulons, assegador de les Solanes, carrera Travessera, camí de Vilar de Canes i
carrera de la Vinya.
Altres llocs: canterilla del Bordet, la Depuradora, canterilla de Dos Ulls
i el Piló.
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Topònims de la demarcació
del Castell de Culla al segle XIII
Andreu Beltran Zaragozà
Universitat Jaume I
En aquest article hem començat a reunir les referències documentals
més antigues de la toponímia de la demarcació del castell de Culla. Presentem un centenar de topònims buidats de 15 documents del segle XIII
i n’estudiem els genèrics. Durant la realització del treball ens hem adonat de la ingent quantitat d’informació que des d’investigacions diverses
(arqueologia, història, onomàstica) s’ha anat generant i que cal tenir en
compte en una recerca que pretenga ser exhaustiva.

El castell de Culla
El territori que conformava el terme del Castell de Culla cristià té l’origen en l’època islàmica i reprodueix probablement el que havia estat el
districte del seu hisn.
Com el d’Ares o de Morella, la fortalesa presidia nuclis de població diversos, que depenien de la jurisdicció, contribuïen a la custòdia i es beneficiaven de la seua protecció.
En diplomes de les darreries del segle XI hi ha unes referències al castell de Quelga, Cuelga, Cuella i Kolia, al llarg de 10 anys, entre el 1093 i el
1103, en 21 documents dels regnats dels reis aragonesos Sancho Ramírez
i Pedro I, que es poden fer correspondre al castell de Culla dins d’una
zona controlada per Aragó durant el període almoràvit (Barreda 1984).1
La primera referència com a districte castral és de l’any 1178 en la delimitació del bisbat de Tortosa i les primeres informacions sobre els límits del territori del castell de Culla es troben en la donació a l’Orde del
Temple de 1213.
Segons la carta de 1213 el castell dominava les valls i els voltants del riu
Montlleó i comprenia els termes actuals de Vilafranca, Vistabella, Be1 Guinot (1994, 18) considera agosarada la interpretació.
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El castell de Culla segons la carta de 1213 adaptat als termes actuals
(Barreda 1984)

nassal, Culla, Benafigos, Atzeneta, Vilar de Canes i la Torre d’en Besora
i algunes zones veïnes. Per la banda de ponent terminava en el riu de les
Truites que dividia amb les terres del veí castell de Cantavella. Pel nord
limitava amb el castell de Morella i el d’Ares. La rambla Carbonera era
el límit septentrional i oriental. A l’est quedaven fora les Coves de Berig
(Serratella – Serra d’en Galceran) i el castell de Vilafamés. Pel sud limitava amb el castell d’Alcalatén per Xodos fins a Penyagolosa que feia de
vèrtex, a partir del qual una línia poc precisada tancava el quadrilàter en
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la part oest, pels termes actuals de Port de Mingalbo i Mosquerola (llavors, Comunitat de Terol) fins al riu de les Truites.2
Pel que fa a la documentació àrab de la primera meitat del segle XIII
comptem amb la referència toponímica d’Ibn al-Abbâr, Kulaya «dels
thagrs orientals» (Epalza 1988), encara que no n’especifica el territori.
En època islàmica, si més no durant els segles XI i XII, a banda del nucli de Culla, hi havia altres localitats secundàries tal com reflecteix la toponímia: Avinassal, Benafigos, Vinrobí, Atzeneta… Al segle XII, quan
s’acosta la frontera cristiana, aquests pobles, mal o gens defensats, sofreixen una despoblació. Els habitants musulmans emigren cap al sud, de
manera que en vespres de la conquesta cristiana, tant Culla com arreu
del Maestrat, els pobladors sarraïns queden concentrats a viles d’altura,
protegides pels castells immediats.
El Castell de Culla va ser pres als musulmans abans de 1234. Durant
els anys 1232 o 1233 mentre es barallaven Abû Zayd i Zayyan, el rei de
València, degué haver algun tipus de pacte entre el rei Jaume I o el noble
Blasco d’Alagón i els musulmans de Culla, de manera que el noble aragonés va conquistar Morella i també Culla.
Sobre la persistència de població musulmana, Guinot es decanta per
considerar una expulsió immediata, com a Morella, i suposa també una
primera repoblació cristiana en aquests anys. Garcia Sanz i Garcia Edo
(1994), en canvi, diuen que a la vila de Culla persistí la població musulmana sota domini cristià des de 1232 fins al 1244.
El terme general del castell de Culla es va fragmentar a conseqüència
de la repoblació cristiana per l’assignació de termes singulars o particulars a cada vila, que abans no tenien.
El 1239 Blasco d’Alagón funda els nuclis cristians de les heretats de Benassal i el Riu de les Truites (Vilafranca). El 1244 es repobla Culla.3 El
2 Segons Garcia Sanz i Garcia Edo (1994) de la delimitació de 1213 no és ben coneguda la localització dels topònims Campellus Siccus i collatum de Inforcatis. Arzeda
és un llogaret desaparegut del terme de Vistabella, citat en forma diminutiva Arzedó
als Furs de València; Rivus Siccus, actual riu Sec o de Montlleó i Mons Latus, l’actual Montllat. Els Furs de València no precisen molt més el límit del regne: «ix al riu
de les Truites, que és prop la Gleziola, e axí com va a Arçedó e Aledó, los quals son
dintre el dit regne».
3 Guinot sospita de l’establiment anterior de cristians pel mateix Blasco d’Alagón.
Garcia Sanz i Garcia Edo, en canvi, interpreten l’expressió ad populandum com que en
el moment de la concessió de la carta, el 1244, a la vila encara no hi havia població cris-
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1251 es funda Vistabella. Es desconeixen les dates de les repoblacions del
Molinell, Benafigos i el Boi.
En la perifèria del gran terme del Castell, on no s’havien creat les noves viles cristianes, la senyoria feudal va repartir heretats en un segon nivell repoblador i va formar petits senyorius (per a servidors i fidels) dins
del gran. Aquestes donacions es van realitzar en tres casos. L’any 1269 la
Torre de Vinrobí (Torre d’en Besora) amb carta de poblament de 1275, i
el 1273 es va fer donació del Castellar Vell d’Atzeneta i de Vilar de Canes,
aquest darrer amb carta de poblament de 1316.
Comptem amb una descripció enumerativa de les localitats que comprenia el castell de l’any 1263, en la qual no s’inclou la vila de Xodos, la
qual cosa vol dir que entre la rendició del castell de Culla (1232-33) i el
1263 el lloc s’havia després.4 De fet, el 1292 Xodos s’inclou en l’Alcalatén
de Ximén d’Urrea.
El 1272 el lloc de Vilafranca es va separar del castell de Culla, i des
d’aleshores va passar al domini dels Alagó fins que es va incorporar al
patrimoni reial el 1300 (Barreda 1991).5

Les fonts
Els documents que s’han utilitzat per al buidatge de topònims pertanyen
tots a l’Arxiu Virtual Jaume I. Documents d’època medieval relatius a la
Corona d’Aragó, que s’allotja en l’espai web de la Universitat Jaume I de
Castelló de la Plana.
El corpus està format per quinze textos redactats entre les dates de
1203 i 1294 corresponents a donacions de territoris, cartes de població,
un acte de protesta pels drets d’una rectoria i una divisió de termes. Estan relacionats amb la demarcació de l’antic castell de Culla, en general
o amb parts d’aquest terme castral: el castell del Boi, Benassal, Riu de
les Truites–Vilafranca, Culla, Vistabella, Atzeneta, el castellar vell d’Atzeneta, la Torre d’en Besora i Vilar de Canes.
tiana. El territori de la carta de poblament de Culla 1244 comprén Atzeneta, la Torre
d’en Besora, i Vilar de Canes, que en aquells moments encara no tenien territori propi.
4 Xodos potser fou venut per Balasc d’Alagó o per l’hereu Pere Sesé, per a pagar els
deutes del primer.
5 Guillem III d’Anglesola es va desprendre de Vilafranca, el mateix que va vendre
tot el castell als Templers.
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Les transcripcions, segons les indicacions de l’Arxiu Virtual, han estat
extretes de documents originals en set casos (03BO, 39BE, 63CC, 73CA,
75CA, 92CU, 74VC); són còpies de documents redactats en el segle XIII
altres cinc: 13CC és un document de 1213 conservat en una còpia de 1252;
39RT és un doc. de 1239 conservat en còpia de 1360; 44CU és de 1244, conservat en còpia de 1374; 72AT és de 1272 còpia de 1416, i 73VC és de 1273,
còpia de començaments del segle XVI. Els documents 51VI, 69TB, 74TB
es van incorporar a l’Arxiu Virtual des d’una edició d’E. Guinot i no inclouen les referències a les fonts.
La llengua dels documents és el llatí en dotze casos i els altres tres juntament amb el llatí contenen fragments escrits en català. Encara que la
redacció siga en llatí, els topònims no sempre estan llatinitzats, moltes
vegades tenen trets d’aragonés o de català.
En el document 94VF hem contrastat la transcripció de l’Arxiu Virtual amb la d’E. Guinot i mostren divergències que hem anotat. Un estudi acurat hauria de contrastar les transcripcions amb els manuscrits.
Taula de documents buidats
Referència i any

Demarcació territorial

Nombre de
topònims

Llengua
del doc.

03BO-1203

Castell del Boi

10

ll.

13CC-1213

Castell de Culla

14

ll.

39BS-1239

Benassal

21

ll.

39RT-1239

Riu de les Truites

21

ll.

44CU-1244

Culla

15

ll./ca.

51VI-1251

Vistabella

18

ll.

63CC-1263

Castell de Culla

5

ll.

69TB-1269

Torre d’en Besora

1

ll.

72AT-1272

Atzeneta

10

ll.

73CA-1273

Castellar Vell d’Atzen

5

ll.

73VC-1273

Vilar de Canes

8

ll.

74TB-1274

Torre d’en Besora

3

ll.
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75CA-1275

Castellar Vell d’Atzen

1

ll.

92CU-1292

Culla

1

ll./ca.

94VF-1294

Vilafranca, Ares

20

ll./ca.

Topònims
Van ordenats per entrades normalitzades. Les formes dels documents es
presenten en cursiva seguides de les cites.
Aivol Ayvol «ad collatum de Ayvol» [39BS].
Àlbers Albers «ad rivum qui descendit dels Albers» [44CU].
Aledó Aledo «via que vocabatur de Aledo» [51VI].
Alt, a Altam «talayam altam que est inter illum locum qui vocatur Arçedol et castro de Boyo» [51VI]; Altos «per somos altos» [39BS].
Angostos Angostos «ad Villar de los Angostos» [39BS].
Arcedó Arzeda «toto campo de Arzeda» [13CC]; Arçedol «talayam altam que est inter illum locum qui vocatur Arçedol et castro de Boyo»
[51VI]; Arçedolum «et de Monteleoni vadit ad Arçedolum» [51VI];
Arzedolo «campo qui dicitur de Arzedolo» [51VI].
Atzeneta Açeneda «ad focem de campo de Açeneda et de Osea [inctus]»
[03BO]; Ça Neta «castrum et villam […] de Ça Neta» [63CC]; Adzaneta «illum locum nostrum qui vocatur Adzaneta» [72AT]; Atzaneta
«Castelar Veyl de Atzaneta» [73CA].
Benafebus Benafebus «lo colaç de Benafebus» [94VF].
Benafigos Benafigos «in termino de Benafigos» [72AT].
Benassal Avinaçal «locum nuncupatum Avinaçal» [13CC]; Venaçal «domenge de Venaçal» [39BS]; «hereditas dicitur Venaçal» [39BS]; Benaçal «veý de Benaçal» [44CU]; Vinaçal «castrum et villam […] de
Vinaçal» [63CC].
Besora Besora «termino mansi d’en Besora» [72AT].
Blasco Blasco «sumum de barancho Valldeblasco» [51VI]; «et de sumo
vallis de Blasco» [51VI]; Blaschi «ad illum domenge dompni Blaschi
de Alagone» [39BS].
Boi Bos «locum qui vocatur secundum christianos Bos, et secundum
sarracenos Vallis Ursera» [03BO]; Boyo «illum locum qui vocatur
Arçedol et castro de Boyo» [51VI].
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Bruguer Brucariorum «cenderolo Brucariorum» [51VI].
Boix Buxi «de rivo Buxi» [73VC].
Canes Canes «illum locum nominatum Vilar de Canes» [73VC].
Carbonera Carbonera «in valle Carbonera» [39BS]; «ad ramblam
de Carbonera» [44CU]; Carboneram «versus vallem Carboneram»
[39BS]; Carbonere «in valle Carbonere» [73VC].
Caro Caro «ad sumum de illo loco qui vocabatur Caro» [51VI]; «et de
sumo de Caro» [51VI].
Centelles Centelles «mas d’en Centelles» [94VF].
Corbó Corbon «ad Corbon» [39BS]; Corvo «Ruppe de Corvo» [13CC].
Culla Cuellar «in termino de Cuellar» [39BS]; Cuillam «in Cuillam»
[92CU]; «del dit loc de Cuillam» [92CU]; Cuillem «Quod est actum
Cuillem» [92CU]; Culla «del loch de Culla» [44CU]; «in termino de
Culla» [73VC]; Cullar «castrum et villam de Cullar» [13CC]; «de termino de Cullar» [72AT]; Cuylla «in locho de Cuylla» [44CU]; Cuyllar
«castrum et villam de Cuyllar» [63CC].
Daroca Darocha «ad Cabeço de Petro Darocha» [39BS].
Esparreguera Spareguera «ad collum de Spareguera» [72AT].
Farcoso Farcoso «ad talayolam iuxta vilarium Farcoso» [51VI].
Forcall Forcallo «ad Forcallo» [39BS].
Enforcat Forcatis «ad collatum de Forcatis» [03BO]; Infurcatis «ad collatum de Infurcatis» [13CC].
Foies Foveis «in serra de Foveis» [44CU]; Foyes «in serram que descendit de Foyes» [73VC].
Fondo Fundum «illum barranchum fundum» [39BS].
Golosa Golosa «Penna Golosa» [03BO]; «capud Penam Golosa»
[51VI]; Pennegolosa «serra Pennegolosa» [51VI]; Golose «ascendit in
summo Pennegolose» [51VI]; Gulosam «ad Pinnam Gulosam» [13CC].
Mançaneres Maçaneras «per barranchum de las Maçaneras» [39BS].
V. Mançanar.
Major Majorem «ad rivum Majorem» [73CA]; Majori «de rivo Majori» [73CA].
Mangranes Malgraneis «rivo de Malgraneis» [73CA].
Mançanar Mançanar «ad baranchum del Mançanar» [44CU]. V. Mançaneres.
Marinet Marinet «Marinet» [51VI]; Marineto «Marineto» [51VI].
Méder Meder «ad collatum de illa fonte de la Calçada de Meder» [39BS].
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Meo Sit Meo Cide «ad fosas de Meocide» [03BO]
Molinell Molinello «cum Molinello» [39BS]; «ad ramblam que descendit de Molinello» [73VC]; Molinelli «ad regallum Molinelli» [73VC].
Montcàtil Moncatil «illum cabeço de Moncatil» [39BS]; «de podio de
Moncatil» [44CU].
Montlleó Montleon «ad barranchum de Montleon» [39BS]; «illum molendinum de Montleon» [39BS]; Montemleoni «vadit al Montemleoni» [51VI]; Monteleoni «et de Monteleoni vadit ad Arçedolum» [51VI].
Mosquerola Moscarola «ad rigum Sicum de illa moscarola» [03BO];
Mosquerola «illo loco qui vocabatur Mosquerola» [51VI]; Mosquerolle «fundo de Mosquerolle» [51VI].
Motxellos Mochellos «de Mochellos» [44CU].
Ories Ories «collum altum de capud de Foya d’Ories» [51VI]; «fundo
de Foyes d’Ories» [51VI].
Perangustum Perangustum «ad perangustum» [73VC].
Roja Rubea «Penna Rubea» [51VI]; Rubeam «Pennam Rubeam»
[51VI].
Sec, a Siccus Siccus «rivus siccus» [13CC]; «Campellus siccus versus
Aras» [13CC]; Sichum «in rivum Sichum» [44CU]; Sico (Riu de Montlleó) «cum rivo sico» [72AT]; Sicum «ad rigum Sicum de illa moscarola» [03BO].
Sit vegeu Meo Sit.
Talaiola Talayolam «ad talayolam iuxta vilarium Farcoso» [51VI].
Truites Truitis «ad rivum de Truitis» [13CC]; «ad Scalerolam rivi de
Truitis» [13CC].
Ossera Ursera «locum qui vocatur secundum christianos Bos, et secundum sarracenos Vallis Ursera» [03BO].
Vallcorba Valcorba «illum torrentem quod venit de Valcorba» [39BS]
V. Corbó.
Vinrabí Vinrrabino «turrem que vocabatur Turris de Vinrrabino»
[69TB] Vinrabí «totum terminum de Turre de Vinrabí» [69TB]; «dictam populationem de Vinrabí» (loco) [69TB]
Vilafranca Villafrancha «castrum et villam […] de Villafrancha» [63CC],
[94VF]; Vilaffranca «lo camí de Villaffanca» [94VF]; Vilafranca «terme de Vilafranca» [94VF]; Villefranche «terminos Villefranche et de
Aris» [94VF]
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Vistabella Vistabella «ilum locum nostrum qui vocabatur Vistabella»
[51VI]; «castrum et villam […] de Vistabella» [63CC] «in termino de
Vistabella» [72AT]; Pulcravista «villa de Pulcravista» [51VI].
Xodos Xodos «ad Xodos» [13CC]; «ad terminos de Xodos» [73CA];
Chodos «via que transit a Chodos» [51VI].

Classificació dels genèrics
A continuació presentem els genèrics, és a dir els llocs que van acompanyats de denominacions. Van organitzats amb entrades en català; entre
parèntesis s’indica el nombre total de casos en el corpus buidat, en cursiva es mostren les formes originals dels documents i entre parèntesis la
llengua (ll. = llatí; ar. = aragonés; ca = català).
1 Orografia (18)
Cabeç (3) cabeço (ar.) Part més elevada d’un terreny rost, d’una costa
(Dcvb) | «de Moncatil» [39BS]. V. Puig | «de Petro Darocha» [39BS],
[39RT] | «de Venahebu» [39RT].
Camp (2) campo (ar.) Rodalia plana d’una població | «de Arzeda»
[13CC]; «qui dicitur de Arzedolo» [51VI] | «de Açeneda et de Osea
[inctus]» [03BO].
Campell (1) campellus (ll.); campiello (ar.) Planell | «siccus versus
Aras» [13CC]; «sicco» [39RT].
Canada (1) cannatam (ll.) Espai de terreny baix situat entre dues elevacions molt acostades (Dcvb) | «de Aras» [39RT].
Coll (1) collum (ll.) Tossal | «de Spareguera» [72AT].
Collado (4) collatum (ll.) | «de Forcatis» [03BO]; «de Infurcatis»
[13CC] | «de illa fonte de la Calçada de Meder» [39BS]; «de Ayvol»
[39BS]; [39RT] | «de Fonte de Petro Exemenez» [39RT].
Collàs (1) colaç (ca.) (una altra transcripció: colat ). Agumentatiu de
coll.—«de Benafebus» [94VF]. V. Cabeç.
Foç (1) focem (ll.) Pas estret | «de campo de Açeneda et de Osea [inctus]» [03BO].
Foia (1) foya, foyes (ca.) | «d’Ories» [51VI].
Fondo (2) fundum (lla)/fundo (ar.) | «de Mosquerola» [39RT]; «de
Foyes d’Ories» [51VI].
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Fossa (1) fosas (ar.) Abisme | «de Meo cide» [03BO].
Lloma (1) loma (ca.) | «d’en Bernat Fabregat» [94VF].
Mola (1) mola (ca.) | «de Aras» [39BS].
Penya (2) pinnam (ll.), penna (ll.), penam (ll.), penne (ll.) | «Golosa»
[03BO]; [51VI]; «Gulosam» [13CC]; «golose» [51VI] | «Rubeam»
[51VI]; «Rubea» [51VI].
Puig (1) podio (ll.) Elevació del terreny, que forma un cim que sobreïx |
«de Moncatil» [44CU]. V. Cabeç.
Roca (1) ruppe (ll.) | «de Corvo» [13CC].
Serra (2) serra (ca.), serram (ll.) | «de Foveis» [44CU]; «de Foyes»
[73VC]; «que descendit de Foyes» [73VC] | «Pennegolosa» [51VI].
Som (3) somos (ar.) summo (ll.). Cim, part superior d’una muntanya |
«Altos» [39RT] | «Pennegolose» [51VI] | «de Caro» [51VI].
Talaia, Talaiola (2) talayam (ll.), talayolam (ca) | «altam que est inter
illum locum qui vocatur Arçedol et castro de Boyo» [51VI]; | «iuxta
vilarium Farcoso» [51VI].
Vall (3) vallem (ll.), vallis (ll.), valle (ar.) | «Ursera» [03BO] | «Carboneram» [39BS]; «Carbonera» [39BS]; «Carbonere» [73VC] | «de Blasco» [51VI].
2 Hidrònims (6)
Barranc (8) barranchum (ll.), barrancho (ar.), barranch (ca.) | «fundum» [39BS] | «malum» [39RT] | «de Montleon» [39BS] | «de las
Maçaneras» [39BS]; «del Mançanar» [44CU] | «Vall de Blasco»
[51VI] | «que puje sobre lo font de la Mola»/«…ot de la Mola» [94VF]
(E Guinot) | «de la Pinella» [94VF] (E Guinot) | «de Solanelles»
[94VF] (E Guinot).
Font (4) fonte, fontem (ll.) | «de la Calçada de Meder» [39BS] | «de
Petro Exemenez» [39RT] | «de las Truytas» [39RT] | «de Peniella de
la Mosquerola» [39RT].
Rambla (2) ramblam (ll.) | «que descendit de Molinello» [73VC] | «de
Carbonera» [44CU].
Regall (1) regallum (ll.) Excavació produïda en un terreny que fa pendent per l’escorriment de les aigües de pluja | «Molinelli» [73VC].
Riu (8) rigum (ll.), rivus (ll.), rivi (ll.) | «Sicum de illa Moscarola»
[03BO] | «de Truitis» [13CC]; «de las Truytas [39RT] | «Siccus»
36

Topònims de la demarcació del Castell de Culla al segle XIII

[13CC]; «Sichum» [44CU]; «Sico» [72AT] | «Buxi» [73VC] | «qui
descendit dels Albers» [44CU] | «Malgraneis» [73CA] | «Majorem»
[73CA]; «Majori» [73CA] | «Siccum vadit ferire ad calçadam del Cireso» [39RT].
Torrent (1) torrentem (ll.) | «quod venit de Valcorba» [39BS].
3 Vies de comunicació (5)
Calçada (3) calçadam (ll.) | «de Meder» [39BS]; [39RT] | «de las Fossas» [39RT] | «del Cireso» [39RT].
Camí (4) via (ll), camí (ca.), | «que vocabatur de Aledo» [51VI] | «que
transit a Chodos» [51VI] | «de illo campiello Sicco» [39RT] | «de Villaffranca» [94VF].
Escalerola6 (1) scalerolam Esgraonada que fa un camí (?) | «rivi de Truitis» [13CC].
Pas (1) passum (ll.) | «de l’Alcantariela» [39RT].
Senderol (1) cenderolo (ll.) | «brucariorum» [51VI].
4 Demarcacions territorials (5)
Lloc (10) locum (ll.), loch (ca.), loc (ca.) | «de Cuylla» [44CU]; «de Culla» [44CU]; «de Cuillam» [92CU] | «nominatum Vilar de Canes»
[73VC] | «nuncupatum Avinaçal» [13CC] | «qui vocabatur Caro»
[51VI] | «qui vocabatur Mosquerola» [51VI] | «qui vocabatur Vistabella» [51VI] | «qui vocatur Adzaneta» [72AT] | «qui vocatur Arçedol» [51VI] | «qui vocatur Castelar Veyl de Atzaneta» [73CA] | «qui
vocatur secundum christianos Bos, et secundum sarracenos Vallis
Ursera» [03BO].
Heretat (2) hereditas (ll.) | «dicitur Venaçal» [39BS] | «dicitur Rivus
de las Truytas» [39RT].
Domenge (2) domenge (ca.) Propietat del senyor | «dompni Blaschi de
Alagone» [39BS] | «de Venaçal» [39BS].
6 El mot apareix referenciat en altres documents coetanis: «Fundum de la Scalarola (Herbers); límit del Castell de Morella (1232); Scalerola a la carta pobla de Coratxà i Pina d’Aranyonal (1237); fundus de la Scalerola a la segona carta pobla de Morella
(1250). El primer barranc que hi ha a la dreta del riu Tastavins, ja en el terme de Penyaroja, esdiu barranc d’Escresola; potser es tracte d’aquest hidrònim» (Arasa 1991, 91).
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Castell (3) castrum (ll.), castra (ll.) | «de Cullar» [13CC]; «de Cuyllar»
[63CC] | «quod vocatur Castelar Veyl d’Atzaneta» [75CA] | «de Boyo»
[51VI] | «seu locum nostrum de Ares» [94VF] | «et loca nostra Tenencie de les Quoves» [94VF].
Honor (3) onor (ca.) Finca que es té en arrendament vitalici7 | «de na
Balaguera e de Domingo Escuder» [94VF] | «d’en Abela e d’en P(ere)
Ros» [94VF] (E. Guinot) | «de na Balaguera e d’en Pascual Escuder»
[94VF].
Peça (1) peça (ca.) Tros de terra de conreu (Dcvb) | «de(/d’en) P(ere).
Bardela» [94VF].
5 Nuclis de població (3)
Vila (5) villa (ar.), villam (ll.) | «de Cullar» [13CC]; «de Cuyllar»
[63CC] | «de Pulcravista» [51VI]; «de Vistabella» [63CC] | «de Villafrancha» [63CC] | «de Vinaçal» [63CC] | «de Ça Neta» [63CC]; «de
Adzaneta» [72AT].
Vilar (2) vilar (ca.), villar (ar.), vilarium (ll.) | «de los Angostos» [39BS];
«de Canes» [73VC] | «Farcoso» [51VI] (Sarçoso).
6 Construccions aïllades (3)
Mas (1) mansi (els masos?)(ll.) mas (ca.) | «d’en Besora» [72AT] | «de(/
d’en) Centelles» [94VF].
Molí (1) molendinum (ll.) | «de Montleon» [39BS].
Torre (1) turrem (ll.), turre (ll) | «que vocabatur Turris de Vinrrabino»
[69TB]; «de Vinrabí» [69TB]. V. Mas.
7 Topònims sense genèric
Viles o llocs «Aris» [94VF]; «Ares» [94VF]; «Chodos» [51VI];
«Culla» [44CU]; «Cuillam» [92CU]; «Cuillem» [92CU]; «Venaçal» [39BS]; «Benaçal» [44CU]; «Villafrancha» [94VF]; «Vinrabí»
[69TB].
7 El DCVB dona com a primera referència un document anterior a 1385 (BABL,
xii, 150).
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Masos / alqueries? «Mochellos» [44CU] «Molinello» [39BS] «Arzedolo» [51VI]; «Arçedolum» [51VI], «vadit al Montemleoni» [51VI].
Tossals: «Caro» [51VI] «Marinet» [51VI]; «Marineto» [51VI].

Conclusions
En el present treball hem presentat una cinquantena llarga de noms que
van servir per identificar llocs diversos del territori del castell de Culla
al segle XIII. Pel tipus de documents els llocs amb denominació estan
relacionats amb el relleu, hidrònims, vies de comunicació, divisions territorials i nuclis de població. Destaca la repetició de «qui vocabatur» en
quasi tots els textos, el fet de donar el nom del lloc de la Vallussera segons els cristians i els sarraïns. Hem inclòs algunes denominacions com
«barranchum fundum» que probablement no van arribar a ser veritables topònims.
Localitzar el centenar de topònims sobre el terreny, estudiar-ne els tipus de denominacions i l’etimologia superaria l’extensió de l’article. Pel
que fa a la localització cal comptar, per al terme de Benassal amb el treball de Barreda Edo i Peraire (1999). Quatre exemples d’aquestes identificacions: «cabeço de Pedro Darocha» [39BS]= tossalet dels Carrils;
«domenge dompni Blaschi de Alagone» [39BS] = el Rivet; «torrentem
quod venit de Valcorba» [39BS]= barranc de la Foç; «serra de Foveis»
[44CU] = serra de Foies.
Quant a l’etimologia, a més de les obres generals, caldria consultar els
treballs d’Arasa, Barreda, Peraire, Ferrando, Miralles, Nieto, Pitarch, i
especialment l’obra de Bernat (2015)…, que també ajudaran a localitzar
i classificar els topònims.
Aproximadament, el 20 % de les denominacions ha estat considerat
d’origen àrab, tot i que molts dels noms també han estat interpretats com
a procedents d’altres llengües (berber o llatí): Benassal, Corbó, Benafebus, Benafigos, Vinrabí, Cireso, Montcatil, Montlleó, Culla, Atzeneta.
Pel que fa a la tipologia, també al voltant del 20 % de les denominacions s’han fet correspondre a antropònims: Aivol, Canes, Ories (?), Méder,
Besora, Blasco, Daroca.
Un grup considerable de topònims, que en els documents es troben
quasi sempre llatinitzats, corresponen a noms de plantes o de característiques orogràfiques. Els exemples de fitònims estan relacionats amb:
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àlber, boix, bruguer, mangrana, esparreguera, sarça. Referits a característiques del terreny tenim topònims formats amb: angost, foia, fondo,
forcall, enforcat, fossa, alt, roig, sec. Finalment, hi ha un grup de noms,
que correspon al 20 % restant, que és més difícil d’explicar: Aledó, Arcedó, Carbonera, Caro, Mallo, Motxellos, Ossera, Truites o Xodos. Com
a mostra posem dos exemples extrets de Bernat (2015). Boi (Bos, Boyo),
que s’ha explicat com a romànic procedent del llatí BOS ‘bou’, però també de l’àrab buwaib ‘pas de muntanya’ o de bu’aïr ‘pouet’, i Penyagolosa
s’ha fet vindre de AQUILOSA / LUCOSA / PEGOLOSA / CLOSA / COLOSA / GOLOSA i AQUALOSA.
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Els miradors toponímics
Jesús Bernat Agut
Societat d’Onomàstica

Introducció
Són molts els indrets que, per la seua situació al capdamunt d’una serra,
tenen una ampla visió de camp i, si bé no tots gaudeixen dels 360º que
atorguen una panoràmica completa, hom pot gaudir d’una notable perspectiva que ens ajuda a comprendre millor les consultes cartogràfiques
i el paisatge que els mapes prometien, la seua geologia i, ben especialment, els sentit de molts genèrics i d’algun dels topònims que bategen
el nostre entorn.
Els punts elevats han estat, sovint, talaies acomboiades per ermites.
Ben curiós, i estadísticament provada, és la presència majoritària de sants
masculins en els alts i femenins en les valls o plans. Sant Cristòfol sol enlairar-se en molts indrets de les comarques del nord, com ara Benassal,
Culla, Xodos, l’Alcora, Sant Mateu i, ben recentment, a la Vall d’Alba, tot
ocupant cims de tossals destacats. Altrament, i en aquests mateixos municipis, més avalleres trobem les dones: l’ermita de la Mare de Déu dels
Àngels, davall del Sant Cristòfol de Sant Mateu; l’ermita de la Magdalena
més propera al poble de Benassal que no l’enlairat Sant Cristòfol…, i tantes Loreto urbanes que trobem a Atzeneta, Benlloc, Benassal, Vistabella…
Molts d’aquests miradors s’acompanyen d’un faristol amb una fotografia i un seguit de noms que, com un alfabet fosforescent, ens parla de
la realitat que observem a l’horitzó. La idea és magnífica i té uns avantatges didàctics i divulgadors indubtables. La seua realització per part
de les administracions responsables (ajuntaments, conselleries, diputacions, fundacions turístiques o ministeris), però, no són sempre com caldria desitjar per acomplir eixa tasca de divulgació correcta del paisatge
i de la seua toponímia.
Pretenem amb aquesta breu mostra i la seua anàlisi, doncs, ressaltar
el valor dels miradors ornats amb faristols com a elements divulgatius
de la nostra toponímia que és, per definició, notari del paisatge que ba47
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teja. Així mateix, hi anotarem un seguit d’elements que estan desatesos
i que, corregits, podrien millorar la funció d’aquestes talaies formatives.
Dins d’aquesta Jornada hem pogut gaudir de diversos miradors d’Atzeneta i Vistabella, alguns sense faristols, que obviem en aquest article
per haver estat ja comentats a través de cinc entrades del blog Imatgies.1
Tal i com se’ns mostra en el mapa adjunt, sis han estat els exemples triats;
quatre d’interior2 i dos de la costa.
1. Sant Joan Nepomucé (la Serratella)
2. Sant Cristòfol (Benassal)
3. Castell de Culla
4. Orpesa
5. Torre Ebrí (Alcalà de Xivert)
6. Portell

1 «Les mirandes de la Jornada d’onomàstica» a https://imatgies.blogspot.com/.
2 Desestimem un dels punts del mapa, l’ermita de la Mare de Déu dels Àngels (Sant
Mateu) per l’escàs interès del seu faristol (en mal estat), no de l’espai que mereixeria
d’altres faristols o, fins i tot, fixar-lo en l’ermita veïna de Sant Cristòfol, més enlairada.
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Els miradors d’interior
Sant Joan Nepomucé (la Serratella)
Sens dubte, és uns dels miradors amb faristol més interessants de les comarques del nord. L’ermita de Sant Joan Nepomucé es troba al capdamunt de la lloma de Sant Joan, a cosa d’un quilòmetre a ponent del poble.
La perspectiva que s’albira des del seu entorn abasta uns 300º perquè, en
trobar-se en la mateixa serra d’en Galceran i localitzar-se a migdia el pic
de Saragossa (de major alçada) perd aquest angle. Amb tot, podem gaudir,
cap al nord, de les serres de Cardó, Llaveria i Montsià, dels Ports de Beseit i la Tinença amb el Caro, d’alguns elements de la comarca del Montsià, com ara les pedreres i castell d’Ulldecona i de molts pobles del Baix
Maestrat: la Salzadella, Sant Mateu, la Jana, Canet lo Roig, Sant Rafel del
Riu, Tírig amb el barranc de la Valltorta, Xert i la seua mola… Si voltem
cap a llevant escolumbrem Vinaròs, Peníscola, les Coves de Vinromà, la
veïna Serratella, Torrenostra i les llunyanes Columbretes, la serra d’Irta,
la de la Valldàngel i les talaies d’Alcalà que impedeixen veure el poble. A
migdia, ja ho deiem, perdem la panoràmica per trobar-nos en la mateixa
serra d’en Galceran.

Seguint la volta cap a ponent ja descobrim Penyagolosa i també, més
llunyana i per darrere de la lloma Bernat, el pic de Pina, a ponent del perfil de la serra d’Espadà. Per damunt Espaneguera, en un alt, Vistabella
del Maestrat. Tot resseguint el sentit de les agulles del rellotge, recorrem
la serra de na Batalla i enlairats tossals i llomes d’Aragó, el Picaio i Vilafranca, el recorregut dels voladorets cap a Castellfort i les moles del Vilar
i Ares, per damunt el proper tossal d’Orenga. En una línia més propera
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destaca Culla i Sant Cristòfol de Benassal, el Vilar de Canes, el camí que
descriu la rambla Carbonera i la presó d’Albocàsser. A mestral, entre dues
serres, intuïm la vall dels Cirers i Catí. Després ja tornen les moles. Paga
la pena pujar-hi un dia clar i ben airejat.
El nostre propòsit, però, és també la visura d’aquests indrets i l’estat
dels seus faristols.
1. La retolació d’accés ens parla de «Mirador de Sant Joan de Nepomucé».
2. Nepomucé és el gentilici de Nepomuk (Bohèmia) i, per tant, en
sobraria la preposició.
3. Hi trobem tres faristols, dos a llevant i un a ponent-mestral. N’hi
trobem a faltar un que ens explicara el nord, tal vegada l’extensió
de major visió.
4. El faristol nord-oest està trencat, sense cap fotografia i, per tant,
tampoc informa.

5. A llevant trobem dos faristols, un de l’espai immediat, el poble
de la Serratella i els voltants; l’altre s’allarga amb informació des
de Montsià fins el prat de Cabanes i les Columbretes. Té un greu
problema, però: davant el faristol hi ha mitja dotzena de pins que
ens tapen la panoràmica promesa; cal desplaçar-se per veure-ho.
6. Pel que atany als elements lingüístics és prou correcta, tret de la
dèria de transformar la caseta ‘de pedra’ o ‘de pedra seca’ en ‘de
pedra en sec’.
7. Les dades són molt precises en l’altitud dels topònims, però deixen
Santa Llúcia i Sant Benet (Alcalà), a 312 msnm, només 22 metres
per damunt la mar.
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Sant Cristòfol (Benassal)
L’ermita de Sant Cristòfol es troba al capdamunt de Montcàtil, mitger
entre els termes de Benassal i Culla, a 1117 msnm. Aquesta situació fa que
no sols siga un mirador privilegiat sinó també una de les ermites vistes
des de més indrets del Maestrat; des de Vistabella, Ares, el coll de la Bassa (Atzeneta) o el mateix Sant Joan Nepomucé. La panoràmica abasta els
360º, els quatre punts cardinals.

Ben recte, al nord, apareixen les darreres cases de Benassal i una esplèndida vista del coll d’Ares, ben definit el genèric, i les moles veïnes del Vilar
i Ares. Cap a migdia la vista, si el dia és clar i net, ens permet albirar Montgó per damunt l’extensa plana de Castelló (la Baixa, en aquest cas) i les
serres d’Espadà i Calderona. Ens interessa, en aquest cas, subratllar la visió de ponent. No sols per la claretat de la lloma Bernat, Penyagolosa, serra
de na Batalla, els tossals i llomes d’Aragó, la definició de la serra del Boi o
el tall del riu de Montlleó…, també per l’errada del seu faristol de ponent:

51

Jesús Bernat

1. Assenyala Vistabella amb el topònim Benafigos, poble que, tapat
per Culla, ens és impossible de vore.
2. A Penyagolosa li regala quasi 30 metres, amb la qual cosa supera el
alto de las Barracas (cartografiat sovint com cerro Calderón) amb
els seus 1837 m, i el fa esdevindre, efectivament, no sols el cim més
emblemàtic sinó el més alt, amb 1841 m.
3. Hi ha un segon faristol que mira a llevant i ens parla més dels punts
del terme perquè Espaneguera tapa prou la visó cap a la mar.
4. Trobem a faltar un faristol que ens parle de l’extensa visió de migdia i un altre que mire al nord.
Castell de Culla
Pràcticament ens trobem amb un mirador semblant al de Benassal. De
fet, l’altitud del castell (1123 msnm) és gairebé la mateixa de l’indret que
acabem de vore. Hi ha alguns factors, però, que ens han fet afegir l’exemple de Culla.

El mirador de ponent ens acosta millor a la visió detallada de molts
elements de la serra del Boi i la Vall d’Ussera, dos indrets farcits de topònims ben interessants que demanen la perspectiva contrastada, aquella
que ens pot oferir un mirador després d’haver recorregut durant anys
uns espais. Es tracta, en aquest sentit, d’un zoom de l’anterior miranda.
La Picossa, la Pinyalossa, lloma de Benafigos i les seues roques, la cova
de les Gralles… Interessantíssims topònims que podem fixar sobre la
imatge, un més dels recursos divulgatius que ens ofereixen els miradors.
L’altre aspecte que ens ha fet incloure aquest punt ha estat el fet que
es troba en procés d’elaboració; un faristol ben blanc que, esperem, inclourà una imatge amb una revisió prèvia dels noms que hi apareguen.
52

Els miradors toponímics

De moment, ens trobem amb un seguit de cartells escampats pel poble
i trilingües (espanyol, català, anglés) lligats a una nova aventura ‘turística’: Territorio Templario. Al Camino de Santiago, el camino del Cid i El Maestrazgo Histórico segueix ara aquesta revisió del Temple. Potser fóra més
adient reivindicar el Maestrat de Montesa o la Setena de Culla, que ha
unit set pobles veïns durant cinc segles i centenars de quilòmetres d’assegadors comunals lligats a la ramaderia. És, a més, un concepte viu encara
en la memòria de la gent. El Cid i Santiago no es sostenen ni amb pinces.
La fotografia perd importància davant el text explicatiu que, en la versió en català, barreja ‘colomers’ i ‘colomars’ o parla de ‘masia’ en compte
de ‘mas’.

Miradors de la costa
La dualitat interior-costa no ha estat cap caprici classificador. Vora mar,
segurament pel tipus de turisme i la imatge que hom vol donar de la nostra terra, ens trobem amb faristols que defugen el valencià. Si als miradors
de l’interior encara es respectava la llengua dels nostres noms de lloc, a
la costa sol ser l’espanyol l’idioma dominant.
Mirador d’Orpesa

Per la carretera de la costa, que uneix Benicàssim i Orpesa, en una elevació costanera coneguda com el Cofre (124 msnm) trobem aquest interessant mirador que ens permet, entre d’altres panoràmiques, vore les
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Columbretes, distants uns quaranta quilòmetres. La seua imatge (augmentada) està presa des d’aquest mirador.

Cap al nord també veiem, després de la mateixa Orpesa i la massificació de Marina d’Or, l’extens prat de Cabanes, la serra d’Irta, la punta de
Capicorb i Peníscola.
1. Predominància (de vegades exclusivitat) de l’espanyol en les retolacions, tant descriptives com toponímiques.
2. Castellanització dels genèrics: islote, playa, islas, rocas, puerto…
3. Castellanització de topònims: Rodecho per Rodejo, la Tres Rocas del Carallot, Oropesa del Mar (exclusiu), playas de Benicassim
(però platgetes de Bellver)
4. Si bé solen ser iniciatives municipals o ‘provincials’, també la Generalitat hi participa através de Tourist Info.
Mirador de la Torre Ebri
A la mateixa serra d’Irta, seguint una de les rutes que, des de l’ermita de
Santa Llúcia i Sant Benet, recorre la serra per Campanilles fins Sant Antoni (ja a Peníscola), trobem la torre Ebrí. Es tracta d’una edificació de
planta circular, semblant a la torre Badum, que va servir com a guaita del
castell de Xivert i sentinella dels atacs berberescs, amb un paper rellevant
fins ben entrat el XVII, tal i com ens ho indica una inscripció bilingüe
(espanyol-català) que manté, això sí, ‘Peñíscola’ als dos textos. Es tracta
d’una panoràmica marítima a llevant i costanera pel migdia; cap a gregal
no podem albirar gairebé res perquè la mateixa serra arriba fins la mar i
n’impedeix la visió de Peníscola. Amb tot, es complementària d’aquella
que havíem trobat a Orpesa. Millor visió tenim des de la veïna ermita de
Santa Llúcia i Sant Benet (dos quilòmetres al sud) però, fins ara, no disposa de cap faristol panoràmic.
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1. Es tracta d’un faristol monolingüe en espanyol, amb el beneplàcit de l’ajuntament d’Alcalà i «parcs naturals de la comunitat valenciana».
2. Hi trobem una barreja de criteris en l’accentuació de les majúscules, fins i tot en el mateix nom: SANTA LUCÍA i SANTA LUCIA,
AQUÍ, EBRI (3 vegades)… I aquest darrer exemple, com si es tractés d’un problema etíŀlic, desfigura el topònim: «MIRADOR DE
LA TORRE EBRI».
3. El seguit de topònims que hi apareixen retolats es troben castellanitzats i, de vegades, desfigurats: Playa la Fuentes, Playa Cargador,
Tropicana Serradal, Calas Vírgenes…

Un exemple descoŀlocat
Mirador de la Lloma Solta (Portell) «els ports destí turístic»
Efectivament, Portell és un terme situat a la comarca dels Ports i, per
tant, hauria d’incloure’s en l’apartat dels exemples d’interior. L’originalitat d’aquella mostra que volia servir com a altar d’un destí turístic ens
permet, però, situar-la al remat d’aquesta incompleta mostra.3
3 A les comarques del nord trobem també, per exemple, el mirador de Sant Josep de
Salzadella, ben interessant, o el de Bel. Volíem, però, fer només una breu mostra que
posara de relleu la importància dels miradors amb faristol.
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Tanquem, doncs, aquesta circumstancial selecció dels nostres miradors amb un exemple ben curiós. Transcrivim la descripció d’allò que en
2014 vam denunciar a través del blog:4
Fa uns dies, l’amic Ferran Guardiola i jo mateix vam xalar per terres dels
Ports. Vam eixir de l’Anglesola i per Portell i Cinctorres feiem cap a Morella.
Amants tots dos de la toponímia ens va alegrar trobar un cartell iŀlustratiu
amb el bateig d’allò que, suposàvem, teníem al davant.
La cura toponímica no és un costum massa estés i, així, el pla d’en Balaguer havia estat retolat com a Embalague, transcripció quasi fonètica si hagueren tingut a bé posar l’accent /embalagé/.
Passada la lloma Solta, ja sense el rítmic i llandós acompanyament dels
voladorets, vam contemplar, tot mirant cap a l’Aragó, aquesta meravella informativa (faristol de la imatge). Abans, però, Ferran em va acomboiar «Davant tenim el cerro Martín, allà baix el riu de la Cuba i més al nord la Mata…
i aquell és el mas de les Monges» La informació de qui ha voltat aquests
termes recollint els topònims, salvant els mots, era precisa i preciosa. Però,
heus ací, cap dels noms que el meu amic anunciava es trobava en aquell cartell magnífic, fixat a un preciós faristol de pedra seca, un púlpit des d’on cantar els noms dels llocs.

«Assegador de Portell al Pla de Ramones, Roca Parda, Portell, rambla
Celumbres, Serra Simona, Tossal de la Nevereta, El Picaio, Penyagolosa, Els
Montllats…» tot de topònims que teníem a l’espatla. I la foto, la foto que res
tenia a veure amb el que veiem, res de les terres d’Aragó… ponent era llevant.
Un Vosté està ací ens ho va aclarir, perquè nosaltre no erem allí:

4 https://imatgies.blogspot.com/2014/06/els-ports-desti-turistic-toponimia.html.
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Pos sí, el cartell amb pedestal de pedra seca estava a un quilòmetre d’on
hauria d’ésser i en el sentit contrari. La toponímia desorientada i nosaltres
sense comprendre com ningú no se n’havia adonat de la malesa, o, vés a saber… Una vegada posat… Qualsevol admet l’errada!
Pocs aniran a veure-ho, però fa vergonya.

Conclusions
Aquest darrer faristol denota i resumeix el poc interès que hi ha en
aquests projectes, una volta inaugurats. De ben segur, les administracions diverses que hi han obrat (ajuntaments, parcs naturals, diputacions,
conselleries, ministeris, fundacions de nou fundament, etc.) tenien tota
la iŀlusió posada en el fet que dedicaven un pressupost a reordenar un mirador natural amb l’ajut didàctic i divulgatiu d’un faristol. El seguiment
que se’n fa una volta inaugurat, però, és ben sovint nul.
• El manteniment del suport fotogràfic hauria de suposar una renovació periòdica de la imatge, pel fet que l’impacte del sol i els factors meteorològics fan envellir aquesta fins fer-la inservible.
• També la visura d’aquest punts (els agents forestals solen ser-ne
habituals visitants) avisaria dels esporàdics vandalismes (fotos
arrencades o ratllades).
• La ubicació, no cal dir-ho, ha de ser òptima. No pensem, ara, en
el fet d’una coŀlocació desorientada com la de Portell (cas extrem
de malbaratament dels diners de tothom) sinó en exemples com
el de la Serratella, amb pins que tapen la visió d’allò que anuncien.
• Cal aprofitar els punts panoràmics de 360º per fixar-hi faristols als
quatre punts cardinals. La majoria dels llocs visitats no tenen en
compte aquest factor visual i es limiten a la presència de dos punts.
• Caldria exigir una revisió lingüística prèvia a la publicació.5 No és
estrany trobar un «Vosté està açí» (Mirador del Vidre, a Vistabella p.e.) o, fins i tot, la diversitat de criteris a l’hora d’accentuar els
mots (recordem el mirador de la Torre Ebrí).

5 Cal dir que aquest problema de la correcció és ben patent a les retolacions toponímiques que es fan en les nostres carreteres. Veieu, a mode d’exemple, Jesús Bernat,
«De Castelló a Penyagolosa, la retolació oficial», dins Juan A. Garcia, ed., Paisatge, etnografia i rituals a Penyagolosa (Castelló: Universitat Jaume I, 2007), p. 167-183.
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• Revisió toponímica. Errades com la de retolar Vistabella com
«Benafigos» fa suposar que topònims no tan coneguts poden no
ser els que assenyala la imatge.
• Revisió de les dades, com ara l’altitud dels punts marcats (Sant
Llúcia a 22 msnm o Penyagolosa, amb 1841 msnm).
• La diglòssia que patim també alcança aquestes retolacions, més
quan són costaneres. La castellanització de les explicacions s’estén
a les traduccions topònimiques, tant dels genèrics com d’alguns
especificatius, la qual cosa no hauria de rebre el suport d’entitats
públiques, com ara les conselleries de Medi Ambient i Turisme.
• Per damunt de tot, però, cal destacar el potencial d’aquestes retolacions que tene un gran valor divulgatiu de la nostra toponímia i
que mostren la riquesa del paisatge a través dels noms de lloc, com
a veritables notaris del territori.
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Antroponímia de Xodos segons un padró
del Bisbat de Tortosa de 1817
Ventura Castellvell Díez
Societat d’Onomàstica
L’Arxiu Històric Diocesà de Tortosa conserva uns cent seixanta padrons
de parròquies del bisbat de Tortosa de l’any 1817. Una mica més de la meitat són del País Valencià i un és el de Xodos. Es va redactar per ordre del
bisbe Manuel Ros de Medrano, interessat en conèixer el total de veïns
de les parròquies del bisbat, el nom del cap de casa i dels familiars i servidors que hi vivien, l’edat, l’ofici, la situació econòmica i laboral i si la seva
salut els permetia treballar. Falten padrons, potser alguns rectors no van
contestar o s’han perdut. La informació dels que es conserven no és homogènia, no van seguir un model de respostes única. Només el nom del
cap de casa apareix en totes. N’hi ha que no anoten el nom de l’esposa,
fills, nores o gendres ni les altres dades. La informació antroponímica i
demogràfica que aporten és notòria i en algunes parròquies també ho és
l’econòmica i social, i s’hi constaten les diferències entre veïns. En alguns
pobles es diu si posseeixen terres, l’activitat laboral, els guanys anuals i
remarquen els més desvalguts (veïns amb pocs ingressos, pobres de solemnitat, miserables, pidolaires, vergonyants, malalts o esguerrats). Les
més desafortunades són les viudes.1
Quan encara no s’havia establert el Registre Civil del 1870 aquests padrons superen la informació d’anteriors relacions nominals. Van encapçalats amb el nom i un cognom del cap de casa masculí o el d’una viuda,
també cap de casa. Estan escrits en castellà, com era habitual en els registres parroquials de l’època seguint les ordres dels bisbats. En aquest
article es mantenen els noms de persona i de lloc tal com apareixen en el
document i només se’n regularitza l’accentuació.
El document, un manifiesto segons el rector de Xodos, informa de manera breu de la situació demogràfica, onomàstica, econòmica i social de
1 La varietat de respostes es pot comprovar consultant els padrons publicats que
es detallen a la bibliografia.
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Xodos l’any 1817. Hi figura, com en un padró, els noms, edat (la més menuda té un mes i el més gran 71 anys) i altres dades personals dels habitants
de la parròquia. En aquest any Xodos tenia 85 cases habitades i 389 veïns:
52 cases en el poble (61 % del municipi) i 198 veïns (51 %) i 33 masos (39 %)
i 191 veïns (49 %) Gairebé la meitat dels veïns del terme vivia en els masos.
Xodos es trobava en ple creixement demogràfic (Cervera 2004, 12).
Dels 162 habitants l’any 1715 passa als 315 el 1794. Una vintena d’anys després, segons el padró que es publica aquí, té 389 veïns. La resta de segle i
principis del XX seguirà creixent fins arribar al màxim de 954 habitants
l’any 1910. A partir d’aquest data no pararà de perdre habitants: 117 el 2016.
L’autor del manifest és el rector de la parròquia, mossèn Miguel Antonio Sales. Amb data de 26 de març de 1817 relaciona i numera els noms dels
caps de casa de Xodos, primer els del nucli urbà (de l’1 al 52) i després els
dels masos del terme (del 53 al 85). Indica el nom i un cognom del cap de
casa masculí o de l’esposa viuda, dels fills, filles, gendres, nores, i altres familiars que hi conviuen, assenyalant la relació familiar amb el cap de casa
(mare, sogra, germà, germana, àvia o nebot). No ho fa sempre amb els néts,
nétes o fillastres, que s’han de deduir relacionant els cognoms amb els altres membres de la relació. També indica els mossos i criats que viuen a la
casa. De tots ells en diu els noms, l’edat i l’estat civil (casat, viudo, mosso o
donzella), si és criat o criada de la casa o servent del camp. En el cas dels habitants de les masies el nom del mas precedeix els noms del seus habitants.
Com en altres padrons, el del Xodos informa sobre l’estat civil del cap
de casa i dels fills casats que s’han quedat a la casa familiar, de la salut
dels veïns quan és notòriament dolenta, si poden treballar o la mala situació econòmica (sin haveres, pobre, pobre de limosna, pobres de solemnidad). Sovint la viudesa, l’edat i la mala salut coincideixen en els mateixos individus —pobres, vells, xacrosos, viudes o viudos (pobre achacoso
de 65 anys, pobre sin salud de 66 anys, viuda pobre de 62 anys). Igualment
pot afectar els més joves. Josef Martínez, de 38 anys, casat i amb tres fills
menors, és pobre, enfermo, no puede trabajar. No se n’escapen els més menuts (nena de 4 anys pobre de limosna), o famílies senceres que són todos
pobres o van todos a pedir limosna. També indica desigualtats dins la mateixa família. Manuel Monfort de 50 anys és casat i pobre. Ni l’esposa, ni
els dos fills de 20 i 16 anys són titllats de pobres, en canvi els altres cinc
fills, de 2 a 14 anys van a pedir limosna. També les criades d’algunes cases
són classificades de pobres.
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Els caps de casa són homes, menys quatre que són viudes d’entre 40 i
63 anys. Les viudes que no són caps de casa acostumen a viure amb el fill
o en menys ocasions amb un filla o amb un germà. Hi ha un viudo que
no és cap de casa que viu amb la família del seu fill i les òrfenes que viuen amb els seus germans són catalogades de pobres, mentre la resta de
membres de la casa no.
Hi ha més fills casats que viuen a casa dels pares que filles casades a
casa dels pares d’ella. Un cas notori de la convivència de més d’una família en una casa és el de Mariano Eschrig, del mas de l’Estepar, casat, amb
quatre fills a casa, dos solters, una filla casada i amb un fill, i un fill casat
i amb una filla. Són tres nuclis familiars vivint a la mateixa casa. Altres
membres de les famílies són els fillastres o els viudos i viudes casats de
nou. Juan Aparisi i Antonia Montoliu, viuen amb els fills dels respectius
primers matrimonis, un d’ell i quatre d’ella. Viuen sols Maximiano Seguer i Hermenegildo Montaner, cirurgià, solters de 36 i 20 anys, i Vicente
Vilar de 14 anys viu amb el seu oncle Ramón Seguer de 65, que vivia sol.

Onomàstica
La relació de noms i cognoms de tots els veïns del padró de Xodos de 1817
es va confeccionar d’acord amb la interpretació del manament del bisbe
que en va fer el rector de la parròquia. Escriu els noms de baptisme en
castellà segons els criteris lingüístics establerts per les autoritats religioses de l’època, evita les variants populars i alguns cognoms pateixen la
presència de solucions formals castellanitzants (Périz, Zelades) o de variants arbitràries (Aparissi / Aparisi).
Cognoms dominants i cognoms transitoris
L’any 1817 els veïns de Xodos portaven 53 cognoms diferents. Només 30
eren els dels 85 caps de família (81 portats per homes i 4 per dones viudes
que coincidien amb els portats pels homes). Hi havia més varietats en el
nucli urbà, 26 cognoms diferents, per 14 en els masos, entre ells Gasch,
Montoliu, Sorolla i Visent, que no apareixen entre els del poble. Aquests
30 cognoms eren els dominants, els que portaven els homes, que per tradició havien de passar a les generacions posteriors.
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A aquests cognoms cal afegir-ne 23 que corresponen a familiars femenins del cap de casa (esposa o mare) o d’alguns dels seus servents. Probablement provenen d’altres poblacions. La majoria seran transitoris perquè
tenen escasses possibilitats de permanència. No els portaran ni els fills ni
els néts. Són noms d’esposes dels caps de casa (Agud, Beltran, Catalán,
Doñate, Fandos, Gómez, Gual, Miralles, Miravet, Moliner, Palanques,
Prades, Puerto i Tena), nores (Fuertes), mares (Falcó i Yváñez), sogres
(Llach i Juan) o criats i criades (Benages, Centelles i Hedo).
Entre els caps de casa masculins dinou cognoms apareixen una vegada. Són de Albert, Allepuz (fonèticament Allepús), Aycart (variant d’Aicard), Branchadell (variant de Branxadell), Doménech (forma habitual,
variant de Doménec), García, Gasch (forma habitual, variant de Guasc),
Martínez (pronunciat Martines), Lliberós, Monfort (forma habitual per
Montfort), Montaner (variant de Muntaner), Navarro (forma habitual
d’aquest gentilici), Périz (per Peris), Safont, Salvador, Sorolla, Vidal, Vilar i Zelades (per Celades).
Quatre apareixen en dos ocasions, Galindo, Montoliu (hi ha la variant
Montolio), Solsona i Visent (per Vicent); dos cognoms en tres ocasions,
Monferrer (forma habitual per l’etimològica Montferrer) i Sanahuja (forma tradicional per la normativa Sanaüja); un en cinc ocasions, Eschrig
(normativament Escrig); un altre set vegades, Seguer; dos cognoms els
porten nou caps de casa, Aparissi o Aparisi (normativament Aparici) i
Gonell. El més freqüent és Porcar, que el porten catorze caps de casa.
Els cognoms que porten les quatre viudes caps de casa són Haycart,
una altra variant d’Aicard (viuda de Seguer), Lliberós (viuda de Porcar),
Monfort (viuda de De Albert) i Porcar (viuda de Monferrer).
La freqüència dels cognoms de les esposes dels caps de casa és: De Albert, Aycart, Beltran, Catalán, Doñate, Fandos, Gasch, Gómez, Gonell,
Palanques, Prades, Puerto, Sanahuja, Solsona i Tena (1 vegada), Galindo,
Miralles, Montoliu, Salvador, Visent i Zelades (2), Agud, Aparissi o Aparisi, Doménech, Gual, Miravet, Monferrer, Monfort i Safont (3), Eschrig
i Moliner (4), Seguer (5) i Porcar (9). Els cognoms nous que porten són
Agud, Beltran, Catalán, Doñate, Fandos, Gómez, Gual, Miralles, Miravet, Moliner, Palanques, Prades, Puerto i Tena). Són noms que, com a
conseqüència de la tradicional transmissió dels noms de família a partir
del cognom del pare tenen una presència breu.
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Els cognoms del pare, la mare, l’àvia o les sogres del cap de casa els
porten gent gran, viudos o viudes. Entre els homes només hi ha Joaquín
Doménech, que tot i ser el gran de la família, no és el cap de casa. Entre
les mares hi ha Périz, Porcar, Monfort, Falcó i Yváñez. Les dos últimes
porten llinatges forasters que esdevindran efímers. D’àvies només se n’esmenta una de nom Miravet, i entre les sogres viudes hi ha Doménech,
Juan, Llach i, possiblement, Monferrer.2 Entre aquests llinatges n’hi ha
quatre (Falcó, Yváñez, Juan i Llach) que no formen part dels habituals a
Xodos, i pel fet de portar-los dones no es troben entre els de les dos generacions posteriors.
La relació, amb la freqüència entre parèntesis, dels cognoms dels fills i
néts dels caps de casa de Xodos és: Doménech, Périz i Solsona (1vegada),
Allepuz, Fuertes, García, Gasch, Segura, Vidal i Vilar (2), Aycart, Martínez i Navarro (3), de Albert o Dealbert i Safont (4), Galindo i Sorolla (5),
Seguer (6), Montoliu, Sanahuja i Visent (7), Aparissi o Aparisi i Eschrig
(11), Monferrer (16), Monfort (17), Gonell (21) i Porcar (43). Són cognoms
xodencs dels descendents dels caps de casa per tradició. També era l dels
seus pares i avis, Entre els sis més habituals n’hi ha quatre que també són
dels més portats pels antecssors. Han desaparegut en aquest document
Branchadell, Lliberós, Montaner, Salvador i Zelades, sense fills en el padró. Són nous Segura, introduït per un gendre del Mas de Vela, i Fuertes,
encara que aquest segon podria ser un error.3
Els cognoms dels criats i criades són Benages, Centelles, Doñate (una
esposa també se’n diu), Hedo (portat per dos criats), Monferrer, Seguer
i Yváñez (també el porta una esposa). Tret de Monferrer i Seguer, la resta poden ser forasters.
Prenoms masculins
Els 182 homes (nens i adults) del padró porten quaranta-tres noms diferents. Van relacionats de menys a més, i van acompanyats entre parèntesis de formes catalanes, algunes documentades l’any 1799 (Cervera 2004),
d’altres variants i d’alguns comentaris.

2 Casa indicada amb el número 8.
3 Correspon al nom de la mare. Vegeu la casa del mas del Barranc.
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Vint-i-sis noms apareixen en una ocasió: Alberto, Amalio (masculinització), Angelino (masculinització d’Angelina), Baltasar, Bautista (Batiste, Batista, Baptista), Benón (Bennó, segons el Santoral català), Bernardo (Bernat), Carlos (Carles), Casimiro (Casimir), Cresencio (Crescenci o
Crescenç), Christóval (Cristòfol, ermita de Sant Cristòfol a Xodos), Eloy
(Eloi), Fabián (Fabià), German (Germà), Hermenegildo (Ermenegild o
Hermenegild), Lorenzo (Llorenç, Mas de Llorens o Llorenz el 1799), Luís
(Lluís), Mariano (Marià), Matheo (Mateu), Pedro Joaquín (Pere Joaquim),
Peregrín (Pelegrí o Peregrí), Ponsiano (Poncià o Ponçà), Raymundo (Raimon, Raimond o Raimund), Serafín (Serafí), Thomás (Tomàs) i Valentín
(Valentí).
Vuit noms apareixen dos vegades: Bartolomé (Bertomeu o Bartomeu),
Domingo (Domingo o Domènec), Felipe (Felip), Inacio o Ynacio (Ignasi,
Nasi o Nàssio), Jaime o Jayme (documentat Jaume el 1799), Maximiano
(Maximià), Miguel (Miquel o Quelo) i Remigio (Remigi).
Entre cinc i deu ocurrències: Antonio (Antoni o Toni; Sant Antoni és
festa gran a Xodos) cinc vegades; Juan (Joan; Sant Joan de Penyagolosa
en el terme de Vistabella) sis vegades; Manuel (o Manel) i Vicente (Vicent o Cento) set vegades; Joaquín (Joaquim, Xim Ximo i altres variants;
Chochim el 1799) deu vegades.
Els més usuals són: Pedro (Pere o Peret; Sant Pere, patró de la parròquia) catorze vegades; Francisco (Francesc) setze vegades; Josef o Joseph
(Josep, Pep o Pepo i altres variants; Jusep el 1799) trenta-set vegades, i
Ramón (Ramon) el porten trenta-vuit veïns.
Prenoms femenins
Hi ha 197 dones a Xodos de totes les edats que porten quaranta-set noms
diferents. Com en el cas dels homes tots els noms apareixen en castellà.
És notòria la imposició de noms femenins amb referents masculins. La
meitat dels nom són feminitzacions (fem.) de noms del masculins, amb
o sense forma femenina al santoral. A la relació s’indica entre parèntesis,
a més de les feminitzacions, la forma catalana i alguns comentaris.
Noms que apareixen en una ocasió: Alexandra (fem.), Ángela (Àngela, fem.), Bruna (fem.), Candia (variant de Càndida), Carlota (fem. de
Carlot, de Carles), Esperanza (Esperança), Estanislada (fem. d’Estanilau), Eulalia (Eulàlia), Eusebia (Eusèbia, fem.), Gabriela (fem.), Juliana
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(fem.), Lorenza (Llorença, fem.), Lucía (Llúcia), Luisa (Lluïsa, fem.), María Carmela, María Rosa, María Trinitaria (Trinitària), Matilda (Matilde), Micaela (Miquela o Micaela), Peregrina (fem.), Ramona Agustina
(fem.), Romualda (fem.), Rosalea (variant de Rosalia o modificació del
cast. rosaleda per analogia amb Rosalía), Sabina (també hi ha Sabí), Susana (Susanna), Teófila (fem.).
Noms que apareixen en dos ocasions: Athanasia (Atanàsia, fem.), Bárbara (Bàrbera o Bàrbera), Bibiana, Cecilia (Cecília), Elena, Eubaldesca
(variants: Ubaldesca i Baldesca), Ysabel (Isabel), Mariana (fem. de Marià), Ramona (fem.).
Noms que apareixen entre tres i vuit ocasions: Manuela (fem.) i Thomasa (Tomasa, fem.) tres vegades; Mónica (Mònica), quatre vegades; Vicenta (fem.) cinc vegades; Carmela (fem.) i Teresa, en sis ocasions; Antonia (Antònia, fem.) set vegades; Joaquina (Joaquima, fem.) i Pasquala
(fem.) vuit vegades.
Els que més abunden són Francisca (Francesca, fem.) setze ocasions;
Rosa vint-i-dos ocasions; Josefa (Josepa, fem.) vint-i-tres vegades i María
(Maria) quaranta-dos vegades.
Toponímia dels masos
En el padró es relacionen els veïns que habiten 33 cases, agrupades en
27 masos: el Mas de Sant Cristòfol el formaven tres cases habitades i els
masos d’Aicart, de l’Estepar i de Montoliu dos. En el ja indicat treball
d’Amèlia Cervera (2004) es citen alguns masos amb altres noms l’any
1799, alguns en valencià. El de San Christóval (1817) és de «Sen Christòfol» o, anteriorment, «del Recuenco», el de Miravet abans s’havia dit
«de Pellegero», el de Montoliu «del Collado de Tàrrega» i el de Paulo,
«de les Oliveres», el de la Roca (1817) era el «Mas de Davall la Roca» i
ara Mas Baix la Roca. El Mas de Blas (1817), és el 1799 el mas de «Blas
Sanauja» vulgarment dit «Mas de Blas o de Peñagolosa.» de «Ramon
Sanahuja den Blay».
Actualment encara mantenen el mateix nom els masos del Barranc,
del Cabeço, de les Calçades, de la Carrasca, de les Casetes, de l’Estepar,
de la Font, de Gargant, de Llach, de la Lloma, de Malusa, de Miravet, de
Montoliu, de la Noguereta, de Paulo, dels Possos, de les Roques Llises,
de la Solana, de la Vega i de Vela. El Mas Nou ja era Mas Nou el 1799, ara
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no és coneix, com tampoc es coneix el mas de Batiste ni el de Valero, tot
i que l’antropònim es viu a Pla de Valero i caseta del Pla de Valero.4
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Annex
Padró de Xodos de l’any 18175
Manifiesto que abraza el nombre de cada cabeza de casa en su estado
respectivo: hijos criados, parientes, amigos de que se compone, pobres,
edad, estado de salud y si pueden trabajar, de la parroquia de la villa de
Chodos de la que es regente Mn. Miguel Antonio Sales, presbítero, en el
año de mil ochocientos diez y siete, en veinte y seis de marzo.
Número primero de las casas
1

Josef Martínez, casado, pobre, enfermo, no puede trabajar, edad 38
años
Francisca Aparissi, su muger, edad 34 años
Ramón Martínez, hijo, edad 9 años
Rosalea Martínez, hija, edad 7 años
María Martínez, hija, edad 1 año

2

Joaquín García, casado, edad 22 años
María Escrig, su muger, edad 23 años
Pedro García, hijo, edad 2 años

3

Juan Porcar, casado, edad 24 años
Lorenza Monferrer, su muger, edad 25 años

4

Bernardo Aparisi, casado, edad 25 años
María Monfort, su muger, edad 30 años
Josef Aparissi, hijo, edad 4 años
Carmela Aparissi, hija, edad 1 año

5

Josef Galindo, casado, edad 37 años
Ángela Miravet, su muger, edad 32 años

5 Arxiu Històric Diocesà de Tortosa, «Padró de 1817: Xodos», caixa 4, núm. 4. Padró que he consultat gràcies a l’amabilitat de mossèn Josep Alanyà, responsable de
l’arxiu.
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Ramón Galindo, hijo, edad 9 años
María Trinitaria Galindo, hija, edad 7 años
Francisca Galindo, hija, edad 2 años
6

Domingo Solsona, casado, pobre de solemnidad, edad 58 años
Josefa Safont, su muger, ydem que su marido, edad 48 años

7

Ramón Monfort, casado, edad 41 años
Josefa Moliner, su muger, edad 43 años
Pedro Monfort, hijo, edad 6 años
Josefa Monfort, hija, edad 3 años

8

Francisco Vilar, casado, edad 37 años
Eubaldesca Gual, su muger, edad 28 años
Ramón Vilar, hijo, edad 9 años
Francisco Vilar, hijo, edad 4 años
Francisca Monferrer, viuda, unida con Vilar, edad 70 años

9 Inacio Eschrig, casado, edad 52 años
Peregrina Aparisi, su muger, edad 46 años
Ramón Eschrig, hijo, edad 11 años
Rosa Eschrig, hija, edad 7 años
10 Ramón Zelades, casado, edad 55 años
Josefa Moliner, su muger, 52 años
11 Serafín Périz, casado, edad 27 años
Ramón [sic] Agustina, su muger, 23 años
Thomasa Périz, hija, edad 2 años
12 Pedro Porcar, casado, pobre achacoso, edad 65 años
Ramona Moliner, su muger, pobre de limosna, edad 50 años
Ramón Porcar, hijo, edad 26 años
Joaquín Porcar, hijo, sin haveres, edad 15 años
13 Josef Safont, casado, edad 47 años
Carmela Miravet, su muger, edad 48 años
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Josef Safont, hijo, edad 19 años
Ramón Safont, hijo, edad 10 años
María Safont, hija, edad 16 años
Rosa Safont, hija, edad 13 años
14 Pedro Aparissi, casado, pobre sin salud, edad 66 años
Josefa Zelades, su muger, pobre, edad 55 años
15 Ponsiano Aparissi, casado, edad 23 años
Bibiana Porcar, su muger, edad 22 años
María Aparissi, su hija, edad 1 año
16 Hermenegildo Montaner, mozo, cabeza de casa, cirujano de esta villa, edad 20 años
17 Teresa Porcar, viuda, pobre, edad 58 años
Francisca Monferrer, hija, pobre, edad 29 años
Rosa Monferrer, hija, pobre de limosna, edad 4 años6
18 Francisco Gonell, casado, edad 36 años
Josefa Porcar, su muger, edad 36 años
Eloy Gonell, hijo, edad 6 meses
Francisca Gonell, hija, edad 11 años
Juliana Gonell, hija, 8 años
19 Josef Gonell, casado, edad 65 años
Teresa Gonell, su muger, edad 53 años
20 Carlos Navarro, casado, edad 51 años
Rosa Gómez, su muger, edad 40 años
Susana Navarro, hija, edad 18 años
Carlota Navarro, hija, edad 18 años, melisas7
Amalio Navarro, hijo, edad 7 años

6 Deu ser filla de Francisca Monferrer.
7 Melisas per mellizas: Susana i Carlota són bessones.
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21 Thomás Seguer, casado, 21 años
Cecilia Montoliu, su muger, edad 25 años
Pasquala Llach, viuda, su suegra, edad 62 años
22 Antonio de Albert, casado, edad 38 años
Pasquala Seguer, su muger, edad 24 años
Francisco de Albert, hijo, edad 1 año
Ramón de Albert y Porcar, hijo, 15 años
23 Maximiano Seguer, mozo, cabeza de casa, edad 36 años
24 Joaquín Seguer, casado, edad 56 años
Francisca Porcar, su muger, 52 años
María Seguer, hija, edad 19 años
Bruna Seguer, hija, edad 14 años
25 Juan Lliberós, casado, pobre achacoso, edad 61 años
Teresa Agud, su muger, pobre, edad 52 años
26 Josef Porcar, casado, pobre, edad 34 años
María Prades, su muger, edad 31 años
Josef Porcar, hijo, edad 14 años
Ramón Porcar, hijo, edad 7 años
María Porcar, hija, edad, 13 años
Rosa Porcar, hija, edad 9 años
Pasquala Porcar, hija, edad 4 años. Todos a pedir limosna
27 Francisco Porcar, casado, edad 33 años
Carmela Porcar, su muger, edad 25 años
Josef Porcar, hijo, edad, 2 años
Luisa Porcar, hermana, huérfana, pobre, edad 13 años
Teófila Porcar, hermana, huérfana, pobre, edad 10 años
28 Joaquín Doménech, casado, edad 35 años
María Galindo, su muger, edad 26 años
Pasquala Doménech, hija, edad 3 años
Lorenzo Doménech, viudo, padre de Joaquín, pobre, edad 64 años
71

Ventura Castellvell

29 Ramón Seguer, mozo, cabeza de casa, edad 65 años
Vicente Vilar, su sobrino, mozo, edad 14 años
30 Manuel Monfort, casado, pobre, edad 50 años
Josefa Agud, su muger, edad 45 años
Bartolomé Monfort, hijo, edad 20 años
Jayme Monfort, hijo, edad 16 años
Ramón Monfort, hijo, a pedir limosna, edad 8 años
Pedro Monfort, hijo, (a pedir limosna), edad 2 años
Thomasa Monfort, hija, (a pedir limosna), edad 14 años
Ysabel Monfort, hija, (a pedir limosna), edad 12 años
Mónica Monfort, hija, (a pedir limosna), edad 6 años
31 Peregrín Sanahuja, casado, edad 20 años
Vicenta Galindo, su muger, edad 26 años
Maria Sanahuja, hija, edad 2 años
32 Manuel Monfort, casado, edad 32 años
María Carmela Visent, su muger, edad 25 años
Juan Monfort, hijo, edad 6 años
Josefa Monfort, hija, edad, 3 años
33 Josef Porcar, casado, edad 23 años
Sabina Safont, su muger, edad 22 años
Juan Porcar, hijo, edad 3 meses
María Porcar, su hermana, huérfana, pobre, edad 13 años
34 Jayme Gonell, casado, edad 23 años
Joaquina Miralles, su muger, edad 30 años
Francisco Gonell, hijo, edad 2 años
35 Ramón Monferrer, casado, edad 25 años
Josefa Miralles, su muger, edad 24 años
María Monferrer, hija, edad 2 años
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36 Josef Porcar, casado, edad 24 años
Teresa Safont, su muger, edad 20 años
Joseph Porcar, hijo, edad 1 año
37 Bartolomé Solsona, edad 56 años
Rosa Seguer, su muger, edad 42 años
Rosa Solsona, hija, edad 18 años
38 María Haycart, viuda, cabeza de casa, edad 55 años
Ramón Seguer, hijo, edad 21 años
39 Josef Seguer, casado, edad 26 años
María Zelades, su muger, edad 24 años
María Seguer, hija, edad 4 años
Raymundo Seguer, hijo, edad 6 meses
40 Manuel Salvador, casado, edad 29 años
María Porcar, su muger, edad 34 años
Elena Falcó, viuda, pobre, edad 62 años
41 Josef Vidal, casado, edad 43 años
Francisca Porcar, su muger, edad 30 años
Josef Vidal, hijo, edad 5 años
Eusebia Vidal, hija, edad 9 años
42 Antonio Porcar, casado, cabeza de casa, edad 67 años
María Beltrán, su muger, edad 60 años
Joaquín Porcar, casado, vive junto con su padre, edad 40 años
Antonia Montoliu, su muger, edad 40 años
María Porcar, hija, edad 15 años
Ramón Porcar, hijo, edad 9 años
Ynacio Porcar, hijo, edad 7 años
Francisco Porcat, hijo, edad 2 años
43 Remigio Gonell, casado, edad 28 años
Romualda Salvador, su muger, edad 33 años
Remigio Gonell, hijo, edad 7 años
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Francisco Gonell, hijo, edad 4 años
Maria Rosa Gonell, hija, edad 1 mes
44 Juan Porcar, casado, edad 31 años
Teresa Porcar, su muger, edad 26 años
45 Juan Aparisi, casado, edad 58 años
Antonia Montoliu, su muger, edad 47 años
Carmela Aparisi, hija de Juan, edad 17 años
Pedro García y Montoliu, hijo, edad 18 años
Ramón García, hijo, edad 12 años
Juan García, hijo, edad 8 años
Esperanza García, hija, edad 5 años8
46 Juan Porcar, casado, edad 63 años
Joaquina Agud, su muger, 53 años
Joaquín Porcar, hijo, 21 años
Ramón Porcar, hijo, edad 14 años
Joseph Porcar, hijo, edad 7 años
Eulalia Porcar, hija, edad 18 años
Teresa Porcar, hija, edad 12 años
47 Felipe Allepuz, casado, edad 45 años
Rosa Doménech, su muger, edad 35 años
Teresa Allepuz, hija, edad 4 años
Pedro Allepuz, hijo, edad 3 meses
48 Jayme Branchadell, casado, edad 21 años
Joaquina Porcar, su esposa, edad 21 años
María Miravet, viuda, su abuela, pobre, edad 66 años
María Doménech, viuda, su suegra, pobre, edad 51 años
49 Josef Gonell, casado, edad 37 años
María Doménech, su muger, edad 35 años
8 Pedro, Juan, Ramon i Esperanza García, deuen ser fills d’un primer matrimoni
d’Antonia.
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Josef Gonell, hijo, 10 años
Ramón Gonell, hijo, edad 4 años
Francisca Gonell, hija, edad 3 años
50 Ramón Gonell, casado, edad 68 años
Matilda Fandos, su muger, edad 36 años
María Gonell, su hija, pobres, edad 12 años
51 Josef Gonell, casado, edad 51 años
Vicenta Sanahuja, su muger, edad 48 años
52 Vicente Galindo, casado, edad 45 años
Joaquina Doménech, su muger, 33 años
Ramón Galindo, hijo, edad 6 años
Vicente Galindo, hijo, edad 9 meses

Masías del término
De San Christóval
53 Serafín Aparissi, casado, edad 26 años
Vicenta Monferrer, su muger, edad 25 años
Josef Aparissi, hijo, edad 5 años
Jayme Aparissi, hijo, edad 1 años
54 Josef Aparisi, casado, edad 34 años
Rosa Aparissi, su muger, edad 30 años
Vicente Aparissi, hijo, edad 8 meses
55 Antonio Aparisi, casado, edad 23 años
Bárbara Salvador, su muger, edad 21 años
Manuel Aparissi, hijo, 2 años
De los Pozos
56 Francisco Gonell, casado, edad 48 años
Pasquala Monferrer, su muger, edad 42 años
Germán Gonell, hijo, edad 25 años
Benón Gonell, hijo, edad 19 años
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Francisco Gonell, hijo, edad 14 años
Ramón Gonell, hijo, 7 años
Pedro Gonell, hijo, edad 3 años
María Gonell, hija, edad 22 años
Bárbara Gonell, hija, edad 17 años
Pasquala Gonell, hija, edad 15 años
De la Solana
57 Vicente Sorolla, casado, edad 42 años
Francisca Tena, su muger, edad 36 años
Manuela Sorolla, hija, edad 13 años
María Sorolla, hija, edad 8 años
Vicente Sorolla, hijo, edad 4 años
Matheo Sorolla, hijo, edad 2 años
Domingo Périz, casado, hierno, en la misma casa, edad 32 años
Rosa Sorolla, su muger, edad 25 años
De Vela
58 Casimiro Aparissi, viudo, cabeza de casa, edad 61 años
Francisco Segura, su hierno, casado, edad 33 años
Joaquina Aparisi, su muger, viven todos juntos, edad 26 años
Francisca Segura, hija, edad 6 años
Josefa Segura, hija, edad 4 años
De Blas
59 Ramón Sanahuja, casado, edad 71 años
Josefa Moliner, su muger, edad 58 años
Ramón Sanahuja, hijo, edad 50 años
Pedro Hedo, criado, edad 59 años
Del Barranch
60 Juan Aparisi, casado, edad 64 años
Manuela Puerto, su muger, edad 56 años
Rosa Aparissi, hija, edad 19 años
Josef Aparisi, casado, vive junto con su padre, edad 36 años
Mariana Fuertes, su muger, edad 28 años
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María Fuertes (sic), hija, edad 5 años
Micaela Fuertes (sic), hija, edad 3 años
De Gargan
61 Pedro Gonell, casado, edad 58 años
Bárbara Catalán, su muger, edad 46 años
María Gonell, hija, edad 14 años
Pedro Gonell, hijo, edad 11 años
De Montoliu
62 Francisco Montoliu, casado, edad 38 años
Rosa Monfort, su muger, edad 30 años
Pasquala Montoliu, hija, edad 9 años
Rosa Montoliu, hija, edad 5 años
Thomasa Montoliu, hija, edad 1 año
Miguel Doñate, criado, edad 20 años
63 Joseph Montoliu, casado, edad 36 años
Josefa Doñate, su muger, edad 28 años
María Montoliu, hija, edad 6 años
Ramón Montoliu, hijo, edad 4 años
Mónica Montoliu, hija, edad 3 años
Rosa Montoliu, hija, edad 7 meses
Antonia Centelles, criada, pobre, edad 24 años
De Roques Llises
64 Ramón Porcar, casado, edad 62 años
Josefa Gual, su muger, edad 52 años
Josef Porcar, hijo, edad 22 años
Ramón Porcar, casado, hijo, viven juntos, edad 26 años
Josefa Moliner, su muger, edad 23 años
Josefa Porcar, su hija, edad 3 años
Josef Porcar, su hijo, edad 1 año
De la Noguereta
65 Joseph Porcar, casado, edad 46 años
Joaquina Porcar, su muger, edad 30 años
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Elena Yváñez, viuda, madre de Joseph, edad 68 años
Pedro Yvañez, mozo, criado, edad 18 años
De Miravet
66 Ramón Eschrig, casado, edad 40 años
María Miravet, su muger, edad 41 años
Lucía Miravet, donzella, hermana, edad 42 años
Ramón Eschrig, hijo, edad 14 años
Baltasar Eschrig, hijo, edad 10 años
Manuel Eschrig, hijo, edad 6 años
María Eschrig, hija, edad 12 años
Mónica Eschrig, hija, edad 3 años
En masía arrendada, todos pobres
Del Cabezo
67 Josef Seguer, casado, edad 46 años
Francisca Porcar, su muger, edad 34 años
Ramón Seguer, hijo de Joseph, edad 19 años
Cresensio Seguer, hijo, edad 4 años
Mas de Batiste
68 Antonia Lliberós, viuda, cabeza de casa, edad 63 años
Francisco Porcar, hijo, edad 21 años
María Porcar, hija, edad 36 años
Gabriela Porcar, hija, edad 27 años
Pedro Joaquín Porcar, hijo, edad 1 año
Mas de la Vega
69 Ramón Sanahuja, casado, edad 43 años
Josefa Visent, su muger, edad 40 años
María Périz, viuda, madre de Ramón, edad 70 años
Alberto Sanahuja, hijo, edad 19 años
Joseph Sanahuja, hijo, edad 14 años
Ramón Sanahuja, hijo, edad 9 años
Francisco Sanahuja, hijo, edad 2 años
María Sanahuja, hija, edad 5 años
78

Antroponímia de Xodos segons un padró del Bisbat de Tortosa de 1817

De Paulo
70 Vicente Monfort, casado, edad 41 años
Bibiana Porcar, su muger, edad 32 años
Francisca Monfort, hija, edad 13 años
Luís Monfort, hijo, edad 4 años
María Monfort, hija, edad 1 año
De Valero
71 Francisco Porcar, casado, edad 54 años
María Porcar, su muger, edad 48 años
Rosa Porcar, hija, edad 19 años
Carmela Porcar, hija, edad 17 años
Francisca Porcar, hija, edad 14 años
Lloma
72 Ramón Porcar, viudo, cabeza de casa, edad 62 años
Manuel Porcar, mozo, su hermano, edad 54 años
Francisco Porcar, hijo, edad 28 años
Cacilia Porcar, hija, edad 19 años
Alexandra Monferrer, criada, pobre, edad 18 años
De les Calzades
73 Antonio Monferrer, casado, edad 41 años
Rosa Porcar, su muger, edad 35 años
Josefa Monferrer, viuda, hermana de Antonio, edad 48 años
Carmela Monferrer, hija, edad 15 años
Ysabel Monferrer, hija, edad 12 años
Pasquala Monferrer, hija, edad 8 años
Ramón Monferrer, hijo, edad 7 años
Rosa Monferrer, hija, edad 5 años
Antonia Monferrer, hija, edad 2 años
De Aycart
74 Joseph Aycart, casado, edad 30 años
Rosa Eschrig, su muger, edad 26 años
Angelino Aycart, hijo, edad 3 años
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María Aycart, hija, edad 5 años
Joaquina Aycart, hijo, edad 1 año
75 Ramón Seguer, casado, cabeza de casa edad 26 años
Mónica Aycart, su muger, edad 24 años
Fabián Seguer, hijo, edad 3 años
Juaquina Porcar, viuda, su madre, edad 52 años
De Llach
76 Manuel Eschrig, casado, edad 26 años
María de Albert, su muger, edad 27 años
Francisca Eschrig, hija, edad 1 año
Estanislada Juan, viuda, madre de María, edad 50 años
77 Vicenta Monfort, viuda, cabeza de casa, edad 40 años
Manuela Dealbert, hija, edad 16 años
María Dealbert, hija, edad 8 años
Del Estepar
78 Mariano Eschrig, casado, edad 54 años
Rosa Palanques, su muger, edad 44 años
Joseph Eschrig, hijo, edad 17 años
Josefa Eschrig, hija, edad 15 años
Joaquín Eschrig, hierno, casado, edad 28 años
Francisca Eschrig, su muger, edad 26 años
Joseph Eschrig, hijo, edad 1 año
Felipe Eschrig, casado, hijo de Mariano, edad 21 años
Athanasia Gasch, su muger, edad 20 años
María Eschrig, hija, edad 7 meses
79 Joaquín Eschrig, casado, edad 48 años
Antonia Seguer, su muger, edad 49 años
María Eschrig, hija, edad 19 años
Miguel Eschrig, hijo, edad 14 años
De les Casetes
80 Pedro Porcar, casado, edad 56 años
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Ramona Monfort, su muger, edad 42 años
Antonio Porcar, hijo, edad 19 años
Joseph Porcar, hijo, edad 12 años
Ramón Porcar, hijo, edad 10 años
Ramona Porcar, hija, edad 16 años
Candia Porcar, hija, edad 15 años
Mas Nou
81 Joseph Visent, casado, edad 48 años
Josefa Gasch, su muger, edad 39 años
Josefa Visent, hija, edad 11 años
Francisca Visent, hija, edad 7 años
Rosa Visent, hija, edad 5 años
Athanasia Visent, hija, edad 1 año
De la Carrasca
82 Christóval Visent, casado, edad 55 años
Mariana Eschrig, su muger, edad 49 años
Ramón Visent, hijo, edad 12 años
María Visent, hija, edad 14 años
Joseph Visent, hijo, casado, vive junto, edad 21 años
Josefa Porcar, su muger, edad 25 años
De Malusa
83 Josef Gasch,9 casado, edad 72 años
María Solsona, su muger, edad 65 años
Joaquín Gasch, hijo, edad 30 años
Valentín Hedo, criado, pobre, edad 19 años
De la Roca
84 Pedro Monferrer, casado, edad 40 años
Josefa Gual, su muger, edad 32 años
María Monferrer, hija, edad 21 años
Eubaldesca Monferrer, hija, edad 18 años
Maximiano Monferrer, hijo, edad 15 años
9 A l’original posa Gach.
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Vicenta Monferrer, hija, edad 11 años
Josefa Monferrer, hija, edad 9 años
Ramona Monferrer, hija, edad 6 años
Ramón Monferrer, hijo, edad 2 años
De la Font
85 Bautista Monfort, casado, edad
María Eschrig, su muger, edad
Josef Monfort, hijo, edad
Rosa Monfort, hija, edad
María Monfort, hija, edad
Rosa Salvador, viuda, madre de Bautista, edad
Josef Seguer, criado, edad
Joaquín Benages, criado, edad
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Endònims amprats:
el préstamo toponímico en la Peñagolosa
de habla valenciana
José Castillo Gil
Societat d’Onomàstica
La toponimia de frontera (bilingüe, híbrida…) en Peñagolosa es un campo muy amplio, por lo que nos vamos a centrar básicamente en definir el
endónimo amprau (o préstamo toponímico asumido como propio) y aportar nuestro conocimiento sobre algunos endònims amprats de Vistabella.1

No todo lo castellano es churro:
a propósito de El Pico y l’Espino
L’Espino es uno de los topónimos de Vistabella cuyo origen se suele atribuir a los vecinos churros. Bernat (2015, 500): «Segons Coromines, la -o
final li atorga l’etiqueta ‘mossàrab’ […] Potser caldria revisar l’apreciació
mossàrab que en fa Coromines i deixar-ho en senzill veïnatge dels pobles de l’Aragó. Així, veiem que ‘espino’ conviu amb ‘espinal’ i, possiblement, prenguera el nom del proper Puerto on l’espinal és conegut com
a espino albar».2
Los hablantes churros tradicionales del Puerto y Villahermosa no conocen qué planta es un espino albar ni llaman a ninguna con ese nombre. En el churro de Peñagolosa esa planta es el bizcodero, por lo tanto,
es imposible que els veïns xurros hayamos podido influir en el topónimo
de Vistabella. Puede resultar llamativo que en Vistabella el apelativo sea
espinal y el topónimo l’Espino, pero la gente de Vistabella lo considera
1 El conocimiento de los endónimos ampraus ha surgido del estudio de la toponimia churra de Peñagolosa, pero está presente también en la zona fronteriza de habla
valenciana: Xodos (la Vega, la Balsiella, els Posos…), de Llucena (el Xorrador, el Cabeço…), etc.
2 Nos consta la voluntad de Bernat de revisar su tesis y mejorarla con nuestra aportación sobre el habla y la toponimia churra. En el apartado de fitotoponimia, Bernat
reconoce que en El Puerto se dice bizcodero, pero no existe una motivación garcha.

83

José Castillo

normal (espinal es en valenciano y tota la vida s’ha dit El Espino); también reconocen, además de la paronimia entre el apelativo y el topónimo,
una posible motivación de l’Espino en un espinal singular que hay en la
zona. En todo caso, queda claro que la influencia churra hubiera dado
«El Bizcodero» y no «El Espino».
Otro topónimo similar es El Pico. En el blog Arxiu de Vistabella se dice:
«El nostre territori és terra de frontera, per això compartim paraules mesclades en els nostres veïns de parla castellana: […] a Vistabella del pic en
diem pico. El pico DE Penyagolosa».3
Pero los hablantes churros tradicionales de Peñagolosa no utilizan pico
como ‘cim agut de una muntanya’, sino puntal: «una vez… hai estau una
vez en el Puntal de Peñagolosa… aquel puntal que asoma… nunca he subido al Puntal de Peñagolosa… mi padre nunca dice pico, siempre dice puntal… y siempre dice el Puntal de Peñagolosa, nunca el Pico de Peñagolosa».
Tanto en el caso de l’Espino como en el de El Pico se ha confundido
el churro local con el castellano estándar. Los errores comentados nos
sirven para emitir una alerta: «aviso para navegantes: no todo lo castellano es churro».

Fuente la Puerca, Barranco Mojón… endònims
de Vistabella amprats
Tota la toponímia es pot dividir en dues grans categories: l’endonímia i l’exonímia. Un topònim, o és una cosa o és l’altra. És així de simple. No hi ha terceres vies. (Tort 2014, 168)

Bernat & Guardiola (2014, 22) clasifican a la Fuente la Puerca, la Fuente del Medio y el Prau Martín como exotopònims. Sin embargo, tanto los
topónimos de Vistabella que tienen su origen en el churro de Peñagolosa (el Tormo, els Toscos, la Calleja, la Rotxa, el Massico, el Solano, el Recuenco, Fuente del Medio, Fuente de la Rossa, Barranco Mojón, el Centenar,
el Cerrau, el Rodau, la Penyica…) como los que tienen su origen en una
variedad castellana diferente del churro (l’Espino y El Pico) son realmente endónimos de Vistabella, a pesar de la aparente contradicción con la

3 https://vistabellaarxiumunicipal.wordpress.com/tag/penyagolosa/.
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definición de endònim: el topònim en la llengua de la zona on existix eixa
realitat (Mollà 2014, 99).
La Lingüística y la Onomástica nos dan las pruebas científicas de que
los endónimos no tienen que ser necesariamente topónimos creados por
la lengua local,4 sino los topónimos que utiliza la población local como
propios.
El Pico de Peñagolosa o el Pico (Vistabella, Xodos). El contacto de lenguas (no diferenciamos situaciones de bilingüismo, diglosia…) genera
transferencias de elementos de una a otra; uno de los aspectos más conocidos de este fenómeno es el préstamo léxico. «[Coromines] declara haber sentit ‘pico’ i no ‘pic’ a terres valencianes: “en general sento pico en les
muntanyes valencianes”» (Bernat 2015, 124). Nosotros hemos escuchado
pico como apelativo actual en Carcaixent y Vilafamés: «Anem al pico de
la montanya; pugem al pico». Si pico es el apelativo habitual en les muntanyes de habla valenciana (por lo menos en los siglos XX y XXI), es natural
que haya tenido la posibilidad de generar topónimos, como así ha sido.
L’Espino. Aparece documentado como topónimo en Vistabella desde
1555 (Bernat 2015, 501). Su formación como topónimo puede responder
la creación por parte de algún repoblador de origen castellano que utilizara espino (y no el valenciano espinal); otra posibilidad es que fuera el
antropónimo femenino de alguna repobladora de la Edad Media (o anterior a 1555) de la zona de Soria… que hubiera llegado a Vistabella.5 Y su
fijación pudo deberse a la novedad, la eufonía o a cualquier otro motivo…
En todo caso, desde el siglo XVI l’Espino ha generado una importantísima serie de topónimos motivados; Bernat (2015, 498-503) documenta
treinta y cuatro: alvenc de l’Espino, cova de l’Espino, carrascal de l’Espino…
Fuente la Puerca,6 Solano la Puerca, Fuente del Medio… Estos topónimos fueron creados por la población churra establecida en els masos de
Vistabella por razones de índole económica, familiar, matrimonios mix4 Un topónimo puede haberse creado por una capa lingüística anterior; en estos
casos, la lengua posterior los adapta como puede a sus características lingüísticas: Sueca, Sueras, Benafigos…
5 Actualmente la Virgen del Espino es una advocación mariana y Espino es un nombre habitual en Soria, Logroño…
6 También se incluye entre los endònims amprats el plural abarcador las Fuentes las
Puercas (A la part de dalt del Barranco Mojón estan las Fuentes las Puercas) que incluye
a la Fuente les Pedretes y a la Fonteta del Pi, además de la Fuente la Puerca.
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tos…7 Podemos aducir que una vez creado razones de simpatía, sonoridad, el exotismo inherente de las creaciones alóctonas o cualquier otra
posible razón configuraron que Fuente la Puerca, Fuente del Medio… se
aceptaran como propios, se fijaran y se transmitieran oralmente entre
los hablantes de valenciano. Pero el paso previo a esta integración en la
comunidad de habla valenciana es el uso de los endònims amprats por los
hijos bilingües de las familias y de los matrimonios mixtos establecidos
en els masos donde se crearon los endònims… es decir, la segunda generación que usa el endònim amprat está integrada de pleno en una sociedad
valenciano-hablante y son bilingües que consideran natural la convivencia de los topónimos en churro y en valenciano porque los han escuchado de forma natural a sus padres. Esta segunda generación los transmite
al resto dels masovers de Vistabella y esta transmisión es posible porque
los topónimos son unidades desemantizadas que permiten su uso independientemente de los apelativos de la lengua. Por otro lado, la rareza
del topónimo ha servido sin duda para marcar lingüísticamente la proximidad del vecino e introducir a la generación siguiente (que aprende el
topónimo de sus padres) en la realidad lingüística de «l’altre o el xurro».
Incluso podemos decir que todavía actualmente los nombres geográficos cumplen esa función local de comprensión toponímica y lingüística
vecinal: «se diu el Barranc de l’Ojal perquè ojal és ullal».
Por supuesto, la aceptación de la identificación del lugar con un topónimo desemantizado creado con unidades alóctonas no supone renunciar al uso de los apelativos barranc, font, mig, ullal… en Vistabella. La
Onomástica y la Lengua son dos ámbitos diferentes.8

7 Un endónimo no se puede crear a distancia: el churro de los vecinos no puede
volar por el aire y ser la inspiración de uns masovers que no saben hablarlo para dar
nombres a las fuentes, a los parajes…
8 La antroponimia, que está más condicionada por la moda y el prestigio social, es
el ejemplo más evidente de que los hablantes de una lengua pueden adoptar nombres
extranjeros (Kevin, Izan…) para identificarse: son antropònims amprats y este fenómeno de contacto es posible por la desemantización de los nombres propios. En la zona
de habla valenciana de Peñagolosa también encontramos nombres de pila y malnoms
amprats del churro (La Coja…), pero no disponemos de espacio para ilustrar este segmento onomástico. Dada la relación entre antroponimia y toponimia, muchos nombres de persona alóctonos acaban identificando una entidad geográfica y conformando topónimos híbridos, p. ej., en Vistabella: font del tio Alejandro, casa de Juan José…
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Como se puede ver, nuestra concepción de la endonimia no es tanto
la transcripción (y rotulación) del topónimo en la lengua del lugar, sino
la transcripción (y rotulación) del topónimo tal y como los habitantes
del lugar lo dicen y que han aprendido espontáneamente de sus padres.
Aunque el topónimo sea una unidad lingüística perteneciente al churro
o al castellano oficial, si els masovers del lugar denominan a esa realidad
de esa forma, es un endónimo, aunque sea un endònim amprat. Y la exonimia consistiría en todas las otras formas del topónimo diferentes del
uso de los habitantes del lugar. En general, la endonimia coincide con la
lengua del territorio, pero en los territorios fronterizos, como es el caso
de Peñagolosa, las lenguas vecinas (y en algunos casos, con la participación del castellano oficial) se influyen mutuamente por la simple convivencia —no puede ser de otra manera— generando en la toponimia formas híbridas, bilingües e incluso préstamos toponimicos asistemáticos que
son asumidos como propios por las comunidades fronterizas implicadas.
La asistematicidad permite la convivencia en la frontera de Vistabella de fijaciones como Barranco Mojón, Barranc de l’Hornillo y Barranc
de l’Assor, convivencia que tiene una vida independiente de las fijaciones
toponímicas (y los usos) en las áreas nucleares de la comunidad lingüística catalana.
Los endònims amprats están perfectamente integrados en el habla valenciana fronteriza. Como todos los préstamos, son de origen alóctono, pero a diferencia de los préstamos léxicos (en el catalán: pernil, matxo, catxo, futbol, bàsquet…) son bloques desemantizados y se utilizan tal
cual están fijados. Y por el uso exclusivo que de ellos hace la población
local (que no conoce otra forma de identificar a las entidades geográficas nombradas por ellos) son endónimos: endònims amprats, però sense
dubte endònims.
También es un endònim amprat el elemento alóctono de la toponimia
híbrida: bassot dels Toscos, molí Regolfo, tossal del Muro…
El endònim amprat puede adaptarse a las características fonéticas de la
lengua receptora (en este caso, el valenciano), aunque la adaptación no
les otorgue el certificado de pertenencia a dicha lengua: el Quinyó, mas
del Surdo, el Centenar (< centeno)…9
9 Bernat & Guardiola (2014, 24) comentan que centeno es «el mot usual al Maestrat i els Ports en lloc de sègol» y documentan el bancal del Centeno a Benassal en 1597.
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El específico en topónimos como roqueta dels Basos, la Covarxa, maset del Curro, barranc Fondo, la Malladeta… está formado por aragonesismos integrados históricamente en el valenciano como baso, covarxa, curro, fondo, mallada… (Casanova, 2011). Aquellos topónimos de este tipo
léxico que sean históricos en la C. Valenciana pudieron ser en su origen
endònims amprats en la medida que desde la Edad Media la convivencia
lingüística del aragonés y del catalán en el Reino de Valencia integró simultáneamente préstamos léxicos y toponímicos del aragonés en el catalán del Reino, conformando el valenciano y la toponimia valenciana.
De hecho, el préstamo toponímico contribuiría a la integración del préstamo léxico y viceversa.

Barranco el Ojal / Barranc de l’Ojal:
específico churro de origen catalán como
identidad en la border culture
En Mosqueruela y en El Puerto encontramos topónimos como El Ullar,
el Ullal Oscur, el Ullal de la Perdigona… Pero no solo en la toponimia encontramos el contacto con el valenciano: el único apelativo utilizado en
la variedad churra de Peñagolosa para indicar una ‘surgencia temporal de
agua después de una lluvia abundante en la zona donde se encuentra el
sumidero o pónor, que generalmente está alejado de la surgencia’ es ojal,
formado del valenciano de nuestros vecinos ullal, frente al ojo (de agua)
castellano, el ull catalán o el güello (d’augua) aragonés.
Dado que con el significado ‘surgencia de agua’ no existe ojal en castellano, que ullal es dialectal frente a ull en el catalán estándar y que no
existe una forma sufijada equivalente en aragonés, es evidente que el
churro de Peñagolosa participa de la continuidad morfológica de ullal
(Tortosa, País Valencià, Mallorca e Eivissa, según el Dcvb, s.v.). Ojal no

De hecho, aunque quinyó, centeno… no figuran en el DNV, sí que tienen una presencia
antigua e importante en la documentación histórica valenciana desde los inicios del
Reino de Valencia. Para quinyó y quinyoner Bernat (2015, 867) se hace eco de su presencia en la delimitació de Morella (1232), las cartas-pobla de Benassal (1239), de Ares
(1243)… Para centeno, Martines (2002, 171) comenta que «devia ser mot conegut al
PV ja en época medieval» y lo documenta en 1375, 1378…
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llega a otras zonas churras como el Rincón de Ademuz, donde Gargallo
(2004, 245) documenta ojo (de agua).10
El contacto de los valencianos con los churros dio lugar a la forma
churra en base a la analogía: si a la base ull le corresponde el sufijo -al,
a la base ojo también, por lo tanto, de ullal > ojal. Esta hipótesis es más
plausible que la de un ojal autóctono que surgiera a la vez que el ullal dialectal: el área léxica del ullal catalán es muchísimo más amplia que la
reducida presencia del ojal churro y no ha surgido en el resto de la península ibérica. Y mucho menos un ojal churro que fuera el origen del
ullal valenciano, tortosino y balear. Todo indica que se trata de una influencia de contacto lingüístico y, por lo tanto, hemos de considerar ojal
como una palabra híbrida.
El hecho de que la base sea castellana no impide el valencianismo
morfológico dialectal, que es su principal caracterización. Es cierto que
el sufijo -al no es ajeno al castellano, pero la singularidad lingüística de
ojal dentro del castellano-aragonés confirma que el churro de la frontera
lingüística, además de participar de las características aragonesas, catalanas y castellanas del resto de variedades churras, ofrece en la border line
una presencia más acusada de catalanismos, tal y como ha puesto de manifiesto Gargallo (2002). Por otro lado, ojal pertenece a ese conjunto de
elementos catalanes y aragoneses del churro que disuenan en castellano
(borinot, goludo, boño, caramul, orenza, tremolar ‘temblar’, embrutar…).11
Si en un apartado anterior comentábamos que no todo lo castellano es
churro, ahora podemos afirmar que no todo lo churro es castellano. En
resumen, ojal es un híbrido churro de origen valenciano.

10 Este tipo de realidad hidrológica no aparece en el ALEANR, en Alba (1986), Rios
(1989), Altaba (1985), Llatas (1996), López & Torres (2008), por lo que no podemos
contar con estas obras de referencia. Respecto a la topónimia, el CTV únicamente
documenta siete topóminos con Ojal / Ojales y cuatro con Ojos (aunque la motivación
en alguno —Puente de los Tres Ojos— nos es desconocida); están situados todos en la
zona castellana y en general en un ámbito cercano a la zona de habla valenciana. Sin
embargo, la distribución ojal-ojo en el NGA parece bien significativa: se documenta
cuatro topónimos con Ojal en la zona churra próxima a la Comunitat Valenciana (El
Puerto, Mosqueruela, La Iglesuela del Cid, Aliaga) y sin embargo veintitrés con Ojo,
situados todos en la zona más próxima a Castilla.
11 Muchos de los cuales han sido estudiados por Gargallo (1989).
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En las visuras de 1639 tenemos un ejemplo de su uso histórico en El
Puerto: «fenece a la Rambla al Ojal de Monçon», «principiando a visitar desde la Rambla y Ojal de Monçon»…12
El Barranco el Ojal / Barranc de l’Ojal separa El Puerto y Mosqueruela. Su unión con la Rambla del Puerto (o Río Seco / Riu Sec, o también
Riu Monlleó) señala el trifinio de El Puerto, Mosqueruela y Vistabella.13
Barranc de l’Ojal es un endónimo de Vistabella; pertenece con todo
el derecho a toponimia propia de Vistabella porque el punto del trifinio
está dentro de los límites del término de Vistabella. En cambio, El Ojal y
la Fuente el Ojal no son endònims amprats de Vistabella porque no están
en su término municipal, simplemente els masovers de Vistabella utilizan
los topónimos de El Puerto sin adaptarlos a su lengua (el Bombo está damunt la fuente el Ojal, es redó, un tossalet…), al igual que se utilizan los de
otras lenguas en su forma original o aproximada (Toulouse, Madeira…).
Es importante recalcar la identificación dels masovers de Vistabella con
Barranc de l’Ojal y el rechazo contundente de *Barranc de l’Ullal; es evidente que la forma ojal les indica claramente de quin barranc estan parlant. Además, el Barranc de l’Ojal conforma parte de su propio espacio
vital y de su tradición oral.14
En resumen, Barranco el Ojal y Barranc de l’Ojal son endónimos híbridos, tanto en el ámbito churro como catalán: el genérico es valenciano en
12 Desconocemos la georreferencia del Ojal de Monçon histórico, pero sin duda
está relacionadas con el linaje Monçon que da nombre a otras entidades geográficas
en 1639, todas situadas cerca de Vistabella: «Braco de passo del Burguillar de Pradas
al Calcinero Monçon y fenece a la Rambla», «las lastras de Antón Solsona que presente posehe Jayme Solsona que de antigo se llamavan de Monçon», «las lastras de
Miguel Monçon que de presente posehe Anton Tell»… El Mas de Monçó (Vistabella),
que está tocando el Barranco del Ojal, aparece en las Visures de Vistabella de 1555 (Bernat 2015, 691) y ha dado origen a numerosos topónimos derivados: Camí, Foia, Llastres,
Lloma, Ombria, Pas, Serrada, Tossal… del Mas de Monçó, pero no hemos podido localizar dicho Ojal de Monçó, ni en El Puerto ni en Vistabella. En todo caso, parece que
en el siglo XVI y XVII el linaje Monçon / Monçó estaba establecido en la frontera entre
Vistabella y El Puerto, al igual que el linaje Olaria, del que hablaremos más adelante.
13 En su parte superior puede recibir los nombres de las masadas que atraviesa (Barranco del Portillo…), pero el nombre Barranco el Ojal no tiene ninguna vacilación, está
muy vivo y todo el mundo lo reconoce, por lo que se considera la variante preferente.
La motivación es un ojal que surge al lado de la Fuente el Ojal (El Puerto).
14 «Saps que en el Barranc de l’Ojal pots estar en els tres termes a la vegà?… Com?…
Mira, el peu esquerre al Puerto, l’atre peu a Mosquerola i el cul a Vistabella…»
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Barranc de l’Ojal y castellano en Barranco el Ojal, pero lo que le otorga la
consideración de híbridos en ambas zonas lingüísticas es el específico:
mezcla de base léxica castellana y sufijo valenciano en ambos topónimos.

Barranco Mojón (Vistabella)
Desde la perspectiva de la onomástica de Vistabella, la característica más
llamativa de Barranco Mojón (Vistabella) es la lengua del genérico y del
específico, que contrasta con topónimos híbridos como Barranc de l’Ojal
—y mucho más con Barranc Obscur, Barranc del Mançanar…— pero no
supone ningún problema para els masovers de Vistabella (La Torre Mosquit, el Mas Roig, el Mas de Monsó, el Mas de Gual, el Mas de Prats, el Molí
Lluna…) que lo ven, lo dicen y lo transmiten a la generación siguiente de
forma normal y natural.15 Queda claro que els masovers limítrofes de Vistabella siempre utilizan barranc como sustantivo común y como genérico en el resto de topónimos, pero usan Barranco Mojón como endónimo
de esta entidad.16 Esto es posible porque, una vez fijado como topónimo,
se reproduce en bloque y esta utilización sin significado fue aceptada y
tomada como propia en una comunidad lingüística ajena a la creadora.
Por lo tanto, en Vistabella es un endònim amprat.
El contraste es más acentuado si tenemos en cuenta el uso sistemático de Les Simones, Les Sampoles, el Forat Negre, la Ponça, el Castell… que
realizan los mismos masovers de Vistabella para entidades geográficas
de Villahermosa, Mosqueruela y El Puerto (Las Simonas, Las Sampolas,
Aujero negro, La Ponza, El Castellar…).
Son los casos particulares del proceso de creación, fijación y transmisión de los topónimos en la frontera lingüística. Los propios masovers de
Vistabella son conscientes de este hecho lingüístico y lo consideran y lo
15 Tanto en conversaciones espontáneas como en respuestas a preguntas directas.
En El Puerto ven natural los topónimos El Carboner, El Vall, El Pelús, El Maset, La Griva… porque el churro tiene en su naturaleza el estrato catalán, aunque tendríamos
que diferenciar entre endónimos churros de Peñagolosa (La Griva…) y endónimos
ampraus del valenciano (El Maset…). Y en los pueblos de habla valenciana ven natural endònims amprats como la Balsiella, els Possos… debidos a la convivencia histórica
del catalán con el aragonés medieval meridional y, posteriormente, con este aragonés
castellanizado.
16 El lado izquierdo del barranco pertenece a El Puerto y el derecho a Vistabella.
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viven con normalidad. Solo podemos decir que la principal característica de la toponimia de frontera es la asistematicidad: no hay explicación
a por qué todos els masovers dicen exclusivamente el Mas Blanco en lugar del *Mas Blanc, pero sí la Torre Nova en lugar de La Torre Nueva.17 Y
la asistematicidad está también presente en la gran cantidad de toponimia híbrida y en los endònims amprats, tanto en la zona churra como en
la valenciana.
Bernat (2015) no facilita ninguna referencia histórica. Peraire (1992,
136) recoge baranch del Molló en 1535 y barranch de Mojón en 1748. Medrano (2006, 116) señala que El Puerto, Vistabella y Villahermosa compitieron por la Sierra la Bataja y que el Barranco Mojón fue ambicionado
por Vistabella (ca. 1500-1525). Se dirimió la disputa en una Sentencia, de
la cual únicamente conocemos el registro que se hizo de ella en una relación de principios del siglo XVI, en que se puede leer «la mojonación
del barranco El Mojón con los de Vistabella» (AMP doc. 64, 67v). Se observa que la aposición «A B» ya conforma la estructura del topónimo
en El Puerto en el s. XVI.
En las visuras de El Puerto, de 1639, ya aparece el topónimo fijado con
la forma actual sin el artículo (hecho que no afecta a la aposición «A B»):
«Y principiaron del Camino Real que passa a Vistabella de acá del Barranco
Mojón encima El Bustal de Pradas…». Esta evolución formal prueba su
desemantización en esa época, ya que no puede suprimirse un elemento
en una secuencia semántica, pero sí en un bloque fijo que no tiene significado. Sabemos que la aposición permite a un sustantivo funcionar en
cierta manera como si fuera un adjetivo y esa puede ser la explicación de
la evocación actual que manifiestan los informantes sobre la motivación
del nombre del barranco: «el barranco es el mojón, el barranco hace de
mojón, el mojón es el barranco».
En todo caso, existe un paralelismo con la aposición «A B» de los
topónimos Piedra Fita (documentado en 1456 en El Puerto)18 o la Pedrafita (Vistabella–Xodos),19 ya que, independientemente de que el transcriptor opte o no por la aglutinación, se trata de una aposición de cone17 El Mas Blanco y La Torre Nueva / la Torre Nova son de Mosqueruela.
18 Y que podría corresponderse con lo que actualmente es La Fita (El Puerto–Vistabella).
19 Y a Pedrafita (Xodos–Atzeneta) y a las diversas localidades Piedrahita que hay en
las diferentes provincias de Teruel, Ávila, Cantabria, Zamora, Burgos…
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xión directa «A B». Por otro lado, topónimos similares en el Puerto son
la Hoya Mojón y la Peña Mojón.20
Los mapas oficiales rotulan el Barranco Mojón con un invento cartográfico: «Barranco de Monzón». Lamentablemente Solsona (2001, 105)
toma como verdadero el nombre del MTN; se trata de un grave error en
el que incurre —y así lo señala Bernat (2015, 688)— y que contribuye a
que en el NGA figure este invento basado en errores previos.21 El único
topónimo que identifica esta entidad y que ha sido transmitido oralmente
desde 1639 es Barranco Mojón; es el único que puede aparecer en el NGA.
Por su parte, la Secció d’Onomàstica de la AVL tiene que valorar los tres
endónimos históricos (barranc del Molló, barranch de Mojón y barranco
Mojón) y lo que se considera la vida onomástica de un topónimo (creación, fijación, transmisión, decadencia, vitalidad e identificación de los
usuarios). De los tres, el único que está vivo hoy en día y se transmite espontáneamente de padres a hijos entre els masovers de la border line que
lo usan todos los días es Barranco Mojón (Vistabella). Se ha visto que no
es una castellanización ni el topónimo oficial castellano («Barranco de
Monzón», MTN592 de 2007), sino un endònim amprat en el contexto de
la border culture. Barranco Mojón responde al uso de los masoveros xurros
que vivieron hace siglos en Vistabella,22 al de su descendencia bilingüe
20 La Hoya Mojón pertenece a la finca de El Hostalejo (El Puerto). Recibe ese nombre porque la Hoya hacía de mojón entre El Puerto y Villahermosa: a partir de la pared de la Hoya ya era el Cabezo de la Derecera (Villahermosa). La pared de piedra era
el límite tradicional; actualmente el límite administrativo divide la Hoya Mojón en
un 80 % para El Puerto y un 20 % para Villahermosa, con la consiguiente molestía de
tributar en dos pueblos. Los informantes comentan que esto es debido a que a los ingenieros solo les interesa poner piquetas y tirar recto; esto implica que la línea recta
entre dos puntos muy alejados no coincide exactamente con el límite tradicional. La
Peña Mojón es una roca que indica el límite de la finca El Hostalejo (privada) con El
Cerro (monte público).
21 NGA (6-10-2017). Se trata de un topónimo importante porque es el nombre de
uno de los límites de la C. Valenciana y Aragón, de las provincias de Castelló y Teruel,
y de los municipios de Vistabella y El Puerto.
22 Entre los muchos testimonios de movimientos de masoveros entre El Puerto y
Vistabella, tanto históricos como modernos, citamos únicamente por razones de espacio el del linaje Olaria (en El Puerto Olalia en 1456 y Olaria en 1585); en El Puerto este linaje da nombre al fronterizo Mas de Sebastián Olaria en 1639 y denominado
actualmente el Mas d’Olaria, pero también se establecieron en els masos fronterers de
Vistabella como el Mas Roig (1658) o el Mas de Monçó (1759-1764).

93

José Castillo

y a su aceptación desde hace mucho tiempo por els masovers de Vistabella, de modo que los actuales masovers afirman que en sus antepasados
y en el recuerdo de estos el nombre siempre ha sido el Barranco Mojón.
Si en El Puerto se aplicara el criterio de territorialidad de la lengua, supondría que endónimos de Puertomingalvo como el Clot de l’Espelta, El
Carboner, El Maset, La Griva, el Planet de la Fita, el Pi dels Acarrejadors,
l’Ullal Oscur… y muchos más deberían ser normalizados en castellano,
que es la lengua del territorio. O que desaparezca la toponimia híbrida:
la Vuelta la Lloma, El Rodesnar, la Fuente els Gamellonets… O que no se
pueda rotular la toponimia bilingüe: Aujero Negro / Forat Negre, Carrasca el Cuquillo / Carrasca el Cuquello, la Hoyica Escondida / La Foeta…
Entendemos que una de las principales características de la toponimia
de Peñagolosa es el reflejo del contacto lingüístico y humano entre los
dos dominios lingüísticos.23

Consideraciones finales
Hemos comprobado que el inevitable contacto fronterizo con el vecino
de habla churra deriva en la adopción por parte de la comunidad lingüística de habla valenciana de soluciones toponímicas de origen alóctono
asistemáticas que son sentidas como propias —endònims amprats— por
la población de habla valenciana de Vistabella y que son diferentes de las
que tienen las variedades de la lengua catalana en las áreas centrales o
nucleares. Por otro lado, el endònim amprat no es necesariamente debido
a la lengua vecina —como lo demuestran el Pico y l’Espino—24 y pueden
darse endònims amprats en lugares no fronterizos si hay contacto de lenguas. Sin embargo, la frontera lingüística es el ámbito más propicio para
la fijación de este tipo de nombres geográficos.
La asistematicidad permite la convivencia en Vistabella de Barranco Mojón con Barranc de l’Hornillo y con Barranc de l’Assor; de Fuente la
23 De hecho, en las masadas actuales de Vistabella que permanecen habitadas y dedicadas a la explotación agropecuaria encontramos matrimonios mixtos tradicionales.
Y en la zona churra el número de matrimonios mixtos también es elevado.
24 Entre los endònims amprats que no tienen que ver con el churro hemos diferenciado los que se han formado en base a un apelativo alóctono, pero utilizado de forma
general en la comarca de habla valenciana (El Pico) y los que se han formado con un
apelativo extranjero (l’Espino) que no se utiliza en el valenciano (espinal).
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Puerca con Fuente les Pedretes y con Font de les Taules; de Solano del Mas
de Monçó con Solanet del Mas de Monçó y con Solana del Mas de Monçó.
Respecto a esta última cohabitación, Bernat (2015, 605) comenta: «La
varietat d’heretats en un mateix aiguavessant propicia aquesta diversitat:
solana, solanet, solano».
Sin embargo, en otros lugares del dominio lingüístico valenciano se
dan la misma varietat d’heretats en un mateix aiguavessant. Lo que realmente propicia aquesta diversitat es la competencia onomástica bilingüe
(y en algunos casos también léxica) del masover de Vistabella fronterizo,
inicialmente debida a la composición lingüísticamente mixta de la unidad familiar y a la segunda generación bilingüe; posteriormente, se extiende a otros masovers. La competencia onomástica de frontera permite
una mayor disponibilidad toponímica que en otras áreas de la misma comunidad lingüística. Así, la gente de la border line tiene a su disposición
elementos autóctonos (solana, solanet…) y alóctonos (solano…), y estos
últimos son utilizados de forma asistemática para la nominación de las
diferentes entidades geográficas.
La proporción de endònims amprats en la Peñagolosa de habla valenciana no es muy elevada. Desde Peñagolosa hasta la Menadella, Bernat
& Guardiola han cuantificado la influencia alóctona en la toponimia y
la han valorado: «Aquests topònims no van més enllà del 3 % recollit. Una
proporció menuda però significativa que, a banda de les quantitats, són una
mostra de les relacions seculars del conveïns».
Más que la vecindad al otro lado de la frontera administrativa, nuestro
conocimiento de la realidad familiar en el hábitat disperso de Vistabella
(y del Puerto) nos permite afirmar que la creación del endònim amprat de
origen churro responde a la población churra establecida en Vistabella
por motivos socioeconómicos (y el endónimo amprau en El Puerto, a la
población de habla valenciana asentada allí).25 Sin embargo, en la fijación,
conservación y transmisión del nombre geográfico participa, desde tiempos históricos, el resto de la comunidad lingüística de habla valenciana (y
la del habla churra en los endónimos ampraus de la Peñagolosa aragonesa).

25 El movimiento migratorio en los masoveros en un hecho natural y los informantes nunca han manifestado que la frontera lingüística fuera un impedimento. Al contrario, el número de matrimonios mixtos ha sido considerable a lo largo de la historia.
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En conclusión, el préstamo toponímico en Vistabella originado por
elementos churros (tormo, tosco, solano, cerrau, xatxo…) es un indicador
del contacto de lenguas debido a la convivencia de personas en territorio
de habla valenciana (e igualmente en la zona churra). Es decir, tenemos
tendencia a hablar del churro como la lengua vecina, pero en el contexto de los endònims amprats es más adecuado hablar del churro como la
lengua de una minoría de pobladores de Vistabella (al igual que el valenciano ha sido y es la lengua materna de una minoria en El Puerto).26
Por su parte, en el préstamo toponímico derivado del castellano no
churro distinguimos el histórico (l’Espino), derivado de pobladores de
ese origen, y el del castellano oficial más reciente (tossal del Muro…). Este
último es un indicador del contacto de esta variedad con el valenciano,
no por vecindad, sino por la situación sociolingüística de ambas lenguas,
que además implica una desigualdad social o jerárquica en el contacto,
especialmente acusada en el siglo pasado y que se realizaba generalmente a través de funcionarios del Estado: ingenieros, forestales, maestros,
Gobierno Civil, Justicia, cuerpos de seguridad… (este tipo de contacto
también se da en El Puerto, pero en este caso entre el castellano oficial
y la variedad vernácula).
La existencia de endònims amprats es posible porque la duplicación
onomasiológia permite la desemantización de los pretopónimos o secuencias semánticas correspondientes a l’Espino, el Pico, Barranco Mojón,
Fuente la Puerca, Fuente del Medio… y porque factores extralingüísticos
han propiciado la fijación y la transmisión oral. Los endònims amprats
son usados por els masovers de Vistabella sin interferir en el uso léxico y
gramatical de espinal, barranc, font, mig…
El concepto de endònim amprat o préstamo toponímico es básico también en el estudio de la toponimia híbrida en general y, en particular, de
la toponimia híbrida de Vistabella, de Xodos…: Foeta l’Hornillo, Font
del Tormo, Fuente les Pedretes, cova del Tosco, llometes de l’Espino, pas del
Cerro, barranc del Cerrito, cingle del Lobo, solano del Mas de Sanaüja… Se
considera que el elemento alóctono del topónimo ha sido amprat !!! con
toda naturalidad y engarzado con el autóctono formando una unidad
26 Y los datos históricos permiten afirmar que esta realidad sociolingüística ha sido
así desde la Edad Media, es decir, el asentamiento conjunto de repobladores de ambas
lenguas se inició desde la Reconquista.
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indisoluble.27 Por lo tanto, el concepto de endònim amprat o préstamo toponímico abarca tanto los topónimos de origen alóctono como la parte
alóctona de los topónimos híbridos. El término de topónimo híbrido indica que la principal característica es la unión en una misma secuencia
toponímica entre un elemento autóctono y uno amprat.
La toponimia en castellano-aragonés de Vistabella facilita ejemplos
que permiten exponer el concepto de endònim amprat y contribuir a la
Onomástica de Frontera. Sin embargo, al ser un aspecto que no se limita a la border line, será la Teoría General Toponímica la que establezca la
tipología de los préstamos toponímicos. Respecto a la Sociolingüística,
la teoría general de los préstamos lingüísticos se enriquece con la complementariedad del fenómeno en los nombres propios.28 Y como el resto
de resultados derivados del contacto de lenguas, los endònims amprats
forman parte de lo habitual y lo natural, siendo un fenómeno cotidiano
que en una comunidad fronteriza como Vistabella se ha dado a lo largo
de toda su historia, como lo demuestran los que tienen su origen en la
Edad Media y los siglos posteriores: el Quinyó, l’Espino…
Los endònims amprats y los híbridos deben respetarse en la rotulación
porque no se pueden considerar exónimos en Vistabella, sino endónimos (a pesar de que no son topónimos en valenciano ni, en general, están
adaptados a su fonética). Igualmente, en la Peñagolosa aragonesa se ha de
respetar la toponimia cuyos elementos no son castellanos, sino aragone27 Respecto a la toponimia churra hay que decir que por esencia es híbrida. Este
hibridismo se observa claramente en la toponimia menor, que con la emigración a las
grandes ciudades de los años 60 del siglo XX y con el fin del ciclo vital de las últimas
generaciones de masoveros está desapareciendo a grandes pasos. Aunque queda fuera
del objetivo del presente estudio, en la Peñagolosa aragonesa también se puede diferenciar entre la naturaleza churra local de Hoyeta el Bisbe, Rocha la Griva, Tancau de
Tripa Negra… y los endónimos ampraus como El Maset, El Espigolar, Los Chinebrices…
Además es amprau también el elemento híbrido en Serrá del Masico Cameta, Vuelta la
Lloma, Lomica l’Assut, Fuente els Gamellonets…
28 Aunque también puede haber préstamos lingüísticos exclusivos en algunas variedades diatópicas que no son generales en la lengua, el endònim amprat comparte
con los topónimos sus particularidades frente a los apelativos. Por lo tanto, el alcance
del endònim amprat (como el de un topónimo) es más limitado que el de un préstamo
lingüístico: es puntual y utilizado únicamente para una entidad geográfica concreta,
pero no para otras a las que también se podría aplicar; en cambio, el préstamo lingüístico, aunque no sea general en la lengua de adopción —es decir, cuando está limitado a una sola variedad diatópica—, es común para todos los hablantes de esa variedad.
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ses o valencianos.29 La rotulación de los endònims amprats y los híbridos
refleja fielmente la border culture y creemos que es un error tanto su catalanización (en el caso de la Peñagolosa de habla valenciana) como su
castellanización (en el caso de la Peñagolosa de habla churra).
El paisaje toponímico fronterizo en cada comunidad lingüística
está constituido por los topónimos en la lengua correspondiente, pero
además en ambas zonas es natural la presencia (y podemos decir que lo
raro sería su ausencia) de nombres geográficos bilingües, topónimos híbridos y endònims amprats.
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Introducció
L’evolució onomàstica d’Atzeneta segueix els patrons de la resta de les viles del Maestrat. Es va construint a poc a poc des dels seus inicis, durant
l’edat mitjana i moderna, hi ha una gran estabilitat dels cognoms ben arrelats, propi de les societats rurals d’antic règim, però també hi observem
una certa mobilitat a mesura que passen el segles.
Durant el segles XIII i XIV trobem en la vila d’Atzeneta vells cognoms
arrelats com Colom, Canet, Ballester, Fraga, Alòs, Guillem, Matutano,
Bataller, Balaguer, Castelló, Ocelló, Thomàs, Montllober, Marquès, Babot, Móra, etc. que desapareixeran tots, segurament per la caiguda de
la población durant la pesta negra de 1348 i altres fets bèŀlics i luctuosos
del segle XV.
Una bona part dels cognoms de la vila tenen les seves arrels en l’etapa
final de l’edat mitjana, la majoria han continuat fins a l’actualitat i d’altres
han desaparegut. Per exemple, recordem que l’any 1492 hi havia 7 famílies Agut, 1 Agustina, 1 Andrés, 1 Ayquart, 1 Ays, 1 Barberà, 3 Bertran (després el castellanitzen per Beltran), 1 Eximeno o Ximeno, 3 Falcó, 1 Font,
1 Johan (Joan i Juan), 2 Mallol, 2 Martí, 1 Miralles, 2 Molés, 1 Navarro, 4
Nom de Déu, 1 Peris, 1 Ribes, 1 Rovira, 1 Salvador, 1 Sanç i 1 Vidal.
Durant l’Edat Moderna, n’anaven arribant de nous i es va produir un
fenomen semblant. Uns quants van arrelar força i encara els trobem en
l’actualitat i altres van anar desapareixent. Per exemple, l’any 1603 (en
plena edat moderna), trobem una bona nòmina de nous cognoms que
també hi han arrelat. Eren: 4 Agostina (desaparegut al 1510 però torna
amb gran empenta), 4 Batalla, 3 Batziero, 2 Farja, 2 Segura i 4 Ybanyes. A
partir de 1608 trobarem els Escrig, Sentelles i Artola, a partir de 1632, els
Monferrer. Cognoms que van tenir gran presència i persistència en la vila.
Un altre aspecte interessant dels cognoms d’Atzeneta és la seva procedència. Donat que les comunicacions humanes no tenien res a veure
amb l’actualitat, la major part d’aquests cognoms procedien de les viles
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veïnes. Les relacions humanes (amistat, veïnatge, treball, comerç, etc)
afavorien l’arribada de nous personatges i la creació de noves famílies o
focs. Per exemple: Falcó, Sans, Artola i Babot de Benassal; Escrig de Vistabella; Segura de Culla; Centelles de Vilafranca; Ninyerola de Rossell,
etc. Però depèn de cada etapa.1 També observem que alguns cognoms
habituals, no consten en algun cens o morabatí perquè l’hereu o hereus
eren menors però que els anys posteriors torna a constar.
Malgrat que l’estudi onomàstic el faig només del segle XVII, hem posat els més habituals de diversos anys anteriors i posteriors (quadre adjunt), per tenir una visió més completa de l’evolució dels cognoms més
arrelats i persistents.

1492

1510

1574

1603

1608

1632

1662

1695

1795

Total

Quadre sobre l’evolució onomàstica d’Atzeneta

Agut

7

10

6

8

11

11

3

11

8

75

Agostina

1

0

1

4

5

1

2

1

6

21

Andrés

1

1

1

1

3

3

3

3

1

17

Artola

0

0

0

2

2

2

1

2

0

9

Atzuara / Adzuara

0

2

2

1

4

3

1

5

1

19

Ayquart / Aycar

1

2

2

2

2

2

2

1

8

22

Ays / Aÿs

1

2

14

16

14

16

15

28

23

129

Barberà

1

2

2

4

8

11

8

10

11

57

Batalla

0

0

3

4

3

7

3

1

4

25

Batziero / Vatziero

0

0

5

3

4

3

1

3

0

19

Bertran / Beltran

3

8

6

1

1

3

7

9

2

40

Comes

0

0

0

1

1

3

3

7

2

17

Eiximeno / Ximeno

1

2

1

1

1

3

1

3

0

13

Escrig

0

0

1

0

2

1

5

6

41

56

Falcó

3

4

5

8

10

11

7

6

0

54

Cognoms

1 Vegeu Jesús Miralles (2011, 62-66).
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Farja / Farga

0

0

2

2

3

2

3

0

0

10

Font

1

2

3

3

2

0

0

0

0

11

Fuster

0

0

0

1

1

3

2

2

1

10

Johan / Joan

2

4

7

4

4

8

7

10

9

55

Jordà

1

2

3

3

5

1

3

0

0

18

Mallol

2

3

1

3

3

2

1

2

1

18

Martí

2

2

3

4

7

6

7

7

2

40

Matheu

0

0

0

1

2

3

2

3

1

12

Miralles

1

1

5

2

4

5

5

14

11

48

Molés

2

4

1

1

1

0

1

0

1

11

Moliner

0

0

2

1

2

1

3

4

0

13

Monferrer

0

0

1

0

0

2

4

0

1

8

Navarro

1

2

1

1

4

0

0

1

0

10

Nom de Déu

4

5

4

1

2

1

0

0

0

17

Palanques

0

0

4

3

2

4

3

3

16

34

Paris

0

1

3

1

2

0

0

0

0

7

Peris

1

1

1

1

1

2

1

4

2

14

Porcar

0

0

0

3

2

3

1

3

2

14

Ribes

1

2

1

1

1

2

0

0

0

8

Rovira

1

1

1

2

1

1

1

4

17

29

Safont / Çafont

0

0

1

2

2

2

2

1

6

16

Salmeron

0

0

1

2

4

1

0

0

0

8

Salvador

1

3

0

2

1

0

0

0

4

11

Seguer

0

0

2

1

1

2

1

1

0

8

Segura

0

0

1

2

3

6

2

6

0

20

Sentelles / Centelles

0

0

0

0

1

2

2

2

1

8

Vidal

1

3

3

0

0

0

0

0

6

13

Ybanyes / Yvanyes

0

0

1

4

5

5

4

3

7

29

Cognoms
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Els Brusca d’Atzeneta (1608)
(Dibuix de Joan Roig Vidal)

Els Molés d’Atzeneta (1632)
(Dibuix de Joan Roig Vidal)

Comentari dels cognoms
En primer lloc cal recordar que aquests cognoms que consten al quadre
adjunt no són els únics que van haver-hi a la vila durant el període estudiat. Per suposat són els més habituals, arrelats i persistents. Però també en van haver altres que van arrelar a la vila per un temps més limitat
i per diverses circumstàncies van desaparèixer abans. Ho podreu constatar en les quatre llistes del final. Alguns, també s’anaven repetint uns
quants anys fins que ja no els trobem. Altres consten en alguna ceda del
morabatí però en la llista següent ja no els trobem.
1603: Adorriaga, Alcanyís, Badal, Bernús, Blanch, Blasco, Bonet,
Castell, Chaverna, Fabregat, Ferrer, Forés, Gascó, Gilabert, Linares, Mariner, Matamoros, Mingot, Montanyés, Ninyerola, Pardo, Pastor, Çaura, Spasa, Thomàs, Tora i Vilagrassa.
1608: Antolí, Badal, Bermus, Blasco, Bonet, Brusca, Cantavella,
Chaverna, Delauna, Espasa, Espelleta, Fandos, Forés, Gascó, Gil,
Giner, León, Linares, Linyerola, Martínez, Matamoros, Olano,
Oliva, Ortí, Pastor, Sangotita, Sans, Sent Joan, Çaura, Segarra, Tomas, Tora, Vilagrasa i Viscayno.
1632: Blasco, Bonfill, Forés, Garcia, Gellida, Gomes, Gotita, Guna,
León, Llansola, Martínez, Muntanyes, Nebot, Oliva, Pardo, Pastor, Peres, Portola, Roca, Rull, Sentjoan, Tarasona, Timor, Thomas, Thora i Vilagrasa.
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1662: Bach, Blasco, Bonfill, Oliva, Fandos, Fontanet, Garcés, Garsia, Guna, León, Martines, Matutano, Minguell, Museries, Nebot,
Pardo, Pasqual, Peñya, Peres, Prats, Roca, Saura, Segués, Silvestre,
Solsona, Tena, Timor, Thomas, Vilagrasa i Vilaro.

Evolució lèxica d’alguns cognoms
més habituals
Afirmem que depenia del notari que feia el document però observem
una certa continuïtat lèxica dels cognoms. En alguna llista hi trobem el
mateix cognom escrit de forma diferent (Farja i Farga). També alguns
símptomes de castellanització l’any 1662 com a conseqüència de la guerra
dels Segadors. Però la castellanització es produiex al llarg de segle XVIII,
malgrat tot no afectarà a tots els cognoms d’Atzeneta. Vegem l’evolució
d’alguns que més van canviar al llarg dels segles estudiats.
Agut (1510, 1595, 1603, 1608, 1632, 1695) i Agud (1662).
Adzuara (1510, 1608, 1632 i 1662) i Atzuara (1595 i 1695).
Ayquart (1510), Aycart (1603, 1632 i 1662), Aycar (1608 i 1795), Aïcart i Ahicard (ara).
Ays (1510, 1595, 1603, 1608, 1632, 1695, 1795), Aÿs (1662) i Ahís (ara).
Batziero (1595, 1603, 1608, 1632 i 1695), Vatziero (1608 i 1662) i Bachero
(ara).
Bertran (1510, 1595, 1603, 1608 i 1795) i Beltran (1510, 1608, 1632, 1662 i ara).
Eximeno (1603 i 1632) i Ximeno (1608, 1662 i 1695).
Farja (1595, 1603, 1608, 1632 i 1662), Farge (1608) i Farga (ara). Desaparegut de la vila.
Johan (1510), Joan (1603, 1608, 1632, 1695 i 1795) i Juan (1662 i ara).
Matheu (1603, 1632 i 1662) i Mateu (1608)
Ninyerola (1603) i Llinyerola (1608). Dos variants del mateix cognom que
tenia l’origen medieval en la vila de Rossell i després s’escampa pel diverses viles del Maestrat.
Nom de deu (1510, 1608 i 1632) i Nomdedéu (1595 i 1603).
Çafont (1595, 1603, 1608 i 1795) i Safont (1632, 1662 i ara).
Sentelles (1608, 1632 i 1662) i Centelles (1695, 1795 i ara).
Sentjoan (1595 i 1632 ), Sant Joan (1608) i Sanjuan (ara).
Ybànyes (1603), Yvànyes (1608, 1632, 1662 i 1795), Yvañyes (1662) i Ibàñez
(ara).
105

Joan Ferreres

Estudi Dels Noms D’Atzaneta al segle XVII
Hem escollit els noms (prenoms) dels anys 1603, 1608, 1632 i 1662 perquè
són llistes completes i perquè amb els quatre anys ja tenim una mostra
representativa del segle estudiat. El problema és que només tenim noms
masculins perquè els femenins no consten o són anecdòtics en aquestes
llistes de veïnatge.
Nom

1603

1608

1632

Johan / Joan

24

31

33

26
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Miquel

20

30

18

15

83

Berthomeu

12

15

20

16

63

Jaume

12

21

14

9

56

Pere

11

16

13

11

51

Anthoni

10

12

8

10

40

Gabriel

8

11

8

4

31

Francès

5

6

6

4

21

Hieroni / Geroni

6

5

5

4

20

Andreu

5

7

2

5

19

Gaspar

4

7

4

2

17

Domingo

3

6

5

1

15

Louis / Lluís

2

4

3

3

12

Joseph

0

0

1

11

12

Batiste

3

3

2

3

11

Nofre

2

3

4

0

9

Bernat

4

3

0

0

7

Matheu / Mateu

2

2

2

1

7

Xristòfol

2

0

2

2

6

March

1

1

3

1

6

Vicent

0

0

3

3

6

Salvador

1

2

1

0

4
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Nom

1603

1608

1632

1662 Total

Pasqual

1

1

1

0

3

Macià

0

0

1

2

3

Thomàs

0

0

0

3

3

Joaquim

0

0

1

1

2

Nadal

0

0

1

1

2

Fèlix

0

0

0

2

2

Aquests són els que consten. Era el model habitual d’ús en la majoria de
les viles del Maestrat, on Johan, Miquel, Berthomeu, Jaume i Pere, eren
els noms més habituals que posaven als fills. En alguns llocs coincideixen amb el patró de la vila. A finals del segle XVII, i especialment al segle
XVIII, Josep i Vicent també passen a ser habituals en moltes viles valencianes. En la d’Atzeneta comença aquesta moda a partir de 1662. Observem que a mesura que avança l’edat moderna es perd el costum de posar
noms medievals com Jaume, Domingo, Bernat i Nofre. També en trobem
altres de poca representació en aquesta vila com Balthazar, Ambròs, Llàtser, Senen, Blai, Lluc, Martí, Nicolau, Llorens, Jordi i altres noms vinguts
de fora com Ubaldo, Isidro, Diego, etc.
Divisió estamental dels veïns d’Atzeneta
Estament / any

1510

1603

1608

1632

1662

105

125

188

164

135

Braç eclesiàstic

4

4

3

7

7

Braç militar

0

0

2

1

0

Pobres + nihils

5

10

0*

14

8

114

139

193

185

150

Braç reial

Total veïns

(*) Al morabatí de 1608 no consten els pobres però ben segur n’hi havia
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Relació nominal del veïnatge
dels anys estudiats
Vila d’Atzeneta
Veïns de l’any 1603
ARV: Generalitat, 4972
(llista completa )

Berthomeu Joan, menor
Berthomeu Çafont
Berthomeu Ays den Joan
Berthomeu Aycart, major
Berthomeu Aycart, menor
Verdarera nòmina y manifest dels Berthomeu Mallol
vehins y habitadors de la Vila de Berthomeu Joan, major
Adzaneta donada per Joan Agut Balthazar de Adorriaga. Notari
justícia y Andreu Falcó jurat, a Domingo Bonet
sis dies del mes de maig del any Domingo Barberà den Bertho.
MDCIII.
Frances Batalla
Frances Paris, major
Estament Real (pagadors)
Frances Paris, menor
Primo. Andreu Ninyerola
Frances Porcar
Antoni Ays de la Font, viuda
Frances Ays
Ambros Matamoros
Gabriel Agut
Andreu Navarro
Gabriel Andres
Antoni Ays. Manyà
Gaspar Batziero
Andreu Ybanyes
Gaspar Gilabert
Andreu Falcó, menor
Gabriel Palanques
Antoni Miralles
Gabriel Ays, menor
Antoni Ays den Joan
Gabriel Blasco
Antonio Font
Gabriel Segura
Antoni Rovira, viuda
Gaspar Ybanyes
Antoni Castell
Hyeroni Fuster
Andreu Falcó, major
Hyeroni Marti
Berthomeu Ays, major
Hyeroni Artola
Batiste Eximeno
Hyeroni Badal
Bernat Ferrer
Hyroni Pastor
Berthomeu Ays, menor
Joan Falco
Berthomeu Batalla
Joan Chaverna
Bernat Matheu
Jaume Falco, menor
Berthomeu Rovira
Jaume Agostina
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Jaume Porcar
Joan Barbera, menor
Joan Batziero
Joan Bernus
Joan Agut, major
Jaume Agut
Joan Agut den Joan
Jaume Ays
Jaume Mingot
Joan Ybanyes
Joan Palanques
Joan Pardo
Jaume Marti
Joan Porcar
Joan Tora
Jaume Miralles
Joan Jordà
Jaume Bernus
Joan Ays
Joan Thomas
Jaume Blasco
Jaume Falco, major
Jaume Falco den Jaume
Jaume Joan
Joan Agostina
Joan Agut den Miquel
Joan Farja
Joan Salvador. Notari
Lois Thomas
Lois Joan Salvador
Miquel Comes
Miquel Farja
Miquel Marti, major
Miquel Alcanyis
Miquel Blanch
Miquel Jorda
Miquel Agut den Matheu

Miquel Ays, menor
Miquel Batziero, menor
Miquel Ybanyes
Miquel Palanques
Miquel Ays, major
Miquel Agostina
Miquel Fores
Miquel Barbera
Miquel Montanyes
Miquel Moliner
March Nomdedeu
Matheu Linares
Miquel Agut, major
Matheu Agut
Miquel Xisthofol Moles
Miquel Segura
Pere Falco
Pere Jorda
Pere Marti
Pere Matheu
Pere Vilagrassa, major
Pere Batalla, menor
Pere Gasco
Pere Ays
Pere Batalla, major
Pasqual Fabregat
Pere Mallol
Pere Artola
Salvador Segura
Xristhofol Salmeron
Beata Falcona
Viuda de Joan Ays
Viuda de Berthomeu Çafont
Viuda na Spasa
Eclesiàstics
Mn. Gaspar Joan Navarro. Rector
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Vila d’Atzeneta
Veïns de l’any 1608
ARV. MR. nº 11812
(llista completa)

Mn. Joan Ninyerola. Prevere
Mn. Miquel Nofre Agut. Prevere
Mn. Nofre Barberà. Prevere
Pobres
Antoni Agostina
Antoni Ays
Antoni Salmeron
Batiste Mallol
Batiste Peris
Bernat Joan
Domingo Barbera
Gabriel Mariner
Gabriel Ays
Gaspar Saura

Manifest dels vehins y habitadors
de la Vila de Adzeneta donat per
Berthomeu Rovira llaurador Justicia, Frances Batalla y Joan Jorda
Jurats per la paga del Morabati degut a sa Magestat en lo any MDVIII.

Nota final:
E per que fe plena sie donada a
la sobredita nomina eo manifest
dels vehins de la desus dita Vila de
Adzaneta, yo Balthazar de Adorriaga per autoritat real per tot lo
present regne de Valencia notari
publich y scriva dels jurats de dita
Vila pose assi mon acostumat de
art de notaria pro ut Sig ++++num.
Pagadors: 125
Eclesiàstics: 4
Pobres: 10
Total veins: 139
* * *

Estament Real
Adzuara, Berthomeu
Adzuara, Jaume
Adzuara, Joan, vídua de
Adzuara, Nofre, hereus de
Agostina, Antoni, vídua de
Agostina, Jaume, major
Agostina, Jaume, menor
Agostina, Jaume, vídua de
Agostina, Miquel
Agut, Gabriel, major
Agut, Gabriel, menor
Agut, Jaume d’en Joan
Agut, Jaume d’en Miquel
Agut, Jaume, major
Agut, Joan d’en Joan
Agut, Joan d’en Miquel
Agut, Matheu
Agut, Miquel d’en Matheu
Agut, Miquel, major
Andrés, Gabriel
Andrés, Joan
Andrés, Pere
Antolí, Joan
Artola, Geroni
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Artola, Pere
Aycar, Berthomeu, major
Aycar, Berthomeu, menor
Ays, Antoni. MANYA
Ays, Antoni d’en Joan
Ays, Antoni de la Font, vídua de
Ays, Anoni d’Antoni, vídua de
Ays, Berthomeu, major
Ays, Berthomeu, major, vídua de
Ays, Francès
Ays, Gabriel, menor
Ays, Gabriel. TEXIDOR
Ays, Jaume
Ays, Joan d’en Antoni, hereus de
Ays, Miquel
Ays, Miquel major, hereus de
Ays, Pere, la vídua
Badal, Geroni
Barberà, Domingo d’en Berthomeu
Barberà, Domingo d’en Miquel
Barberà, Domingo, hereus de
Barberà, Jaume
Barberà, Joan, hereus de
Barberà, Miquel
Barberà, Miquel, hereus de
Batalla, Berthomeu
Batalla, Francès. JURAT
Batalla, Pere
Beltran, Joan
Bermus, Jaume
Bermus, Joan
Blanch, Miquel
Blasco, Gabriel
Blasco, Jaume
Bonet, Domingo
Bonfill, Andreu, vídua de
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Cantavella, Francès, vídua de
Castell, Antoni. NOTARI
Centelles, Domingo, la vídua
Comes, Miquel
Chaverna, Pere, la vídua
Delauna, Joan, hereus de
Escrig, Gabriel
Escrig, Llatzer, vídua de
Espasa, vídua na
Espelleta, Antoni, vídua de
Fabregat, Pasqual
Falcó, Andreu, major
Falcó, Andreu, menor
Falcó, Jaume d’en Joan
Falcó, Jaume, major
Falcó, Jaume fill d’en Jaume
Falcó, Joan fill d’en Joan
Falcó, Joan, vídua de
Falcó, Miquel
Falcó, Miquel, hereus de
Falcó, Pere
Fandos, Jaume, hereus de
Farja (Farge), Antoni, vídua de
Farja, Joan
Farja (Farge), Miquel
Font, Antoni
Font, Joan
Fores, Miquel
Fuster, Berthomeu
Fuster, Geroni menor, hereus de
Fuster, Nofre
Gascó, Pere
Gil, Geroni, hereus de
Gil, Joan, hereus de
Gilabert, Gaspar
Giner, Miquel
Joan, Berthomeu, major

Joan Ferreres

Joan, Berthomeu, menor
Joan, Berthomeu d’en Jaume
Joan, Jaume, vídua de
Jordà, Berthomeu
Jordà, Joan fill d’en Pere
Jordà, Joan, major. JURAT
Jordà, Miquel
Jordà, Pere
Leon, Lluís
Linares, Matheu
Linyerola, Andreu
Mallol, Batiste
Mallol, Berthomeu
Mallol, Pere, vídua de
Mariner, Gabriel
Martí, Gaspar
Martí, Geroni
Martí, Jaume. BARBER
Martí, Joan
Martí, Miquel, major
Martí, Miquel, menor
Martí, Pere, vídua de
Martines, Joan. MESTRE ARTESÀ
Matamoros, Ambrós, hereus de
Mateu, Bernat, la vídua
Mateu, Pere
Mingot, Jaume
Miralles, Antoni
Miralles, Gabriel
Miralles, Jaume
Miralles, Pere, hereus de
Moles, Miquel Cristòfol
Moliner, Gabriel, hereus de
Moliner, Miquel
Montañes, Miquel
Navarro, Andreu
Navarro, Joan

Navarro, Pere, pobills de
Nom de Déu, March
Nom de Dén, Salvador
Olario, Joan
Oliva, Berthomeu
Ortí, Jaume, hereus de
Palanques, Joan
Palanques, Miquel
Pardo, Joan
Pardo, Pere
Paris, Francès
París, Francès, vídua de
Pastor, Geroni
Peris, Batiste
Porcar, Francès
Porcar, Jaume
Ribes, Miquel
Rovira, Berthomeu. JUSTÍCIA
Safont (Çafont), Bernat
Safont (Çafont), Berthomeu
Salmeron, Antoni
Salmeron, Christòfol
Salmeron, Joan, hereus de
Salmeron, Miquel, hereus de
Salvador, Lluís
Sangotita, Joan
Sangotita, vídua de
Sans, Joan, hereus de
Santjoan, Lluís
Santjoan, Miquel, vídua de
Saura (Çaura), Gaspar
Segarra, Bernat, vídua de
Segues, Miquel
Segura, Domingo, hereus de
Segura, Gabriel
Segura, Salvador
Tomàs, Antoni
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Tomàs, Lluís
Torà, Joan, vídua de
Vatziero, Gaspar
Vatziero (Batziero), Joan
Vatziero, Miquel
Vatziero (Batziero), Miquel
Vilagrasa, Pere, major
Vilagrasa, Pere, menor
Viscayno, Joan, hereus de
Viscayno, Joan, vídua de
Ximeno, Batiste
Yvanyes, Andreu, hereus de
Yvanyes, Andreu, vídua de
Yvanyes, Gaspar
Yvanyes, Joan
Yvanyes, Miquel

dit Barbera escriva de Jurats y sagellat ab lo sagells de dita Vila de Adzeneta a 3 de maig del any 1609. Jo
Francès Barberà escriva de Jurats.
Pagadors: 188
Eclesiàstics: 3
Militars: 2
Total: 193
* * *
Vila d’Atzeneta
Veïns de l’any 1632
Font: ARV. MR. nº 11815
(llista completa)

Eclesiàstics
Mº Gaspar Navarro, rector
Mº Miquel Nofre Agut
Mº Nofre Barberà
Militars
Gaspar de Brusca
Ignes de Brusca
Nota final:
Jo Francès Barberà escriva de Jurats de la Vila de Adzeneta dich
que lo present manifest donat per
los dits Justícia y Jurats es verdader
y que se ha fet presehint jurament
prestats en ma y poder // de Per
Bonifaci Lobera, Algauzil y Comissari pera la executio del dret
del Morabati, per ques axi veritat
fas la present certificatoria jo sobre
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Adzuara, Berthomeu
Adzuara, Jaume
Adzuara, Joan
Agostina, Joachim
Agut, Berthomeu
Agut, Grabiel, viuda de
Agut, Jaume
Agut, Jaume. Sastre
Agut, Joan de la Serra (P)
Agut, Joan. Sastre
Agut, Joan, lo pubill de
Agut, Josep (P)
Agut, Matheu
Agut, Miquel. Texidor
Agut, Miquel d’en Joan
Agut, Miquel, vídua de (P)
Agut, Pere d’en Miquel
Agut, Pere de la Serra
Andrés, Grabiel, vídua de
Andrés, Grabiel, pubill de

Joan Ferreres

Andrés, Vicent
Artola, Hieroni
Artola, Pere
Aycart, Berthomeu
Aycart, Matheu
Ays, Anthoni, menor. Manyà
Ays, Anthoni, major. Manyà (P)
Ays, Anthoni d’Anthoni
Ays, Anthoni de Jaume
Ays, Anthoni de Joan
Ays, Berthomeu, major
Ays, Berthomeu, fadrí
Ays, Francès
Ays, Grabiel d’Anthoni
Ays, Grabiel de Francès
Ays, Jaume, major
Ays, Jaume, menor
Ays, Joan. Paraire
Ays, Joan d’en Francès
Ays, Joan, d’en Miquel
Ays, Lluch
Ays, Nicolau
Barberà, Domingo d’en Berthomeu
Barberà, Domingo, major
Barberà, Domingo, menor
Barberà, Francès
Barberà, Gaspar
Barberà, Jaume
Barberà, Joan, major
Barberà, Joan, menor
Barberà, Miquel. Notari
Barberà, Miquel, vídua de
Barberà, Nofre, ms (E)
Batalla, Berthomeu, vídua de
Batalla, Francès
Batalla, Joan

Batalla, Pere, major
Batalla, Pere, menor
Batalla, Pere d’en Francès
Batalla, Senen
Batziero, Johan, vídua de
Batziero, Lloys
Batziero, Miquel, vídua de
Beltran, Blay
Beltran, Joan
Beltran, Pere
Blasco, Joan
Bonfill, Miquel
Comes, Anthoni
Comes, Miquel
Comes, Miquel, vídua de
Cortesa, vídua (P)
Chiva, Berthomeu
Escrig, Gabriel (P)
Escrig, Joan
Eximeno, Batiste
Eximeno, Joan
Eximeno, Pasqual, vídua de
Falcó, Andreu, major
Falcó, Andreu, menor
Falcó, Cristhòfol, hereus de
Falcó, Jaume d’en Jaume major
Falcó, Jaume d’en Joan
Falcó, Jaume de la botella
Falcó, Joan. Texidor
Falcó, Joan, major
Falcó, Joan d’en Mateva
Falcó, Joan, fadrí
Falcó, Francés, ms (E)
Farja, Joan
Farja, Miquel
Forés, Joseph
Fuster, Berthomeu, vídua de
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Fuster, Hieroni
Fuster, Nofre
Garcia, Hieroni (P)
Garcia, Joan
Garcia, Martí
Gelida, Domingo
Gelida, March
Gilabert, Gaspar
Gomés, Pere (P)
Joan, Berthomeu, major
Joan, Berthomeu, menor
Joan, Berthomeu, major, vídua de
Joan, Berthomeu, vídua de
Joan, Gabriel, ms (E)
Joan, Jordà
Joan, March
Joan, Miquel
Joan, Nofre
Jordà, Berthomeu (P)
Jordà, Miquel (P)
Leon, Lloys, víuda de
Llansola, vídua de
Mallol, Berthomeu
Mallol, Pere
Martí, Gaspar
Martí, Hieroni, major
Martí, Hieroni, menor
Martí, Jaume, vídua de (P)
Martí, Joan
Martí, Miquel
Martí, Vicent
Martínez, Joan
Matheu, Guillem, ms (E)
Matheu, Jaume
Matheu, Joan
Matheu, Pere
Mingot, Jaume

Miralles, Anthoni
Miralles, Grabiel, vídua de
Miralles, Joan
Miralles, Nadal
Miralles, Pere
Molés, D. Francès (Militar)
Moliner, Macià
Monferrer, Joan
Monferrer, Miquel
Muntanyès, Jaume
Navarro, Joan Gaspar, ms.(E)
Nebot, Miquel, vídua de
Nom de Déu, March
Palanques, Grabiel
Palanques, Joan, lo pubill
Palanques, Miquel, vídua de
Palanques, Pere
Pardo, Joan
Pastor, Joan, vídua de
Peres, Pedro
Peris, Batiste, vídua de
Peris, Miquel Joan
Porcar, Francès
Porcar, Jaume
Porcar, Joan
Portolà, vídua (P)
Ribes, Berthomeu
Ribes, Miquel, vídua de
Roca, Frei Berthomeu. Rector (E)
Rovira, Berthomeu
Rull, Joan (P)
Safont, Berthomeu
Safont, Berthomeu, vídua de
Salmeron, Cristophol
Seguer, Hieroni, vídua de
Seguer, Pere
Segura, Berthomeu
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Segura, Grabriel, vídua de
Segura, Jaume
Segura, Miquel, major
Segura, Miquel, menor
Segura, Salvador
Sentelles, Anthoni
Sentelles, Domingo, vídua de
Sentjoan, Lloys, la vídua
Tarasona, Francisco
Thomas, Anthoni
Timor, Francés
Thora, Nofre / Tora (1608)
Vilagraça, Baltazar (P)
Yvanyes, Gaspar, víduada de
Yvanyes, Joan. Peraire
Yvanyes, Joan d’Andreu
Yvanyes, Joan d’en Joan
Yvanyes, Vicent

Juan Fuster y Antonio Rovira Jurados que den el manifiesto de los vecinos de la villa y sus masias sin reservar ninguno para lo qual dicho
receptor tomo en juramento a los
suso dichos mediante lo qual los
dichos Justicia y Jurados dieron el
manifiesto siguiente:

Braç reial: 164 (paguen)
Braç eclesiàstic: 7 (E)
Braç militar: 1 (M)
Pobres: 14 (P)
Total: 185 veïns
* * *
Vila d’Atzeneta
Veïns de l’any 1662
Font: ARV. MR. nº 10908
(llista completa)
En la villa de Açeneta a 28 de febrero de 1662 D. Fabian de Mondravilla executor para la real cobransa del real dicho de morabatin intervino Frances Aÿs Justicia,

Adsuara, Jaume
Agud, Berthomeu, pubills de
Agud, Miquel. SASTRE i POBRE
Agud, Thomas
Agustina, Joachim. POBRE
Agustina, Juan de Joachim
Andrés, Grabiel
Andrés, Miquel
Andrés, Vicent
Artola, Geroni
Aycart, Jaume. POBRE
Aycart, Matheu
Aÿs, Antoni de Gabriel
Aÿs, Antoni de Juan
Aÿs, Berthomeu
Aÿs, Christòfol, viuda de
Aÿs, Françès de Grabiel. JUSTÍCIA
Aÿs, Isidoro
Aÿs, Jaume
Aÿs, Juan de Antoni
Aÿs, Juan de Francès
Aÿs, Juan, viuda de
Aÿs, Juseph, viuda de
Aÿs, Miquel, pubills de
Aÿs, Pere
Aÿs, Pere de Antoni
Aÿs, Pere de Nicolau
Bach, Llorens
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Barberà, Antoni
Barberà, Francès. POBRE
Barberà, Gaspar, viuda de
Barberà, Juan pubills de. POBRES
Barberà, Juseph, viuda de. POBRA
Barberà, Mº Miquel. PREVERE
Barberà, Miquel. POBRE
Barberà, Thomàs
Batalla, Pere, major. POBRE
Batalla, Pere, menor. POBRE
Batalla, Pere, pubills de. POBRES
Beltran, Mº Antoni. PREVERE
Beltran, Felix. POBRE
Beltran, Jaume
Beltran, Juan. POBRE
Beltran, Mazia
Beltran, Pere, viuda de. POBRA
Beltran, Thomàs, viuda de. POBRA
Blasco, Antoni
Bonfill, Miquel
Chiva, Juseph, pubills de. POBRES
Comes, Antoni
Comes, Christòfol
Comes, Juan, pubills de
Escrig, Andreu, major. MASOVER
Escrig, Andreu, menor
Escrig, Diego
Escrig, Grabiel, viuda de
Escrig, Jaume. MASOVER
Escrig, Juan
Falcó, Andreu, fill
Falcó, Andreu, viuda de
Falcó, Mº Berthomeu. PREVERE
Falcó, Francès, viuda de
Falcó, Juan
Falcó, Mechior, pubills de
Falcó, Viçent
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Fandos, Jaume
Farja, Joseph, pubills de. POBRES
Farja, Marta. POBRA
Farja, Miquel, viuda de. POBRA
Fontanet, Juseph
Fuster, Berthomeu, viuda de
Fuster, Geroni
Fuster, Juan. JURAT MAJOR
Garcés, Pere. MASOVER
Garcia, Geroni. NOTARI
Guna, Juan. MAJORDOM
Ivañyes, Juan den Andreu
Ivañyes, Juan den Juan
Ivañyes, Miquel
Ivañyes, Vicent, pubills de. POBRES
Jordà, Andreu. POBRE
Jordà, Berthomeu
Jordà, Miquel
Juan, Berthomeu
Juan, Berthomeu, pubills de
Juan, Berthomeu. ESPARDENyer
Juan, Berthomeu. SASTRE
Juan, Felix
Juan, Juseph
Juan, March
León, Lluis
Mallol, Berthomeu
Martí, Mº Berthomeu. PREVERE
Martí, Geroni.
Martí, Jaçinta, viuda de
Martí, Jaume, viuda de. POBRA
Martí, Jordi. POBRE
Martí, Juseph
Martí, Pere
Martines, Catalina, viuda de
Matheu, Berthomeu
Matheu, Juan. NOTARI
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Matutano, Juan. POBRE
Minguell, Juseph. NOTARI
Miralles, Juan, major. MASOVER
Miralles, Juan, menor. MASOVER
Miralles, Nadal. MASOVER
Miralles, Pere, viuda de. POBRA
Molés, D. Ubaldo
Moliner, Batiste. POBRE
Moliner, Gaspar
Moliner, Mazia, viuda de
Monferrer, Mº Grabiel. PREVERE
Monferrer, Juan
Monferrer, Juan, viuda de
Monferrer, Mº Miquel. PREVERE
Museries, Esteve
Nebot, Juan
Palanques, Berthomeu
Palanques, Gabriel. POBRE
Palanques, Miquel
Pardo, Juseph, pubills de
Pardo, Pere. POBRE i MASOVER
Pasqual, Antoni
Peñya, Miquel. POBRE
Peres, Juan, major
Peres, Juan, menor
Peris, Batiste
Porcar, Jaume
Prats, Juan
Roca, Frey Berthomeu. PREVERE
Rovira, Antoni. JURAT MENOR
Safont, Jaume
Safont, Miquel, POBRE
Saura, Juseph
Seguès, Berthomeu. POBRE
Segura, Domingo. POBRE
Segura, Miquel
Sentelles, Antoni

Sentelles, Antº, viuda. MASOVERA
Silvestre, Berthomeu
Solsona, Miquel, viuda de
Tena, Juseph
Thomas, Juan
Thomas, Lluís, pubills de
Timor, Françès
Vatziero, Lluis
Vidal, Batiste
Vilagrasa, Juan. MASOVER
Vilara, viuda na
Ximeno, Juan, viuda de
Nota final:
E los dichos Justicia y Jurados dixeron que no avia que assentar a
otros en el dicho manifiesto, en fe
de lo qual doy esta certificatoria
echa en dichos dia, mes e añyo de
orden de los dichos Justicia y Jurados y por ser assi el echo de la verdad yo Juan Barberà.
Pagadors: 135
No paguen: 8
Eclesiàstics: 7
Pobres: 31
Masovers: 9
Total veïns: 150
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Formacions diminutives
en la toponímia de l’Alt Millars
José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona / Institut d’Estudis Catalans

1 Justificació
Tot seguint pautes com les que guien el treball de Maite Mollà (2017) sobre «La sufixació diminutiva en la toponímia i en la parla de la Canal
de Navarrés», ofereixo ací una mostra de formacions diminutives en la
toponímia de l’Alt Millars. La meua font principal és el Nomenclàtor Toponímic Valencià (NTV).1 I pouo també de l’exhaustiu recull toponímic
per a les dues comarques castellanoparlants de la província de Castelló
publicat per Nebot (1991); sobretot en relació a l’Alt Millars, i de manera prou més ocasional pel que fa a topònims de la comarca contigua de
l’Alt Palància.
Agrupo els topònims segons els diferents sufixos: (2) els propis del
castellà comú (-ico, -illo, -uelo, -ejo, -ito; entre d’altres); (3) el sufix femení -eta, representat arreu de la comarca; (4) el corresponent masculí -et,
més abundant als parlars contigus a la frontera lingüística; (5) el sufix
-ell/-ella (de tipus català).
Els municipis de referència se citen en la seua versió castellana, tal
com apareixen dins del NTV i de Nebot (1991). Es respecten també les
transcripcions, a voltes discrepants, d’uns mateixos topònims en les dues
obres consultades.2 Dins de cada punt l’ordenació alfabètica es regeix pel
1 En el buidatge del NTV, obra actualment en procés d’elaboració, m’ha resultat
utilíssima la taula dels topònims de l’Alt Millars elaborada a petició meua per Maite
Mollà a partir del contingut del Nomenclàtor. No cal dir que li agraeixo de cor la seua
ajuda generosa.
2 Nebot (1991) reflecteix característiques populars de la parla, com ara l’elisió de la
preposició de en complements de nom; p. ex., La Fuente la Zorrica, que al NTV figura
com Fuente de la Zorrica. Aquesta mateixa autora consigna apostrofacions de caràcter
dialectalitzant, com L’Aldeica, La Crucica’l Barbero.
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referent toponímic clau, marcat en negreta i cursiva, seguit dels diferents
noms de lloc concrets que el contenen. Marco en cursiva els testimonis
del NTV; en canvi, respecto el marcatge de Nebot (1991), que distingeix
la part del topònim que és l’objecte específic d’atenció (en cursiva) de la
resta (en rodona): així, en «El Masico Rul».

2 Sufixos propis del castellà comú
2.1 -ico, -ica
Aquest sufix se sol considerar característic de l’àmbit castellanoaragonès,
però s’estén per la parla i la toponímia de l’orient peninsular castellanoparlant, i no és desconegut a la resta de la península i del món hispànic
(Zamora Vicente 1967, 279; Alvar & Pottier 1983, 367-368).
Abajico El Abajico (Fuente la Reina) [NTV].
Agüica La Agüica (Vallat) [NTV].
Alcornoquicos Los Alcornoquicos (Villamalur) [Nebot 1991, 202].
Aldeica L’Aldeica, partida del Castillo de Villamalefa (Nebot 1991, 314).
Altico El Altico los Moros (Alcudia de Veo) [Nebot 1991, 406].
Arquico El Arquico, partida de Fuentes (Nebot 1991, 275).
Asomadica Casa de la Asomadica, Corral de la Asomadica (Puebla de
Arenoso) [NTV].
Azoticas Las Azoticas (Arañuel) [NTV].
Barbericos Barranco de los Barbericos (Alcudia de Veo) [Nebot 1991,
398].
Barraquica La Barraquica (Fuente la Reina) [NTV].
Boquica «La Masá Boquica, derruida, en Montán» (Nebot 1991, 390).
Cabecico El Cabecico (Cirat) [NTV].
Campico Corral del Campico (Torralba del Pinar) [NTV]. Cf. Nebot
(1991, 252): El Campico, partida de Torralba del Pinar.
Canalica Fuente de la Canalica, La Canalica [partida] (Montanejos)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 257): La Canalica, partida de Arañuel.
Carrasquica La Carrasquica (Ayódar, Puebla de Arenoso) [NTV].
Casica Alto de la Casica (Ludiente); Casica Vieja del Bosque (Villahermosa del Río); La Casica (Ludiente); Las Casicas (Cirat, Ludiente)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 267): La Casica, de Ludiente i Almedíjar. La
Casica Vieja (Villahermosa del Río); Las Casicas, partida de Begís i
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Pina de Montalgrao. Las Casicas el Bosque, Las Casicas el Paro la Yegua, de Villahermosa del Río.
Castillico El Castillico (Cirat) [NTV].
Chorrico(s) Balsa de los Chorricos (Fuentes de Ayódar); La Hoya del
Chorrico, Masía del Chorrico (Puebla de Arenoso) [NTV]; Cf. Nebot
(1991, 419): «El Chorrico, partida, caserío y fuente de Puebla de Arenoso. Los Chorricos, fuente de Fuentes de Ayódar».
Cirimicos «Los Cirimicos, partida de Torralba. […] De cirimica ‘pera
cermeña’, pasaría a designar el árbol: peral cirimico» (Nebot 1991, 207).
Colladico Barranco del Colladico; Corral del Colladico, Masía del Colladico (Castillo de Villamalefa); El Colladico del Moro, Fuente del Colladico del Moro (Cortes de Arenoso); El Colladico (Montanejos) [NTV].
Cornaquico Umbría del Cornaquico (Villamalur) [NTV]; cf. El Cornaquillo (Segorbe), dins Nebot (1991, 169).
Corralico El Corralico (Fuentes de Ayódar, Toga, Argelita, Castillo de
Villamalefa); Masía del Corralico (Castillo de Villamalefa) [NTV]; cf.
Nebot (1991, 243): El Corralico, partida de Toga.
Crucica La Crucica’l Barbero (Torrechiva) [Nebot 1991, 398].
Cubico Barranco del Cubico, Corral del Cubico (Ayódar); Camino del Cubico (Ayódar, Fuentes de Ayódar); El Cubico (Ayódar, Villanueva de
Viver) [NTV]; cf. Nebot (1991, 188): El Cubico, partida de Fuentes de
Ayódar i Ayódar; la Fuente’l Cubico, de Barracas.
Erica La Erica Alta (Cortes de Arenoso); La Erica Blanca (Fuentes de
Ayódar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 260): La Erica Empedrada, partida
de El Toro; La Erica Blanca, de Fuentes; La Erica Alta, de Cortes de
Arenoso.
Escalerica La Escalerica, partida d’Ayódar (Nebot 1991, 172).
Fuenticas / Fuentecicas Barranco de las Fuenticas (Argelita; Cortes de
Arenoso); Las Fuenticas (Argelita); Las Fuentecicas (Puebla de Arenoso) [NTV].
Horcajicos Los Horcajicos (Villamalur) [NTV].
Horquica La Horquica, Corrales de la Horquica (Cortes de Arenoso)
[NTV].
Hoyica(s) Hoyica la Rulla (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991,
185): «L’Hoyica la Viña, L’Hoyica’l Antau, partidas de Torralba». Las
Hoyicas (Montanejos) [NTV].
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Huertica Barranco de la Huertica (Ayódar, Argelita); Casa de la Huertica
(Ayódar); Fuente de la Huertica (Fanzara); La Huertica (Cirat, Argelita, Espadilla, Ayódar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 253): La Güertica, partida de Toga, Cirat, Cortes de Arenoso i Ayódar; Nebot (1991, 200): El
Pozo la Güertica (Ayódar).
Jarica Barranco de la Jarica (Fuentes de Ayódar); La Jarica (Cirat)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 307): La Jarica (Fuentes de Ayódar).
Majadicas Las Majadicas (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Las Majadillas, partida de Torralba del Pinar y de El Toro (dins Nebot 1991, 242;
vid. 2.2).
Masadica La Masadica (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991,
270): «La Masadica, masía de Puebla de Arenoso y Fuentes de
Ayódar».
Masico Alto del Masico del Rull (Villahermosa del Río); cf. El Mas del
Rull, Masía del Rull (Zucaina) [NTV]; dins Nebot (1991, 269): El Masico Rul; localitzat a Villahermosa del Río a la p. 369; la transcripció
de «Rul» indica la despalatalització de la consonant final de Rull, llinatge català i valencià. Barranco del Masico del Curro (Cortes de Arenoso, Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 388): «El Masíco’l
Curro, caserío de Cortes de Arenoso». Camino del Masico (Castillo
de Villamalefa); Fuente del Masico de Isidro (Villahermosa del Río);
Masico Blanco (Zucaina); Masico de Cardas (Villahermosa del Río);
Masico de Chiva (Villahermosa del Río); Masico de la Hoz (Cortes de
Arenoso); Masico de las Peñas (Castillo de Villamalefa); Masico de los
Herreros (Villahermosa del Río); Masico de Palanques (Zucaina); Masico de Patirás (Ludiente); Masico de Perico (Castillo de Villamalefa);
Masico de Vidal (Zucaina); Masico del Castillo (Castillo de Villamalefa); Masico del Curro (Cortes de Arenoso); Masico del Macho Negro
(Zucaina); Masico del Miedo (Villahermosa del Río); Masico del Palomar (Villahermosa del Río); Masico del Pinar (Zucaina); Masico del
Raz (Villahermosa del Río); Masico del Rebollo (Zucaina); Masico del
Rull (Villahermosa del Río); Masico Nolo (Villahermosa del Río); Masico Oliva (Villahermosa del Río); Masico Quemado (Villahermosa del
Río); Masico Vaquero (Villahermosa del Río) [NTV].
Vegeu, a més, Nebot (1991, 269): El Masico José Quico, partida de
Cortes de Arenoso; el Masico Rebollo, masia de Zucaina; El Masico
Rul, El Masico Roz, El Masico Polinella, de Villahermosa del Río; el
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Masico’l Cura, El Masico la Hoz, de Cortes de Arenoso; Nebot (1991,
388): El Masíco’l Curro, «caserío de Cortes de Arenoso».
Mojadica La Mojadica (Villahermosa del Río) [NTV].
Mojonico Corral del Mojonico; El Mojonico (Ayódar) [NTV].
Molarico Alto del Molarico; El Molarico, Mas del Molarico (Montanejos)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 174): El Molarico, partida de Campos de Arenoso (terme que es va adscriure al de Montanejos arran de la construcció de l’embassament d’Arenós als anys 70 del segle passat).
Montico Masía del Montico (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991,
167): El Montico, partida de Puebla de Arenoso; El Montico la Torre
(Espadilla).
Morica Casa de la Morica (Argelita) [NTV].
Noguerica Corral de la Noguerica (Cirat) [NTV]. La Noguerica (Cirat)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 209): La Noguerica, partida de Cirat. Cf. la veïna localitat de Nogueruelas, de la província de Terol.
Pajarico Alto del Pajarico (Ayódar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 91): el Balsón
el Pajarico a Torralba; Nebot (1991, 260): El Pajarico Barber, partida
de Villamalur.
Peñasquicos Los Peñasquicos (Villamalur) [NTV].
Peñicas Las Peñicas, partida de Cirat (Nebot 1991, 108).
Perico Mas de Perico (Villahermosa del Río) [NTV]; cf. Nebot (1991,
362): El Mas Perico (Villahermosa del Río).
Pilonico El Pilonico las Losas, de Torralba del Pinar (Nebot 1991, 408).
Planico El Planico (Torralba del Pinar) [NTV].
Pocico Pocico Tino (Argelita) [NTV].
Pradicos Barranco de los Pradicos (Fuentes de Ayódar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 239): Los Pradicos, partida de Fuentes de Ayódar. Fuente
de los Pradicos (Montán); Los Pradicos (Montán, Fuentes de Ayódar).
Quemadicas Barranco de las Quemadicas, Fuente de las Quemadicas (Zucaina); Las Quemadicas (Zucaina) [NTV]; cf. Nebot (1991, 225): Las
Quemadicas, partida de Zucaina.
Rebollarico El Rebollarico (Castillo de Villamalefa) [NTV].
Secanico El Secanico, partida de Ayódar (Nebot 1991, 256).
Solanica La Solanica (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 183):
La Solanica, partida de Torralba y Sacañet. Las Solanicas (Ayódar);
Loma de la Solanica (Toga).
Tempranico El Tempranico (Puebla de Arenoso) [NTV].
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Torretica Camino de la Torretica, La Torretica (Villahermosa del Río)
[NTV]; formació doblement diminutiva: Torreta → Torretica (sobre la
sufixació amb -eta, vid. l’apartat 3.).
Ventanica La Ventanica (Argelita) [NTV].
Zorrica Fuente de la Zorrica (Montanejos) [NTV]. Dins Nebot (1991,
422), La Fuente la Zorrica (Montanejos).
2.2 -illo, -illa
Angostillo El Angostillo (Cortes de Arenoso) [NTV]; Barranco Angostillo (Cortes de Arenoso) [Nebot 1991, 177].
Artiguillas Fuente de las Artiguillas; Las Artiguillas, Masía de las Artiguillas (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 90): «Las Artiguillas,
caserío de la Puebla de Arenoso».
Balsilla «el Barranco la Balsilla en Torrechiva» (Nebot 1991, 90).
Barranquillo El Barranquillo (Fuente la Reina, Ludiente) [NTV]; cf.
Nebot (1991, 94): «El Barranquillo, partida de Ludiente, Fuente la Reina y Torralba del Pinar».
Blanquilla Fuente de la Blanquilla, La Blanquilla (partida de Montán)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 296): La Blanquilla, partida de Montán.
Bodeguilla Corral de la Bodeguilla (Villahermosa del Río) [NTV].
Cabanillas Barranco de Cabanillas (Cirat); Cabanillas (Cirat, Puebla de
Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 243): Cabanillas, partida de Soneja;
la Fuente Cabanillas (Cirat).
Campillo El Campillo (Cirat, Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot
(1991, 252): «El Campillo, partida de Jérica, Altura y Puebla de Arenoso».
Cañadilla(s) Corral de las Cañadillas, Las Cañadillas (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 249): Las Cañadillas, de Torralba del Pinar. La Cañadilla (Fuente la Reina) [NTV]; cf. Nebot (1991, 249): La
Cañadilla, partida de Fuente la Reina y Torás.
Carrasquilla La Carrasquilla (Ludiente) [NTV]; cf. Nebot (1991, 97):
La Carrasquilla, partida de Gátova.
Casilla Casilla de Peones Camineros (Zucaina); La Casilla Honda (Villanueva de Viver) [NTV].
Cavilla La Cavilla, partida de Montán (Nebot 1991, 190).
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Chirivillas Masía de las Chirivillas (Zucaina) [NTV]; cf. Nebot (1991,
201): «La Chirivilla, monte de Segorbe, caserío y partida de Zucaina;
Las Chirivillas, monte de Altura». Aquest topònim continua el llatí sĭlvĕlla, com Xirivella (Nebot, ibídem; Onomasticon Cataloniae,
VIII, 133a25-29).
Chorrillo Barranco del Chorrillo (Castillo de Villamalefa); Fuente del
Chorrillo (Torralba del Pinar) [NTV]. Cf. Nebot (1991, 419): «El Chorrillo, partida y fuente de Torralba del Pinar, Pavías, Torás, Benafer y
Caudiel».
Cimillas Las Cimillas (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 142):
Las Cimillas, partida de Torralba del Pinar.
Codadillo El Codadillo, de Montanejos (Nebot 1991, 158).
Colladillo «El Colladillo, caserío o aldea del Castillo de Villamalefa»
(Nebot 1991, 177).
Covatilla(s) Corral de Covatillas (Toga); La Covatilla (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 191): Las Covatillas, partida de Toga; La
Covatilla, de Gátova.
Crebadilla La Crebadilla (Arañuel) [NTV]; Cf. Nebot (1991, 158): La
Crebadilla, de Torralba.
Cubillo Camino del Cubillo (Cirat, Montanejos); El Cubillo (Montanejos) [NTV]; cf. Nebot (1991, 188): El Cubillo, partida de Begís.
Espadilla (NTV; Nebot 1991, 217); municipi de l’Alt Millars.
Fontanillas Las Fontanillas (Montanejos) [NTV]. A diferència de La
Hontanilla prèvia, manté la f- inicial (potser per substrat aragonès, o
tal volta per adstrat valencià).
Golosilla La Golosilla (Villahermosa del Río) [NTV]. Val la pena
transcriure el comentari que fa sobre aquest topònim l’Onomasticon
Catalonie:3 «En el vessant Oest del Penyagolosa hi ha uns cingles que
els de Villahermosa m’anomenaren Golosill[a] en llur parlar xurro: diminutiu toponímic del (PENYA)GOLOSA […] ‘la petita aguilosa’ (car
essent cingles, ja penya se sobreentén)» (VI, 193a, 11-17).
Hontanilla La Hontanilla (Puebla de Arenoso) [NTV]; derivat de
fŏnte (fontanĕlla) que, a diferència de fuente, continuador directe del mot primitiu que no aspira la f- davant el diftong, coneix l’as3 Sobre el tractament de la toponímia xurra a l’Onomasticon, vegeu Gargallo (en
premsa).
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piració i pèrdua regulars de la consonant inicial davant la vocal àtona corresponent. La pronúncia popular a la Puebla de Arenoso és La
Hantanilla [Gargallo 2017, 433].
Horadilla La Horadilla, partida de Campos de Arenoso (Nebot 1991,
192).
Juncosilla La Juncosilla (Puebla de Arenoso) [NTV].
Jupillo Corral del Jupillo (Villamalur); El Jupillo (Cirat) [NTV]; cf. Nebot (1991, 305): «El Jupillo, partida de Cirat y de Villamalur; el Collao
Jupillo, de Torralba». És derivat de l’arabisme jup (’aljub’); La Jup, d’Alcudia de Veo (Nebot 1991, 305).
Madrecilla Fuente de la Madrecilla (Castillo de Villamalefa) [NTV].
Majadillas «Las Majadillas, partida de Torralba del Pinar y de El Toro»
(Nebot 1991, 242). Cf. Las Majadicas (Torralba del Pinar) al punt 2.1.
Manzanillo El Manzanillo (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Nebot (1991,
219): El Manzanillo, partida de Pavías.
Mascisquilla La Mascisquilla (Villanueva de Viver) [NTV].
Matrillas Barranco de Matrillas; Cueva de Matrillas, Matrillas (Cirat)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 258): Matrillas, partida de Cirat.
Mesillo Barranco del Mesillo; Corral del Mesillo (Villamalur) [NTV]; cf.
Nebot (1991, 389): El Mesillo, partida de Villamalur; Nebot (1991, 168):
El Alto’l Mesillo (Villamalur).
Mizquitilla La Mizquitilla (partida de Torralba) [Nebot 1991, 320]; presenta l’assimilació vocàlica e-i > i-i a partir de La Mezquitilla, topònim
que Nebot registra a Viver (Alt Palància).
Montoncillo Camino del Mas del Montoncillo; El Montoncillo, Fuente
del Montoncillo, Masía del Montoncillo (Villahermosa del Río) [NTV].
Morilla Barranco de Morilla; Camino de Morilla; Morilla (Ludiente)
[NTV].
Morroncillo El Morroncillo, partida de Torralba del Pinar (Nebot 1991,
105).
Oradilla La Oradilla (Montanejos) [NTV].
Parrilla «La Parrilla, partida de Pavías, Villahermosa del Río y Ayódar»
(Nebot 1991, 301).
Pasadilla Camino de la Pasadilla, Masía de la Pasadilla (Cortes de Arenoso) [NTV].
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Pinilla / Pinillo Fuente de la Pinilla (Villahermosa del Río); Pinilla (Castillo de Villamalefa) [NTV]. Cf. «El Pinillo, partida y era de Torralba»
(Nebot 1991, 204).
Podadilla La Podadilla, Masía de la Podadilla (Cortes de Arenoso)
[NTV].
Porpillos Porpillos, partida de Cortes de Arenoso (Nebot 1991, 205). Del
llatí vulgar *polōpĕllus, segons l’autora. Vegeu altres topònims continuadors d’una base llatinovulgar *polopus, com ara Polop (de la
comarca de la Marina) o Polopos (Almeria), dins l’Onomasticon Cataloniae (s. v. Polop; VI, 252a14-253b36).
Portillo Alto del Portillo (Cirat); Barranco del Portillo (Zucaina, Cirat,
Montán); Corral del Portillo (Puebla de Arenoso); El Portillo (Puebla de Arenoso, Montán, Cirat); Loma del Portillo (Zucaina) [NTV];
cf. Nebot (1991, 178): «El Portillo, partida de Segorbe, Gátova, Cirat,
Montán y Zucaina»; Nebot (1991, 200): El Pozo’l Portillo (Cirat).
Pradillo El Pradillo (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 239):
El Pradillo, partida de Gátova.
Ranilla La Masía Ranilla en Villahermosa del Río (Nebot 1991, 234).
Solanilla La Solanilla (Villanueva de Viver) [NTV].
Torralbilla Alto de Torralbilla, Barranco de la Torralbilla, La Torralbilla
(Montán) [NTV].
Torrocilla La Torrocilla (Puebla de Arenoso); sembla alteració de Torrecilla.
2.3 -etilla
Com en el cas singular de La Torretica, que incloc sota la sufixació en -ica
(cf. 2.1), els topònims acabats en -etilla presenten doble sufixació. Aquí,
però, opto per assignar-los un punt específic:
Cerretilla Alto de la Cerretilla, La Cerretilla (Villamalur) [NTV]; aquest
darrer és recollit també per Nebot (1991, 166, 350).
Serretilla / Serratilla Alto de la Serretilla (Villahermosa del Río); Camino de la Serratilla (Castillo de Villamalefa) / Camino de la Serretilla,
Fuente de la Serretilla (Villahermosa del Río); Collado de la Serretilla,
La Serretilla Baja, La Serretilla (Villahermosa del Río) [NTV]. Cf. Ne129
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bot (1991, 176): «La Serratilla, partida de Torás, Pavías, Pina de Montalgrao y Begís».
2.4 -ejo
Aquest sufix originàriament diminutiu, procedent del llatí -ĭculu, ha
adoptat en el lèxic viu de l’espanyol un caràcter despectiu (Alvar & Pottier 1983, 369-370). Mollà (2017, 266) assenyala «que pot encloure un matís pejoratiu en la toponímia de la zona [de la Canal de Navarrés]»; i és
possible que aquest regust negatiu sigui percebut també per alguns parlants de la nostra comarca.
Caminejos Los Caminejos, partida de Fuentes de Ayódar (Nebot 1991,
280).
Castillejo Alto del Castillejo (Villamalur); Corral del Castillejo, El Castillejo (Villanueva de Viver) [NTV]; cf. Nebot (1991, 265): «El Castillejo
de Villamalur y Pavías».
Hostalejo Barranco del Hostalejo (Villahermosa del Río); Corral del Hostalejo (Torralba del Pinar); El Hostalejo (Villahermosa del Río, Torralba del Pinar); El Recuenco del Hostalejo (Villahermosa del Río) [NTV];
cf. Nebot (1991, 273): «El Hostalejo, partida de Torralba […] y de Jérica; El Recuenco’l Hostalejo, de Villahermosa del Río».
Montanejos (municipi de l’Alt Millars) [NTV]. No ens convenç l’explicació de Nebot (1991, 277): «Compuesto de Montán […] y anejos»
(*Montananejos amb haplologia?!). L’Onomasticon el fa «diminutiu toponímic» de Montán; apareix a la documentació antiga amb les formes
Castellmontant i Castellmontalt. I aquesta mateixa obra precisa: «En
tot cas la -n- intervocàlica del derivat Montanejos també confirma que
l’ètimon terminava en -n o -nn, però no en -nt; i que no era el d’un suposat castell que munti o pugi» (V, 326a24-b6).
Vallejo El Corral del Vallejo (Cortes de Arenoso); Los Vallejos (Villamalur) [NTV]; cf. Nebot (1991, 186): El Vallejo, «partida de Altura y Gátova». Topònim ben representat al Racó d’Ademús (Gargallo 2004, 122).
2.5 -arejo
Mereixen tractament a part els casos de doble sufixació -ar (coŀlectiu)
+ -ejo:
130

Formacions diminutives en la toponímia de l’Alt Millars

Castillarejo El Castillarejo (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991,
265): El Castillarejo, partida de Benafer. La base castillar serà variant
de la normativa castellar, que el DLE consigna com a «desusat» amb
l’accepció «Campo donde hay o hubo castillo».
Juncarejo Barranco del Juncarejo; El Juncarejo (Puebla de Arenoso)
[NTV]. Derivat de juncar («Sitio poblado de juncos», segons el DLE).
Pinarejo El Pinarejo (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 204):
«El Pinarejo, monte de Torralba y Segorbe». Derivat de pinar («Sitio
o lugar poblado de pinos», segons el DLE).
2.6 -uelo, -uela
Artejuela / Artijuela La Artejuela (Caudiel); La Artijuela (Montán, Villamalur, Ludiente); Masía de la Artijuela (Ludiente; Arañuel); Morrón de la Artijuela (Zucaina, Ludiente) [NTV]; cf. Nebot (1991, 63):
«L’Artijuela, de Segorbe; L’Artijuela, de Villamalur; L’Artejuela, aldea,
y el Morrón L’Artejuela en Arañuel; l’Artijuela, masía, y el Morrón de
L’Artijuela en Ludiente». Derivat de la base preromana arte («encina
verde»), segons Nebot (ibídem). Cal notar la inestabilitat de la vocal
pretònica (e / i), amb tendència popular al tancament (e > i).
Brujuelo El Brujuelo (Castillo de Villamalefa) [NTV].
Cabezuelo «El Cabezuelo, monte de Torralba del Pinar y Ludiente»
(Nebot 1991, 165).
Cañuelo Casas del Cañuelo de Abajo; El Cañuelo de Abajo, El Cañuelo
de Arriba; Loma del Cañuelo (Zucaina); El Cañuelo (Villanueva de Viver) [NTV]; cf. Nebot (1991, 196): «El Cañuelo, caserío de Zucaina».
Hoyuela Barranco de la Hoyuela; La Hoyuela (Puebla de Arenoso); El
Hoyuelo (Cortes de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 185): L’Hoyuela,
partida de Begís (Alt Palància).
Majuelos Camino de los Majuelos; Los Majuelos (Ludiente); Masía de los
Majuelos; [masádelosmajuélos] en la transcripció original (Ludiente)
[NTV]; cf. Nebot (1991, 215): «El Majuelo, partida de Vall de Almonacid y Ayódar; Los Majuelos, de Ludiente». Del llatí malleŏlu (’martellet’, ‘sarment tallat amb aquesta forma’) [DCECH, s. v. majuelo].
Pazuelo «El Pazuelo y Los Pazuelos, partidas de Torralba del Pinar»
(Nebot 1991, 242). Segons l’autora, d’un llatí *patiolu, relacionat amb
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l’etimologia pactione que proposa per a El Pazón, també topònim
de Torralba del Pinar.
Peñuela La Peñuela (Puebla de Arenoso,4 Fuente la Reina) [NTV]; cf.
Nebot (1991, 108): La Peñuela, de Fuente la Reina.
Pozuelo El Pozuelo (Espadilla, Cirat) [NTV]; cf. Nebot (1991, 200): El
Pozuelo, partida de Castellnovo; l’Ombría El Pozuelo (Sacañet).
Reduela La Reduela (Ludiente) [NTV]; cf. Nebot (1991, 271): La Masía
Reduela (Ludiente); i sense localitzar, Reduela, a la p. 294, amb altres
formacions diminutives hereves del llatí -ŏlu, -ŏla. Em pregunto
si serà variant d’una forma roduela (a la manera de rodolar / redolar).
Tajuelo Camino del Tajuelo; El Tajuelo (Ayódar) [NTV].
Talayuela / Tarayuela / Atarayuela El Costado de la Atarayuela (Atalayuela) (Fuente la Reina) [NTV]; derivat d’atalaya, amb variant popular dissimilatòria (l-l > r-l) atarayuela. No presenta la vocal inicial
a- La Talayuela (Torralba del Pinar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 317): La
Tarayuela o el Alto la Tarayuela, de Torralba del Pinar.
Umbrihuelas Barranco de las Umbrihuelas (Montanejos, Puebla de Arenoso) [NTV]. A la Puebla, la pronunciació popular és Las Ombrigüelas (Gargallo 2017, 434).
2.7 -ito, ita
Sufix d’origen incert, segons Alvar & Pottier (1983, 372); és molt escadusser en la toponímia de la comarca:
Casita Casita Nueva (Villahermosa del Río) [NTV].
Cerrito Casas del Cerrito (Cortes de Arenoso); El Cerrito (Cortes de
Arenoso, Puebla de Arenoso) [NTV].
Tierrita La Tierrita Blanca (Torrechiva) [NTV].
2.8 -ín, -ina
Sufix particularment viu dins l’àmbit asturianolleonès, amb projecció a
Extremadura i l’Andalusia occidental. En canvi, resulta excepcional a la
toponímia de l’Alt Millars.
4 Pronunciada amb tancament de la vocal pretònica: La Piñuela (Gargallo 2017,
436).
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Colladín El Colladín (Villahermosa del Río) [NTV]. Cf. Nebot (1991,
339-340): El Colladín, de Villahermosa.
Palmerina / Palmerines Masía de la Palmerina (Villahermosa del Río);
cf. Nebot (1991, 212): «Los Palmerines, caserío de Villahermosa del
Río».
D’altra banda, no resulta fàcil determinar la base lèxica de la qual
deriven els dos topònims següents: El Majatín (Ayódar) [NTV]; Peña
de Ladín (Fuente la Reina) [NTV]; aquest últim, registrat com «La
Peña Ladín» per Nebot (1991, 182).

3 -eta
Hereu del llatí -ĭtta (Alvar & Pottier 1983, 371), és abundant en la toponímia aragonesa de l’àrea romànica constitutiva (Zamora Vicente 1967, 279),
i també a la nostra comarca, on podria reflectir la primitiva empremta
dels repobladors aragonesos, en continuïtat amb un tipus derivatiu molt
popular al valencià contigu.
Alcudieta La Alcudieta (Fanzara) [NTV]. Com el primitiu La Alcudia,
que Nebot (1991, 304) registra com a «partida y despoblado de Fanzara»: l’un i l’altre es troben a tocar de l’àrea lingüística valenciana, on
aquest arabisme toponímic es troba molt ben representat.
Baseta / Balseta Barranco de la Baseta (Fanzara) [NTV]. Com el primitiu basa (’balsa’), representat en La Basa que registra Nebot (1991, 90)
a Chóvar (Alt Palància), es troba a tocar del tipus valencià (i català)
basseta, bassa. Cal dir, en tot cas, que aquesta variant sense -l- del mot
preromà es dona també a l’Alt Aragó (DCECH, s. v. balsa). En canvi,
tenim a l’interior de la comarca La Balseta (Cirat) [NTV]; cf. Nebot
(1991, 90): La Balseta, «partida de Cirat y Cortes de Arenoso».
Cambreta La Cambreta; Masía de la Cambreta, Nevera de la Cambreta (Villahermosa del Río) [NTV]; cf. Nebot (1991, 190): La Cambreta,
partida de Villahermosa del Río.
Canaleta Barranco de la Canaleta (Villahermosa del Río; Ayódar; Argelita); Fuente de la Canaleta (Cortes de Arenoso; Villahermosa del
Río, Zucaina, Puebla de Arenoso); La Canaleta Alta, La Canaleta Baja
(Argelita); La Canaleta (Argelita, Villahermosa del Río, Puebla de
Arenoso, Montán, Zucaina); Masía de la Canaleta (Villahermosa del
Río) [NTV]. Cf. Nebot (1991, 258): «La Canaleta, partida de Zucaina,
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Pina de Montalgrao y Alcudia de Veo […], La Canaleta Alta, de Argelita; el Barranco Canaleta en Montán».
Carrasqueta Alto de la Carrasqueta (Villamalur) [NTV].
Caseta(s) Caseta de Correos (Puebla de Arenoso); Caseta de la Umbría
(Cirat); Caseta de las Horcas (Ludiente); Caseta de Paco el Rullo (Fanzara); Caseta de Pepe Escobero (Argelita); Caseta del Cabezo (Puebla
de Arenoso); Caseta del Estudiante (Torralba del Pinar); Caseta del Tío
Manuelico (Puebla de Arenoso); Caseto Royo (Villahermosa del Río)
[NTV]. Aquest darrer Caseto resulta de la masculinització de Caseta.5
Las Casetas (Ludiente, Puebla de Arenoso, Ludiente); Masía de las
Casetas (Puebla de Arenoso) [NTV]. Cf. Nebot (1991, 267): La Caseta,
«masía de Cortes de Arenoso»; la mateixa autora, a la p. 274: «Las Casetas l’Ombría, Las Casetas el Cabezo, Las Casetas de Planes, La Caseta de Mudiente… en Cirat, etcétera. En las partidas donde no hay
corrales suele haber una caseta ‒en buenas condiciones o en ruinas‒,
a la que se le añade el nombre de la partida o del dueño: La Caseta Vialeva, La Caseta’l Tio José Calpe, etcétera, en Torralba».
Cervereta Mas de la Cervereta; en la transcripció original, [más de la serberéta] (Ludiente) [NTV]. A tocar de la frontera lingüística, és significatiu l’ús del topònim de filiació catalanovalenciana Cervereta, pronunciat amb s-, a la manera dels veïns valencianoparlants.
Cimorreta Barranco de la Cimorreta, Camino de la Cimorreta (Villahermosa del Río, Zucaina, Castillo de Villamalefa); Fuente de la Cimorreta (Villahermosa del Río); Masía de la Cimorreta (Villahermosa del
Río) [NTV]. Derivat de cima?
Covarchetes Las Covarchetes, partida de Ludiente (Nebot 1991, 191).
Aquest plural femení amb -es, en una localitat situada a tocar de la frontera lingüística, delata procedència o influència del valencià contigu.
Coveta Barranco de la Coveta (Fanzara) [NTV]; cf. Nebot (1991, 191): La
Coveta, partida de Villamalur.
Creueta / Cruceta La Creueta; La Cruceta (Argelita) [NTV]; en aquest
altre terme municipal, que es troba al llindar del valencià de la Plana,
és significativa la coexistència d’una forma amb arrel lèxica castellana

5 El DLE localitza caseto a Salamanca, i el remet a caseta: «casa pequeña que solo
tiene piso bajo».
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(cruz) i una altra de catalana (creu). Cf. Nebot (1991, 413): La Cruceta,
partida de Torás, Jérica y Argelita.
Ereta(s) La Ereta (Espadilla, Villahermosa del Río) [NTV]; cf. Nebot
(1991, 261): La Ereta, partida de Torralba y de Espadilla. Hi afegiré Las
Eretas, La Ereta de Arriba i La Ereta de Abajo, de Puebla de Arenoso
(Gargallo 2017, 438).
Escalereta/Escaleta La Escalereta (Montanejos) [NTV]; cf. Nebot (1991,
172): La Escaleta, «monte de Argelita y partida de Alcudia de Veo».
Horquetas Las Horquetas (Toga) [NTV]; cf. Nebot (1991, 285): Las Horquetas, partida de Toga.
Juaneta Barranco de la Juaneta (Castillo de Villamalefa, Villahermosa
del Río) [NTV].
Lometa La Lometa (Cirat) [NTV]; cf. Nebot (1991, 167): La Lometa, partida d’Espadilla.
Masadeta La Masadeta (Toga, Torrechiva); Los Huertos de la Masadeta (Torrechiva) [NTV]; cf. Nebot (1991, 270): La Masadeta, partida
de Torrechiva.
Micheta Barranco de la Micheta, Fuente de la Micheta (Cirat) [NTV]; cf.
Nebot (1991, 182): La Fuente Micheta en Cirat. Aquesta autora el relaciona amb el valencià (i català) mitjà, referit a un terreny «que queda
al mig».
Mojeta Alto de la Mojeta (Cirat); La Mojeta (Arañuel) [NTV].
Moleta La Moleta (Ayódar); Moleta de la Clocha (Villahermosa del Río);
Las Moletas (Cortes de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991, 173): «El
Alto la Moleta y La Moleta, partida de Fuentes de Ayódar, Las Moletas,
de Villahermosa del Río».
Noguereta Camino del Mas de la Noguereta (Ludiente); Mas de la Noguereta; [masadadelanogueréta] en la transcripció original (Ludiente) [NTV]; cf. Nebot (1991, 209): La Noguereta, «masía de Ludiente».
Las Nogueretas (Villamalur) [NTV]; cf. Nebot (1991, 209): el Barranco Nogueretas, de Villamalur. La Noguereta (Ludiente, Toga) [NTV];
Nebot (1991, 209): La Noguereta, «masía de Ludiente». Cf. també la
veïna localitat de Nogueruelas, de la província de Terol.
Parreta Fuente de la Parreta, La Parreta; Loma de la Parreta (Zucaina);
La Hoya de la Parreta (Zucaina); Mas de la Parreta Grande, Mas de la
Parreta (Zucaina) [NTV]; cf. Nebot (1991, 301): «Parreta, partida de
Arañuel; La Parreta Grande, caserío de Zucaina».
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Pereta Fuente de la Masía de la Pereta, La Pereta, Masía de la Pereta (Villahermosa del Río) [NTV]; cf. Nebot (1991, 222): «La Pereta, caserío
de Villahermosa».
Piqueta Barranco de la Piqueta, La Piqueta (Espadilla) [NTV]; cf. Nebot (1991, 421): La Piqueta, partida d’Espadilla.
Playeta La Playeta, «fuente de Montán» (Nebot 1991, 182).
Silleta La Silleta (Villahermosa del Río) [NTV].
Solaneta La Solaneta (Puebla de Arenoso) [NTV].
Terreta La Terreta, partida de Cirat (Nebot 1991, 160).
Torreta La Torreta Negra (Montanejos); La Torreta (Cirat, Fanzara);
Masía de la Torreta (Fanzara) [NTV]; cf. Nebot (1991, 271): «La Torreta, partida de Azuébar, Castellnovo, Alcudia, Soneja y Cirat; la Masá
la Torreta en Fanzara».
Usetas Las Usetas (Zucaina) [NTV]; cf. Nebot (1991, 83): Usetas, partida de Zucaina. L’autora el fa derivat del basc *use ‘bosc’.
Viñeta Masía de la Viñeta (Puebla de Arenoso) [NTV]; cf. Nebot (1991,
216): La Masía la Viñeta (Puebla de Arenoso).
Finalment, em pregunto si en Loma de Molletes (Fuentes de Ayódar)
[NTV] el plural Molletes respon a un singular molleta, ‘molla petita’, de
tipus català.

4 -et
El diminutiu masculí -et (< llatí -ĭttu), amb pèrdua de la vocal final, és
característic de l’aragonès (Alvar & Pottier 1983, 371-372; Zamora Vicente
1967, 279) i també del català. En el cas de la nostra comarca, el predomini
de formacions diminutives amb -et en la toponímia propera a la frontera
lingüística s’explica, sens dubte, a causa de la permeabilitat transfronterera d’aquesta marca derivativa tan comuna en valencià. El sufix s’aplica
tant a lexemes de faisó inequívocament catalana (Regallet, Peret) com a
d’altres nítidament castellans (Hornet, Mojonet, Majolet); n’hi ha, també,
d’interpretació més dubtosa (Castellet / Castillet).
Carrascalet El Carrascalet (Fanzara) [NTV]; cf. Nebot (1991, 98): El
Carrascalet, partida de Zucaina. Derivat de carrascal, ‘lloc poblat de
carrasques’.
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Castellet / Castillet El Castellet (Fanzara); El Castillet (Toga) [NTV]; cf.
Nebot (1991, 265): «El Castellet, partida de Fanzara; El Castillet, monte de Toga y Chóvar». L’alternança vocàlica e / i suggereix els corresponents lexemes castellà (castillo) i català (castell).
Chafaret El Chafaret, partida de Ludiente (Nebot 1991, 312). Relacionat
etimològicament amb el cat. safareig.6 Cal assenyalar la forma xafaret
que registra el DCVB com a ‘bassa gran’ a Aiguaviva d’Aragó.
Hornet Barranco Hornet (Puebla de Arenoso) [NTV]. Es tracta de l’únic
cas registrat lluny de la frontera lingüística. Val a dir que a la pronúncia popular se sol ometre la consonant final.
Lorencet Barranco de Lorencet (Castillo de Villamalefa, Zucaina); Lorencet (Zucaina) [NTV]; cf. Nebot (1991, 372): «Lorencet, partida y
barranco de Ludiente».
Majolet El Majolet, partida de Torrechiva (Nebot 1991, 215); derivat del
cast. majuelo.
Marranet Corrales del Marranet, El Marranet (Ayódar) [NTV]; cf. Nebot (1991, 330): El Corral el Marranet (Alcudia de Veo).
Mojonet El Mojonet (Torrechiva) [NTV]; cf. Nebot (1991, 94): El Barranco Mojonet (Torrechiva); derivat de mojón.
Molinet El Molinet (Alcudia de Veo) [Nebot 1991, 261].
Olivaret El Olivaret (Fanzara) [NTV].
Parralet El Parralet (Castillo de Villamalefa) [NTV].
Peret Casas de Peret (Castillo de Villamalefa) [NTV]; diminutiu de l’antropònim català Pere.
Pinet «La Cueva’l Pinet en Alcudia» (Nebot 1991, 204).
Regallet Barranco del Regallet (Castillo de Villamalefa) [NTV]; derivat
del cat. regall (cast. regajo).
Tosalet «El Tosal y el Tosalet, de Alcudia de Veo (zona de seseo)» (Nebot 1991, 112).
Com a contrapunt, cal afegir que el sufix masculí -ete adaptat al castellà
(Alvar & Pottier 1983, 372) es dona escassament en la toponímia de la comarca: «El Charconete, nombre de un lavajo de Cirat» (Nebot 1991, 419);
El Molinete (Ayódar); Los Molinetes, de Cortes de Arenoso (Nebot 1991,
6 Vegeu Gulsoy (2016), que registra chafaret ‘toll’ a Anna i Énguera. Llatas (1959, 1,
193) consigna al Villar del Arzobispo la variant chafarete.
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261); Los Molinetes (Cortes de Arenoso) [NTV]; «el corral Navarrete en
Cirat» (Nebot 1991, 386).

5 -ell, -ella
Evolució regular del llatí -ĕllu/-ĕlla en català (i valencià); en registro
casos excepcionals dins la toponímia de la comarca:
Granella La Granella (Castillo de Villamalefa, Ludiente); Masía de la
Granella, Pozo de la Granella (Ludiente) [NTV]. Segons Nebot (1991,
383), Granella, «caserío del Castillo de Villamalefa», resultaria de la
feminització del cognom Granell.
Renovell (Villahermosa del Río) [NTV]. El DCVB registra Renovell
com a llinatge existent a Torís.
Rinconel Resulta dubtós el cas de El Rinconel (Montanejos) [NTV]; de
Rinconell, amb despalatalització de -ll?
Truchelles Barranco de Truchelles, Truchelles (Toga) [NTV]; cf. Nebot
(1991, 233): «Truchelles, partida de Toga y Espadilla; la Balsa Truchelles en Toga». Segons l’autora, derivat de *tructellas, diminutiu de
tructa ‘truita’. En canvi, l’Onomasticon Cataloniae agrupa Trotxelles
(partida de Ribesalbes) i variants com Truxelles dins d’un seguit de
derivats mossàrabs de turris: en aquest cas, a través de turricellas > torxelles > Trotxelles (VII, 321a2-14).

6 A manera de conclusió
En una àrea lingüística de base castellana, és de tota lògica que els diminutius propis del castellà comú es trobin representats arreu de la comarca (vid. 2). En canvi, el sufix -et presenta una major densitat a tocar de
la frontera lingüística, al caliu del valencià, i fins i tot integra noms propis d’origen clarament valencià / català, com Regallet o Peret (vid. 4.). El
corresponent femení -eta, potser en ressò del vell estrat aragonès, abunda per tota la toponímia comarcal, però presenta igualment, a tocar de
la frontera lingüística, formes identificables amb les de la llengua veïna:
Las Covarchetes (Ludiente), La Creueta (Argelita), Mas de la Cervereta
(Ludiente) [vid. 3].
La permeabilitat de l’element valencià en els parlars de frontera lingüística (Gargallo 2002, 137) es deixa veure també en determinats finals con138
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sonàntics o tractaments fonètics aliens al castellà: Barranco de Roig (Torralba del Pinar), Cabezo Roig (Castillo de Villamalefa) [NTV]; El Congost
(Fanzara) [NTV]; La Jup (’l’aljub’), d’Alcudia de Veo (Nebot 1991, 305).
En suma, l’osmosi de l’element valencià impregna de manera més notòria la toponímia de frontera, i tot l’espai comarcal es caracteritza per una
mena de formacions diminutives pròpia del castellà. El sufix femení -eta,
estès per tota la comarca, se’m figura com una espècie de penyora compartida entre l’espai lingüístic castellanoaragonès i el valencià en aquesta
cruïlla de l’orient peninsular.
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Des que el romanista francés Gaston París, a finals del segle XIX, demanava que cada municipi comptés amb una monografia del seu parlar, també nosaltres podríem demanar una cosa semblant en el camp de
la toponímia, i de l’onomàstica en general, per a les terres del Maestrat
Històric, per bé que la tasca ja fa temps que ha començat en aquest sentit. Un vessant molt important i clau en l’estudi de la toponímia el constitueix la recerca dels topònims antics, alguns dels quals han pervingut
fins a l’actualitat. Si aquest desideratum s’aconseguís algun dia, podríem
dir, parafrasejant Horaci: «Feliç aquell que, allunyat del superflu, prova
d’honorar els seus conreant les heretats passades que crearen noms propis en la terra, lliure del món i del fòrum altiu».
L’objectiu bàsic del nostre treball és donar a conéixer uns quants topònims antics extrets de documents medievals que han estat poc o gens
estudiats per tal d’esperonar els estudiosos de la toponímia del Maestrat històric.
El mètode a seguir ha estat el següent: a) identificació del topònim al
document indicatiu, amb data i citació, b) discussió etimològica del nom
de lloc, si n’ha generat, c) breu resum històric.
El període cronològic dels documents abraça des del segle XIII fins al
XV. Majoritàriament, doncs, és el segle XIV que aporta major nombre de
documents al nostre treball.
D’acord amb això que hem exposat anteriorment, tenim:
Alcossebre7 «tempore populacionis locis de Alcocever» (1331); «quod
numquam infra termino dicti loci de Alcocever poneremus, seu mitte7 Cf. Díaz Manteca (1987, docs. XL, 1331; LXXX, 1320; XCIV, 1390).

141

Lluís Gimeno

remus, aut poni, seu mitti, faceremus cabanam aliquam» (1331); «dicti
loci de Alcocever et habitatorum eiusdem» (1331), etc; «comparaverunt
dilecti et fideles nostri iustitia, iurati, probii homines et universitas ville nostre de Alcalano, de Castronovo, de Alcocever, termino de Exivert»
(1320); «et homines de Alcocever quindecim solidos annuatim» (1320);
«que due devesie affrontat, ex una parte cum termino de Polpiç, et ex alia
cum termino Paniscole, et ex alia cum littore maris, et ex alia cum plane
de Alcocever» (1320); «et vobis ad imperpetuum concedere, quod dictum
erbaticum sit, et remaneat perpetuo, ad usum et ademprivum vestrum,
et hominum dicti loci de Alcocever, et bestiarium ipsorum» (1390), etc.
En 1260, després de la conquesta cristiana, l’orde del Temple va atorgar
la carta pobla al nucli per afavorir-ne el poblament. La mesura no tingué
èxit, de manera que van atorgar una segona carta pobla l’any 1320, per la
qual la població es lligava a la jurisdicció del Castell de Xivert. La incorporació al municipi d’Alcalà de Xivert va tenir lloc l’any 1583.
La carta de poblament afirma: «dedit et concessit Raymundo Perpunterii et Bernardo Conill, et omnibus aliis populatoribus, scilicet quadraginta personis, quendam locum vocatum Alcocever, situm infra terminos
castri de Exiverto» (document datat a Tortosa en 1260).
La documentació llatina és clara amb la forma del topònim: Alcocever,
però aquesta forma és una trasliteració de la forma aràbiga al-qusayba,
̣
8
diminutiu procedent de al-qasaba,
̣
terme que segons Corriente ha donat els arabismes ibèrics següents: alcaçaba (castellà), alcassava (català)
i alcáçova (portugués) ‘fortalesa’, i així és explicat per Barceló9 en una
primera versió i Coromines.10 Barceló,11 però, posteriorment, n’ha donat
un altre significat, probablement tret de Corriente. Afirma aquest autor
que alcaçaba (mod. alcazaba) antigament significava ‘canya’ i el murcià
coneix arcazaba ‘tallo; paja de maiz’, terme no inclòs a RAE, i d’ací ‘petit canyar’ segons Barceló. Per tant el topònim Alcocever provindria de
al-qusayba
̣
‘petit canyar’ amb la -r final afegida pels pobladors cristians.
Sembla que noms de lloc provinents del món vegetal n’hi ha pocs en àrab
andalusí, però en aquest cas es tractaria d’un topònim que fa referència
8 Cf. Corriente (1999, 128).
9 Cf. Barceló (1983, 81).
10 Cf. Onomasticon Cataloniae, II, 105.
11 Cf. Barceló (2010, 20 i 57).
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a la flora del lloc prop de la localitat, sobretot són les plantes no arbòries,
les més habituals al medi mediterrani, que són generadores de noms de
lloc, com en el cas d’Alcossebre.
Ali El nom de lloc apareix a la carta de poblament de Càlig, datada a
Tortosa en 1234.12 Hi és citat tres vegades com Vilare de Ali: «donamus
et in donatione perpetua laudamus et concedimus vobis, Petro de Balaguerio, et vestris, et vobis Bernardo de Podio, fratri quondam Iohannis
de Podio, et vestris imperpetuum, duo loca que sunt infra terminos de
Cervaria, scilicet vilare de Calig, ubi est quedam piqua petrea iuxta puteum, cum aliis vilaribus et puteis que in circuitu iamdicti vilaris de Ali
sunt»; «Vilare autem de Ali affrontat ab oriente in serra versus Calig»;
«Hec itaque duo loca, scilicet vilare de Calig et vilare de Ali».
El terme vilare (< llatí uillare) fa referència, ací, a un corral, mas o
granja, ja existent en el moment de la concessió de la carta de poblament.
Barceló (1983, 239) inclou Ali entre els noms de lloc no identificats, però
dóna la possibilitat que es tracte de l’àrab /ʿAli/, nom de persona. Al seu
torn, Coromines (OnCat., II: 141) afirma que el nostre topònim és el
nom de persona Ali /ʿālī/, amb l’accent tònic a la primera vocal, que era
llarga. Segons la nostra onomàstica sembla que aquesta havia estat l’accentuació quasibé generalitzada en l’àrab del Xarq al-Andalús. El nom
ha generat topònims amb Beni- i Bini-, i existeix un nom de lloc idèntic
al nostre a Tibi: el Barranc d’Àli.
Cal dir que Ali era un llogaret sarraí del terme de Càlig, desaparegut
a hora primerenca, que actualment es pot situar als Murrons.13
Arçedol14 La carta de població de Vistabella de 1251 parla d’un nom de
lloc grafiat de diverses maneres. Heus-ne ací les citacions: «et de Penna
Rubea ascendit usque ad talayam altam que est inter illum locum qui vocatur Arçedol et castro de Boyo, et de talaia alta vadit serra serra, vadit al
Montemleoni [sic], et de Monteleoni vadit ad Arçedolum, et de Arzedolo
vadit carraria carraria usque in fundo de illo loco qui vocabatur Mosque12 Edició d’Enric Guinot (1991, 106-108).
13 Vegeu Ferreres (2009, 426).
14 Edició d’Enric Guinot (1991, 239-242). Vegeu també Diaz Manteca (1987, doc.
XXX).
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rola»; «et ascendit usque in vistam de campo qui dicitur de Arzedolo, et
in capud serre, et vadit serra serra sicut aquas vertuntur versus dictum
terminum de Pulcravista».
A causa del despoblament, torna a aparéixer en el document de la segona població de Vistabella de 1382 però amb algunes variacions: «et de
Pena Rubea tendunt usque ad talayam altam que est inter illum locum
qui vocatur Arcedello et castri del Boy, et de dita talayam tendunt serra
serra ad Montem Leoni, et de Monteleonis tendunt ad Arcedolum, et de
Arcedolo tendunt carria carria usque in fundo de illo loco que vocatur
Mosquerola»; «et de dicta talayola descendunt in barrancho et ascendunt pro cenderolo Brucariorum, et ascendunt usque in vista de camino
qui dicitur de Arzedolo».15
Finalment, en els Furs de València, quan hom delimita el Regne de València, cita aquest dos llocs i deixa clar que són dins del regne de València,
i els cita entre la Iglesuela i Mosqueruela: «Aquests són los térmens del
regne de València: del canar de Uyldecona, que és riba la mar, axí com
va lo riu ensús, e passa per la Cénia, e ix a Benifaçà, e roman Benifaçà e.l
terme del regne de València. E Morella ab sos térmens, axí com parteix
ab Monroyg; e ix al riu de les Truytes, que és prop la Gleziola; e axí com
va a Arçedo e a Ledo, los quals són dintre el dit regne»16
El nostre nom de lloc apareix grafiat de diverses maneres: a) Arçedol,
Arçedolum, Arzedolo (2 ocurrències) en el document de la primera carta
de poblament de Vistabella, i b) Arcedello, Arcedolum, Arcedolo, Arzedolo en el document de la segona carta de poblament de la citada localitat.
Finalment, caldria afegir-hi l’esment d’un Arçedo en els Furs de València,
que probablement hi té a veure amb el nostre topònim.
És desconegut actualment, esmentat tan sols per Coromines (OnCat.,
II: 222) en referència a un vell mas de Solsona anomenat l’Arceda, que apareix en un document de l’arxiu d’aquella localitat de 1074 (ipsa Arceda).
Després es demana si hi va haver un diminutiu Arcedol, que el dóna com
a incert, tot i que parla d’unes afrontacions de 1382 de Vistabella i esmenta Arcedolo i Arcedellum, provinents probablement del sufix coŀlectiu en
-etum > -èdol, -èdel segons les variants gràfiques i formals documentades
adés: Arcedolum, Arcedolo, Arcedello, del llatí acer ‘auró, oró’.
15 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. X).
16 Cf. Garcia Edo (Arxiu virtual Jaume I).
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La toponímia actual del terme de Vistabella recull dos fitònims creats
sobre el nom de l’arbre anomenat oró (Acer opalus granatense): Portera
dels Orons i Clot dels Oroners, segons recollia i estudiava Jesús Bernat.17
Potser aquest fitotopònim substituís l’antic Arcedol?
Alfacala,18 riu i barranc d’ Datat en 1276 en la població de Salzedella,
diu: «Et habet afrontationes predictum terminum qui dicitur Salzadella, de prima parte sicut aque vertuntur de la sierra de Tirig contra Salzadella, et de secunda parte sicut vadit illo rivo de Alfacala a la Sierra de
Exivert, et de tercia parte sicut vadit ad barranco de Alfacala», no sabem
si els termes barranco i rivo són sinònims o es refereixen a apeŀlatius diferents.
Nom de lloc que no apareix a l’Onomasticon Cataloniae de Coromines,
ni a Barceló (1983-2010).
Balaguera, la Orònim datat en 1366 a Onda en un document en què es
descriu la segona carta de poblament de Vilafamés diu: «Item damus
et assignamus ac etiam confirmamus vobis illud bovalarium quod hodie habetis et tenetis in termino dicti castri sicut affrontat […] ex alia in
Penna de Na Balaguera».19
L’origen deu ser una feminització del nom de lloc i també antropònim
Balaguer, que presenta problemes etimològics. Moll (1982, 129) dóna l’etimologia com a desconeguda, després de negar la que va donar Balari i
que segons l’erudit significava «camp de bàlec, ginesta». Moll, però, hi
veu una «exacta correspondència de forma entre el topònim i el possible
substantiu beleguer, que no cal dir que no s’ha documentat enlloc —llevat del topònim— amb el significat de ‘munt o camp de ginesta o bàlec’».
D’altra banda, Coromines (OnCat, II: 316), després d’exposar dades documentals del topònim, afirma que podem establir com a base ferma la
forma balagiu (sense -r-) com a l’origen del topònim Balaguer < llatí Balagarium, en què llatí -aiu > romànic -ei > -eir, i afegeix que cal descartar absolutament la idea d’arabisme «llançada per algun aficionat». Una
altra possibilitat, més seriosa segons Coromines, és considerar el cèltic
17 Cf. Jesús Bernat (2015, 1158).
18 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. XXI, de 1276).
19 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. XXXII, de 1366).
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com a l’origen del nom de lloc, per la terminació -ajo, cèltica o bé indoeuropea. De tota manera, es decanta finalment per l’origen indoeuropeu per
la sufixació -aio atés que apareix en altres noms de lloc paleohispànics de
la zona del nord-est. Una darrera opció seria un origen fitonímic, nom de
les plantes d’escombre o ginestàcies. L’entrada del diccionari presenta al
final la pregunta: «cèltic tanmateix?, sorotàptic…?»
Barcella, la Nom de lloc datat en 1358 en un document referent al justícia del Lligallo a Les Coves [de Vinromà]: «donam e atorgam licència
als dits justícies, jurats, pròmens e universitats dels damunt dits lochs de
Canet, de Rossell, de la Barcella […] que puxen fer, tenir a celebrar cascun any ligallo en lo dit loch de la Jana»;20 apareix també en la carta de
concessió del Bovalar o Devesa de Sant Mateu, document datat en 1315
a Sant Mateu on hom cita un «Petro Mascaros, iurato de la Barcella», i
torna a ser citat en un altre de 1350 a Cervera i en 1316 a Sant Mateu; datat
en 1338 a Sant Mateu: «quod iusticia dicte ville Sancti Mathei uteretur et
uti posset mero imperio et alia iurediccione criminali in delinquentes seu
crimina aliqua comittentes in locis de Caneto, de Xert, de Rossell, de la
Barcella»; en 1325: «nedum in dicta villa Sancti Mathei et terino eiusdem,
immo etiam in locis subscriptis, videlicet de Caneto, de Xert, de Rossell,
de la Barcella, del Molinar, de la Jana et del Carrascal de Càlig» en 1317,
document datat a Morella: «Dudum facta quadam defesia vocata la Barcella in termino Cervarie, tunch ordinis Hospitalis per homines Sancti
Mathei et termine predicti Cervarie ad usum et ademprivum bestiorum
suorum»; un altre datat en 1320 a Sant Mateu: «que in ipso sunt situm et
positum in termino de la Barcella»; també un altre, datat a Sant Mateu
en 1341: «Noverint universi, quod nos Stephanus Martini, vicinus de la
Barcella […] quoddam troceum terre laborate et erme nostrum situm in
termino de la Barcella vocatum la Coma Negra, sicut conffrotarur cum
terra Galcerandi d’Angera et cum termino de Vallibona et cum Valle de
la Tea et cum barrancho per quod tenditur de la Font del Teix a la Barcella»; en 1342, hi ha una altra notícia del nom de lloc en un document datat
així mateix a Sant Mateu: «Noverint universi, quod ego Petrus Martini,
vicinus de la Barcella, scienter per me et omnes meos vendo, concedo,
trado seu quasi trado vobis Bonanato Mascarelli et Dominico Fonollo20 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. XLVIII).
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sa […] quoddam troceum terre meum situm in termino de la Barçella»;
igualment datat en 1360 a Sant Mateu, tenim el topònim: «no solament
en la vila de Sent Matheu damunt dita e en lo terme de aquella, ans encara en los lochs davall scrits, és a saber, de Canet, de Xert, de Rossell, de
la Barcella»; en 1235, existeix un document o carta d’Hug de Follalquer,
mestre de la casa de l’Hospital, en què es parla del departiment dels termes de Morella i Cervera on es cita el topònim: «qui est super loco dicto
Xert sicut aque discurrunt versus Cervariam tempore pluviarum, de alia
parte in serra maiori super Bacella sue aque discurrunt tempore pluviarum versus Canet», etc.21
El topònim fou estudiat per Coromines (OnCat, II: 347): un Assagador
de la Barcella, que situa a la Tinença de Benifassà però que afirma hipotèticament que «es devia encaminar» a la Barcella de Xert, més el nom
de lloc pròpiament dit, ara situat prop d’Alcossebre, Càlig i, finalment, a
Xert. Però ja hem pogut veure que la documentació que nosaltres aportem encara amplia una mica més la situació del topònim.
Al costat d’aquests noms de lloc estudiats per Coromines, n’hi ha d’altres com: el Mas de la Barcella, el Barranc de la Barcella (Canet lo Roig,
Cinctorres, Portell, Xert), la Serra de la Barcella, aquest darrer esmentat
més amunt com serra maiori super Bacella, el Camí de la Barcella a Canet
(Xert), el Camí del Sòl de la Barcella (Xert), el Coll de la Barcella (Vilafamés), la Font de la Barcella (Canet lo Roig, Xert), la Barcella (Alcalà de
Xivert).
La recerca històrica ens informa que la Barcella fou un poblat musulmà situat a la part septentrional del terme de Xert. Sembla que la seua
existència és anterior a l’arribada dels cristians i que li fou atorgada una
carta de poblament en 1192. El nom fou posat pels primers cristians (Ferreres 2009, 468).
Pel que fa a l’etimologia és clara, i no hi veu cap problema. Es tracta
d’un nom de lloc dels anomenats clars perquè prové del nom comú barcella < ll. vg. *parcĕlla per contracció de particella (diminutiu de paticula), nom de mesura agrària. ‘Mesura de gra, equivalent aproxima-

21 Cf. Díaz Manteca (1987, docs. XLVIII, LXVIII, LXXVI, CIV i CVII) i Sánchez Almela (1985, docs. VII, IX, XIII, XVI, XVIII, XX, XXIV, XXXII, XXXIII, XXXV, XLIII,
LXVII, LXIX, LXXIV, LXXV, CI, CVI i CXII).
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dament a la sisena part d’una quartera. Al País Valenciè es divideix en
quatre almuds’ (DCVB).
Bassa, Coll de la Com a exemple de lèxic de procedència ibèrica en català tenim, entre altres, bassa. El terme balsa apareix a Plini el Vell22 i a
Pomponi Mela o Meŀla,23 geogràf d’origen bètic, com a topònim, però els
diccionaris romànics afirmen que és l’origen del català bassa i de l’espanyol i portugués balsa, és a dir, que degué existir també com a nom comú
en llatí. Així, és enregistrat pel Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis.
«Balsa: ratis. Vox hispanica».24 F. Diez hi donava un origen basc, seguint
Humboldt: «nach Larramendi vom bask. balsa ursprüngl.», que el REW
(917) rectifica per l’ibèric. Tots dos autors hi donen els resultats romànics
en català, espanyol i portugués. Un altre autor que l’enregistra és G. Körtig (1194), que també afirma que el terme paleohispànic és l’origen del
català bassa, de l’espanyol balsa i balsa, ‘plataforma flotante, originariamente formada por maderos unidos’ (RAE), i del portugués balsa ‘trenat
de palla’ (Strohgeflecht), ‘garriga, malesa espesssa, matoll’ (Gestrüpp).
L’origen ibèric del mot (‘voz protohispánica, probablemente ibérica’,
segons Coromines, DCELC, I: 379) té una doble base, segons aquest autor; *balsa/*barsa, que seria l’origen de l’espanyol i del portugués i del
català i de l’aragonés, respectivament.
Benifadriell, serra de Nom de lloc datat en 1238 en un document de
donació per part de Blasco d’Alagó per a repoblar Salzedella: «Notum
sit cunctis, tam presentibus quam futuris, quod ego, Blascus de Alagone, dono et in presenti trado vobis, Petro de Auzina et vobis Michaeli de
Azcon, totum illum nostrum terminum qui dicitur Salzadella […] et ha22 «Salacia cognominata Urbs Imperatoria, Merobrica. promunturium Sacrum et
alterum Cuneus. oppida Ossonoba, Balsa, Myrtilis.» [Salacia, sobrenomenada Imperial; Merobrica, el promontori Sacre i el promontori Cuneus; les viles d’Ossonoba,
de Balsa, de Myrtliis.].
23 «Sacrum uocant; Magnum, quod ulterius est. In Cuneo sunt, Myrtili, Balsa, Ossonoba; in Sacro Lacobriga, et Portus Hannibalis; in Magno, Ebora.» [el següent s’anomena promontori Sacre, i el tercer, Grand promontori. Sober el primer hi ha Myrtili,
Balsa, Ossonoba; sobre el segon, Lacobriga i el Port d’Anníbal; sobre el darrer, Ebora.]
24 «Rex Ferdinandus fecit fieri Balsas et navigia de lignis et coriis». Una segona
entrada afirma: Vexillium Templariorum, ‘estendard o ensenya dels templers”. El terme ratis significa ‘rai’, ‘armadia’
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bet affrontaciones predictum terminum qui dicitur Salzadella […] de
tertia parte sicut vadit al barrancho de Alfacala a la sierra de Benifadriell,
et de Benifadriell, axí com va a la sierra de Vinabutos».25
Coromines escriu Benifadrell, que trau d’un treball de 1933 del BSCC
(1933, vol. XIV), però la transcripció que apareix temps a venir en un altre butlletí de l’any 1977 és Benifadriell, la mateixa que en 1987 transcrivia Díaz Manteca, segons veiem en la citació adés copiada. Benifadrell
«zona muntanyosa» (OnCat, IV, 174a27), però referit a una serra, segons
la citació.
L’origen podria ser bn + hadr + al, en què el primer element és un topònim creat a partir de bn, que en àrab s’usa per a la formació de sobrenoms, professions i patronímics; en segon lloc tenim l’element hdr ‘ser
verd o verdós’ i, finalment, l’element al, diminutiu andalusí que adapta
el llatí -ellum; tot plegat podria interpretar-se com ‘el de la verdeta’, de tal
manera que Benifadrell seria un topònim derivat d’un nom propi afectiu,
amb escendència genealògica.26
Benifalquell, torrent de Aquest topònim és documentat en 1323 a la
vila de Sant Mateu en el Llibre de Poblacions i Privilegis de l’orde de Santa
Maria de Montesa: «Item Fortunius Serraller vicinus Santi [sic] Matheu
[…] confrontatur ex una parte […] et cum carrerono qui vadit a la Font
dels Burchs et cum torrente de Benifalquell». És clar que es refereix a un
«torrent», però el topònim estudiat per Coromines diu «barranc» i, a
més, el nom de lloc no coincideix amb el de la citació: Bebifalquell. Podria tractar-se d’un error d’impressió o lapsus calami?, segurament que
sí, perquè no hi ha cap nom de lloc d’origen aràbic que continga l’element
inicial bebi.27
L’origen seria el nom de lloc format per bn + al + fawqiyya, derivat amb
el sufix femení -iyya de l’adjectiu al-faqīh, en què la ī darrere q sona [e], i
com que els moriscs pronunciaven la -a com una [ę], els nostres pobladors oïen -faykeye, adaptat a la fonètica romànica en -falquey, -falquell. El
nom de lloc significaria ‘el / lo de baix’.

25 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. XXI).
26 Cf. Barceló (1982, 154; 2010, 94-102).
27 Cf. OnCat, II: 289b6.
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Beniterei, Vilar de Segons la carta de població de Càlig de 1234, l’Orde
de l’Hospital donava els llocs de Càlig i Ali a Pere de Balaguer i Bernat
de Puig, per a poblar-los a Costum de Lleida.28
Heus ací la citació del nom de lloc: «Vilare autem de Ali affrontat ab
oriente in serra versus Calig, ultra torrentem, et vilare de Benigutfur; a
meridie autem afrontat in Vilare de Beniterey et ultra Vilare de Oleya; a
circeo affrontat in Petra Parada, ultra torrentes; a poniente vero in aliis
montaneis, sicut aque tempore pluviarum discurrunt».
Beneratei, en realitat es tracta d’un nom de lloc dels anomenats opacs,
d’origen desconegut, segons Barceló (1982, 258). No és recollit pel Onomasticon Catalonniae.
El topònim és, realment, compost: Vilar de Beniterei. El terme vilare
(< llatí villare) ja es documenta a l’edat mitjana (per exemple, al segle
IX), segons el Meidae Latinitatis Lexicon Minus, que en recull una accepció que s’avé amb el nostre topònim «domaine faisant objet d’une donation et designé par un nom de lieu».29
Cabeça de la Pena Roya És un nom de lloc compost, documentat en
1238, en què Blasco de Alagón dóna el lloc de la Salzedella a Pere Ausina
i Miquel d’Ascó perquè el repoblen.30 Diu així: «ego, Blascus de Alagone, dono et in presenti trado vobis, Petro de Auzina et vobis Michaeli de
Azcon, totum illum nostrum terminum qui dicitur Salzadella, […] habet
affrontaciones predictum terminum qui dicitur Salzadella, […] de quarta parte de la Cabeça de la Pena Roya, como vadit por pleno, sicut aque
vertuntur contra Las Cuevas, et exit a la sierra de Cervera”.
Una altra citació del la segona part del topònim, aquesta vegada en llatí, apareix en 1251 en què Guillem d’Anglesola i la seua dona Constança
atorguen la carta pobla de Vistabella: «et vadit ad Pennam Rubeam, qua
penna est in fundo de Foyes d’Ories, et de Penna Rubea ascendit usque

28 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. V) i Guinot (1991, pp. 106-108). Vegeu Ferreres (2009,
427).
29 Cf. Niermeyer (1976, 1105): «Heretat feta objecte d’una donació i designada per
un nom de lloc».
30 Vegeu Miralles (1977, 314-315), Díaz Manteca (1987, doc. XXI) i Garcia Edo (Arxiu virtual Jaume I).
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ad Talayam Altam que est inter illum locum qui vocatur Arçedol et castro de Boyo».31
El genèric Cabeça és estudiat a fons per Coromines (DECLC, II: 509511), que el data en 1289. En aquest cas, l’origen és clar; es tracta del llatí
capĭtĭa, ‘propi del cap’, amb especial èmfasi en l’accepció afectiva aplicada a un cim que té el cap aplanat. Tanmateix, encara que és un terme
autòcton no ha deixat quasibé noms de lloc en l’actualitat.32 També en
aquest sentit va el Corpus Toponímic Valencià, que tan sols recull l’apellatiu fent part del topònim d’una partida de Petrer anomenada Cabeçarroba.
Font de la Calçada Meder, la En 1239, és pobla el lloc de Benassal,33 i
en aquest document apareix el topònim illa fonte de la Calçada de Meder.
Heus-ne ací el fragment on apareix: «Notum sit cunctis, quod nos
Blaschus de Alagone […] damus vobis Berengario de Calatarra ad populandum […] et sicut aque vertunt versus Venaçal, redit ad collatum de illa
fonte de la Calçada de Meder, et transversat illum barranchum fundum
et vadit ferire ad Cabeço de Petro Darocha».
Pere-Enric Barreda s’hi referia en un treball on apareix el topònim El
Cap del Terme, en què el malaguanyat erudit tracta de situar-lo i d’explicar-ne uns altres que també rebien el mateix nom, que estan situats als
extrems de la localitat. Però afirma taxativament que «No és la Calcada
de Meder de la Carta de Població, de situació insegura».34
Càmer o d’Alcàmer, Devesa de Nom de lloc que apareix a diversos documents.35 En 1330, Arnau de Soler, mestre llavors de Montesa, atorga la
carta de població a la devesa de Cominyé[r], dins el terme de Cervera:
«Quodque licet infra limittes seu affrontaciones dicte deffesie contineatur et includitur quedam parva et modica deffesia vocata del Camer»;
«quinque vel sex solidos ipsius tamen deffesie del Camer»; «et usum ac
31 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. XXX).
32 Cf. per exemple, OnCat, III: 160b35; i DECLC, II: 510a36-46.
33 Cf. Barreda Edo (1988, 29-29); Díaz Manteca (1987, doc. IX).
34 Cf. Barreda Edo (1991, 38).
35 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. CVI) i Sánchez Almela (docs. XI, XVI, XXX, LXXI,
CXVII). Cal dir que el núm. CVI de Díaz i l’XI de Sánchez reprodueixen el mateix document.
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ademprivium dicte defesie del Camer vobis concedere disnaremur»; «et
declarantes dictam deffesiam del Camer», etc. (doc. CVI, XI).
En 1325, el mateix Arnau de Soler confirma les donacions: «quod usque tunch nos fuissent adepti possessionem vel quasi deffesie del Camer
vel ademprivi eiusdem».
En 1328 i a Atzeneta, Pere de Thous mestre llavors de Montesa confirma l’ús i possessió de les deveses: «que null hom no gose treer lenya
de la devesa de Caminyé[r] en la qual és compresa la devesa de Càmer”;
«fon proposat la dita universitat de Cervera haver poder de fer lo dit stabliment, ço és, que alcun strany o privat no gosàs treer lenya de les dites
deveses de Cominyé[r] et del Camer”.
Finalment, i també durant aquest període temporal, és citada, sota la
forma Alcàmer:36 «sentència deffinitiva ab la qual fon declarat la universitat e singulars de Sant Matheu ésser en possessió de ampriuar e péixer
les deveses de Cominyer e de Alcamer»; «Pronunciam del ús, ampriu
e facultat de péixer e ampriuar les herbes e altres coses cultivades que·s
fan dins les terres e possessions dels masos e altres que són dins les dites
deveses de Alcamer i de Cominyer».
Datat en 1313 i en 1325, apareix també documentat entre els segles XVXVI ‘Càmer, Alcàmer’.37
L’origen del topònim Càmer / Alcàmer no sembla clar; potser la segona forma ens puga fer pensar en un arabisme, com afirma Ferreres (2009,
284), però no és inclòs per Barceló (1983 i 2010). Coromines tampoc no
l’enclou en els seus estudis onomàstics, però posa una entrada Alcàmera a l’OnCat (II: 95b25), que podria formar part de la família de vocables
relacionats amb el nostre topònim Alcàmer, provinents de l’àrab qamar
‘lluna’ o potser de qabrûn ‘arç’, però tots dos presenten problemes lingüístics. En el primer cas, el problema és semàntic, i en el segon, fonètic, puix
que és impossible que de qabrûn provinga càmer. En el cas de qamar ‘lluna’, hom podria relacionar-lo amb la bellesa del lloc per metonímia, puix
que, segons Coromines, el terme fou usat molt pels àrabs per a elogiar la
bellesa de les dones (Qamar al-Qamâr ‘la més bella de les llunes’, segons
llegim a les Mil i Una Nits), i en aquest cas Ferreres situa el topònim antic
36 Cf. Sánchez Almela (1985, doc. CXVII). Regracio l’amic Joan Ferreres les dades
que em va oferir relatives a la forma Alcàmer del topònim.
37 Vegeu Sánchez Adell (2004, 178). Regraciem la informació a l’amic Joan Ferreres.
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a la zona nord del terme de Cervera, a tocar dels termes de Sant Mateu i
la Jana, entre la Rambla de Cervera i el Rierol del Boverot o Barranquet
de Sant Mateu, llocs d’aigua, que potser farien pensar en un lloc agradable situat una zona de secà.
Finalment, cal dir que és molt general la caiguda de l’article al dels
mots catalans manllevats a l’àrab: carxofa, garrofa, etc., així Alcàmer >
Càmer per elisió de l’article, i així mateix cal dir que el topònim, segons
això que hem exposat adés, caldria accentuar-lo gràficament perquè es
tracta d’un mot paroxíton terminat en -er: Càmer / Alcàmer.
Carrascal, el En 1239, l’orde de l’Hospital atorga la carta pobla del lloc
del Carrascal, en terme de Cervera. En aquesta carta de població apareix
el nom de lloc:38 «Notum sit cunctis quod nos, frater Hugo de Fullalquer,
[…] damus et concedimus vobis, […] totam illam hereditatem cum heremis et populatis, quam preceptoris Cervarie [?] in loco nominato Carrascalium, sicut dividit ab oriente in alia populatione dictum Carrascalium,
ab occidente in termino de Xert».
En 1325, a Sant Mateu, el mestre de Montesa concedeix al justícia de
la localitat el dret de jurisdicció criminal als llocs de Xert, Canet, la Jana,
Càlig, Rossell i el Carrascal. En aquest cas, tan sols és esmentat: «quod
iusticia dicte ville Sancti Mathei uteretur et uti posset mero imperio et
alia iuridiccione criminali in delinquentis seu crimina aliqua comittentes in locis de caneto, de Xert, de Rossell, de la Barcella, del Molinar, de
la Jana, del Carrascal et de Càlig et terminis eorumdem locorum».39
En 1370, són citats els jurats i els síndics d’aquestes localitats en un document d’absolució de l’orde de l’Hospital: «a·n Gil Balaguer, a·n Ferrer
Boix, jurats, a·n pere Baleguer, a·n Bernat Capsir, a·n Johan Pabia, síndichs e procuradors de la Jana e del Carrascal».40
En 1360, hom ratifica la jurisdicció criminal de Sant Mateu sobre les
localitats adés esmentades: «jurisdicció o exercicii criminal, no solament
en la vila de Sant Matheu damunt dita e en lo terme de aquella, ans enca-

38 Vegeu Guinot (1991, 146-147) i Díaz Manteca (1987, doc. XLI).
39 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. LXXVII) i Sánchez Almela (1985, docs. VII, XIII,
XVI).
40 Cf. Sánchez Almela (1985, doc. XVIII).

153

Lluís Gimeno

ra en los loschs davall scrits, és a saber, de Canet, de Xert, de Rossell, de
la Barcella, del Molinar, de la Jana, del Carrascal e de Càlig».41
És un nom de lloc d’origen clar, perquè es tracta d’un lloc poblat de
carrasques, nom coŀlectiu d’arbres general a les Terrres de l’Ebre i al País
Valencià, provinent del mot paleohispànic *carrasca, mateix significat.
Coromines (OnCat, III: 285b15) esmenta dues partides amb aquest
nom al Maestrat (Vilar de Canes i Culla) però no diu res respecte al lloc
així anomenat a Cervera i Sant Mateu que apareix a la documentació ací
reportada.
Durant l’edat mitjana, el Carrascal fou un lloc habitat amb entitat comunal i amb carta de poblament pròpia. En arribar, però, l’edat moderna
fou assimilat a la localitat de la Jana (Ferreres 2009, 358-359 i 384).
Cemderola A la carta de població de Vistabella atorgada per Guillem
d’Anglesola i la seua muller Constança en 1251, apareix el nom de lloc:42
«damus et concedimus, […] ilum locum nostrum qui vocabatur Vistabella, cum suis terminis, […] Et afrontat predicta villa, cum suis terminis,
[…] et de Marineto vadit serra serra, et vadit usque in via que transit a
Chodos, […] et de talayola descendit in barranco et ascendit per Cemderola Brucariorum, et ascendit usque in vistam de campo qui dicitur de
Arzedolo».
És probable que el nom de lloc compost Cemderola Brucariorum signifique ‘la Senderola dels Bruguerars’. Partim del terme llatí sēmĭta ‘sender, trecall’, que genera el diminutiu *semitariola ‘senderola’. *Brucariorum és un coŀlectiu del substantiu *brucu ‘bruc’, manlleu llatí al
gàŀlic, que significa ‘lloc o matollar poblat de brucs’. La forma Cemderola,
grafiada amb una c- inicial indica la pronúncia /s/ de la c llatina, fenomen
habitual en el llatí medieval: ‘ascendit per Cemderola Brucariorum’ significaria ‘per la Senderola dels Bruguerars’.
Actualment, el topònim ja no existeix a Vistabella. Jesús Bernat (2016,
339) ens assabenta d’un Collet del Burguillo: «Actualment coneixem un
indret amb aquest nom ‘el Burgal’ però es troba una mica més al nord41 Cf. Sánchez Almela (1985, doc. LXXIV). Torna a repetir-se en els documents
LXXV, CXII i CXIII.
42 Cf. Guinot (1991, 239-242) i Díaz Manteca (1987, doc. XXX, on la lectura és
Cemderola).

154

Toponímia diversa: la documentació del Mestre de Montesa

est, al mas conegut com el Pinaret. Sí que el reconeixem, però, prop de
l’actual ‘Collet del Borguillo’. Tota l’ombria que davalla envers l’Atzevar
i el Mançanar, mitger del mas Roig que apareix al fragment de 1658, és
un dens pinar que cobreix el sotabosc amb aquest bruc o ‘borguillo’ que
bateja el Burgal, coŀlectiu botànic, etc.»
Comellars, el bovalar de Un document datat en 1386 a Vilanova d’Alcolea, enregistra el nostre topònim:43 «bovalarium in termino dicti loci, in
partita nuncupata dels Comellars»; «Et per ipsum barranquetum tendit
usquam ad caminum de Alcala et per ipsum caminum de Alcala quod
transit propre vineam dels Comellars».
Veiem per les citacions dues formacions de nom propi: a) Partida dels
Comellars, b) Vinya dels Comellars. I comprovem que comellar ‘terreny
planer més o menys ample situat al fons d’una clotada’ (DIEC), deriva de
comella amb el sufix coŀlectiu -ar. Actualment, coneixem dos topònims al
Maestrat formats sobre comellar: Una Partida del Comellar a Sant Jordi
i un Comellar a Benassal. A la Vilanova d’Alcolea ja ha desaparegut del
noms de lloc actuals. També hi ha una Fuente del Comellar i una Colada
del Comellar a Sucaina (oficialment Zucaina, castellà), però aquests topònims cauen fora del nostre àmbit d’estudi perquè la localitat de l’Alt
Millars mai no va pertànyer a l’Orde de Montesa.
Comella és un diminutiu de coma i aquest prové del gàŀlic cŭmba ‘vall’.
Es troben formes paraŀleles de coma en una pila de dialectes gaŀlo-romànics: francés combe ‘depressió en forma de vall estreta i pregona damunt una altiplanície’, provençal comba ‘valleta’, landès kome ‘duna’, etc.
(REW 2386).
Respecte al terme comellar, afirma Bernat (2016, 372) que és un sinònim de comellar: «Canal (m o f): Es tracta d’un terme que en una de les
seves accepcions geogràfiques va referit a un espai de terreny estret i llarguer entre dues elevacions, que dóna pas a les aigües per a l’evacuació de
les pluges, pel que el podem considerar sinònim de comellar o coma. És
forma usual a Menorca i, sobretot, a les Pitiüses —que enregistren més
de la meitat dels topònims on apareix—, on equival en sentit i freqüència al comellar mallorquí, però rara a Mallorca, encara que n’hem localitzat alguns exemplars toponímics, especialment al terme d’Andratx.»
43 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. LXXIV).
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Cominyer, Devesa de És enregistrat per diversos documents i anys (1313,
1317, 1328 i 1449): «que com los prohòmens del loch de Cervera haguessen
feyt stabliment general que null hom no gose treer lenya de la Devesa de
Cominyé»; «fon proposat la dita universitat de Cervera haver poder de
fer lo dit stabliment, ço és, que alcun strany o privat no gosàs treer lenya
de les dites devesses de Cominyé et del Càmer»;44 «per la vostra reverent
senyoria fon pronunciada sentència diffinitiva ab la qual fon declarat la
universitat e singulars de Sant Matheu ésser en possessió de ampriuar
e péixer les Deveses de Cominyer e de Alcàmer»; «les terres e possessions dels masos e altres que són dins les dites deveses de Alcàmer e de
Cominyer»;45 «cuius ordinis ipsa villa Sancti Mathei tunc temporis existebat deffesiam que tunch erat dicti hospitalis vocatam de Cominye».46
Veiem ací un topònim que arriba a l’actualitat amb alguna variant fonètica: Comunyer, que ha creat noms de lloc com el Mas del Comunyer, el
Barranc del Comunyer o la Partida del Comunyer. La documentació antiga ens reporta la forma Cominyer, nom d’una devesa important47 d’on
prové l’actual.48
Coromines esmenta el topònim Cominyana49 i altres casos de la mateixa família lingüística i en dóna l’etimologia cŭmba mĕdĭa > coma meia
amb els derivats formats a través dels sufixos -are, -atu, -ariu; potser el
nostre nom de lloc Cominyer haja de ser considerat també dins d’aquesta
família de topònims que tenen com a base etimològica cŭmba mĕdĭa.
L’etimologia seria, segons aquest raonament, mediărĭu > meier per al
segon element, però hi ha un problema lingüístic en el primer element
per tal com mediărĭu és masculí i cŭmba, femení. La solució podria venir
en el sentit que el nostre nom de lloc es formés damunt la forma evolucionada cŭmba mediărĭa > coma meiera > coma miyera > Cominyera, que
suposaria la base de la qual provindria el nostre Cominyer ‘el qui habita a
44 Cf. Sánchez Almela (1985, doc. XXX, de l’any 1328), citat també per Ferreres
(2009, 294).
45 Cf. Sánchez Almela (1985, doc. CXVII), citat també per Ferreres (2009, 294), que
el data l’any 1449 (p. 293).
46 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. CVI, datat en 1313). Vegeu Sánchez Adell (2004,
177) i les notes 102, 103; apud Betí (1927, «Las cruces gemelas de San Mateo y Linares
de Mora», BSCC, VIII, pp. 97-109).
47 Cf. Ferreres (2009, 287-288 i 293-295), i Sánchez Adell (2004, 178).
48 Vegeu també Sorlí (2015).
49 Cf. OnCat, III: 417a16.
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la vall intermèdia’. Gramaticalment, es tracta d’un nom propi de lloc que
no duu article masculí determinat: Devesa de Cominyer.
Font dels Burchs, la Hidrònim que apareix en un document de 1323
a Sant Mateu on hom crea una capellania o benefici eclesiàstic. El document diu: «Item Fortunius Serraller vicinus Santi (sic) Matheu […]
confrontatur ex una parte […] et cum carrerono qui vadit a la Font dels
Burchs et cum torrente de Benifalquell».
Sembla que l’origen és clar: es tracta del terme burg, que en èuscara
significa ‘bedoll’, segons Coromines (OnCat, III: 145-146). El bedoll (Betula alba) sol viure a llocs humits, i per tant no és estrany que una font
reba el qualificatiu de burg.
Forest, Devesa de la Datat en 1412 a Sant Mateu i a Cervera: «erbaticum et erbature vocata de la Forest baiulie de Cervarie»; «Primo lo dit
senyor maestre ab exprés consentiment dels comanadors e frares de son
orde cambia e permuta ab los jurats, bons hòmens, consell e síndichs de
la vila de Sent Matheu lo erbatge e dret a erbejar appellat de la Forest, de
la batlia de Cervera»; «en axí que d’ací avant lo dit senyor ne son orde no
haien ne·ls romange algun dret en lo dit erbatge de la Forest»; «aquells
puxen tenir e fer péxer en lo erbatge de la dita Forest»; «metre o tenir
faran los lurs bestiars grossos o menuts en la dita Forest»; «E que a la
dita universitat e als vedalers e guardadors de la dita Forest e erbatge»;
«tots e sengles bestiars grossos o menuts stranys que seran atrobats dins
la dita Forest e sos térmens», etc.50
El terme forest (< forestis51) és un manlleu al francés antic forest52 (>
forêt), d’origen desconegut,53 que en algun moment de la història s’aplicà al terme llatí foris «terrain en dehors de ce qui est affecté à l’usage
commun» (MLLM, s.v.). A partir del segle VII (primera documentació
del terme, en l’any 648) en tenim ja documentació que fa referència a un
50 Cf. Sánches Almela (1985, docs. LXXVII, LXXVIII, XCII, XCIV, XCVI a Cervera);
Díaz Manteca (1987, docs. CIX, CX, a Sant Mateu, on trobareu més citacions del topònim). Tots els documents són datats al segle XV (1412, 1454, 1456 i 1459).
51 ‘Wald, der dem König gehört’, FEW, III: 708.
52 «Étendu de terrain boisé dont l’usage est reservé au roi, à un seigneur», FEW,
III: 708.
53 Cf. Coromines, DECLC, IV: 121.
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«territori sostret a l’ús general i del qual el rei es reserva a la fruïció especialment la cacera i la pesca»:54 «In foreste nostra nuncupante Arduinna»
(MLLM: 443). El topònim no és recollit per Coromines.
Maçanar, el barranc de En un document relatiu a la població de Culla,
datat en 1243, apareix el nom de lloc mig llatinitzat: «et confrontatur de
pudio de Moncatil, vadit directe ad barrancum de Maçanar et intrat ad
rivum qui descendit dels Albes, et de dicto rivo vadit et ferit in rivum
Siccum […] et dividit cum termino de Villafamez et intrat ad rambla de
Carbonera et dividit cum termino de la Serra […] et ascendit in Serra de
Foveis, et vadit directe ad Monxellos».55
És un derivat de maçana (< llatí mattiāna): mattiāna + āre > maçanar. Aquest sufix s’aplica especialment per a designar el lloc on es cria un
vegetal, com ara pinar, cirerar, alzinar, etcètera,56 per tant maçanar ‘lloc
on es crien maçanes’. L’apeŀlatiu maçanar, nom comú o nom propi, no és
recollit per Coromines en cap dels seus diccionaris. Maçanar es pot interpretar com a topònim o com a antropònim.
El nostre topònim fa referència adés a un barranc on hi ha un maçanar: el Barranc del Maçanar, adés al Barranc de Maçanar per algú que es
podria anomenar Maçanar.
Maciana, el coll de Vilar de na Nom de lloc datat en 1326 a la torre de
Sant Mateu com a concessió del nou bovalar de Benicarló: «et fecerunt
una crucem de prope in quadam roqua cum broqua de martell, endret
al Coll de vilar de na Maciana».57
El nom de lloc bé podria referir-se a el Coll del vilar de na Maciana, en
el sentit d’un coll que hi ha a un vilar que porta per nom na Maciana, vídua d’en Macià, puix que la propietat portava sempre el nom del marit, i
solament quan aquest moria, la propietat prenia el nom de la vídua.
D’altra banda, hem vist que el terme vilar es refereix generalment a
un mas o granja poblada abans de la concessió de la carta de població a
un lloc determinat, en aquest cas al bovalar de Benicarló, fet que sembla
54 «Territoire soustrait à l’usage général et dont le roi se reserve la jouissance, notamment la chasse et la pêche» (Mediae Latinitatis Lexicon Minus: 443).
55 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. VII).
56 Vegeu Moll (2006: § 371).
57 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. LXX).
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corroborar la data de la concessió del bovalar (1326) enfront de la carta
de poblament de la localitat (1236).
Marrada del Serret El nom de lloc apareix en una còpia o trasllat de 1366
anomenada segona població de Vilafamés, de 1282: «habetis et tenetis
in termino dicti castri sicut affrontat primo en la Marrada del Serret, ex
alia parte in alqueria Bartholomei Bertrandi».58
Coromines (OnCat, V: 208a54) inclou alguns noms de lloc amb aquest
apeŀlatiu, però desconeix el nostre.
L’origen de marrada ‘voltera; desviació del camí dret; camí que no va
dret a un lloc’ (DCVB) és dubtós; en principi hi ha l’arrel aràbiga marr‘passar’, o també podria tracatar-se d’un derivat de marrir / marrar.
Bibliografia
Barceló Torres, Carme. 1983. Toponímia aràbiga del País Valencià. Alqueries i castells. València: Institut de Filologia Valenciana / Universitat
de València.
—. 2010. Noms aràbics de lloc. Alzira: Bromera.
Barreda Edo, Pere-Enric. 1988. «La carta de població de Benassal». Benassal: Ajuntament de Benassal.
—. 1991. «Els masos del terme de Benassal». Butlletí del Centre d’Estudis del Maestrat 36: 36-49.
Bernat, Jesús. 2015. «Toponimia de Vistabella del Maestrat». Tesi doctoral. Universitat de València. http://roderic.uv.es/handle/10550/50760.
Betí, Manuel. «Las cruces gemelas de San Mateo y Linares de Mora»,
BSCC, VIII, pp. 97-109).
Coromines, Joan. 1965. Estudis de toponímia catalana, vol. 1. Barcelona:
Barcino.
—. 1970. Estudis de toponímia catalana, vol. 2. Barcelona: Barcino.
—. 1989-1997. Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persona de totes les terres de llengua catalana, 8 volums. Barcelona: Curial /
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona «La Caixa».
Corriente, Federico. 1999. Diccionario de arabismos y voces afines en iberromance. Madrid: Gredos.
58 Cf. Díaz Manteca (1987, doc. XXXII.)

159

Lluís Gimeno

Díaz Manteca, Eugenio. 1987. El Libro de Poblaciones y Privilegios de la
orden de Santa María de Montesa (1234-1439). Castelló de la Plana: Diputació de Castelló.
Ferrando i Muria, Aureli, i Joaquim Roca i Albalat. 2006. Culla: els noms
d’un paisatge. Un repàs a la toponímia i a la història. Benicarló: Centre
d’Estudis del Maestrat.
Ferreres i Nos, Joan. 2009. Territori, població i economia de la Batllia de
Cervera a l’edat mitjana. Benicarló: Centre d’Estudis del Maestrat.
Garcia Edo, Vicent, dir. i ed. Arxiu Virtual Jaume I. Documents d’època
medieval relatius a la Corona d’Aragó. Universitat Jaume I.
Guinot Rodríguez, Enric. 1991. Les cartes de poblament medievals valencianes. València: Generalitat Valenciana.
Miralles Sales, José. 1977. «Notes complementàries a la història de Salzadella i a la d’Albocàsser». BSCC: 314-315
Moll, Francesc de B. 1952. Gramática histórica catalana. Madrid: Gredos.
Madrid. (Existeix una edició corregida i anotada per Joaquim Martí
Mestre, amb la coŀlaboració de Jesús Jiménez, traduïda al català per
Ferran Fabregat i Elvira Iñigo: Gramàtica històrica catalana, Universitat de València, 2006.)
—. 1982. Els llinatges catalans (Catalunya, País Valencià, Illes Balears).
Assaig de divulgació lingüística, segona edició molt augmentada. Palma:
Moll.
Niermeyer, J. F. 1976. Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Lexique latin
médiévale. Amsterdam: Leiden / Brill.
Royo Pérez, Vicent. 2017. Els orígens del Maestrat històric. Identitat, convivència i conflictes en una societat rural de frontera (s. XIII-XV). Benicarló: Onada.
Sánchez Adell, José. 2004. «Aportaciones a la historia de la ganadería
medieval en las comarcas del norte castellonense (Ports de Morellà,
Benifaçà (sic) y Maestrazgo de Montesa)». Dins Ganadería medieval
castellonense. Ocho Estudios, p. 167-243. Castelló de la Plana: Ajuntament de Castelló de la Plana.
Sánchez Almela, Elena. 1985. El Llibre de Privilegis de la villa de Sant Mateu (1157-1512), Madrid: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón / Confederación Española de Cajas de Ahorro.
Wartburg, Walter von. 1922-1967. Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes, 25 vols.
160

Toponímia diversa: la documentació del Mestre de Montesa

[FEW]. Basel: R. G. Zbinder. Disponible en línia: https://apps.atilf.
fr/lecteurFEW/.
Sorlí Moliner, Casto. 2015. «Toponímia de Cervera del Maestrat (Baix
Maestrat)». Dins Actes de la VIII Jornada d’Onomàstica (Vinaròs, 2014),
pp. 205-209. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.

161

Excursionisme i toponímia
en A peu per l’Alt Maestrat
de J. M. Espinàs
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Societat d’Onomàstica

Intencions
En general en els llibres de viatges, els narradors-navegants acostumen a
contar objectivament o subjectiva la realitat diversa (artística, turística,
històrica, econòmica…) que envolta els camins recorreguts. Tanmateix
no és gens habitual que la toponímia s’incloga entre les seues preocupacions. Volem fer una ullada a aquesta conlloga formada per la toponímia
i l’excursionisme, que és ben adient en el cas d’Espinàs i un dels seus llibres A peu per l’Alt Maestrat.

Foto de la portada del llibre: Espinàs xarrant a Castellfort a un
brancal / pedrís amb «agüeles i agüelos del terreno».

Josep Maria Espinàs (Barcelona, 1927) ha escrit vint llibres a la seua sèrie «A peu per…», de la qual el que circula per l’Alt Maestrat és el tercer
cronològicament mirats. Volem fer el viatge amb Espinàs perquè discor163
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re per les terres del Maestrat i el volem fer tot analitzant tantes qüestions
toponímiques com apareixen al llibre. Anirem des de les apreciacions
personals de l’autor, els comentaris sobre diversos topònims (molts), errades i encerts, etc etc. També mirarem els enganys en el camí i aventurar
alguna possible causa. Volem, finalment, fer un exercici d’intertextualitat
(diàleg Coromines–Espinàs) entre el llibre —d’Espinàs i l’Onomasticon
Cataloniae (tan quan puguem) que explique la seua amistat.

A peu per l’Alt Maestrat: el viatge
Diversos han estat els viatges a peu d’Espinàs per terres valencianes, però
la primera vegada va ser A peu per l’Alt Maestrat (febrer de 1991). El llibre
porta una dedicatòria: «Als avis de tots els pedrissos», dedicatòria que,
si bé podria presidir bona part dels llibres de la sèrie, en el del Maestrat
la xarrada amb «agüelos i agüeles del terreno» és element primordial
en tota l’aventura. I en la seua caminada l’acompanya Isabel Martí, la
seua editora.
A la primera part del llibre passa per Albocàsser, Sant Pau, la Torre
d’en Besora, Culla, la Font d’en Segures i Benassal i camina sobre les fòrmules clàssiques d’Espinàs: caminar, mirar, xarrar, pedrís, considerar…
Cal afegir que, amb l’excepció de la pujada final a Culla, sempre aniran
per carretera asfaltada, opció que recomana, possiblement com a consequència de les «errades» que va tenir al llarg del viatge.
El tercer dia és l’arribada a Vilafranca i allà «decidim ampliar l’itinerari del viatge. En comptes d’anar directament a Ares del Maestrat […]
decidim continuar cap al nord. Així coneixerem Anglesola» (p. 81). I a
l’Anglesola, a casa Amada, a dinar i dormir, a mirar i a xarrar. I passa allò
que tan poc agrada a Espinàs: el reconeixen i, a més, volen que s’arrime a
les Alberedes. Estranyament Espinàs, ben cregut, accepta i acompanyat
arriba al llogaret. La descripció del lloc i el seu abandonament és impressionant: les cases obertes, mobles, postals, cartes, la comanda a la distribuïdora Nave, alguna foto, fulles soltes: quina tristor!
Tornen a Portell en cotxe. Són als Ports i cap a Castellfort per retrobar-se amb el trajecte inicial a Ares. Va de Portell a Castellfort, seguint el
camí vell —i també dels pelegrins— que travessa la rambla de Cellumbres i les Rambletes, és el primer gran problema del viatge i… es perden.
Després de fer molts quilòmetres i no ser ajudats per alguns (furgoneta
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Croquis del viatge que apareix al llibre (p. 6)

carregada de basos, el taxi tamb matrícula CS 5082 H), passen per damunt de tota la serra Simona, circulen pel terme de Vilafranca i, finalment, a Castellfort per la «nova» carretera que uneix els dos pobles directament.
A Castellfort, lloc i aturada no previstos, apareixen els motius més estimats: els rotgles als pedrissos, la diferència entre vore i mirar, la perspectiva sobre el pas del temps, la paciència com a virtut capital en les relacions humanes, etc.
Reprén el camí i, després de passar per la Mare de Déu de la Font,
trossos per carretera i trossos per assagador, arriben a Ares. I amb quatre indicacions sobre un mapa escolar del terme continuen el viatge cap
a Catí. Segueixen el de la rogativa de Sant Pere, el camí dels Catinencs.
Tanmateix unes instruccions poc ben donades, uns bous, un xicot que
no sap massa bé el camí i… es perden novament (estaven al terme d’Ares
i havien de travessar la punta sud del terme de Morella, altra vegada els
Ports). Després de mitja vesprada navegant pel tossal de la Marina, l’aju165
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da d’Alfredo els fa arribar motoritzats a Benassal des d’on s’adrecen, també motoritzats, a Catí.
A Catí i a l’Avellà tot ho roden, veins i rectors i una visita panoràmica
a tot el poble.
I cap a Tirig per carretera nova (se’n troba moltes Espinàs que no tenia
controlades als mapes). I a Tirig, calor i pedrís, com a Albocàsser, amb
bous i festes. Finalment retornen a Sant Pau després de voltar durant set
dies el Maestrat i els Ports.

L’onomàstica en A peu per l’Alt Maestrat
El llibre, a més de la crònica d’un viatge, és, i per això en parlem, un mostrari de questions toponímiques, unes vegades presentades com a tals i
unes altres enganxades a la narració d’una manera clara i gens a repèl, es
vol parlar d’onomàstica i així apareix. I el mostrari és llarg:
(a) Topònims i significat (Culla, la Cogullada, la Masada, Catí, l’Avellà, Tirig).
(b) Conflicte: Vilafranca / Villafranca del Cid.
(c) Article als topònims.
(d) Articles personals.
(e) Toponímia històrica.
(f) Evolució toponímica: Anglesola.
(g) Doblets: Les Alberedes / Les Albaredes / L’Albareda.
(h) Etiologia dels topònims.
(i) Explicació de genèrics.
(j) Mossarabismes / castellanismes.
(k) Utilitat de la cartografia militar.
(l) Topònimia i abast semàntic (balneari, banys, font).
(m) Famílies lèxiques (peiró, pigró, peiró, piuró…).
(n) Antroponímia germànica.
(o) Opacitat / transparència dels topònims.
El llistat llarg i dens pot fer pensar que no estem davant d’un llibre de
viatges sinó d’un estudi onomàstic. No, és una manera d’assaonar la navegació i de lligar-la encara més amb el territori recorregut.
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a) Significat dels topònims:
No farem cap consideració sobre l’encert o no de les explicacions d’Espinàs quan aventura l’etimologia o el significat primari d’algún topònim.
Farem un llistat d’aquells topònims que li interessen i també del significat que en dona.
Cronològicament Culla és el primer topònim explicat d’una manera
breu i impersonal amb un:
Diuen que Culla vol dir cim en àrab. Si fos mentida, seria una mentida exacta. (p. 34)

Quan vol arribar a les Albaredes el cotxe circula per una pista que baixa des de les Cabrelles fins el barranc de les Casetes i que als costats es
veu acompanyada per la Lloma Solta a l’est i la Cogullada a l’oest:
Finalment veiem unes cases, al fons de la vall. El silenci és absolut, en aquest
racó dominat per les serres de cada costat i una muntanya alta i cònica que
es diu la Cogullada, nom exacte, perquè cogulla vol dir caputxa de frare.
(p. 106)

La Masada és mas de nomenada per les comarques del Maestrat i els
Ports i ho és pel tamany i, més que res, per haver-hi una ramaderia de
bous braus. Els voltants estàn roblits de llarguíssimes parets de pedra
seca que solquen les llomes i tossal veins:
El mapa que jo duc em diu que de moment hem d’anar cap a la Masada, que
deu ser un mas gran, i el senyor m’ho confirma. Ja estem segurs d’alguna
cosa. (p. 143)
Al cap d’una estona el camí gira a la dreta on es veu el que aquí diuen un
mas, i fins i tot un maset, encara que sovint sigui més gran que els de Catalunya. En aquest cas, però, la Masada és un nom siginificatiu, si vol dir un
mas força gran. (p. 145)

Quan cal explicar el topònim Catí, Espinàs rep l’ajuda de Coromines:
Joan Coromines ha tingut l’amabilitat de dir-me que catí equival a cadí, i que
significa clotada, conca. ‘Potser el sorprendrà, si recorda la serra del Cadí.’ ‘Sí,
perquè aquesta serra és el contrari d’un terreny enfonsat…’ […] ‘S’adonarà
que és la serra del Cadí o de la gran clotada que baixa des del Pedraforca…’
‘Que el poble de Catí està en una vall o un clot natural, on van a parar una
colla de barrancs, és innegable’. (pp. 176-177)
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I al terme de Catí es troba l’Avellà, topònim del qual Espinàs aventura
els seus lligams amb avellaner, hipòtesi que Coromines, posteriorment,
alabarà.1
Quant al nom, mentre no es demostri el contrari —alguns parlen d’Abellar,
d’abelles—, l’avellà és una paraula que tradicionalment es lliga amb avellaner, avellaneda. (p. 173)

I quan el topònim presenta una etimologia complexa, cal posar una
mica d’ironia encara que siguen «etimologies populars» o buscar al folklore una mena de justificació per a un topònim dificultós
Tirig és un poble una mica misteriós, per a mi, començant pel nom. I no en
tinc cap referència. (p. 186)
—Perdoni, i vosté em pot dir quin significat té, Tirig? L’ home parla amb un
cert escepticisme: —Diuen que aquí hi havia molta caça i que Tirig ve de
«tiro»… La caça, la devia empaitar el ca de Catí. (p. 191)

b) Vilafranca i l’embolic del nom de la vila:
A Vilafranca apareix «el primer problema toponímic» i com una demostració clara del seu interés per l’onomàstica, presenta el «problema» i fa
un repàs a la situació complexa del topònim, a la diversa vitalitat que tenen cadascuna de les possibilitats, a les aportacions serioses i documentades i també a les que no ho són tant:
No crec, però que ja s’hagi resolt l’embolic del nom de la vila. El nom oficialitzat és Vilafranca del Cid. El nom que figura en els mapes comarcals
de toponímia més correcta és Vilafranca del Maestrat. Hi ha un exceŀlent
«Plano-guía de Vilafranca», així, en castellà però sense «del Cid». Hi trobo anuncis d’establiments que diuen Villafranca del Cid i d’altres només
Villafranca. L’estudi de Monferrer, que he citat abans, presentat per l’Ajuntament, diu Vilafranca en català i encapçala una salutació signada per l’alcalde de Vilafranca.
Potser el primer punt que cal aclarir és que la fòrmula «Villafranca del
Cid» és una aberració històrica. (p. 71)
Vilafranca del Maestrat és una denominació que apareix poquíssim en públic, encara que sigui usual en els mapes i textos escrits en català. A Vilafranca s’objecta contra aquest nom que la vila mai no va estar sotmesa a la
1 Joan Coromines, OnCat, II, p. 283b, 2-10.
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jurisdicció del mestre —d’aquí ve el topònim— de l’ordre de Montesa, i que
per tant no té res a veure amb el Maestrat històric. Els vilafranquins amb
qui he parlat se senten més vinculats —ni que sigui rivalitzant-hi— amb
Morella i els Ports.[…]
El trencaclosques és una mica complicat, i jo, que com a foraster no sóc
ningú per dictar sentència, només he volgut deixar constància del problema. (p. 72)
Com diu Josep Monferrer en el Plano-guía citat, ‘Ubicada Vilafranca en el
àrea lingüística del catalán, hay que afirmar sin rodeos ni embages que el
nombre correcto de la población es Vilafranca’. És el que jo faig servir, es
clar, esperant que l’ajuntament faci el mateix i es decideixi a suprimir la barbaritat castellanitzadora «del Cid», mentre no s’acordi afegir-hi del Maestrat o del Sit, en homenatge al senyor Blasco d’Alagó, tan recordat pels vilafranquins. (p. 72)
Si es fes una votació popular sobre el nom del poble, Vilafranca del Cid i Vilafranca del Maestrat, tindrien molts més objectors que Vilafranca de Marie Claire…Darrera d’aquesta broma hi ha una realitat indiscutible. (p. 78)

Quasi trenta anys després el topònim presenta encara la mateixa problemàtica: ara hi ha un doblet de formes oficials: Vilafranca / Villafranca del Cid. Si a les consideracions fetes per Espinàs sobre topònim no
han merescut molta atenció, cal dir que Marie Claire continua viva i…
mai se sap.
Apegat als topònims de Vilafranca (i també de l’Anglesola aragonesa)
hi ha la presencia d’un «Cid». Una altra vegada trobem tota una mostra
de consideracions ben documentades sobre com la «malaltia del cidisme», en voler obsessivament que es referisca a Rodrigo Díaz de Vivar, ha
intoxicat el topònim del poble i, també, com a l’Anglesola, ha esdevingut
una mena d’epidèmia.
Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid, mai no va tenir cap relació amb Vilafranca, i
l’argument és definitiu: quan Vilafranca va nàixer ja feia més de cent anys
que el Cid era mort. Els historiadors valencians han protestat d’aquesta absurda referència al Cid, que alguns consideren d’altra banda un càstig imposat a la vila pels Borbons, pel fet que en la guerra de Successió Vilafranca
s’inclinà a favor de la casa d’Àustria per fidelitat a la seva llengua, els seus
furs i les seves corts. No és l’únic cas, al País Valencià, que s’ha utilitzat el
cidisme per desnaturalitzar el país.
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La falsificació històrica s’aprofita del que seria un nom correcte i comprovat: Vilafranca del Saït, o del Sit. És sabut que Saït, en àrab, vol dir «senyor»,
i aquest senyor seria el generós fundador de la vila, Balasc d’Alagó. (p. 71)
La Iglesuela del Cid és una denominació molt remota, i prescindint de les
atribucions llegendàries és interessant el que diu Fidel Alejos Puig Izquierdo en un minuciós treball sobre aquesta població. Tot i que és partidari de
la versió tradicional —el Cid de la Iglesuela era el Cid Campeador—, recorda que «cid» significava «senyor» en àrab; la vila, conquistada el 1170 per
Alfons I, va ser donada quinze anys més tard al senyor de l’ordre del Temple.
L’autor de l’estudi citat anota la possible equivalència entre Iglesuela del Cid
i Iglesuela del Señorio. Seria un cas semblant al del poble valencià veí, Vilafranca del Sit en versió antiga, abans que es cidifiqués tot. En el cas d’Iglesuela el repertori és abassegador: Morrón del Cid, Barranco del Cid, Castillo
del Cid, Fuente del Cid, Muela del Cid, Peña del Cid, Salto del Cid, Cueva
del Cid…i dins i tot San Roque del Cid i Nuestra Señora del Cid. (p. 87)

c) L’article a la toponímia
Sempre fa patir. L’Anglesola / La Iglesuela sempre duu l’article: en la forma valenciana, en la castellana, en el topònim oficial castellà i en la pronúncia valenciana de tots els pobles del voltant. Curiosament Espinàs mai
el posa i això que recorda la forma antiga amb article. Aventurem que el
motiu és el respecte que li té a Sanchis Guarner en questions toponímiques i, com que ell no el posa, Espinàs tampoc.
…i cal pujar per salvar el barranc i anar a trobar la Glesiola de l’antic document, que en català és ara Anglesola i en castellà Iglesuela. Pero es veu que
és poca cosa, Iglesuela: el nom oficial és Iglesuela del Cid. El Cid una altra
vegada. (p. 84)
Angresola–Iglesuela és ben bé un poble de frontera. (p. 85)
De cara a l’evolució del nom, és molt interessant la cançó popular recollida
per Sanchis Guarner:
Para cantar, en el Puerto
Y bailar en Mosqueruela;
Para chicas guapetonas
Villafranca y Angresuela. (p. 86)

Tanmateix hem d’afegir que Angresuela a la jota s’escolta normalment
amb l’article (l’Angresuela). Igualment amb article en una altra jota que
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replega un tòpic geogràfic motivat pel canvi de llengua (que apareix a
molts pobles propers a la «frontera» lingüística) i que s’escolta per tota
la comarca dels Ports:
Les xiques de l’Angresola
al cresol diuen candil,
a la finestra, ventana,
i al julivert, perejil.

I d’un extrem a l’altre: el Portell
…i d’Anglesola tornarem al País Valencià pel camí del Portell. (p. 81)
Als voltants d’aquesta rambla de Sellumbres es troben les viles de Castellfort amb 642 h (castellfortins), el Portell de Morella de 598 h (portellans)
amb el seu llogaret annex de les Alberedes de Portell (sic) de 111 hab…2 (Al
croquis del viatge que Espinàs adjunta, Portell va sense article).
Les Alberedes, diu? No, no pot ser un poble. Explico que no vull dir un
poble en el sentit de municipi, les Alberedes depenia del Portell. Però segur
que era una entitat pròpia, un veïnat rural…Però no un mas. Els dic que en
una de les cases abandonades hi he vist cartes adreçades a ‘Les Alberedes,
por El Portell. (p. 169)

Mai el topònim Portell ha dut article, ni al poble ni a la comarca se sent
o s’ha sentit l’article. Aventurem que el fet de ser un topònim amb un significat tan trasparent, i que encara avui portell és mot viu a la llengua i en
perfecta salut, induix a creure erròniament que el topònim manté l’article.
d) Articles personals:
Podem afirmar que, tan als Ports com al Maestrat, els topònims amb un
article personal que no van canviar al segle XVIII (en, na > el, la), s’han
mantingut, i en són la majoria, o s’han fossilitzat amb el nom al que acompanyen.
És que més endavant hi ha un mas, el mas de Nollé. (p. 150)
És ara que sé el nom del mas, Nollé, que potser és una contracció de N’Ollé,
perquè el pregunto al noi. (p. 152)
2 Manuel Sanchis Guarner, Els pobles valencians parlen els uns dels altres (València:
3i4, 1982), p. 71.
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e) Història i toponímia històrica o els topònims publicitaris:
Havent conegut la Pobleta, havent vist la seua ubicació a la vora del riu
de les Truites, amb l’església i el pont medievals, la torre de la Duana, tot
volent o sense, arriba a la conclusió de l’etiologia propagandística del
nom Bellestar, repetit amb adjectius diversos (bell, bon, etc) i noms (vista, retorn, etc)
Riu de les Truites, que a més de ser un riu amb aigua, fet raríssim aquí, és la
frontera entre Aragó i el País Valencià. Però sobretot és la partida de naixement de Vilafranca: «Donem l’heretat que s’anomena El riu de les Truites,
amb les entrades i eixides, i amb els ja dits termes i llurs pertinències, aigües
i rius, herbes i pastures, les caces i les peixques, les llenyes i els arbres, els
boscs, les muntanyes, les llomes, les planes, els terrenys de regadiu i els de
secà, amb tots els drets que pertanyen a l’esmentada heretat i població…».
Aquest petit grup de cases, amb l’ermita, és la Pobla de Bellestar, que els
castellanitzadors es barallen per dir-ne San Miguel de la Puebla o la Puebla de San Miguel. Trobar en el segle XIII, terres pròpies a la vora d’un riu,
sota la protecció del senyor Balasc d’Alagó, del Saït, vet aquí una pobla de
bell estar, de bell viure, de bell créixer fins a fer, una mica més enllà, una
vila franca. (p. 83)

f) L’Anglesola / La Inglesuela: La nasal afegida
La nasal afegida és l’inici d’una relació toponímico-amical entre Joan
Coromines i Josep Mª Espinàs. Si bé per part de Coromines la cridada,
que motiva la relació, és la necessitat d’exemplars dels llibres navegants,
Espinàs, ben sorprés, ho aprofita per a consultar-li diverses questions toponímiques que li han aparegut al llarg del viatge pel Maestrat i que, ara
en el moment de la redacció del text, vol aclarir. I quin millor assessor
toponímic que el mestre Coromines?
Confesso que el topònim Anglesola m’ha intrigat molt més que Iglesuela.
L’origen acceptat és ecclesiola, si no m’equivoco, que deriva comprensiblement en Esglesiola i en castellà Iglesuela. Però com es passa de «Eg» a
«Ang»? Abans d’ahir, mentre escrivia aquest llibre es va produir una casualitat esplèndida: em va telefonar Joan Coromines, el lingüísta…
És una de les persones que admiro més d’aquest país, i es molestava a talefonar-me per dir-me que no trobava un dels meus antics llibres de viatge a
peu. Amb la feina que té em deixa parat que hagués llegit A peu per la Terra
Alta i A peu per la Llitera, i que me’n parlés amb un detall que demostrava
el seu interés. No sap en Coromines el que això ha signifocat per a mi. Jo
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no hauria gosat teledonar-li expressament per demanar-li que m’aclarís tres
petits dubtes, però no podia desaprofitar l’ocasió. «És el mateix cas de l’Anglesola de l’Urgell», em va assegurar, «no hi ha cap dubte sobre el procés:
eglesola, anglesola. És veritat que aquesta n és afegida, però sàpiga que ja
apareix documentada en una data molt antiga».
De cara a l’evolució del nom, és molt interessant la cançó popular recollida per Sanchis Guarner:
Para cantar, en el Puerto
Y bailar en Mosqueruela;
Para chicas guapetonas
Villafranca y Angresuela. (p. 86)

Per la nostra part afegim aquella jota, coneguda per tots els Ports:
Les xiques de l’Angresola
al cresol diuen candil,
a la finestra, ventana,
i al julivert, perejil.
(Portell, Vilafranca)

g) L’Albareda / Les Albaredes (Coromines) – Les Alberedes (Espinàs):
singular i plural
Mentre Coromines alterna la forma en singular amb la del plural, Espinàs
només usa la forma en plural. En les primeres aparicions al segle XIII, a la
delimitació dels termes generals del castell de Morella (1233) com també a la de l’Anglesola i de La Cuba de 1241 i referit a riu, sempre apareix
la forma en plural: rivum de las Albaredas. Amb prou posterioritat apareixen documentades formes en singular i al floklore, referint-se al nucli
urbà, la forma és en singular. Actualment es barregen les dues formes ja
per al paratge com per al llogaret:
San Marcos Evangelista,
patró de la borrachera;
Que el que no la pille al poble,
la pille a l’Albareda.
(Portell)
El Barranco y la Albareda
son dos barrios devertidos,
no más tienen y una falta,
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que se coge poco trigo.
(El Barranco, Cantavella)

h) Etiologia
Ares: tant si els altars són a la vora del pas (coll d’Ares) com si es refereixen a les dos moles planes i enormes que el guarden (d’Ares i del Vilar),
les dos justifiquen el topònim:
Jo havia cregut que Ares provenia d’ara, altar pagà. (al Diccionari de Joan
Coromines trobaré un cop torni a casa, una explicació sobre «Ara» que té
un gran interés geogràfic; parla de la «supervivència del llatí Aras, altars,
en llocs pròxims a un pas de muntanyes on els caminants feien ofertes propiciatòries a Mercuri i altres déus protectors dels ports: Coll d’Ares, Mare
de Déu d’Ares…». (p. 139)

Castellfort: en el cas de Castellfort és l’etiologia i l’etimologia popular coincideixen:
L’altre panorama és el que contemplem ara, des dels afores del poble, el nom
del qual és exactíssim. Això havia de ser realment un castellfort, protegit
pels cingles. (p. 132)3

i) Orònims
A Ares la questió de l’abast semàntic de tres orònims presents i importants:
Qué és una lloma, un tossal, una mola?
…al cim d’aquest tossal, que ara s’aplana una mica, ja, està voltat d’espadats i
estimballs. Devem ser a uns 1200 metres.[…] Ja hem trobat d’altres altiplans,
aquests dies, però travessats per carreteres o amb un poble a la vista. Però
aquí és diferent, això és la soledat despullada de l’Alt Maestrat, hem aconseguit experimentar l’aillament essencial, en aquesta plataforma tan alta, en
aquesta planúria que no sembla tenir, ara, ni entrada ni sortida, sense vege-

3 «El nom modern és ben poc significatiu, i gens distintiu, mera tautologia: tots els
castells són forts. […]indueixen a creure que ‘Castellfort’ sigui una alteració cristiana
i catalana de Galintort, ‘el nom que li donaven els moros’…en aquest mot s’oculta el
mot aràbic qu significa ‘castell’…i un segon membre semblant a ort o tort, amb significat adequat al caràcter del lloc» (OnCat III, 317a, 14-26)
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tació, només amb unes monòtones parets de pedra que separen un no-res
d’un altre no-res, i on els camins s’esborren. (p. 148)

I sense nomenar-lo, què és un assagador?
Entrem en una mena de carrer en el camp, perquè tenim a banda i banda dos
llarguíssims murs de pedra, una recta que potser té un quilòmetre (p. 116)

j) Castellanisme / Mossarabismes:
La diferenciació entre un castellanisme i un mossarabisme demana «especialització». A Espinàs el topònim li sembla castellà:
Avancem al peu d’una muntanya abrupta i allargada que li diuen Montegordo, i ja és estrany un topònim castellà. (p. 206)

I amb posterioritat diu Coromines: «Montogordo, dos tossals de forma prominent i ampla; un del terme d’Albocàsser (XXVIII, 93) i l’altre
del terme de Xert (Maestrat) (XXVIII, 31). És un nom típicament mossàrab per la conservació de les finals (Montegordo) i també per la dilació
vocàlica subsegüent (Monto-). Fenòmen fonètic, aquest, vivíssim en la
top. mossàrab i estrany al castellà i aragonés)» (OnCat, V, 342, 46b). I
hem d’assenyalar que Coromines no li fa cap retret a Espinàs que ni és
especialista ni vol ser-ho.
k) Cartografia militar: planimetria fiable i toponímia desastrosa
Que la toponímia dels mapes de Servicio Geográfico del Ejército és infame, no mereix ni exemples ni aclariments. Espinàs ho sentencia. Tanmateix si que reconeix, i no és l’únic, que la planimetria bàsica és bona.
No hem de deixar aquest camí, que deu ser de carro i puja a la serra del Molló, o com s’escrigui, perquè la toponímia d’aquests mapes militars és un desastre […] Demà no preguntarem res, miraré bé el mapa i no ens perdrem.
Ja ho veuràs. (p. 182)

l) Genèrics i camp semàntic
Els genèrics primitius veuen perillar la seua existència per questions publicitàries en el cas de Catí i l’Avellà:
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Alguns en diuen balneari4 de l’Avellà, però sembla exagerat. La Font de l’Avellà és més modestament exacte, i més bonic. És veritat que hi ha dos establiments que fan de fonda, que és una característica dels balnearis, però els
banys de l’Avellà —també se’n diu així— em sembla que, com a banys, no
són pas una pràctica normal. El que hi ha és una ermita, i això justifica un
altre nom: Santuari de la Mare de Déu de l’Avellà. La primitiva capella era
del segle XVI, i la llegenda la vincula a una aparició de la Mare de Déu en
aquest indret. (p. 172)

A Benassal, a la Font d’en Segures no hi ha tanta diversitat, malgrat que
siga més coneguda i tinga més renom, tot és la Font d’en Segures i, únicament, la dualitat hostal / hotel que marca la modernor de l’establiment:
El trencall que duu a la Font d’en Segures es converteix aviat en un passeig
ombrejat de plàtans i una mena d’acàcies. Voreres a banda i banda, i l’Hostal
la Castellana, l’hotel Roig, alguna torre d’estiueig […] Prop de la font hi ha
la planta embotelladora de l’Aigua Font d’en Segures. També l’hotel d’En
Segures, de dues estrelles, que és modern. (p. 47)

m) Genèrics i família lèxica
Prigó, pedró, peiró, peira, pedra…ben avant que falta algun membre de
la família (pels Ports és comú piuró), tanmateix el llistat és ben estens i
representatiu:
On volen parar, a Catí, a la fonda El Prigó? Som parents […] En aquest país
es conserva popularment la forma més antiga de pedró, peiró —tot vol dir
pedra, com l’hostal de la Peira de la cançó tradicional— i el nom de la fonda, El Prigó, deu venir d’aquí. (p. 157)

n) Antroponímia germànica
Mostra Espinàs el seu coneixement de l’etimologia de l’antropònim Alfred, i davant el nostres ulls apareix ben aclarida:
Li pregunto com se diu. Alfredo. Alfred és un nom germànic de controvertit significat, però des d’ara m’apunto als qui el deriven d’Athal-fred, perquè
vol dir «noble protector». (p. 152)

4 La negreta és nostra.
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o) Opacitat de topònims
Alguns topònims són opacs, fa segles que molts van perdre el lligam significatiu amb la realitat assenyalada. Cal dir, a més, que l’opacitat d’un topònim pot passar a transparència segons la zona. És el cas de grau. «Que
li diuen», expressió que mostra el coneixement del topònim que uns tenen (la gent d’Ares o Portell) i la ignorància d’altres (Espinàs).
«Sortim per darrere del poble, sense perdre altura, camí del Grau, que li diuen». (p. 145)1

Ells, la gent d’Ares així anomena a la baixada des de la Masada fins el
barranc dels Prats: I també marcat al mapa de l’exercit: El Grau.2

Els enganys
Durant el viatge Espinàs i Isabel es perden dos vegades: la primera a les
Rambletes, camí de Castellfort, i la segona a la Masada, camí de Catí.
Per què? La gent de Portell i d’Ares no els informa correctament?
En un café un home ens explica el camí que hem d’agafar, que de fet no és un
camí sinó una suma d’indicacions successives, de la mena de ‘quan vegin allò
facin això, quan siguin en aquell punt tirin a la dreta, quan…’…Quan som a
la rambla recordem el que ens han dit: ‘rambla amunt. Després d’una volta
que fa la rambla, on hi ha la rambleta, trobaran un camí a la dreta… (p. 114)
…hi ha en una paret un mapa del terme d’Ares, però no un mapa topogràfic,
sinó elemental i més simbòlic que altra cosa. Ens assenyala el «camí dels catinencs», que es diu així perquè és el que segueixen els de Catí quan van en
romiatge a Sant Pere de Castellfort. Ens orienta verbalment tan bé com pot,
però nosaltres ens falten referències identificables. El mapa que jo duc em
diu que de moment hem d’anar cap a la Masada, que deu ser un mas gran, i
el senyor m’ho confirma. Ja estem segurs d’alguna cosa. (p. 143)

Una questió d’aversió o incompatibilitat comarcal? Val a dir que la
intenció primera del viatge era navegar pel Maestrat únicament. Les influències externes quan són a l’Anglesola els fan desviar cap a la comarca
veïna dels Ports, van a les Albaredes i després han de tornar a engravar-se
1 La negreta és nostra.
2 Hoja nº 30-22 (570) Albocácer. Servicio Geogràfico del Ejército, 1981.
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amb el trajecte inicial a Ares. Als Ports es perden primerament entre Portell i Castellfort. I quan des d’Ares han de passar el barranc dels Prats i
enfilar-se cap al terme de Morella, es perden pel tossal de la Marina i,
després de tornar a Benassal, arrematen la jornada aplegant motoritzats
a Catí. Espinàs no tenia cap intenció d’anar als Ports i, mogut per altres,
va. La penitència seran dos enganys i grossets.
No són de rogatives penitencials? Els camins que han de seguir, en
ambdos casos, són els de les rogatives penitencials i primaverals que fan
punta a Sant Pere de Castellfort: camí de Castellfort que els portellans
recorren tots els anys penitencialment, el dissabte de Pentecosta, i el camí
dels Catinencs, el primer dissabte i diumenge de maig, són camins molt
antics i plens de resonàncies simbòliques.
Ens assenyala el ‘camí dels catinencs’, que es diu així perquè és el que segueixen els de Catí quan van en romiatge a Sant Pere de Castellfort. (p. 143)

A la rogativa de Portell no fa referència. Afegirem que, en aquells anys
de primeries dels noranta, la senyalització no era encara habitual i no van
tenir cap tipus d’ajuda.
Opacitat toponímica? Quin és el significat del Grau / Gravet? No sabem si a les indicacions que van rebre a Portell apareix el Gravet / el Grau
(que de les dos maneres se sent). Tampoc sabem si duia alguna fulla deA
Portell, una vegada arribats a la rambla de Cellumbres i per arribar al collet de la serra Simona, cal pujar el Gravet. «La rambla, la trampa» diu
Espinàs però no té raó, la trampa és la Rambleta.
De Portell a Castellfort hi ha un camí antic i tradicional. És el camí que
han emprat sempre per a unir ambdos pobles i també el que han passejat
des de temps immemorials els dotze pelegrins de Sant Pere de Castellfort.
El camí baixa des del poble al barranc de la Font de la Cova Antolà i
allà torna a pujar fins la creu de les Artigues a la vora de l’assester més
gran del mon. Baixa violentament cap a la rambla de Cellumbres (la Rambla). I diu Espinàs que ací comença el calvari (I no és veritat, o li fallen
les notes, o la memòria o el paisatge. L’engany és a l’altre barranc, al de
les Rambletes.
S’enganya a la narració. Primer del barranc en el que estan i també
del significat que l’informant li donava a l’expressió «barranc amunt».
De la rambla de Cellumbres cal pujar damunt la serra Simona pel Grau,
barranc amunt, i d’allà dalt hom baixa cap a les Rambletes. El Grau és to178
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pònim que apareix a la comarca sempre com”graonada bastant abrupta
que salva una cinglera en les grosses muntanyes (res de «relativament
planer» com diu ALcM); es tracta d’un camí que baixa (o puja) en forma
d’escala rocosa per un portell de cingles”3 en una muntanya i la travessa:
el Grau (Ares, Vallibona, Portell, Xiva…) costa del Grau, el Grau de la
Borja, mas del Grau, pla del Grau (Vallibona), pou del Grau (Ares) i altres
vegades en diminutiu: el Gravet (Morella, Vallibona). Espinàs desconeix
el topònim. Patiments per dins de la rambla, eixida, i cap a Vilafranca per
damunt de la serra Simona. Passaran pel mas de Pau, eixiran a la carretera de Vilafranca a Ares (de la que no sabia la seua existència) i arribaran
a Castellfort després de pegar una volta excepcional.
I al dia seguent, una altra. Eixint d’Ares de cara a Catí:
Sortim per darrere del poble, sense perdre altura, camí del Grau, que li diuen. (p. 145)

Coneix el topònim, però no coneix el significat. I amb unes instruccions poc clares, la por als bous, un xicot poc despert i… de la Masada, pel
Grau, havien de baixar al barranc dels Prats, creuar per la vora del mas
d’Estaca de cara al barranc de l’Empriu, i no ho van fer. Per tant es perden novament (estaven al terme d’Ares i havien de travessar la punta sud
del terme de Morella, altra vegada els Ports). Després de mitja vesprada
navegant pel tossal de la Marina, l’ajuda d’Alfredo els fa arribar motoritzats a Benassal des d’on s’adrecen, també motoritzats, a Catí.

3 Joan Coromines, DECat, IV, p. 629, b20.
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Sobre el croquis del Servicio Geográfico del Ejército, de 1911, on
s’observa ben bé el Grau (http://xgoterris.blogspot.com.es/2012/12/
volta-la-dena-dels-prats-pels-camins.html).

Espinàs i Coromines
Mentre redacta el seu llibre, Espinàs fa diverses referències al mestre Coromines, a saber:
(a) Sobre la conlloga com una fòrmula perfecta de navegar:
Isabel Martí m’ha acompanyat ara per l’Alt Maestrat, com fa dos anys
per la Terra Alta i l’any passat per la Llitera, no tan sols com a editora
d’aquests llibres, sinó com a experta, ja que en aquesta rara disciplina
física i mental que demana un viatge a peu amb els objectius que m’he
proposat. Joan Coromines em digué fa pocs dies que jo era afortunat
de poder comptar amb aquesta complicitat de camí, i em sorprengué
citant improvisadamente per telèfon aquest vers de Guillem de Cervera: «De companys bons aprendràs tots els bens. D’altres companys,
aquests desconeguts, trobats i ja perduts el mateix dia pels camins de
l’Alt Maestrat, també n’he aprés molts béns». (Pròleg, pp. 9-10)
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(b) Sobre l’admiració que li professa al mestre Coromines:
Abans d’ahir, mentre escrivia aquest llibre es va produir una casualitat
esplèndida: em va telefonar Joan Coromines, el lingüísta…4
És una de les persones que admiro més d’aquest país, i es molestava
a talefonar-me per dir-me que no trobava un dels meus antics llibres
de viatge a peu. Amb la feina que té em deixa parat que hagués llegit
A peu per la Terra Alta i A peu per la Llitera, i que me’n parlés amb un
detall que demostrava el seu interés. No sap en Coromines el que això
ha signifocat per a mi. Jo no hauria gosat telefonar-li expressament per
demanar-li que m’aclarís tres petits dubtes, però no podia desaprofitar
l’ocasió. (p. 86)

(c) Sobre questions toponímiques:
L’origen acceptat és ecclesiola, si no m’equivoco, que deriva comprensiblement en Esglesiola i en castellà Iglesuela. Però com es passa de
«Eg» a «Ang»?
«És el mateix cas de l’Anglesola de l’Urgell», em va assegurar, «no hi
ha cap dubte sobre el procés: eglesola, anglesola. És veritat que aquesta n és afegida, però sàpiga que ja apareix documentada en una data
molt antiga».

(d) De cara a l’evolució del nom, és molt interessant la cançó popular
recollida per Sanchis Guarner:
Para cantar, en el Puerto
Y bailar en Mosqueruela;
Para chicas guapetonas
Villafranca y Angresuela. (p. 86)
Joan Coromines ha tingut l’amabilitat de dir-me que catí equival a cadí,
i que significa clotada, conca. «Potser el sorprendrà, si recorda la serra del Cadí. Sí, perquè aquesta serra és el contrari d’un terreny enfonsat…» «S’adonarà que és la serra del Cadí o de la gran clotada que baixa
des del Pedraforca…» Que el poble de Catí està en una vall o un clot
natural, on van a parar una colla de barrancs, és innegable. (pp. 176-177)

4 La negreta és nostra.
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Referències a l’Onomasticon Cataloniae
en A peu per l’Alt Maestrat
En la redacció del llibre que fa Espinàs a l’hivern 90-91 és quan s’ha de situar la citada conversa telefònica. Coromines crida per a demanar exemplars dels viatges per la Llitera i la Terra Alta. Hom suposa que Coromines en estat de redacció de l’Onomasticon i recordant quan encertades
són les decripcions d’Espinàs i els seus judicis, fins i tot els toponímics,
li demana dos dels seus llibres. Espinàs aprofita l’ocasió per a esbrinar
l’aparició de la n a l’Angresola, i ben avant que sobre altres topònims
(sobre Catí, v. gr.). Els versos de Guillem de Cervera sembla que són del
mateix moment, hivern de 1990. En anys posteriors aniran apareixent
publicats els diversos volums de l’Onomasticon Cataloniae: el volum II a
1994, els volums III i IV a 1995, a 1996 el VI, i els volums VII i VIII a 1997.
Allà apareixen les mostres d’una amistat i d’una admiració que Coromines va professar envers Josep Maria Espinàs, i les proves són les següents:
Albaredes, les: «Fa uns deu anys que ha quedat abandonat. Val la pena
de llegir la descripció que fa de l’abandonament J. M. Espinàs, en el
bell llibre5 A peu per l’Alt Maestrat (1991, pp. 106-111), pàgines plenes
de l’emoció que causa la desaparició d’aquesta forma de vida muntanyenca, trèmula de la tragèdia individual de nobles ànimes rústiques:
magnífica reeixida literària» (II, 73, 4a).
L’Anglesola: «…que en tots els pobles de l’Alt Maestrat encara ho diuen
així m’ho confirma JM Espinàs després del pelegrinatge que acaba de
fer-hi poble per poble (1990)» (II, 196 12b). Vegeu les bones impressions que en dóna en el llibre A peu per l’Alt Maestrat, pp. 84-86. El cita
com La Glesiola en els furs de València; i quant a aqueix cid (que no
és el Campeador) pondera: «aquí tot és Cid: Morrón, Muela, Peña…
del Cid» (II, 196, 18b).
Ares: «Amb observadores descripcions del poble i les serres, J. M. Espinàs,
A peu per l’Alt Maestrat, pàgines 135-144)» (II, 232, 35a).
Albocàsser: «En dona impressions J. M. Espinàs, Per l’Alt Maestrat (sic)»
(II, 86, 59b).

5 La negreta és nostra.
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Avellà: «Vegeu la descripció del santuari, font i banys, per J. M. Espinàs
(A peu per l’Alt Maestrat, 173) que tot rebutjant, certament, una identificació amb abellar, suggereix que vingui d’A BELLANOS ‘avellaner’:
potser amb raó, sobretot si ens constés que hi és antic l’ús amb article» (II, 282, 1-6b).
Tirig: Pron: tiric, a Xert (1935); id. A Cast. Pna., 1958, i 1961 a les enqs.
Del voltant, entre elles la de Tirig (xxviii, 95-100). Com Moll, 1935;
i confirmat per J. M. Espinàs, Viatge per l’Alt Maestrat, obra on es pot
veure «una perspicaç descripció dels llocs» (p. 199). (VII, 276, 46a).
Vilafranca: «Cf la bona i instructiva descripció que en dóna J. M. Espinàs, Viatge a l’Alt Maestrat, 69-72. D’acord amb ell, que el determinatiu oficial Villafranca del Cid, no té ni el més petit ús local, ni cap
fonament històric ni documental: la coneguda idea fixa castellana»
(VIII, 17, 46a).
I per acabar unes afirmacions òbvies:
• Que Espinàs considera l’Onomàstica un element important en el
seu discurs narratiu.
• Que A peu per l’Alt Maestrat va ser l’inici d’una relació d’amistat
entre l’autor i el mestre Coromines originada en la la toponímia.
• Que Coromines va valorar molt l’obra d’Espinàs i l’exemple més
clar el trobem en totes les referències que apareixen a l’Onomasticon.
• Que Espinàs, en la següent navegació valenciana A peu per l’Alcalatén (febrer de 1996) i amb intencionalitat clara, li afegeix la dedicatòria: «A Joan Coromines. En modest homenatge a la seva
obra i a la seva personalitat excepcionals. I agraint-li tant el tracte
amb què m’honora com la generosa atenció que dedica als meus
llibres» (p. 7).
• Val a dir que en l’única entrevista televisiva, com cal, que es conserva del mestre Coromines, va demanar que l’entrevistador fora
J. M. Espinàs (Entrevista al lingüista barceloní Joan Coromines i
Vigneaux amb motiu del seu 90è aniversari, al programa Stromboli (TV3, Canal 33 el dia 21 de març de 1995).
• Que A peu per l’Alt Maestrat és un exemple de com navegant per la
comarca es decubreixen una terra, una gent, uns noms i un gran
amic.
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Antoni Jaquemot Ballarín
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Xodos, Chodes, Jodar i (Gibol)Hoder olim
Fulcone, actual La Figuera del Priorat
En l’estudi dels topònims de Xodos i de Jòdar, Coromines arriba a la conclusió que el nom del falcó en ibèric és sudar acceptant les explicacions
de Rabi Ben Zaid que anomena als falcons sudanig. El mestre ho relaciona amb el nom basc sudur ‘nas’ en el sentit del característic ‘bec’ de l’animal. Els noms dels animals venen donats per les seves característiques.
Pensem que falcó ve de falç per la forma de les seves urpes. Aquesta interpretació de morro i bec també és vàlida per a les àguiles. Al Pico de
los Ajos (Sinarcas) escrit en iber sobre làmines de plom tenim SudankeBiuŕ (MLH F20.3 B11) i Sudan-Birte (F.20.3.AII) d’aparença de noms personals segons la tipologia i estructura de la llengua ibèrica que podrien
referir-se a aquestes aus. En aquest estudi he afegit el nom antic de La
Figuera del Priorat que fa esment a Hoder com a traducció de falcó. Recordem que Chodes està situat al Val del Jalón de Saragossa i Jòdar a la
comarca de Sierra Mágina de Jaén.
Coromines ens informa del nom de Sudanag en el còdex aràbic del
Repartiment de Mallorca i un altre Axodanac en el còdex llatí. El treball
del mestre ha estat divulgat també per Nieto Ballester, crític sobre l’ibero-basc i en concret sobre aquesta interpretació. Sabem, d’entrada, la reticència en admetre interpretacions d’etimologies preromanes poc estudiades que donen resultats diversos i contradictoris. Nogensmenys, en
defensa de la teoria ibero-basca, tenim a Llíria un escrit sobre la làmina
de plom MLH F.13.2 que és un cas clar d’una operació d’aritmètica que
coincideixen els noms dels números escrits amb lletra en iber amb els
dels bascos.
En contra, tenim que un tagarot és una mena de falcó, nom que es diu
de procedència tamazig, però que en Coromines indica que «és fals per
òbvia impossibilitat fonètica». Aleshores crec que enllaça amb els topò185
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nims orogràfics Taga, Tagamanent i Tagast, aquest últim forma la serra
que tanca els Rasos de Peguera amb el Roc d’Auró.
Un tagarot és, doncs, una au que viu als cims i penyals.
Taga Correspon a la família de tuca, toca, toga, teco (techo), tègula, teula,
tegurio, tegumento equivalent a ‘cim i sostre’, a més de voler dir ‘cobert’,
en anglès thatch. Té un origen indoeuropeu.
A més dels tucs del Pirineu, l’antic nom de Martos de Jaén era Tucci, on
hi destaca la important penya.
Tagamanent és un cim que es troba entre Osona i el Vallès Oriental, el
Taga entre les valls del Freser i del Ter i la collada de Tagast entre Castellar del Riu i Peguera.
Tragacete, poble de la Serranía de Cuenca està situat sota la Faja de la
Peña del Halcón pot ser una variant de *Tagarcete i de tagarot. En castellà al falcó també se’n diu tagarote.
Coromines inclou Tago-mago, una petita illa de la costa d’Eivissa que
en aquest cas crec que és un nom púnic cartaginès en contra del que diu el
mestre. Mago procedent de maghen ‘port, refugi’. Un mago indoeuropeu
equivalent a ‘gran’ no resulta indicat en aquesta illa. Tago pot procedir
del púnic dage ‘peix’: ‘port de peix’. A Menorca procedent de maghen tenim Maó i probablement també Mallorca, mago-illurca, ‘port de la ciutat’.
Els rius Tagus (Tago / Tajo / Tejo), el Tagunios, (Tajuña, Tagus petit) el
seu afluent i també el nom d’un cabdill hispànic turdetà és un nom celta
de t-ago ‘lloc d’aigua o al costat de l’aigua’ indicat pel prefix t-. No es veu
cap connexió amb falcó. En el curs del riu Duero / Douro en territori portuguès existeix un indret anomenat Ribeira do Tejo.
Els noms de falcó sudar, o sudan, i tagarot poden denominar aus rapinyaires semblants o bé de dues llengües diferents (ibera i celta).
Tagaŕ Surt escrit en iber sobre una roca d’Oceja (Cerdanya); taga i tagau sobre un pondus i en una ceràmica a Azaila (Terol) i tago en una ceràmica a Burriac, noms de marca de propietari.
En tamazig taggut és ‘boira’. Res a veure amb falcons si no és amb un
sentit literari.
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Altres noms estudiats d’aus rapinyaires
Falcó Del basc belatz que fa esment al seu color negre denominació que
no sembla que segueix l’ibèric. El nom ibèric Belez, força freqüent, tindria el seu corresponent comparatiu amb el basc belar ‘front’, ‘persona
que s’enfronta’. En àrab falcó és nebli, en hebreu netse. L’ hebreu és llengua emparentada amb el púnic parlat pels cartaginesos. En celta-gal falcó és ‘seig’/‘sega’, i ‘volcos’ al Llenguadoc i Provença (folcs = falcó) d’una
procedència mediterrània. No fóra estrany que volkos es relacionés amb
Bolskan, «Osca», la ciutat dels falcons; Nebli apareix com a nom social
d’empreses dedicades als falcons. Ignoro si en algun lloc existeix com a
topònim.
Esparver Registrat en grec élanos o elayno és una mena d’esparver, nom
d’origen obscur segons Chantraine. En aquest cas tenim registrat un nom
personal iber pertanyent a la Turma Salluietana en el bronze d’Àscoli
com ELANDU.
Falciot En basc elae / elai que també pot ser ‘oreneta’. En català té una
altra denominació, suboc, que coincideix amb un nom personal ibèric
Subac a l’estela de Guissona.
Àguila En basc és arrano, celta erno, germànic arn, àrab nars, hebreu
néchere, tamazig igider.
Pot ser que elai fos el nom de l’àguila ibèric, escrit Nelai a Oceja, que
té una bona vista del Niu de l’Àguila que és a la Tossa d’Alp. Aquest escrit ibèric comença amb el lexema ogale, en basc ogeale significa ‘cosa de
llit’: «niu».
Nota de toponímia ibèrica de la zona del Maestrat
Els Berybraces anomenats així per Fest Aviè esdevé en forma ibèrica en
Beribarkes que seria la denominació dels habitants de les valls interiors
del Maestrat. Beri ‘els que són’ seguint una forma basca i barkes fent referència a ‘valls, llocs fons i plans’. Un baŕke és un recipient com barril i
barca, que en toponímia és una vall o un fons.
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La toponímia urbana no oficial
d’Atzeneta del Maestrat, Benafigos,
Vistabella del Maestrat i Xodos
Josep Meseguer-Carbó
Universitat de Barcelona
A Maria Linares

1 Introducció
La proposta per coŀlaborar en l’organització de la Jornada d’Onomàstica
que em feu Jesús Bernat em va obligar a pensar en la possibilitat de preparar un estudi sobre el territori que s’esperonava a investigar. Amb l’experiència del procés de recuperació de la toponímia urbana tradicional
de Xert1 es presentava interessant la detecció de carrers amb denominacions populars diferents a l’oficial en altres localitats. És per això que es
va emprendre aquesta aproximació a la toponímia urbana no oficial dels
quatre pobles a la vora de Penyagolosa: Atzeneta del Maestrat, Benafigos,
Vistabella del Maestrat i Xodos.
Amb l’expressió toponímia urbana no oficial ens referim a la denominació popular que rep una via però que, per unes raons o unes altres, no
s’ha inclòs entre les denominacions oficials del nomenclàtor. Aquesta
toponímia popular, que en alguns casos ha estat substituïda oficialment,
es descobreix a través de les enquestes orals als veïns de la localitat, sem1 L’exemple més significatiu del procés de recuperació de la toponímia urbana tradicional de Xert és el del carrer del Sol. La denominació documentada durant els darrers cinc segles coincidia amb la denominació popular, i no es corresponia amb l’oficialitzada els darrers anys de la dècada dels vint del segle xx (carrer Dr. Ferreres). Ara
bé, a fi de considerar el personatge eclesiàstic local més destacat de la primera meitat
d’aquell segle, es va creure convenient la recuperació de la seua memòria coŀlocant una
placa informativa, on es llegeix «Casa natal de mossèn Federico Ferreres Folch (Xert
1879 – Múrcia 1942). Canonge arxiprest de la catedral de València.» Podeu seguir el
procés d’altres vies en Meseguer (2008).
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pre que no s’haja completat el procés de substitució per la denominació
oficial. És evident que en aparèixer una denominació institucional, el
nom popular oral entra en competència, cosa que representa una pèrdua de vitalitat i una consegüent latència que, en les successives generacions, més atentes a les denominacions escrites de les plaques, només pot
acabar amb la desaparició definitiva. A més a més, per aprofundir en el
coneixement d’aquesta toponímia no oficial del segle xx o xxi s’hauria
de recórrer a la toponímia històrica que proporciona la documentació.
Amb tot, en aquest treball ens aproximarem a la denominació popular i
les referències a la toponímia històrica quedaran limitades als estudis de
mossèn Jesús Miralles sobre Atzeneta.
Els rètols dels carrers representen el text oficial i són el focus de l’expansió de la denominació oficialitzada i el motiu del retrocés del nom
popular. A partir d’aquest referent oficial i de la informació del cercador
d’Internet Google Maps es pretén aplicar el mètode comparatiu entre
aquestes denominacions oficials de la retolació urbana i les denominacions populars orals que ofereixen els habitants de cada poble.
En conjunt, en aquest estudi s’analitzen localitat a localitat els topònims amb característiques semblants pel que fa a la distància entre la denominació oficial i la popular, i en alguns casos es proposa quina seria
la solució més encertada a fi de configurar un nomenclàtor coherent, i
de base popular i tradicional. El treball acaba amb unes conclusions que
intenten sintetitzar les característiques de la toponímia no oficial de les
quatre localitats d’estudi.
La informació de cada poble la devem a la bona acollida de la seua gent,
especialment als nostres informants:
• Atzeneta del Maestrat: José Bellés Monferrer (90 anys), Dolores Gil Barberà, Toni Linares Barberà (1954), Francisco Barreda
(1952) i Xavier Pallarés (1986). A més, hem d’agrair la lectura atenta del professor Joaquim Escrig Escrig, que, amb els seus nombrosos aclariments, ha enriquit el text de manera destacada.
• Benafigos: Josefina Domingo Safont (1927), Ramon Bellés Albert
(1929), del mas de Marín, i Lourdes Marín Vidal (1944). També
coŀlabora una senyora del carrer de la Setena de Culla, però no
ens facilita el seu nom.
• Vistabella: Rosario Pitarch (1931), Pepita Gasque (1960), Sinforosa Monfort (1948), Vicente Asensi (1940, ha viscut a Borria190
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na), Gregorio Edo (1938), Edu (1976) i Clara Rosa Garcia Robres
(1932). A més, hem d’agrair les indicacions de la professora Elvira
Safont, sense les quals no hauríem pogut afinar sobre la realitat de
la toponímia tradicional de Vistabella. I també calen les gràcies
per al professor Lluís Ramos, de Castelló de la Plana, que ens ha
ofert amablement el seu saber sobre la pilota valenciana.
• Xodos: Juan Albert (1945), Ángeles Monfort (1947), Julián Porcar
de Griba (1953), Salvador Escrig, Ramon i Carlos (entrevistats
mentre omplen aigua a la plaça de la Font i no ens faciliten el cognom), Joaquín Escrig (viu a Barcelona) i Aniceto Navarro Robles
(1936). També coŀlabora una dona del carrer de la Roca que no ens
facilita el nom. Hem d’agrair també les oportunes indicacions de
l’especialista Cèsar Mateu.

2 La toponímia urbana no oficial d’Atzeneta,
Benafigos, Vistabella i Xodos
Amb la intenció d’aclarir al màxim la distància entre la denominació oficial i la popular, en aquest apartat es classifiquen els topònims urbans
de cada localitat atenent a les pròpies possibilitats locals. En la majoria
dels casos es comença per la toponímia popular que és oficial (ex.: carrer del Mur), després s’atenen els topònims que es distancien en la part
genèrica (ex.: la denominació oficial és travessera però la popular és carrer, o l’oficial és carrer i la popular, camí), a continuació els que prenen
una denominació específica diferent (ex.: la denominació oficial és carrer
Jaume I però la popular és raval de Loreto), i així fins a referir-se als que
s’adopten en el cas d’experimentar la localitat un creixement urbanístic
d’acord amb la moda del moment (ex.: la denominació oficial és era de la
Carta de Poblament i la popular és era dels Domingos) o, de vegades, amb
els tabús (ex.: la denominació oficial és carrer dels Quadrons i la popular
és el Cagandero).
2.1 Atzeneta del Maestrat
Atzeneta del Maestrat és la localitat amb més població de les quatre que
s’analitzen (1.286 habitants al 2016), tot i que no és aliena al problema de
la despoblació i a la migració de la joventut. El volum poblacional és pro191
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porcional al nombre de vies que s’estudien, que arriba a la cinquantena,
enfront de les altres tres localitats, on se situa al voltant de vint.
La toponímia urbana popular d’Atzeneta ha recuperat espai en les intervencions promogudes durant els últims vint anys, de manera que s’han
eliminat denominacions oficials del període de dictadura precedent. Tot
seguit s’aporten alguns exemples que mostren actuacions decidides i actuacions que només han fet la meitat del recorregut. Exemples de restitucions completes són el carrer de la Botella, que segons Miralles es documenta al segle xvi com a carrer de la Buatella i que popularment esdevé
el carrer la Botella, encara que prenguera durant bona part del segle xx la
denominació calle San José; el mateix que ocorre amb el carrer de la Taleca,
que es recupera després d’haver sigut calle San Blas; el carrer de la Font,
que també recupera la denominació oficial que en l’àmbit popular mai
no va perdre, encara que des del 1871 és calle San Juan Bautista, segons informa una rajola situada davall de la capelleta que hi ha en la mateixa via;
i també el popular carrer del Palo, que recupera el nom després d’haver
sigut rebatejat com a calle San Miguel. S’ha de dir que el carrer del Palo a
Google Maps figura actualment com a carrer del Pal, possiblement com
a conseqüència del criteri de valencianització dels topònims de l’àrea valenciana. Un exemple de restitució parcial és la rebatejada calle San Sebastian [sic], que a partir de les intervencions més recents conserva aquesta
denominació en valencià només a un costat de la carretera (carrer de Sant
Sebastià), mentre que a l’altre costat recupera el nom tradicional com a
carrer de la [sic] Vall de Verdunc, tot i que la denominació hauria de ser el
vall, perquè es refereix a la clotada situada a la vora la muralla, cosa que
també ens fa pensar que la denominació no està ben localitzada, atenent
també a les investigacions de Jesús Bernat. Amb tot, enmig del carrer de
la Vall de Verdunc encara es conserva una placa de l’antiga denominació
religiosa que potser seria bo conservar per al Centre d’Interpretació de
la Història d’Atzeneta del Maestrat.
La majoria dels topònims urbans tenen dos parts: una part genèrica
(carrer, avinguda, plaça) i una part específica (de la Botella, de la Taleca,
etc.). Ara apuntarem algunes diferències entre el nom oficial i la denominació popular que afecten la part genèrica. L’oficial travessia de Sant Cristòfol s’oposa a la popular carrer Sant Cristòfol, que caldria reconsiderar per
incorporar-la en el nomenclàtor. També l’avinguda de Castelló és l’oficial
enfront de la carretera de Castelló, que és la popular, tot i que en aquest
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cas fora bo acceptar la denominació avinguda d’acord amb l’amplitud
de la via i amb l’ornamentació floral i arbòria tal com fan les generacions
més jóvens, i en consonància amb les altres vies d’entrada a la localitat.
L’afegit d’una part genèrica és prescindible quan els topònims remeten a àrees àmplies ben reconegudes pels seus veïns. És el cas de la denominació popular Loreto, que aglutina un grapat de vies oficials (carrer
del Peiró ['peɾjo], plaça de la Mare de Déu de Loreto, carrer de la Mare de
Déu de Loreto, travessia de la Mare de Déu de Loreto, carrer del Calvari o
carrer de la Font de la Torre); el Carril, que oficialment és conegut com a
carrer del Carril, nom que remet a un tossal que és el punt més elevat del
terme, i actualment una part de l’àrea és oficialment el carrer de l’Aiguanova; i el Ravalet, que oficialment es retola com a carrer del Ravalet. En
el cas de la retolació urbana de Loreto es podria recollir la pertanyença
a aquest barri amb una llegenda en la part inferior del rètol. El Carril podria recuperar la denominació sense genèric si tornara a aglutinar l’àrea
tradicional; en canvi, si manté l’amplitud actual, es podria afegir, en un
cos de lletra més petit, la llegenda el Carril a sota del rètol de les dos vies
afectades, que són el carrer del Carril i el carrer de l’Aigua Nova. I, en el
cas d’el Ravalet, creiem que seria factible, de totes totes, recuperar la denominació sense genèric. Endemés, a la denominació oficialitzada de la
travessia de la Mare de Déu de Loreto també cabria la possibilitat de fer referència a la popular, carrer de la Fàbrica, ni que fora amb una llegenda en
lletra més petita, perquè estava instaŀlada allí mateix una indústria local.
Els topònims urbans oficials, quan es refereixen a espais singulars, es
poden conèixer popularment amb un terme genèric. En són exemples:
plaça Major (popularment la Plaça, i que mossèn Jesús Miralles també
documenta al segle xvi com a la plaça de la Vila, tot i que moltes vegades aquest afegit, de la Vila, és conseqüència de la retòrica de la mateixa documentació), placeta de la Divina Pastora (popularment la Placeta,
documentada per Miralles al segle xvi com a placeta d’en Torrela i al 1851
com a placeta Sòl de la Vila, i actualment encara hi ha una placa en castellà, plaza Divina Pastora, que ocupa l’espai d’una denominació oficial,
però que convindria preservar en el Centre d’Interpretació de la Història
d’Atzeneta del Maestrat), i carrer dels Arnaus (documentat al segle xvi,
i popularment el Carreró), encara que aquest darrer exemple també representa un canvi de genèric.
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Els referents religiosos de la toponímia urbana d’Atzeneta, probablement incorporats principalment durant el període de dictadura, per unes
raons o unes altres avui en dia encara oculten motius tradicionals que
convindria recuperar atenent-se a criteris històrics i populars. Tot seguit
s’aporten uns quants exemples de carrers oficials amb un motiu religiós
i la denominació popular per la qual s’haurien de substituir havent fet
pedagogia entre els veïns i, si fora convenient, havent fet una proposta
equilibrada per a una substitució no traumàtica. Són exemples: calle San
Antonio [ka’re ’san an’dɔni] (popularment carrer Sòl de Vila, una exacta
delimitació de l’extrem de l’antiga població d’Atzeneta que hauria de ser
recuperada per a aquesta via i prescindir d’aquesta denominació desplaçada a l’àrea de l’avinguda de Castelló com a carrer Sòl de la Vila), carrer
del Venerable Joan Baptista Bertran (es tracta d’un religiós local del segle
xvi que també fou rector a Bell-lloc i a l’Alcora, la denominació oficial actual del carrer es combina amb la forma abreujada carrer Venerable;2 amb
tot, el carrer hauria de recuperar el nom amb què es coneix popularment
i que està documentat des del segle xvi, carrer Cavallers, però també està
documentat com a carrer de la Carnisseria i de la Carnissera, i aquest nom
hauria de reservar-se per a la darrera ubicació de l’establiment, encara que
es podria afegir una placa informativa que indicara que estigué instaŀlada en aquesta via),3 carrer Sant Roc (popularment carrer del Forn), carrer
de Sant Bartomeu [beɾðo'mew] (popularment és el carrer de la Carnisseria per tractar-se d’un dels emplaçaments darrers on es va ubicar aquest
punt de venda, i està situat en el mateix emplaçament que es documenta
el portal Nou de Vistabella al segle xvi), carrer de Sant Gregori [gaɾ'gɔɾi] i,
a més, a Google també apareix la travesía de San Gregorio (popularment
la carretera de Vistabella, tot i que aquesta denominació actualment és
vigent de la rotonda enllà en direcció a dita localitat), avinguda de Sant
Isidre (popularment carretera d’Useres, una denominació que caldria recuperar necessàriament amb el genèric avinguda, en consonància amb
la resta de vies d’entrada i d’eixida a la població), travessia de la Mare de
Déu de Loreto (popularment carrer de la Fàbrica, com s’ha indicat més
2 Per saber-ne més, vegeu el BIM Atzeneta del Maestrat 5 (gener-març 2018):, p. 26.
3 Joaquim Escrig Escrig ens fa saber que la carnisseria de la Vila està en aquest carrer però abans de l’any 1511 es trasllada a l’edifici on actualment està la capella de la
Comunió de l’església, segons indica mossèn Jesús Miralles.
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amunt), carrer de la Puríssima (documentat des del segle xvi com a carrer dels Hostals, i popularment carrer dels Unflats o carrer de Don Jaume,
tot i que de totes aquestes denominacions només carrer dels Hostals resultaria descriptiva i adequada per recuperar la tradició de la via) i carrer
de la Mare de Déu del Roser (popularment carrer del Prat). En el procés
de recuperació de totes aquestes denominacions tradicionals fora convenient tindre en compte que la generació més jove pràcticament no les
coneix i que només una part de la generació adulta ha sentit alguns noms,
de manera que es tractaria d’un treball d’urgència abans no es perda la
memòria de manera definitiva.
El creixement urbanístic exigeix nous noms per a les vies i aquesta
necessitat ha portat a prendre de camps semàntics diversos els referents.
Algunes actuacions es poden considerar més encertades que unes altres,
però a grans trets permeten visualitzar la diversitat de sensibilitats que
conflueixen en el moment que s’obre cada carrer. Amb tot, és probable
que aquestes noves denominacions hagen arraconat, si més no, algun tipus de microtoponímia, però no hem sigut capaços de detectar-ho. Alguns noms nous són ben encertats perquè prenen el nom tradicional del
lloc: carrer dels Horts de la Portera i carrer dels Abugots (denominació actualitzada del popular camí dels Abugots, que a Google Maps figura Avugots erròniament, atés que el nom es refereix al mascle de l’abella). Alguns
es refereixen a les entitats polítiques històriques, o a les àrees d’influència política: carrer de la Setena de Culla, carrer Guillem d’Anglesola, carrer
d’Aragó (d’acord amb el seu traçat més que un carrer és una zona) i carrer
de València (naix amb aquesta denominació però els informants parlen
del microtopònim els Cabirons de Mano quan encara no era un carrer).
Altres es refereixen a espais singulars o a localitats pròximes: carrer Penyagolosa, carrer de Xodos, carrer de Benafigos, carrer de Llucena i carrer de
les Useres (oficialment s’ha situat perpendicular a l’avinguda de Sant Isidre,
que popularment es coneix com la carretera d’Useres i que en una proposta de recuperació de les denominacions populars de les vies urbanes
d’Atzeneta del Maestrat, caldria rebatejar-les perquè eixa denominació
poguera desplaçar-se a la seua localització tradicional). Alguns es refereixen a oficis: carrer dels Llauradors i carrer dels Ramaders. Altres prenen
denominacions de la història recent: carrer de les Víctimes del Terrorisme.
Un cas particular és el carrer d’Atzeneta d’Albaida, per tractar-se de l’homònima localitat de la Vall d’Albaida. I hi ha referents locals, tot i que des195
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localitzats: carrer de les Esquadres (és una zona local), carrer del Porrejat
(en referència a una partida, tot i que, abans de ser carrer, popularment
se’l coneixia com l’Entrador de Coa) i carrer de la Font del Roure (denominació que es correspon també amb la partida rural). I també hi caben
els personatges locals: carrer de mossèn Pere (documentat per mossèn Miralles al segle xvi com a carrer del Ferrer o com a carrer de Mossèn Pere
Joan, que fou un beneficiat de la parròquia i fill de la família Johan, una
de les més influents en època moderna), carrer de Josep Vicent Comes ‘El
Ceguet’ (compositor i destacat director de la banda de música d’Atzeneta,
invident però amb un gran sentit musical)4 i carrer del Mitjà de Ximeno.
En època democràtica no s’han pres en consideració algunes denominacions populars perquè tocaven tabús o tenien connotacions negatives
que les feien inviables per ser oficials. Per exemple, el tabú de la mort implícit creiem que va suposar l’elecció del nom carrer de la Torre d’en Besora, popularment camí del Cementeri, que hauria pogut passar a ser el
carrer del Cementeri. I l’evitació de l’escatologia suposa l’aparició del carrer dels Quadrons perquè popularment aquesta via estreta situada fora
del poble es coneix com el Cagandero, atesa la finalitat a què es destinava
aquell racó; el nom dels Quadrons es pren de la forma de les finques de
l’àrea del camí de Xodos.
Si es té en compte que es van soterrar dos barrancs d’Atzeneta, i que
aquells barrancs ara són carrers, s’hauria d’esperar que aquests carrers
portaren el nom del barranc, però sembla que per evitar denominacions
repetitives només hi ha una via amb aquest referent: carrer del Barranc de
la Font, tot i que també ha rebut amb anterioritat altres denominacions
populars, com és Cruaca ‘cloaca’ de Baix. Així s’evita la repetició amb la
denominació carrer de l’Aiguanova, que popularment té implícita la denominació del Barranc de la Font de l’Aigua Nova, encara que també s’hauria
pogut anomenar del Barranc del Mangranar. A la coincidència nominal
caldria afegir les connotacions del terme barranc en un moment en què
es dipositen escombraries de manera incontrolada, cosa que afavoreix
l’evitació d’aquest terme i dona preferència a altres denominacions amb
caràcter comarcal que pretenen recuperar la història, que són fàcilment
acceptables i que, a més, estan de moda: carrer del Maestrat (és la continuació del carrer de l’Aiguanova, de manera que el seu nom popular tam4 Informació extreta del web de la Banda de Música d’Atzeneta (vegeu Bibliografia).
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bé és el Barranc de la Font de l’Aigua Nova o el Barranc del Mangranar) i
carrer Orde de Montesa (popularment també fou conegut com la Cruaca
‘cloaca’, però també és el Barranc de Verdunc o el Barranc de la Borrasseta,
i si el carrer s’ampliara cap a l’eixida del poble caldria reconsiderar el nom
popular del camí del Canar perquè la Font del Canar i la partida donaren
nom al carrer del Canar).
A la moda de dedicar carrers a antics oficis s’ha fet referència més
amunt, però ara amb l’afegit que en aquell indret on s’ubica la via se’ns
informa d’un topònim popular que s’hauria pogut prendre per denominar el carrer: carrer dels Ramaders, que popularment es coneixia com la
Sénia de Jaumelo [ʒu'mɛlo], amb aquest sufix tan poc productiu avui. En
aquest sentit també és moda posar en valor els referents locals, tal com
es fa en oficialitzar l’avinguda de Meanes, que oficialment va ser fins a les
voltes de l’any 2000 la carretera d’Albocàsser perquè era fins on arribava
la via, tot i que si es considerara la possibilitat de recuperar aquest nom
popular, en consonància amb la resta d’entrades i eixides del poble, hauria de ser l’avinguda d’Albocàsser. És moda posar de relleu els referents comarcals, amb carrers com el de l’Orde de Montesa i el del Maestrat, però
també els referents de país, amb vies com el carrer Jaume I, que així se’l va
anomenar oficialment des del moment de l’apertura, però l’aspecte sense asfalt i la novetat feren que els veïns l’anomenaren la carretera Nova i
també el carrer Nou. I, com s’ha dit, també caben els personatges locals:
se li dedica el carrer de Mossèn Ricardo, el destacat missioner desplaçat
a Burkina Faso,5 tot i que a aquest mateix indret s’associa el topònim la
Séquia que potser hauria valgut la pena oficialitzar en una proposta popular i tradicional del nomenclàtor de toponímia urbana.
L’últim dels mecanismes a què volem fer referència per posar nom
a una via és el del desplaçament del topònim d’un lloc a un altre. No és
gens recomanable. I a Atzeneta havia ocorregut una cosa semblant en
inaugurar la via carrer d’Useres sense tindre en compte que a la via principal se la coneixia popularment com a carretera d’Useres, tal com s’ha
explicat més amunt. Endemés, en l’àrea de creixement recent es troba la
retolació actual del carrer Sòl de la Vila, denominació que havíem identificat en el nucli històric del poble entre la toponímia popular no recollida com a oficial (carrer del Sòl de Vila). Ara bé, sobre aquesta nova via
5 Per saber-ne més, vegeu el BIM Atzeneta del Maestrat 5 (gener-març 2018): p. 27.
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ubicada a l’entorn de l’avinguda de Castelló els informants coincidien a
indicar que es coneix com el Sòl d’Avall, de manera que cabrien dos carrers del Sòl, un de més nuclear i un altre de l’extraradi, que hauria pogut
prendre el nom carrer del Sòl d’Avall, cosa que està en consonància amb
la documentació del xvi que cita mossèn Miralles per localitzar el carrer
Sòl de la Vila en la part baixa del poble. Amb tot, la Bassa d’Elies també
l’empraren alguns informants per referir-se a aquesta àrea, el que hauria
pogut suposar el carrer de la Bassa o el carrer de la Bassa d’Elies.
Entre els carrers principals hi ha vies de menys entitat que han rebut
oficialment el nom del carrer més proper, però popularment han tingut
un nom propi ben identificador. És el cas de la via que ix del carrer de Sant
Antoni (popularment carrer del Sòl de Vila) i que en algun moment del
segle xx se li va donar eixida per la murada, és la Ribereta, que en donar
l’opció a eixir fora del mur també dona nom a les escales, les escales de la
Ribereta. Es tracta d’un nom popular que convindria preservar de l’oblit,
encara que fora mitjançant una placa informativa de menys entitat que
les dels rètols de carrers.
No en podem dir gran cosa del carrer Roca de Mei o del Racó de Mei,
que no és un carrer sinó una àrea que, segons mossèn Miralles, es documenta d’antic tot i que ningú no ha apuntat a què es refereix aquesta
denominació. No en queda rastre popular de la plaça del Pelleric (ubicada als quatre cantons, a l’encreuament de la Plaça Major, el carrer de la
Puríssima i el carrer de Sant Bertomeu, i que fou lloc d’ajusticiament) ni
del carrer de la Tafona, sobre la localització del qual tampoc no en queda memòria.
2.2 Benafigos
Benafigos consta de 160 habitants registrats en el cens de 2016, una xifra
que mostra el greu problema de la despoblació. El poble compta amb vint
topònims urbans oficials.
A Benafigos no detectem denominacions en la toponímia urbana de
les que solen oficialitzar-se en època dictatorial. Només algun dels informants expressa de tant en tant en castellà el nom d’un carrer, com ara el
carrer Caballers [sic], que encara no s’ha adaptat a la normativa valenciana (carrer dels Cavallers), quan se li deu creuar la lectura d’aquella placa
que ocuparia les dècades centrals del segle xx (calle Caballeros). També
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el carrer Caballers [sic] per a alguns informants és el Pla, especialment
per referir-se al Racó del Pla, que és un atzucac.
L’oficialització de les vies urbanes a Benafigos provoca la desfiguració
d’alguns topònims populars. És el cas dels que es refereixen a àrees i que
no requereixen de noms genèrics. En són exemples el carrer Raval (popularment el Raval) i el carrer Ravalet (popularment el Ravalet). Al nostre
entendre, la recuperació de la denominació popular com a oficial mostraria fidelitat per la visió pròpia i evitaria repeticions innecessàries. Per
un altre costat, també es produeixen canvis en els noms genèrics, responent a concepcions diferents d’una realitat que, de vegades, és canviant;
l’exemple és el carrer Era Portal, denominació oficial que popularment
és plaça de l’Era del Portal i que Google recull com a plaça Era del Portal.
En la denominació específica de les places de Benafigos detectem toponímia no oficial en vies de quedar desplaçada per l’oficialitzada: plaça
Esglesia [sic] (popularment la plaça de Dalt) i plaça Major (popularment
la Plaça de Baix). El nom popular va ser molt difícil d’esbrinar perquè els
informants no en feien referència, però en descobrir el nostre interès ens
mostraren en quin lloc entre les dos places hi havia un graó que establia
físicament el límit entre la plaça de Dalt i la plaça de Baix. Actualment,
amb les dos places sense límit i pràcticament anivellades, les denominacions la plaça de Dalt i la plaça de Baix continuen sent vàlides perquè encara descriuen la localització d’una i de l’altra, tot i que caldria repensar
la manera per recuperar-les alhora que es recupera el motiu que origina
aquesta denominació popular.
Alguns topònims urbans s’han referit a grans zones o àrees, és a dir,
que de manera tradicional han denominat una via adaptada a les possibilitats orogràfiques del poble i no se circumscrivia a un sol carrer o
carreró. A Benafigos és el cas dels topònims els Horts, les Eres, el Graner
o Sòl de Vila. Dels quatre, només els oficials carrer dels Horts (popularment els Horts) i carrer Eres (popularment les Eres) representen actualment l’àrea que se’ls ha atribuït tradicionalment. L’oficial carrer Graner
(popularment el Graner) va reduir la seua àrea tradicional en inaugurar
el paraŀlel amb referència a una de les advocacions religioses més populars, carrer Sant Antoni (popularment el Graner). És probable que el carrer Sant Joan Batiste [sic] també formara part del Graner, però cap dels
informants no ens n’ha aportat aquesta precisió. I en el cas de Sòl de Vila
l’àrea s’ha fragmentat en sis carrers: carrer Sòl de la Vila (popularment
199

Josep Meseguer-Carbó

Sòl de Vila), carrer Maestrat (popularment Sòl de Vila), calle Setena de Culla (popularment Sòl de Vila), carrer Mare de Deu [sic] de la [sic] Ortisella
[sic] (popularment Sòl de Vila), carrer Pomeres (popularment Sòl de Vila)
i calle Roman Pons Vives (fins fa poc encara carrer Mare de Deu [sic] de la
[sic] Ortisella [sic] i popularment Sòl de Vila). En aquest cas la fragmentació del topònim d’àrea Sòl de Vila es resol prenent referents comarcals
i locals: el nom de la comarca, Maestrat; l’estructura política històrica
que enllaça el poble amb la comarca, la Setena de Culla; l’advocació local
de la Mare de Déu, l’Hortissella; una possible referència a un dels tossals
més destacats, els tossals de les Pomeres; i el nom d’un saurí del poble que
va trobar aigua quan no n’hi havia enlloc, Roman Pons Vives. L’elecció
dels referents potser és encertada —en cas que es considerara indispensable fer la divisió—, excepte en aquest darrer cas, atés que sembla una
solució per eixir del pas haver de dedicar la meitat del carrer de la Mare de
Déu de l’Hortissella quan sempre és problemàtic dedicar-ne a persones vives i quan encara no consta l’oficialització a Google. En qualsevol cas, en
les plaques toponímiques d’aquesta part més avallera de Benafigos, seria
convenient mantindre la unitat, ni que siga amb una llegenda de cos de
lletra inferior a la informació principal en què es puga llegir Sòl de Vila.
Entre els topònims urbans s’amaguen algunes localitzacions de menys
entitat que no entren a formar part del nomenclàtor oficial. La transmissió oral ha assegurat la pervivència d’aquestes denominacions i això mateix és el que fa perillar aquest tresor que caldria preservar incorporant-lo
en rètols informatius. Hi hem trobat tres exemples, dos dins del carrer
Caballers [sic], el Carreronet i el Racó (del Pla), i un en la Plaça Esglesia [sic]
(popularment la Plaça de Dalt), l’Escoladora.
Per últim, hi ha carrers que fan coincidir la seua denominació oficial
amb la popular. És el cas del carrer Sòl de Pico (carrer Sòl de Pico) i del carrer Portellas [sic], al qual caldria afegir-li l’accent perquè estiguera escrit
d’acord amb la norma, Portellàs. La carretera principal d’accés a Benafigos, construïda per la Diputació de Castelló, pren justament eixe nom
en reconeixement a l’organisme oficial que la fa, carretera de la Diputació,
tot i que, com sol ocórrer en altres casos, la tendència és anomenar-la la
Carretera.
Els veïns de Benafigos van ser extraordinàriament amables i ens va
agrair l’interés pel seu poble. De fet, algun dels nostres informants va
entendre de seguida la comesa i va denunciar les irregularitats que es
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cometien darrerament canviant els noms tradicionals. Concretament
una veïna es va referir al nom oficial del Tossal del Pinxo, que, segons informava, sempre havia estat el mas del Tossal, tot apuntant que el Pinxo
s’havia casat amb la filla de la casa del Mas del Tossal però que en realitat provenia del Mas de la Barbareta. També queda pendent localitzar el
carrer Penyagolosa que apareix a Google i que no hem sabut situar a partir de les diverses enquestes. Matisos per a prendre nota.
2.3 Vistabella del Maestrat
Vistabella del Maestrat, amb 364 habitants en el cens de 2016, alberga
la caiguda demogràfica d’un poble gran que als anys setanta del segle
xx triplicava la població amb més de mil dos-centes persones. Amb tot,
Vistabella ha crescut urbanísticament a costat i costat al llarg del darrer
quart del segle xx fins a configurar la trentena de topònims oficials actuals que a continuació s’analitzen.
La retolació de la toponímia urbana de Vistabella, tal com la trobem
actualment, presenta intents per recuperar les denominacions tradicionals i populars. Per exemple, en època democràtica es recupera el carrer Malcuinat, una denominació popular que va ser desplaçada pel nom
d’un dels líders del cop d’estat de l’any 1936, tal com encara es llegeix a
Google, calle Gral. Mola, una dada en línia que es circumscriu espacialment al pas entre el carrer Malcuinat i el carrer Jesús. Segons ens indica
Elvira Safont, aquesta denominació és històrica i es recupera gràcies a la
documentació, atés que el carrer Malcuinat va començar a anomenar-se
popularment com a carrer l’Església. Els rètols amb toponímia popular
estan oficialitzats en carrers on no hem sabut detectar altres denominacions: carrer del Mur, carrer del Castell, carrer Roser (popularment carrer
del Roser), carrer Sant Roc (amb el portal de Sant Roc allà mateix), el carrer Sensecap (encara que seria més encertat separar la preposició i el nom,
carrer Sense Cap) i el carrer Nou.
En la part genèrica dels topònims detectem diferències entre el nom
oficial i el popular, especialment en els ravals de Vistabella, situats a l’àrea
sud de la localitat, on hi ha tres exemples a diferents nivells, atès que afecta la retolació urbana i la informació en línia de Google Maps: raval de
Nostra Sra. de Loreto —a Google calle Arrabal Loreto— (popularment el
Raval de Loreto), carrer Raval Sant Roc —a Google calle Arrabal San Ro201
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que— (popularment el Raval de Sant Roc) i el Raval Sant Joan —a Google calle Arrabal San Juan— (popularment el Raval de Sant Joan). En relació als ravals és avinent diferenciar entre els veïns del raval i els de la
resta del poble perquè mentre que els primers diferencien entre el Raval
de Sant Roc o el Raval de Sant Joan, la resta es refereixen genèricament
a el Raval, segons ens indica també Elvira Safont. A més, afegirem que
l’ermita de Loreto dibuixa una àrea coneguda popularment com Loreto
(anàem a jugar a Loreto quan érem xiquetes, ens diu una de les nostres informants), que es correspon amb l’esmentada denominació oficial, raval
de Nostra Sra. de Loreto, que probablement copia les plaques castellanes
anteriors i es distancia innecessàriament de la denominació popular, el
Raval de Loreto, que convindria oficialitzar. També en relació a les diferències entre els genèrics s’ha d’afegir la denominació popular les Eres de
Troia, es recull a Google de manera adequada, i que en la retolació urbana apareix com el carrer Barri Eres de Troia.
Els ravals es conceben com a àrees externes als murs, i així haurien de
preservar-se i evitar temptacions, com ara rebatejar alguns carrers, que
distanciarien la distribució territorial tradicional, com ha passat amb
el carrer Jaume I (popularment Loreto o el raval de Loreto). Una solució
per evitar noms de carrers innecessaris seria treballar amb una numeració clara i amb indicacions que facilitaren la localització dels habitatges.
Dins d’aquestes grans àrees que representen els ravals hi ha algunes
vies que tenen un nom popular però que mai no ha assolit un tractament
oficial. Són el carrer de la Font de Dalt, situat dins de l’oficial raval de Nostra Sra. de Loreto; i el Carreró, situat dins del Raval Sant Joan, cosa que,
si fora convenient, permetria afegir de Sant Joan (proposta de retolació:
carreró de Sant Joan). En altres indrets també hi ha topònims urbans incorporats dins d’una altra via, com són la placeta de l’Hospital o la placeta del Molí, que al nostre entendre, d’acord amb la rellevància històrica,
caldria preservar, ja siga oficialment, ja siga amb plaques de mida clarament diferenciada de les oficials i amb una finalitat exclusivament informativa. És particular el cas de la placeta de l’Hospital, perquè detectem
que a Google només apareix en fer la cerca de la Casa Rural l’Hospital, i
remet a la plaçeta [sic] l’Hospital.
El creixement urbanístic fa repensar els noms genèrics de les vies urbanes, de manera que el que era acceptable per a una via que no tenia cases, en haver-ne, no ho és tant, perquè dins del nucli urbà, per exemple,
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s’espera viure en un carrer i no en un camí, així que una de les solucions
és fossilitzar el nom del camí perquè siga el nom de la via. I això és el que
s’intenta amb el carrer Camí Cementeri i el carrer Camí Font de Baix, que
popularment continua sent el camí del Cementeri i el camí de la Font de
Baix. És aquesta una de les situacions en què resulta més difícil trobar
una entesa equilibrada entre l’opció de la denominació tradicional i la
necessitat de satisfer els veïns.
L’elecció de la part específica ha de ser sempre curosa perquè si dos
vies presenten el mateix nom només es poden diferenciar gràcies al terme
genèric. I és el que passa amb l’avinguda Castelló i el carrer Castelló, dos
vies amb idèntic nom que es diferencien per la part genèrica i que estan
situades en dos indrets completament diferents de la localitat. L’avinguda estaria motivada per la destinació de la via. El carrer potser acceptaria
la seua substitució per alguns dels molts topònims rurals que ha recollit i
investigat Jesús Bernat. Un altre cas d’aquest tipus, tot i que diferent perquè gira a l’entorn del portal de Sant Roc, és el carrer Sant Roc i el carrer
Raval Sant Roc, tots dos esmentats més amunt, per al darrer dels quals
recomanaríem que es retolara d’acord amb la denominació popular, el
Raval de Sant Roc, amb la qual cosa s’evitaria l’homonímia del terme carrer i es potenciaria la nomenclatura tradicional.
Els topònims urbans oficials, quan es refereixen a espais singulars, popularment es poden arribar a conèixer amb un terme genèric. En tenim
tres exemples a Vistabella: el carrer Major (popularment la Plaça), la
plaza Iglesia6 i la plaça del Dau (popularment el Dau), i la placeta l’Hostal
(popularment la Placeta). La denominació popular de la Plaça, que es refereix a una via àmplia i llarga, amb arcs, camí de pas antic i espai central
en el nucli medieval (Rosselló 2017, 214-217), seria molt interessant poder-la recuperar perquè representaria la revalorització del patrimoni de
Vistabella, tant l’arquitectònic com l’històric i immaterial pervingut fins
al segle xxi. Els espais que ocupen avui el Dau i la Placeta queden fora de
les murades de la vila medieval. El nom popular el Dau es justifica per ser
l’espai on havia d’anar a parar la pilota en la treta de la modalitat de llargues de pilota valenciana que, segons el professor Lluís Ramos, es jugava a Vistabella. I, per al topònim popular la Placeta, caldria reconsiderar
6 Aquesta dada està extreta de Google Maps perquè no vam ser capaços de trobar
la retolació toponímica.
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documentalment l’apeŀlatiu de l’Hostal perquè, segons sembla, aquesta
denominació es va potenciar en època democràtica en voler distanciar-la
de placetes de menor entitat, com ara la placeta de l’Hospital, la placeta
de la Ferreria o la placeta del Molí, que podríem dir que no han passat de
ser patrimoni de l’oralitat.
Les advocacions religioses en la toponímia de Vistabella queden circumscrites als portals de l’antiga vila emmurallada (raval de Loreto, raval
de Sant Roc, carrer de Sant Roc i raval de Sant Joan), el carrer Roser (popularment carrer del Roser) i el carrer Jesús (popularment carrer de la Presó). Però dins del nucli urbà es detecten dos vies dedicades a eclesiàstics:
carrer Mossèn Falcó i carrer Mossèn Tenesa. El primer topònim, que es
va recuperar en època democràtica, sembla que és anterior a la darrera
guerra dels tres anys perquè, segons els nostres informants, en el període
dictatorial va prendre el nom de calle Gral. Sanjurjo, que encara es manté per a un tros de la via a Google Maps. El segon es dedica al rector que
fou assassinat en època de guerra, mossèn Tenesa, i popularment també
se li ha dit carrer de la Mòssena tenint en compte el referent de la casa on
vivia la germana del rector mort; en qualsevol cas, aquesta via degué tindre una denominació popular que no hem sabut trobar i que, a partir de
la investigació històrica, convindria prendre en consideració per trobar
l’equilibri entre les dos denominacions.
Les decisions unilaterals per a retolar la toponímia urbana porten embolics. Un exemple de la mala actuació pot ser el carrer del Forn Vell (popularment carrer del Forn de Dalt i oficialment a inicis del segle xx calle
Prision [sic], segons consta en una rajola) i carrer del Forn (popularment
carrer del Forn de Baix). Segons ens informa Elvira Safont, la distinció
popular entre el Forn de Baix i el Forn de Dalt ve de la dècada dels anys
30 del segle xx, quan un nou forn s’instaŀla sobre una edificació medieval que comença a fer la competència al vell forn de propietat municipal,
situat un poc més avall del carrer. En eixes dates, d’acord amb un raonament pràctic, sorgiria l’especificació de Dalt i de Baix, tan útil com habitual en la toponímia, i que caldria recuperar perquè és la que s’utilitza
al poble i perquè eliminaria l’apeŀlatiu Vell, que s’ha donat a un forn que
en realitat és el més modern del poble, tot i tindre a hores d’ara al voltant
de noranta anys de funcionament. A més, en el cas del carrer del Forn de
Dalt potser seria convenient que en la placa es poguera llegir la llegenda
antic Carrer de la Presó.
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El creixement urbanístic també afecta la part específica dels topònims
urbans. Per exemple, el veïnat continua utilitzant la denominació castellana que figurava a la placa en el moment d’apertura d’aquell carrer (carrer Teruel), malgrat que aquesta denominació ha estat substituïda pel
nom valencià tradicional (carrer Terol). Un altre exemple és la diversitat
de noms que es troba en les carreteres: la carretera de l’Alforí (denominació popular), la carretera de Puertomingalvo (denominació popular) o la
carretera de Mosqueruela (denominació oficial recollida a Google Maps)
són la mateixa via però pren un nom diferent segons el punt de referència d’on es parteix; a més, totes poden dur el terme desvio si es refereixen
a la nova carretera, que en la part del seu recorregut on hi ha cases pren
el nom d’un espai singular, el Portalet, per passar a ser el carrer El Portalet.
En les darreres vies obertes, a Vistabella s’ha optat per denominacions
que revaloritzen el patrimoni local: carrer Penyagolosa (en aquest cas descuidant el nom que ha rebut popularment, les Eres de Polo) i carrer Sant
Bertomeu de Boi. En el primer es fa referència a la muntanya mítica dels
valencians. I en el segon cas es tracta d’un dels dos patrons del poble, que
no ha tingut tanta nomenada com Sant Joan de Penyagolosa. Un cas diferent és el de l’avinguda Ramon Salvador, un terratinent local, propietari
de moltes terres, ben considerat pels veïns.
2.4 Xodos
La localitat de Xodos té 115 habitants en el cens de 2017, de manera que el
nombre d’empadronats s’estabilitza per davall dels dos-cents i per sobre
dels cent habitants, com s’ha succeït en les darreres quatre dècades des
de la dels vuitanta del segle xx. En el nucli poblacional es troben actualment fins a vint-i-cinc topònims oficials.
En les plaques dels carrers de Xodos es detecta un bon treball que situa
carrers principals amb denominació oficial idèntica a la popular: plaça de
la Font (en altres temps, segons ens recorden els informants, fou la plaza
General Franco), carrer del Calvari, carrer de l’Església, carrer l’Hospital,
carrer Major, carrer d’Enmig (oralment ens han dit carrer el Mig i carrer Enmig), plaça de l’Església, carrer la Roca, carrer el Forat (popularment carrer
del Forat) i carrer de les Creus. Una altra cosa és la denominació a Google,
on la plaça de l’Església és la plaza Mosén Joaquín. I una altra cosa diferent
és el record de la placa en castellà, com ocorre per exemple amb la de ca205
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lle las Peñas, que, tot i haver-se recuperat adequadament com a carrer la
Roca, els veïns de mitjana edat reivindiquen la denominació carrer Peñas
i Google el registra amb una traducció literal digna de ser esmenada, carrer les Penyes. També hi ha el record de la denominació, que afectava la
meitat del carrer d’Enmig, calle Corazón de Jesús, que fou bandejada per
recuperar la denominació tradicional; tanmateix, recentment s’ha comés
el mateix error rebatejant una part del carrer com a carrer El Portal, cosa
que provoca que en la mateixa façana d’una casa de mitjan via es vegen
dos plaques, una a cada costat, i que els informants locals siguen crítics
amb aquesta denominació innecessària que al nostre entendre s’hauria
de resoldre amb una placa de caràcter informatiu i de mida reduïda.
Algunes vies han experimentat un canvi en la denominació oficial al
llarg del segle xx i ho han fet amb un grau d’èxit diferent: la plaça de Sant
Cristòfol (popularment la Plaça) és coneguda per quasi totes les generacions amb la denominació oficial i, en canvi, l’era de la Carta de Poblament
(popularment l’era dels Domingos), segurament retolada més recentment,
la coneixen amb la denominació popular les generacions més jóvens, segons han confirmat els informants. El bandejament de la denominació
era dels Domingos s’explica per la resistència a acceptar un possible antropònim castellà, tot i no ser-ho, i pel benefici que suposa remetre als
orígens de la localitat, però en una proposta de retolació popular convindria recuperar la denominació tradicional dels Domingos. Un altre exemple de canvi, motivat per l’oficialització, en aquest cas per l’afegitó d’un
genèric, és el del carrer Punta de la Carretera (popularment la Punta, i se
sobreentén de la carretera).
El creixement urbanístic més destacat es concentra en la part nordoest, especialment en l’oficialitzat carrer Sant Joan de Penyagolosa (els
informants ens parlen del camí San Juan [castellà], camí dels Pelegrins,
camí de la Provessó), el carrer de l’Arxivello (també hi ha qui li diu camí
dels Pelegrins) i el carrer del Molí (popularment el camí de la Creveta). Els
noms oficials dels tres carrers prenen en consideració referents locals
importants: Sant Joan de Penyagolosa, l’ermitori que és el centre de peregrinació dels territoris que envolten la muntanya; l’Arxivello, la font
natural de Xodos; i el Molí, un referent indispensable en qualsevol localitat. Les denominacions populars, que coincideixen i es confonen entre
les diferents vies oficialitzades, mostren un encreuament de camins per
on passen els peregrins que van a Sant Joan, la processó local i també un
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punt de pas per La Creveta, que és el camí entre una creu, el peiró (popularment amb metàtesi perió) i la creu següent.
A Xodos la via que agrupa tota una àrea és el carrer de les Creus, de fet,
segons els nostres informants, l’àrea va del Bassi avall. Cal anar alerta
perquè els informants locals adults parlen del carrer Crusses en clara valencianització de la placa castellana, calle Cruces, que hi hagué en època
de dictadura. Fins fa aproximadament una dècada era una àrea al sud de
la plaça de la Font, però es va reanomenar una part de la via, paraŀlela al
carrer d’Enmig, com a carrer Pelaire, i una petita replaça com a la plaça del
Sastre. Més recentment, la voluntat de rebatejar la part més avallera del
poble ha persistit, de manera que en les plaques figuren com a oficials el
carrer de l’Albarder i el carrer la Costera, que per als veïns ha representat
una molèstia perquè no entenen exactament on comença i on acaba el
seu carrer. El cas més evident de denominacions innecessàries és el del
carrer la Costera, perquè només es refereix a les poques cases d’un lateral,
mentre que les cases de l’altre pany pertanyen al carrer de l’Albarder. En
qualsevol cas, com ocorria a altres localitats, el problema potser s’hauria
pogut resoldre amb indicacions clares, una bona numeració de les cases i
mantenint la denominació tradicional. El carrer de les Basses, també amb
la denominació popular les Basses, quedaria veí del de les Creus.
Són particularitats de Xodos els balcons per mirar el paisatge, que
s’anomenen amb el genèric mirador. N’hi ha dos: el Mirador de Pau Montoliu, dedicat al destacat lliurepensador local, i el Mirador del Castell.

3 Conclusions
En termes generals la toponímia tradicional s’ha recuperat a mesura que
s’eliminaven les denominacions dedicades a motius religiosos però, al
mateix temps, les noves modes que prefereixen les partides, els paisatges
més emblemàtics o la història local i comarcal són les que han passat a
ocultar la toponímia tradicional. Al seu torn l’administració pública no
ha deixat de potenciar el distanciament entre la toponímia tradicional i
l’oficial, tant en la part genèrica com en l’específica del topònim. A més,
la manca d’autoestima per la nomenclatura toponímica pròpia i la consideració dels tabús afavoreixen una ràpida substitució per les propostes
oficials. En conjunt, un seguit d’estridències que convé posar en consonància d’acord amb el criteri de la coherència.
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A continuació, a partir del recull de la toponímia urbana oficial i no
oficial dels pobles d’Atzeneta del Maestrat, Benafigos, Vistabella del Maestrat i Xodos s’estableixen amb més detall algunes tendències.
1. Les actuacions en època democràtica a grans trets han anat ben
encaminades per a la recuperació de la toponímia urbana tradicional i ara formen part del nomenclàtor oficial. Ex. d’Atzeneta:
carrer de la Botella (documentat carrer de la Buatella), carrer de la
Taleca, carrer de la Font, carrer del Palo (a Google normativitzat
carrer del Pal), carrer dels Horts de la Portera, carrer dels Abugots
(popularment camí dels Abugots). Ex. de Vistabella: carrer Malcuinat. Ex. de Xodos: plaça de la Font, carrer d’Enmig, carrer la Roca.
2. Algunes actuacions han quedat a mig camí en la recuperació plena
de la toponímia tradicional. Ex. d’Atzeneta: carrer de Sant Sebastià
(no acaba de recuperar el nom de carrer de la [sic] Vall de Verdunc
en tota l’extensió, que, a més, està mal ubicat perquè es refereix al
vall que voreja la muralla). Ex. de Xodos: carrer del Portal (trenca
la continuïtat del carrer d’Enmig).
3. L’afegitó de genèrics que no existeixen en la toponímia tradicional no es corregeix per part de l’administració sinó que en molts
de casos es potencia. Ex. d’Atzeneta: Loreto (oficialment tres vies
amb genèrics diversos: plaça de la Mare de Déu de Loreto, carrer
de la Mare de Déu de Loreto, travessia de la Mare de Déu de Loreto; i
encara tres específics modificats: carrer del Calvari, carrer del Peiró, carrer de la Font de la Torre), el Ravalet (oficialment carrer del
Ravalet), el Carril (oficialment carrer del Carril). Ex. de Benafigos:
el Raval (oficialment carrer Raval), el Ravalet (oficialment carrer
Ravalet), els Horts (oficialment carrer dels Horts), les Eres (oficialment carrer Eres), el Graner (oficialment carrer Graner i carrer Sant
Antoni) i Sòl de Vila (oficialment carrer Sòl de la Vila, i a més s’ha
fraccionat amb altres denominacions: carrer Maestrat, calle Setena de Culla, carrer Mare de Deu [sic] de la [sic] Ortisella [sic], carrer Pomeres i calle Roman Pons Vives). Ex. de Vistabella: Loreto o
el Raval de Loreto (oficialment a Google calle Arrabal Loreto), el
Raval de Sant Roc (oficialment carrer Raval Sant Roc), el Raval de
Sant Joan (oficialment a Google calle Arrabal San Juan), les Eres
de Troia (oficialment carrer Barri Eres de Troia), camí de la Font de
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Baix (oficialment carrer Camí de la Font de Baix). Ex. de Xodos:
les Basses (oficialment carrer de les Basses), la Punta de la Carretera
(oficialment carrer Punta de la Carretera).
4. L’afegitó d’especificadors que no es coneixen en la toponímia tradicional popular tampoc no es corregeix per part de l’administració sinó que en molts casos també es potencia. Ex. d’Atzeneta: la
Plaça (oficialment plaça Major), la Placeta (oficialment placeta de
la Divina Pastora i documentalment placeta d’en Torrela i placeta
Sòl de la Vila) i el Carreró (oficialment i històricament carrer dels
Arnaus). Ex. de Vistabella: el Dau (oficialment plaza Iglesia7 i plaça del Dau), la Plaça (oficialment carrer Major), la Placeta (oficialment placeta de l’Hostal). Ex. de Xodos: la Plaça (oficialment plaça de Sant Cristòfol).
5. La modificació de genèrics en les denominacions populars no és
massa habitual però està en la direcció de desatenció a la toponímia tradicional. Ex. de Benafigos: plaça de l’Era del Portal (oficialment carrer Era Portal).
6. Els especificadors Dalt i Baix dels topònims tradicionals són substituïts per altres que es consideren més precisos. Ex. de Benafigos:
la plaça de Dalt (oficialment plaça de l’Església) i la Plaça de Baix
(oficialment plaça Major). Ex. de Vistabella: carrer del Forn de Dalt
(oficialment carrer del Forn Vell) i carrer del Forn de Baix (oficialment carrer del Forn), camí de la Font de Baix (oficialment carrer Camí de la Font de Baix) i carrer de la Font de Dalt (oficialment
dins el Raval de Nostra Sra de Loreto).
7. Les denominacions religioses oculten toponímia tradicional. Ex.
d’Atzeneta: carrer Sòl de Vila (oficialment calle San Antonio), carrer Cavallers (oficialment carrer del Venerable Joan Baptista Beltran
i històricament també carrer de la Carnisseria o de la Carnissera),
carrer del Forn (oficialment carrer Sant Roc), carrer de la Carnisseria (oficialment carrer de Sant Bartomeu), carretera d’Useres o
avinguda d’Useres (oficialment avinguda de Sant Isidre), carrer del
Prat (oficialment carrer de la Mare de Déu del Roser), carrer de la
Fàbrica (oficialment travessia de la Mare de Déu de Loreto), carrer
dels Unflats o carrer de Don Jaume (oficialment carrer de la Purís7 Vegeu la nota 6.
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8.

9.

10.

11.

sima i documentat des del segle xvi com a carrer dels Hostals) i la
Séquia (oficialment carrer de Mossèn Ricardo). Ex. de Benafigos:
Sòl de Vila (oficialment carrer de la Mare de Deu [sic] de la [sic] Ortisella [sic], encara que hi ha altres denominacions no religioses que
realitzen la mateixa funció). Ex. de Vistabella: carrer de la Presó
(oficialment carrer Jesús, encara que és aquesta una denominació
també de més d’un segle d’antiguitat).
La toponímia tradicional que té nom d’un particular no sol incorporar-se al nomenclàtor oficial. Ex. d’Atzeneta: l’Entrador de Coa
(oficiament carrer del Porrejat), la Sénia de Jaumelo (oficialment
carrer dels Ramaders). Ex. de Xodos: l’Era dels Domingos (oficialment Era de la Carta de Poblament).
La toponímia tradicional que afecta llocs espacialment reduïts
tampoc no sol incorporar-se al nomenclàtor oficial. Ex. d’Atzeneta: la Ribeta. Ex. de Benafigos: el Carreronet, el Racó i l’Escoladora.
Ex. de Vistabella: carrer de la Font de Dalt (oficialment dins el Raval de Nostra Sra. de Loreto), el Carreró (oficialment dins el Raval
de Sant Joan), la placeta de l’Hospital, la placeta del Molí, la placeta de la Ferreria. Ex. de Xodos: el Bassi (s’expressa per indicar on
està el carrer les Creus, del Bassi avall, que potser requeriria una
placa informativa).
La toponímia tradicional de partides locals i de paisatges emblemàtics ha esdevingut una moda i passa a formar part de la toponímia urbana oficial. Ex. d’Atzeneta: carrer de les Esquadres (partida),
carrer del Porrejat (partida), carrer de la Font del Roure (font i partida), carrer Penyagolosa (muntanya emblemàtica). Ex. de Benafigos:
carrer Pomeres (tossal), carrer Penyagolosa (muntanya emblemàtica; no s’ha detectat la placa i la informació prové de GoogleMaps).
Ex. de Vistabella: carrer Penyagolosa (muntanya emblemàtica; popularment Eres de Polo). Ex. de Xodos: carrer de l’Arxivello (font),
carrer Sant Joan de Penyagolosa (ermitori popular; popularment
camí San Juan, camí dels Pelegrins, camí de la Provessó).
La toponímia tradicional desplaçada taparà una altra toponímia
tradicional del lloc en qüestió. Ex. d’Atzeneta: carretera d’Albocàsser o avinguda d’Albocàsser (oficialment avinguda de Meanes),
carrer del Sòl d’Avall o carrer de la Bassa d’Elies (oficialment carrer
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12.

13.

14.

15.

16.

del Sòl de la Vila). Ex. de Xodos: camí dels Pelegrins (oficialment
carrer de l’Arxivello).
Les denominacions que fan referència a la història local o comarcal estan de moda i oculten toponímia tradicional. Ex. d’Atzeneta:
carrer del Barranc de Verdunc o carrer del Barranc de la Borrasseta
(oficialment carrer Ordre de Montesa), carrer del Barranc de la Font
de l’Aigua Nova o carrer del Barranc del Mangranar (oficialment
carrer del Maestrat). Ex. de Benafigos: Sòl de Vila (oficialment carrer Maestrat, calle Setena de Culla i carrer Pomeres). Ex. de Xodos:
carrer de les Creus (oficialment carrer Pelaire, plaça del Sastre, carrer
de l’Albarder, carrer la Costera). Ex. de Vistabella: el Raval de Loreto (oficialment carrer Jaume I). Ex. de Xodos: era dels Domingos
(oficialment era de la Carta de Poblament).
Els tabús afavoreixen que determinats topònims no arriben a ser
oficials. Ex. d’Atzeneta: camí del Cementeri (oficialment carrer de la
Torre d’en Besora), el Cagandero (oficialment carrer dels Quadrons).
L’especificador tradicional nou funciona de manera paraŀlela a la
toponímia oficial. Ex. d’Atzeneta: carrer Nou o carretera Nova (oficialment carrer Jaume I).
La toponímia urbana oficial dedicada a personatges locals pot generar una toponímia d’ús popular, en algunes ocasions a partir
del mateix malnom de la persona. Ex. de Vistabella: carrer de la
Mòssena (oficialment carrer de mossèn Tenesa).
Cal revisar els nomenclàtors en les aplicacions d’Internet (Google
Maps) perquè encara hi figura toponímia urbana no oficial que ja
ha estat substituïda en les plaques dels carrers. Ex. de Vistabella:
calle Gral. Mola, calle Gral. Sanjurjo.

Tot i que la conveniència de recollir la toponímia urbana popular en la
retolació és innegable, no s’ha de perdre de vista que un rètol toponímic
és un text formal i convé que aparega d’acord amb els criteris establerts.
Entre aquests criteris figura l’aparició de la preposició de per a enllaçar el
genèric amb l’especificador. En la majoria dels rètols de la localitat d’Atzeneta i en alguns de la de Xodos s’hi atén aquest formalisme; en canvi,
a Vistabella i a Benafigos es desatén quasi per complet. Amb tot, en les
quatre localitats es detecten mancances.
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Tot seguit es detallen les vies urbanes oficials amb preposició de cadascuna de les quatre localitats:
• Atzeneta: Carrer de la Torre d’en Besora, Avinguda de Meanes,
Carretera de Vistabella, Carrer de les Esquadres, Carrer dels Ramaders, Carrer de la Vall de Verdunc, Carrer de Sant Sebastià,
Carrer de Sant Bartomeu, Carrer de Sant Gregori, Carrer dels
Arnaus, Carrer de la Botella, Carrer del Venerable Joan Baptista
Beltran, Travessia de Sant Cristòfol, Carrer de la Taleca, Carrer del
Palo, Placeta de la Divina Pastora, Carrer del Barranc de la Font,
Calle Barrano (Google), Carrer del Ravalet, Avinguda de Castelló,
Carrer de Mossèn Ricardo, Carrer de la Font, Avinguda de Sant
Isidre, Travessia de la Mare de Déu de Loreto, Carrer del Porrejat,
Carrer de València, Carrer del Peiró, Carrer de Llucena, Carrer de
la Font de la Torre, Plaça de la Mare de Déu de Loreto, Carrer de
la Mare de Déu de Loreto, Carrer de la Puríssima, Carrer de Xodos, Carrer de la Mare de Déu del Roser, Carrer de mossèn Pere,
Carrer del Mitjà de Ximeno, Carrer de les Useres, Carrer de Josep
Vicent Comes (El Ceguet), Carrer de la Font del Roure, Carrer del
Calvari, Carrer d’Aragó, Carrer de l’Aiguanova, Carrer del Maestrat, Carrer del Carril, Carrer de la Font, Carrer dels Quadrons.
• Benafigos: Carrer dels Horts, Carretera de la Diputació.
• Vistabella: Carrer del Mur, Carrer del Castell, Carrer del Forn
Vell, Carrer del Forn.
• Xodos: Plaça de la Font, Carrer del Calvari, Carrer de l’Arxivello,
Carrer del Molí, Carrer de les Basses, Carrer de les Creus, Carrer
de l’Albarder, Carrer d’Enmig, Mirador de Pau Montoliu, Carrer
de l’Església, Era de la Carta de Poblament, Plaça de l’Església,
Plaça de Sant Cristòfol, Mirador del Castell.
I, a continuació, es detallen les vies urbanes oficials sense preposició
de cadascuna de les quatre localitats:
• Atzeneta: Carrer Orde de Montesa, Carrer Sant Roc, Calle San
Antonio, Carrer Sòl de la Vila, Carrer Penyagolosa, Carrer Jaume I.
• Benafigos: Carrer Caballers [sic], Carrer Eres, Carrer Graner, Carrer Sant Antoni, Carrer Sant Joan Batiste [sic], Carrer Raval, Carrer Ravalet, Carrer Sòl de Pico, Carrer Sòl de la Vila, Carrer Maestrat, Calle Setena de Culla, Carrer Mare de Deu [sic] de la [sic]
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Ortisella [sic], Carrer Pomeres, Calle Roman Pons Vives, Carrer
Era Portal, Carrer Portellas [sic].
• Vistabella: Carrer Sant Bertomeu de Boi, Avinguda Ramon Salvador, Avinguda Castelló, Carrer Raval Sant Roc, Raval Sant Joan,
Plaza Iglesia (Google), Carrer Malcuinat, Carrer Jesús, Carrer
Mossén Tenesa, Carrer Roser, Carrer Mossèn Falcó, Carrer Sant
Roc, Carrer l’Hostal, Carrer Castelló, Carrer Jaume I, Carrer
Camí Cementeri, Carrer Penyagolosa, Calle Eras de Polo (Google), Carrer Terol, Carrer Portalet, Carretera Mosqueruela (Google), Carrer Camí Font de Baix.
• Xodos: Carrer Punta de la Carretera, Carrer Fossar (Google), Carrer Sant Joan de Penyagolosa, Plaça el Sastre, Carrer la Costera,
Carrer Pelaire, Carrer El Portal, Carrer la Roca, Carrer l’Hospital, Carrer El Forat.
En conjunt, una aproximació a la toponímia urbana no oficial de quatre
localitats que ens demostra que hi ha en joc molt de patrimoni toponímic i que convindria treballar perquè el valor immaterial que representa fora considerat per les autoritats municipals i pels estudiosos locals a
fi de potenciar la toponímia pròpia tradicional i l’autoestima d’aquells
que habiten els pobles.
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5 Annexos
Annex 1. Toponímia oficial vs. toponímia popular
a Atzeneta del Maestrat
Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer de la Torre d’en Besora

Camí del Cementeri

Avinguda de Meanes
(fins l’any 2000 aprox. Avinguda
d’Albocàsser)

Carretera d’Albocàsser

Carretera de Vistabella
Carrer de Sant Gregori (oralment
Gargori)
Travesía de San Gregorio (Google)

Carretera de Vistabella

Carrer de les Esquadres

—

Carrer dels Ramaders

La Sénia de Jaumelo (oralment Jumèlo)

Carrer de la Vall de Verdunc
(part de baix de la carretera)
Calle San Sebastian [sic]
(una placa d’un altre temps oblidada)

Carrer de la Vall de Verdunc

Carrer de Sant Sebastià
(part de dalt de la carretera)

Carrer de la Vall de Verdunc

Carrer Orde de Montesa

la Cruaca
Fins a la placeta: el Barranc de Verdunc
o el Barranc de la Borrasseta.
De la placeta fins als afores del poble: el
camí del Canar (perquè va fins a la font
i la partida del Canar)

Carrer de Sant Bartomeu

Carrer Sant Bertomeu
Carrer de la Carnisseria
(documentat des del segle xvi)

Carrer dels Arnaus
(documentat al segle xvi)

El Carreró

Plaça Major

la Plaça
(documentada al segle xvi
com a la Plaça de la Vila)
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Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer la Botella
Carrer de la Botella
(documentat com a Carrer de la
(en el període dictatorial Calle San José)
Buatella)
Carrer del Venerable Joan Baptista
Bertran
(oralment Carrer del Venerable)

Carrer Cavallers
(documentat des del segle xvi)

Carrer Sant Roc

Carrer el Forn

Travessia de Sant Cristòfol
Carrer de Sant Cristòfol (Google)

Carrer Sant Cristòfol

Carrer de la Taleca
Carrer de la Taleca
(en el període dictatorial Calle San Blas)
Calle San Antonio
(oralment Carrer Sant Antoni, dit
Andoni)

Carrer Sòl de Vila

Carrer del Palo
(en el període dictatorial Calle San
Miguel)

Carrer el Palo

Placeta de la Divina Pastora
Plaza Divina Pastora
(documentat al segle xvi com a Placeta la Placeta
d’en Torrela i al 1851 com a Placeta Sòl de
la Vila)
Carrer del Barranc de la Font

la Cruaca de Baix

Calle Barranco (Google)

—

Carrer del Ravalet

el Ravalet

Avinguda de Castelló

Carretera de Castelló

Carrer de Mossèn Ricardo

la Séquia

Carrer Sòl de la Vila

Sòl d’Avall
la Bassa d’Elies

Carrer de la Font
(des del 1871, segons consta en una rajola, Carrer La Font
Calle S[an] Juan B[autist]a)
Avinguda de Sant Isidre

Carretera d’Useres

Carrer del Porrejat

l’Entrador de Coa
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Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer de València

—
Carrer València

Carrer Penyagolosa

—
Carrer Penyagolosa

Carrer de Llucena

—
Carrer Llucena

Plaça de la Mare de Déu de Loreto
Carrer de la Mare de Déu de Loreto
Carrer del Peiró
Carrer de la Font de la Torre

Carrer Loreto
Loreto

Carrer del Calvari
Travessia de la Mare de Déu de Loreto

Carrer de la Fàbrica (Loreto)

Carrer de la Puríssima

Carrer dels Hostals
(documentat al segle xvi)
Carrer dels Unflats
Carrer don Jaume

Carrer de Xodos

Carrer Xodos
el Molí de Tafoi

Carrer de la Mare de Déu del Roser
(oralment Carrer el Roser)

Carrer el Prat

Carrer Roca de Mei

Carrer Roca de Mei

Carrer de mossèn Pere

Carrer mossèn Pere
(documentat al segle xvi com a
Carrer del Ferrer o com a Carrer de
Pere Joan)

Carrer del Mitjà de Ximeno

—

Carrer de les Useres
(perpendicular a la carretera
popularment dita de les Useres, enfront —
de l’Atzenetina
i al costat del quarter de la Guàrdia Civil)
Carrer de Josep Vicent Comes (El
Ceguet)

—

Carrer de la Font del Roure

—

Carrer d’Aragó

—
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Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer del Carril

el Carril

Carrer de l’Aiguanova

el Carril
el Barranc de la Font de l’Aigua Nova
el Barranc del Mangranar

Carrer de la Font (continuació del
Carril)

Carrer la Font

Carrer del Maestrat (continuació de
l’Aiguanova)

el Barranc de la Font de l’Aigua Nova
el Barranc del Mangranar

Carrer Jaume I

Carrer Nou / Carretera Nova

Carrer dels Quadrons

El Cagandero

Carrer de la Víctimes del Terrorisme

—

Annex 2. Toponímia oficial vs. toponímia popular
a Benafigos
Toponímia oficial

Carrer Caballers [sic]

Denominació popular
Carrer Cavallers
el Pla
el Carreronet
el Racó [del Pla]
la Plaça de Dalt

Plaça Esglesia [sic]

l’Escoladora

Plaça Major

la Plaça de Baix

Carrer Eres

Les Eres
(l’última casa amb la data 1869 a la
llinda)

Carrer Graner
Carrer Sant Antoni

el Graner

Carrer Sant Joan Batiste [sic]

—

Carrer Raval

el Raval
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Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer Ravalet

el Ravalet

Carrer dels Horts

els Horts

Carrer Sòl de Pico

Carrer Sòl de Pico

Carrer Sòl de la Vila
Carrer Maestrat
Calle Setena de Culla
Carrer Mare de Deu [sic] de la [sic]
Ortisella [sic]

Sòl de Vila

Carrer Pomeres
Calle Roman Pons Vives
Carrer Era Portal

Plaça de l’Era del Portal

Carrer Portellas [sic]

Carrer Portellàs

Carretera de la Diputació

la Carretera

Annex 3. Toponímia oficial vs. toponímia popular
a Vistabella del Maestrat
Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer Sant Bertomeu de Boi

—

Avinguda Ramon Salvador

Avinguda Ramon Salvador

Avinguda Castelló

Avinguda Castelló

Carrer Raval Sant Roc

Eres de Troia
el Raval de Sant Roc
el Carreró [de Sant Roc]

Raval Sant Joan

el Raval de Sant Joan
el Carreró [de Sant Joan]

Carrer del Mur

Carrer del Mur

Carrer Major

la Plaça

Plaza Iglesia (Google)
(oralment Plaça de l’Església)

el Dau

219

Josep Meseguer-Carbó
Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer Malcuinat

Carrer de l’Església
Carrer Malcuinat
(documentat en la primera meitat del
segle xx)

Carrer Jesús

Carrer de la Presó

Carrer Mossén Tenesa

—
Carrer Mossén Tenesa
Carrer de la Mòssena

Carrer del Castell

Carrer del Castell

—
(a Google Plaçeta [sic] l’Hospital
en cercar la Casa rural l’Hospital)

la Placeta de l’Hospital

Carrer del Forn Vell
(oficialment a inicis del segle xx
com a Carrer de la Presó)

Carrer del Forn de Dalt
Carrer de l’[Antiga] Presó

Carrer del Forn
(continuació cap al sud del Carrer del
Forn Vell)

Carrer del Forn de Baix

Carrer Roser

Carrer del Roser

Carrer Mossèn Falcó

—
Carrer Mossèn Falcó
Placeta de la Ferreria

Carrer Sant Roc

Carrer Sant Roc

Carrer Sensecap

Carrer Sense Cap

Carrer Nou

Carrer Nou

Placeta l’Hostal

la Placeta

Carrer Castelló

Carrer Castelló

—

Placeta del Molí

Carrer Jaume I

—

Carrer Camí Cementeri

Camí del Cementeri

Carrer Penyagolosa
Calle Eras Polo (Google)

Eres de Polo

Carrer Terol

Carrer Teruel
Carretera de l’Alforí
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Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer Portalet (Google)
CV-170 (Google)

el Portalet

Carretera Mosqueruela (Google)

Carretera de l’Alforí
Desvio Carretera Puertomingalvo

Raval de Nostra Sra. de Loreto

el Raval de Loreto
Carrer la Font

Carrer Camí Font de Baix

Camí de la Font de Baix

Annex 4. Toponímia oficial vs. toponímia popular a Xodos
Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer Punta de la Carretera

la Punta (de la Carretera)

Plaça de la Font
(en el període dictatorial Plaza General
Franco)

Plaça de la Font

Calle Fossar (Google)
Carrer del Calvari

Carrer del Calvari
Camí San Juan (cast.)

Carrer Sant Joan de Penyagolosa

Camí dels Pelegrins
Camí de la Provessó

Carrer de l’Arxivello

Camí dels Pelegrins

Carrer del Molí (no està a Google)

la Creveta

Carrer de les Basses

les Basses

Carrer de les Creus
(en el període dictatorial Calle Cruces)
Carrer Pelaire
Plaça el Sastre

Carrer de les Creus

Carrer de l’Albarder
Carrer la Costera
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Toponímia oficial

Denominació popular

Carrer d’Enmig
(en el període dictatorial
Calle Corazón de Jesús)

Carrer d’Enmig

Carrer El Portal
Carrer la Roca
Carrer les Penyes (Google)
(en el període dictatorial Calle las
Peñas)

Carrer la Roca

Mirador de Pau Montoliu

Mirador

Carrer de l’Església

Carrer de l’Església

Era de la Carta de Poblament

l’Era dels Domingos

Carrer l’Hospital

Carrer l’Hospital

Carrer El Forat

Carrer del Forat

Plaça de l’Església
Plaza Mosén Joaquín (Google)

Plaça de l’Església

Carrer Major

Carrer Major

Plaça de Sant Cristòfol

la Plaça

Mirador del Castell

Mirador
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De camí, a la recerca dels mots
Vicent Pitarch i Almela
Institut d’Estudis Catalans

Al peu de Penyagolosa
Situats a recer de Penyagolosa —l’entorn immediat que ens acull— ens
sentim seduïts pels indrets que ens envolten i, naturalment, pels noms
que els identifiquen. Des de la posició nostra de privilegi a ningú no li
estranya que aquest racó del País Valencià profund exercesca damunt els
excursionistes un encant irreprimible, per la majestuositat del paisatge,
per l’exceŀlència dels valors d’ordre naturalista i cultural i, en definitiva,
pels mots que vehiculen unes tals meravelles.
Precisament, aquesta colla de raons justifica que ens detinguem a considerar la trajectòria venerable de compromís en la llengua i, de manera
específica, de contribució generosa i constant a la lingüística catalana i,
en concret, a la toponímia, que pot exhibir el món excursionista de la catalanitat. L’objectiu, doncs, del meu parlament es concentra a posar de
relleu la feliç confluència del lingüista doblat d’excursionista, un fenomen tan suggeridor com productiu i alhora original de la cultura catalana.
En aquest sentit no podem passar per alt ni l’exceŀlència del tema que
ens convoca, «les terres de Penyagolosa», ni l’oportunitat de la convocatòria, que s’escau dins l’any Fabra. El seny ordenador del català actual
no tingué cap oportunitat d’acostar-se a aquests verals, però la passió que
sentia per les nostres muntanyes prou que l’enllaça amb el cim emblemàtic dels excursionistes valencians, si més no. La funció de referent per
a l’excursionisme que tenen Montserrat al Principat, el Puig Major a les
Balears i el Canigó a la Catalunya del Nord sens dubte l’ostenta Penyagolosa al País Valencià. Ni la majestuositat ni la condició de muntanya
emblemàtica de l’excursionisme valencià admeten de ser-li discutides, a
Penyagolosa, per bé que Rafael Cebrian haja considerat el Puigcampana
la muntanya valenciana més bella, o l’amic Enric Roncero gose afirmar
que «el Montgó és la muntanya emblemàtica valenciana, potser més i tot
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que Penyagolosa». En qualsevol cas, «Penyagolosa és la muntanya valenciana per exceŀlència», ratificava no fa gaire el professor Joan F. Mateu.1
Per damunt d’unes tals divergències afables, em plau d’invocar el testimoni de Carles Salvador, per a qui Penyagolosa fou un símbol incomparable del país. L’entusiasme salvadorià per aquesta muntanya venerable
—de la qual, per cert, emergien les seues arrels familiars immediates— va
arribar a fer-li proposar Penyagolosa no sols com a fita de l’excursionisme, sinó també de l’alpinisme i àdhuc de la pràctica de l’esquí. Inoportunitats a banda, la invocació que faig ara de Carles Salvador, el primer
fabrista valencià, ens estimula a dedicar la nostra «jornada d’Onomàstica», que fem al peu de Penyagolosa, en homenatge a l’ínclit lingüista i
excursionista Pompeu Fabra, en el 150è aniversari del seu naixement i en
el centenari de la Gramàtica catalana.

L’excursionisme català: esport i cultura
Certament, és coneguda la dimensió cultural que ha acumulat l’excursionisme català tot al llarg de la seua venerable història, per bé que aquesta
peculiaritat no ha estat prou remarcada, ni de bon tros. Ningú no ignora
que, en els seus orígens, l’excursionisme fou una activitat itinerant a l’encontre de valors culturals, lligada sobretot a la descoberta, catalogació
i estudi en l’àmbit de l’arqueologia, l’arquitectura, el folklore, la botànica, la geologia i en d’altres camps de les humanitats i la natura. No en va
aquest moviment insigne va començar, l’any 1877, precisament amb l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques. Ben mirat, els excursionistes d’aleshores dugueren a terme «una feina supletòria en la recerca
científica de la cultura catalana» i, de fet, «l’excursionisme fa de vehicle
a la Renaixença per entrar en un vast camp cultural i científic que mai no
havia imaginat d’envair. Si els Jocs Florals salvaren la llengua, l’excursionisme creà una cultura», afirmava Josep Iglésies,2 alhora que reproduïa la
consideració que havia fet Antoni Rubió i Lluch: «tingueu present que

1 Joan F. Mateu, «Penyagolosa: un espectacle d’incontestable magnificència», Levante-EMV, 18 de gener de 2018.
2 Josep Iglésies, Enciclopèdia de l’excursionisme (Barcelona: Rafael Dalmau, 1964,
vol. 1), p. 24.
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en la llar de l’excursionisme s’ha encès el primer caliu de la prosa científica catalana». El mateix Rubió propugnava allà pel 1892:
El catalanisme científic vol parlar català, els excursionistes li hem obert les
portes i aquí s’espera, mentre tant que passi pel cor dels catalanistes de crear de debò Acadèmies de la Llengua, de la Història, de l’Art i del Dret de
Catalunya.3

Fixem-nos-hi bé: el gran projecte de Prat de la Riba, això és, la magna
plataforma que havia de bastir la cultura catalana actual, l’Institut d’Estudis Catalans, va nàixer amb unes connexions notòries amb l’excursionisme. De fet, el primer president, Antoni Rubió i Lluch, havia presidit així mateix el Centre Excursionista de Catalunya; dels set membres
fundadors de l’IEC, quatre havien coŀlaborat amb l’excursionisme i dos
(Josep Puig i Cadafalch i Jaume Massó i Torrents) eren excursionistes
en actiu. Val a dir que, amb els previsibles graus d’intensitat segons èpoques, aquesta mena de sinergies s’han reproduït fins avui mateix i n’hi
haurà prou d’adduir, a tall de mostra, els noms de Pompeu Fabra, Joan
Coromines o Joan Solà.
Tot seguint les petjades de l’excursionisme catalunyès, l’any 1880 era
fundat el Centre Excursionista del Rat Penat —naturalment, «d’excursions cientificoliteràries i artístiques»4—, l’esment del qual ens porta a la
memòria la famosa excursió que va organitzar, per cert, sota la presidència de Teodor Llorente, a Poblet i Santes Creus. Sobretot en la història
contemporània del valencianisme i del procés de la catalanitat, aquella
iniciativa de l’excursionisme ratpenatista hi marca una fita emblemàtica,
que iŀlustren no sols els dos monestirs objecte de l’excursió sinó també
els integrants de l’expedició, entre els quals hi havia, a més de Llorente,
Marià Aguiló, Jacint Verdaguer, Jaume Collell, Àngel Guimerà, Emili
Vilanova, Josep Balari i Antoni Gaudí.
I vet ací que dos experts en onomàstica, Josep Moran i Joan Anton Rabella, consideren oportú d’insistir-hi, en l’aportació de l’excursionisme a
la producció científica en català:

3 Reproduït per Iglésies, Enciclopèdia de l’excursionisme, p. 284.
4 Vegeu Rafael Roca, La Renaixença valenciana i el redescobriment del país. El Centre
Excursionista de Lo Rat Penat (1880-1911) (València: Denes, 2011).
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És important, en aquest sentit, l’activitat de les associacions d’excursions
científiques que anaven sorgint sota l’impuls de la Renaixença, que adoptaren el català com a llengua pròpia i científica, que superava la inèrcia de
les velles acadèmies.5

En definitiva, passió per conèixer el país, rigor científic a l’hora d’emprendre’n l’estudi i un sentit pregon de la catalanitat van distingir el naixement del nostre excursionisme i el van marcar potser per sempre. En
la circumstància present concentrarem el focus d’atenció en aquells que
compartiren l’afecció per la muntanya amb la dedicació a la recerca lingüística, amb el benentès que disposem d’una nòmina brillant d’excursionistes que es dedicaren a d’altres disciplines científiques, com ara historiadors, naturalistes en general o botànics, en uns casos amb aportacions científiques de referència i, en d’altres, mitjançant l’exercici admirable de la divulgació científica. A tall de mostra, ací és oportú d’adduir els
noms de Carles Sarthou Carreres, Pius Font i Quer, Enric Soler i Godes,
Antoni Porcar, Francesc Esteve, Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Pau
Vila, Emili Beüt, Josep Mascarell i Gosp, Manuel Calduch, Oriol de Bolòs, Àngel Sánchez Gozalbo, Casimir Melià, Josep Vigo o Josep Pellicer,
que poden exemplificar —si més no, pel que respecta al País Valencià—
la condició compartida entre l’humanista o naturalista i l’excursionista,
en qualsevol cas amb un compromís insubornable en la llengua nacional.
Beüt i Mascarell, dos grans amics, havien estat pioners en l’excursionisme esportiu durant la República al País Valencià i sobretot n’esdevingueren els grans referents sota el franquisme. Tos dos reconeixien que en
la formació de l’excursionisme català tenia un pes notable el component
cultural, d’acord amb la descripció que en feia Josep Iglésies, tocant al
Centre Excursionista Català: «Cap art ni cap ciència, que de lluny o bé
de prop pugui fer referència a la terra o a l’home que l’habita, no va deixar d’encuriosir al nostre excursionisme».6 Ni cal dir que Beüt i Mascarell i Gosp compartien la percepció que en l’excursionisme català confluïen dos components fonamentals: el factor cultural i l’esportiu, això
5 Josep Moran i Jaon Anton Rabella, «La llengua: vehicle de transmissió de la identitat catalana al llarg de la història», dins Anàlisi històrica de la identitat catalana, edició
de Flocel Sabaté (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015), p. 169.
6 Alfonso Vila Moreno, Emi Beüt Belenguer (València: Diputació de València, 2000),
p. 171.
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és, la vessant científica i el conreu de la salut a través de l’exercici físic en
contacte amb la natura.
Com és sabut, una branca específica de l’excursionisme associatiu català va generar Palestra,7 l’entitat fundada per Josep Maria Batista i Roca i
orientada a la formació del jovent en els valors de nació, cultura, civisme i
esport. Palestra, que fou presidida per Pompeu Fabra i comptà amb socis
com J. V. Foix, Miquel Coll i Alentorn, Joan Coromines, Artur Perucho
o Josep Giner, arribà a projectar-se damunt la joventut universitària valencianista que s’aplegava al si d’Acció Cultural Valenciana i tingué, entre els seus coŀlaboradors incondicionals, Carles Salvador. Palestra (amb
l’objectiu de recuperar «aquesta pàtria nostra a alliberar»), Acció Cultural i l’Associació per la Cultura de Mallorca van compartir el campament de Germanor Catalana, l’any 1930, tingut al Pla de la Garga, en el
qual segurament van participar Josep M. Batista i Roca i Joan Coromines.8 Els ecos de l’emblemàtic campament nacional ressonen al Manifest
Valencianista, adreçat a la joventut, que a finals del mateix any redactava
Nicolau Primitiu per a Acció Cultural, i en el qual podem llegir:
I aquest expandiment cultural l’haveu d’aconseguir, principalment, per mig
del sa i orientador excursionisme, estudiant el país, recorrent-lo pas a pas,
per adonar-se’n de sa geografia, naturalesa, economia, història i demosofia, i estretint els llaços de germanor entre totes les contrades de la pàtria.9

L’èxit del campament de Germanor Catalana va desfermar l’optimisme d’Acció Cultural Valenciana, que arribà a comprometre’s a reproduir l’experiència —que finalment no reeixí—, en algun indret d’aquestes
comarques, potser a Sant Pau d’Albocàsser. Ho anunciava amb aquests
termes:
Nosaltres volem realitzar al país valencià aquesta tasca patriòtica que a Catalunya i a Mallorca realitzen les dues entitats esmentades, puix el primer
que s’ha de fer per a voler intensament la pàtria és conéixer-la ben bé. Per a
7 Vegeu Lluís Duran, Inteŀligència i caràcter: palestra i la formació dels joves (19281939) (Catarroja / Barcelona: Afers, 2007).
8 Vegeu Josep Ferrer i Joan Pujadas, eds., Joan Coromines: llengua i pàtria (Barcelona: Fundació Pere Coromines / Ara Llibres, 2017), p. 107.
9 Vegeu Vicent Pitarch, ed., Carles Salvador. A l’ombra del Penyagolosa (Castelló
de la Plana / Benassal: Centre Excursionista de Castelló / Fundació Carles Salvador,
2015, segona edició), p. 12-16.
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d’açò plantarem, per primera vegada nostres tendes, al desembre vinent, a
eixes terres castellonenques on la nostra llengua es conserva pura i on l’amor
a la veritable pàtria és més fort i vibrant.10

En qualsevol cas, avui ningú no pot dubtar que el món excursionista
de casa nostra es va formar i consolidar com a un dels components dinamitzadors de la moderna nació catalana. Davant la pregunta retòrica de
«Per què hi anem, a la muntanya?», Jaume Massó i Torrents intuïa que
no era sols per la simple curiositat inteŀlectual o la pràctica de l’esport,
sinó que «hi ha una altra cosa més alta, guspira d’un foc sagrat que no pot
apagar-se: la vaga iŀlusió de contribuir a refer un poble: el nostre».11 Efectivament, en aquesta direcció apuntava l’activitat —també l’excursionista— del gran filòleg i amant del País Valencià que fou l’enyorat Josep M.
de Casacuberta. No en va dotava de caràcter pregonament nacionalista
l’excursió de quatre dies que va organitzar a Penyagolosa (en expressió
literal seua, «excursió a la comarca de Penyagolosa»), pel setembre de
1927,12 i en la qual sembla que van participar dos castellonencs eximis, Àngel Sánchez Gozalbo i Ferran Puig, entre d’altres «amics de València».
D’alguna manera, el component nacional de l’excursió era reprès per
Miquel Duran de València, a la conferència que va dictar, a la Colla Excursionista El Sol, de València, la primavera de 1935, sota el títol «L’excursionisme i el renaiximent valencià».

Les arrels nacionals: el paisatge i els mots
Què empeny els excursionistes a travessar el clos urbà per anar a refugiar-se en la natura? Potser un impuls de fugida, o de retrobament amb
ells mateixos; sens dubte l’encís del paisatge natural, la crida atàvica de
la terra. Mentre va fent el seu camí, tot sovint a l’excursionista se li obrin
escenaris més o menys espectaculars i, en qualsevol cas, sorprenents i
irrepetibles, que formen els cims i les fondalades, els colls i els cingles, la
varietat indescriptible de plantes i bestioles, fonts i masos, peirons i sen10 «Editorial», Acció Valenciana 15 (15 nov. 1930): p. 1.
11 Vegeu Albert Balcells, Jaume Massó i Torrents i la modernitat, 1863-1943 (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013), p. 42.
12 Vegeu Faust Ripoll Domènech, Josep Maria de Casacuberta: la construcció de la
nació catalana (Catarroja / Barcelona: Afers, 2017), p. 51.
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deres, cocons i mallades, eines, llegendes i tradicions potser ancestrals…
I naturalment, els mots, que solament mostren la grandesa i precisió de
la seua capacitat simbòlica en els seus contextos precisos, justament els
que envolten l’aventura excursionista. Com no podia ser altrament, els
mots formen part, no sols integrant sinó també essencial, de la natura
que crida els amants de la muntanya. «Quan tenim ocasió de comprovar
més bé la riquesa de la nostra llengua és anant d’excursió i fixant-nos en
els noms de lloc, és a dir, els topònims», ha sostingut sempre Jordi Mir,13
lingüista i excursionista de referència.
En efecte, a la natura hi accedim, per descomptat, mitjançant els nostres passos però alhora investits del nostre cabal de llengua. Hi accedim
conceptualment a través de la paraula, l’eina amb què individualitzem,
identifiquem, la realitat. Són, posem per cas, els mots cingle, carena, vessant, gorg, tàlveg… els que delimiten, precisen, els accidents geogràfics
de referència, de manera que sense els tals mots aquests accidents senzillament no existirien; en tot cas, restarien diluïts dins un contínuum
percebut com una vaga prominència geològica. Les paraules, certament,
no creen les coses, però sens dubte recreen el món conceptual amb què
percebem la realitat, ens la iŀluminen. Heus ací, doncs, que els mots —i,
per descomptat, els topònims— constitueixen la marca clarificadora i
indefugible que ens guia en l’accés a la realitat que ens envolta. En efecte, algú pot imaginar-se què podria ser, posem per cas, dels indrets que
identifiquem com a Toll de l’Ofegador, o com a Coll del Vidre, sense
aquests topònims precisos? D’altra banda, tot sovint, amb més espontaneïtat que no ho suposem, la funció identificativa dels topònims cedeix
el pas a la seua capacitat poètica, la funció que Xavier Gomila Pons apuntava amb aquests termes: «cada topònim és una petita metàfora del territori i aquest, gràcies a ell [al topònim], es converteix en poesia».14 Entre aquestes metàfores opta per la de l’espill Juli Martínez Amorós, per
a qui els topònims són l’espill que reflecteix el país.15 Al capdavall, si les
13 Jordi Mir, «Sant Quiri de Berén». Les paraules i els dies (Tremp: Garsineu, 2015),
p. 135.
14 Xavier Gomila Pons, «El territori fet poesia: la toponímia», dins Francesc X.
Roig i Pere Fraga, Natura i societat: mosaics a Menorca (Maó: Institut Menorquí d’Estudis, 2008), p. 120.
15 Juli Martínez Amorós, La societat valenciana en l’espill lingüístic (Sant Vicent del
Raspeig: Publicacions de la Universitat d’Alacant, 2016).
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paraules no creen la natura, no és menys cert que la literatura crea paisatges?, o no?
En qualsevol cas, convé tenir en compte que els topònims pertanyen
als espais que identifiquen, fins al punt que, ben mirat, aquests resten ancorats en els seus indrets corresponents. Certament, així com qualsevol
mot assoleix la plenitud significativa situat en el seu context precís, els
valors pregons dels topònims tan sols se’ns mostren quan els contemplem a través de la mirada atenta, en presència, dels seus referents. L’observació val sobretot respecte dels topònims que considerem opacs (les
Useres, per exemple), per diferenciar-los dels transparents (cas de Vistabella); naturalment també és vàlida pels topònims que ho són meitat i
meitat (Penyagolosa).
A fi de comptes, si més no una part considerable de la toponímia restaria inexplicable si no confrontàvem cada topònim amb el seu propi lloc.
En última instància, un dels requisits inesquivables per establir si el component golosa de Penyagolosa podia haver significat ‘closa’, o bé ‘aigualosa’ és acostar-s’hi físicament, morosament, si és possible a peu, trescant
pels seus diversos racons. I Penyagolosa tan sols n’és una mostra. També
a Penyagolosa recorria Coromines, durant el trist episodi que va refredar
la seua amistat amb Sanchis Guarner. De manera més o menys directa,
el savi etimòleg invocava la necessitat de conèixer directament i física la
realitat geogràfica: en aquell cas era el coneixement de «l’alta espinada
del Penyagolosa»16 que havia de decidir la divisió comarcal, de la mateixa manera que la familiaritat amb cada indret és determinant per establir-ne el topònim corresponent. Tot corrobora, doncs, que l’excursionisme constitueix una bona via, potser una condició necessària, perquè
hom puga transitar amb una certa tranquiŀlitat pels camps de la toponímia. Certament, és fent camí que descobrim l’ànima dels noms dels llocs,
una circumstància que avala la magnífica tradició, que recorre la cultura
catalana, de l’excursionisme lligat al compromís en la causa de la llengua.
És en la font inexhaurible que representa el mestratge de Coromines d’on
hem après que la passió per la muntanya i l’estudi de la llengua són activitats «lligades a la terra». «I la pràctica de l’excursionisme s’identificava
amb la muntanya, amb els seus noms prestigiosos», ens confirma l’Albert
16 Carta de Joan Coromines a Manuel Sanchis Guarner, 21 de setembre de 1964
(Ferrer i Pujadas, eds., Joan Coromines…, p. 290).
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Jané,17 un altre cas feliç de fusió d’excursionista amb lingüista. De vegades, l’únic acompanyant fidel que conserva la muntanya —l’únic que hi
«mereix una certa confiança»— és l’excursionista, segons testimoniava
l’infatigable Ramon Amigó,18 que hi tornava, a la Mussara i a tants d’indrets desolats, justament perquè «l’ànima de la muntanya encara el subjugava». Hi tornava, en definitiva, per descobrir-hi els mots de cada racó.
En aquest sentit i en la circumstància present, ens seria d’un ajut impagable si podíem disposar de la nòmina d’excursionistes que van participar, amb fortuna diversa —el detall ara no hi compta—, en les obres
magnes de la lexicologia catalana del nostre temps, com ara el Diccionari
català-valencià-balear, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, l’Onomasticon Cataloniae i l’Atles lingüístic del domini català.
A banda dels monuments lexicogràfics que acabe d’esmentar, considere
que pot resultar iŀlustrativa la simple referència a uns quants personatges, a tall purament representatiu, que foren excursionistes —considerats
com a tals en l’accepció tan àmplia com es vulga— i que alhora contribuïren amb aportacions significatives a l’onomàstica catalana. Pense, per
exemple, en Marià Aguiló, Jacint Verdaguer, Carles Bosch de la Trinxeria, Teodor Llorente, Josep Sanchis Sivera, Joan Pons i Massaveu, mossèn
Antoni M. Alcover, Jaume Massó i Torrents, Josep Balari i Jovany, Joan
Crexells, Joan Alcover, Francesc Carreras Candi, Pompeu Fabra, Josep M.
de Casacuberta (amb el qual va començar a caminar l’Oficina de Toponímia i Onomàstica, d’ençà de la seua creació, el 1921), Amadeu Serch,
Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Pere Català Roca, Joan Coromines,
Ramon Aramon, Francesc de B. Moll, Manuel Sanchis Guarner, Josep
Iglésies, Enric Moreu-Rey, Josep M. Puchades i Benito, Josep Mascarell
i Gosp, Francesc Pujol i Algueró, Antoni M. Badia i Margarit, Ramon
Amigó, Enric Valor, Albert Manent, Enric Lluch, Jordi Carbonell, Josep
M. Ferrer, Ramon Miravall, Joan Vilà i Valentí, Josep Soler Carnicer, etc.
Com a mostra de l’afinitat que s’estableix, al si de la cultura catalana,
entre l’afecció per la llengua i per l’excursionisme, n’hi ha prou, ara i ací,
amb els noms acabats d’esmentar. De vegades eren excursionistes que
17 Albert Jané, Els camins irresolts (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986), p. 59.
18 Ramon Amigó, «Amb el bloc i el llapis preparant una guia de camins de muntanya». Amb penyals d’un blau cansat… (Reus: Edicions del Centre de Lectura, 1998),
p. 100.
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simplement anaven prenent nota, sense gaires pretensions, de la riquesa
onomàstica (de noms de lloc, però també de mots comuns de la geografia,
de la botànica, de la zoologia, etc.) que els eixia al pas. Pense ara mateix
en Josep Mascarell i Gosp i en Joan Pellicer, dos excursionistes valencians de referència, de personalitats força diferenciades, els quals, sense necessitat de ser tinguts per lingüistes, assoliren de fer contribucions valuoses a la tasca d’arreplega i divulgació de dades bàsiques per a l’estudi del
català. L’enyorat Joan Pellicer fou un personatge mediàtic; segurament
no us és tan conegut Josep Mascarell, per això és bo de recordar que va
aplegar dins el seu Amics de Muntanya. Excursionisme i plantes medicinals,
un interessant nomenclàtor botànic, més un recull de noms de bestioles;
al capdavall, un material onomàstic modest però que no passà per alt al
professor Vicenç M. Rosselló, el qual, en prolongar-li Amics de Muntanya,
en remarcava tres tipus de valors: l’aportació a la cultura popular, la vulgarització científica i l’amor a la llengua. Definitivament, al nostre món
excursionista són habituals els amants de la natura que, des de qualsevol parceŀla de la ciència, malden per promocionar la llengua nacional.
Tot sovint la relació, més aviat interacció, que flueix entre l’excursionisme i la toponímia esdevé especialment intensa i productiva. L’excursionista no sols se sent atret per l’encant dels noms dels seus indrets de
preferència, sinó que, de manera correlativa, els protegeix, com un aspecte més de la seua conducta proteccionista de la natura. Els protegeix
i els conrea, tant com pot. Si em permeteu, tornem al text, que molts dels
presents deveu conèixer, en què Ramon Amigó comentava l’aparició del
topònim el Toll de l’Ou, del Montsant, al bell inici del barranc dels Pèlecs,
del qual assegura que és una creació nova, no datada abans de 1929, una
creació que atribueix a l’excursionisme. I clou la nota amb aquesta postilla: «Popularitzat com està per l’excursionisme —que potser en va ésser
l’autèntic creador— fins i tot més enllà dels límits d’aquesta muntanya,
convé que es conservi sense modificacions».19
En definitiva, també l’excursionisme té ben assumida la seua funció
de «salvar-nos els mots, de retornar-nos els noms de cada cosa». I, sens
dubte, una fita notòria d’aquesta trajectòria la representa la publicació
del Diccionari nomenclàtor de pobles i poblats de Catalunya, que va dur a
terme, l’any 1931, el Centre Excursionista de Catalunya. Una altra de les
19 R. Amigó, «El toll de l’Ou». Amb penyals d’un blau cansat…, p. 25.
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publicacions emblemàtiques, que ací no podem obviar, és l’Enciclopèdia
de l’excursionisme (1964), l’editor de la qual, Rafael Dalmau, sentenciava, al capdamunt de l’obra, que «els iniciadors de l’excursionisme a casa
nostra, moguts per un sa patriotisme, començaren per voler conèixer la
nostra terra en totes les seves particularitats».
La pauta a seguir, també en aquest camp, ens l’havia marcada Pompeu Fabra, a qui Jordi Mir20 descriu amb uns traços tan esquemàtics com
clarificadors:
Fabra, a més d’un bon caminador i excursionista que es va complaure a trepitjar el país d’una manera puntual, també el va recórrer en un sentit ampli
amb la voluntat de prendre contacte amb totes les particularitats lingüístiques.

Difícilment trobaríem un altre estudiós de Fabra tan reconegut com
Jordi Mir i que alhora s’haja interessat com ell per la doble condició de
lingüista i excursionista del Mestre. Paga la pena, doncs, que insistim ací
en el dictamen de Mir:21
Fabra, l’home que indiscutiblement amb més lucidesa va copsar la importància de l’alternativa que aquest moviment [l’excursionisme] havia de representar per Catalunya, es va arrapar a la branca de l’excursionisme i la va
sostenir tota la vida al costat del tronc de la llengua, que ell va enarborar, i va
saber conjuminar sempre més aquestes dues dèries amb total complaença.

Un altre prototip, el professor Joan Solà, el recordava amb emoció la
seua coŀlega, Neus Nogué,22 amb aquests termes:
Les dues grans passions de Joan Solà —la llengua i la muntanya— també
es van unir sovint. Com a bon científic, aprofitava les excursions per fer improvisats «estudis de camp»: sempre anava amb una llibreta i un llapis a la
butxaca o a la motxilla, i això li permetia anotar en qualsevol moment tota
mena de dades lingüístiques que el sorprenien o, senzillament, li agradaven:
el nom d’una planta, un topònim, alguna dada històrica…

20 J. Mir, «Pompeu Fabra i la unitat de la llengua», Segre, 20 de febrer de 2018.
21 J. Mir, «Pompeu Fabra, mestre de la llengua i excursionista fervent», Butlletí de
la Unió Excursioniusta de Sabadell 132 (gener-abril 2008): 8-10.
22 Neus Nogué, «Joan Solà, lingüista i muntanyenc», http://www.cmsc.cat/files/3169611-annex/joan_sola_linguista_i_muntanyenc.pdf.
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De tota manera, hem d’acudir a Joan Coromines per retrobar-hi les
manifestacions més sentides i contundents dels lligams profunds que
entrellacen l’excursionisme amb la vindicació nacional de la catalanitat,
tal com proclamava durant el parlament de recepció del Premi d’Honor
Jaume I, l’11 de maig de 1981:23
El Centre Excursionista va ser la continuació d’unes generacions de coneixedors de la muntanya, que no eren pas solament muntanyencs, que no eren
pas solament alpinistes, muntanyistes, que vivien la vida espiritual d’aquesta
terra […] I hi era Pompeu Fabra. Amb ell fruíem de la muntanya. Al costat
d’ell, escoltant la seva paraula, que escoltava la naturalesa i contemplava la
muntanya. I en fruïa, en fruïa! […] No abandoneu la muntanya. noves generacions! […] Sense l’excursionisme, senyors, no hi hauria hagut Onomasticon Cataloniae.

La seducció del paisatge i dels seus noms
Hem de reconèixer que el nostre espai natural, emmarcat pel Pirineu i
el Fondó d’Elx, per Menorca i la serra de Tramuntana, per Penyagolosa i
la Font Roja, conforma un paisatge divers i fascinant, incomparable. La
bellesa del país, per fortuna, es projecta damunt els seus propis mots, que,
com bé remarcava en Jané,
continuen exercint la seva capacitat màgica d’evocar i suggerir, de concretar i animar, de recordar i magnificar, en cada un de nosaltres, d’una manera singular i personalíssima, cada un d’aquells indrets de què són l’ànima
i la senyera.24

En representació dels paisatges literaris, ens hem de conformar ací
amb un parell de referències fugaces; per ordre cronològic, comencem
amb un tercet de «La serra», de Joan Alcover:
La pàtria és gran, és bella; té gorgs i fondalades,
boscs, olivars i pobles, i temples i castells;
i serres que s’abeuren del cel en les boirades.

I tot seguit, el primer quartet de «Siurana», un dels sonets emblemàtics
de Josep Carner:
23 J. Ferrer i J. Pujadas, eds., Joan Coromines…, p. 45-49.
24 A. Jané, Els camins irresolts, p. 29.

234

De camí, a la recerca dels mots
Allà dalt és Siurana, aspra i ardida,
ben arrapada a la salvatge altura,
coronada d’espais, d’abims cenyida,
tota daurada i negra de vellura.

De fet, un paisatge amb la capacitat de seducció que té el català inevitablement havia de constituir un motiu d’atracció inesquivable per als excursionistes i alhora generar una riquesa toponímica, potser sense parió
entre el panorama lingüístic. Ho anotava un altre excursionista, i expert
fabrista, Jordi Mir, amb aquests termes:
La toponímia catalana, rica, complexa i popular a la vegada, sovint polèmica
i sempre suggestiva, és i ha estat tema apassionant per a molts excursionistes […] aquest devessall de noms porta aparellada l’existència d’una extensa
nomenclatura orogràfica, com potser no posseeix cap altra llengua […] Vet
aquí trenta-quatre maneres diferents de designar un cim.25

Definitivament, qualsevol racó del paisatge desperta en la família excursionista aquest «devessall de noms». És «la fascinació dels noms
de lloc» que no abandonarà mai l’exquisit muntanyenc i lingüista savi
Albert Jané, sempre amatent a vindicar que «que ens podem enorgullir
d’una toponímia rica, vària i fastuosa, que designa amb un rar encert
cada accident del terreny».26 Prenc a l’atzar una de les anotacions que
deixa Joan Pellicer al Diari de Sotaia,27 embadalit davant la llarga recinglera del Molló:
La suggestiva, graciosa i encisadora toponímia nostra: el recingle del Cavall,
el barranquet de la Bóta, la Penya Rabosa, el Recinglet Espés, el Runar Llarg,
la cova de la Vaca, la penya del Llorer, el Recingle Gran, la Coveta Santa i
la cova del Furó, el recingle del Gat, el Raconet Roig, el cantal de l’Aigua…

Val a dir que de la magnificència del nostre paisatge i del seu impacte
damunt els caminants que el visiten n’ha sorgit una literatura de valor
incontestable, que bé mereixeria una antologia actualitzada. Pel que fa
al País Valencià hi poden servir de precedent tant l’obreta d’Emili Beüt,

25 J. Mir, «Els cims catalans». Les paraules i els dies, p. 31-33.
26 A. Jané, Els camins irresolts, p. 25.
27 Joan Pellicer, Diari de Sotaia (València: Institució Alfons el Magnànim, 2017), p. 23.
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Els paisatges i pobles valencians descrits pels nostres escriptors28 com la publicació pòstuma de Manuel Sanchis Guarner, De la terra i la gent del país
meu.29 També hi aportava orientacions interessants la conferència de Jordi Mir «La muntanya en la literatura de creació», dictada en la 37a Renovació de la Flama de la Llengua Catalana,30 que justament començava
reconeixent «l’ús obstinat i la defensa aferrissada de la llengua que l’excursionisme ha mantingut en tot moment, i que ens compromet a tots».

Cloenda
Com un petit tast de la literatura excursionista catalana, em plau de reproduir ací el cap i la fi de «La cascada de Mapang», el bell poema amb
què va sorprendre tothom el malaguanyat Joan Solà. L’entusiasme, en
aquest cas, no li és transmès per cap dels seus paisatges coneguts i viscuts, tals com l’experiència que evocava d’una de les seues ascensions al
Montseny: «L’aire, el sol, els arbres, la solemnitat de la muntanya et fan
sentir una cosa aquí dins, sota la pell, diguem que t’entendreixes, i l’ús
de la teva llengua esdevé una cosa espontània».31 No, ara ens hauríem de
traslladar mentalment a un indret allunyat, més aviat exòtic, a les fonts
del Ganges, en concret al davant de «La cascada de Mapang»:32
L’aigua germana de la vall et crida.
Guardes frisosa i amatent amolles
flocs de cotó, que et falta temps empènyer
per l’engorjat que els farà de drecera.
I ja t’afues, imparable.
[…]
Assegut et contemplo i, de lluny, juganera,
amb dits alats la barba, les ulleres
m’esquitxes i aquest full on, neci,

28 Editada per L’Estel a València l’any 1966.
29 Edició a cura d’Antoni Ferrando (València: Fundació Birlanga–Fuster, 1985).
30 Jordi Mir, La muntanya en la literatura de creació (Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya, 2006).
31 Joan Solà, «Record del Montseny». A l’entorn de la llengua (Barcelona: Laia,
1977), p. 368.
32 Joan Solà, «La cascada de Mapang». Joan Solà. L’última lliçó (Barcelona: Empúries, 2011), p. 153-154.
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amb la paraula nua del terrer on vaig néixer,
voldria recollir tanta bellesa.

Segurament, «La cascada de Mapang» és l’únic text literari que el
professor Solà va dedicar a la natura. Amb voluntat literària o sense, tampoc no coneixem gaires pàgines que ell, un excursionista compulsiu, dedicara a les caminades que feia a través de les seues muntanyes entranyables. Més escassa encara que la de Solà fou la producció de literatura
excursionista original de Pompeu Fabra. En qualsevol cas, difícilment
hom podria qüestionar que Fabra i Solà, juntament amb Coromines, representen la tríada d’exceŀlència de la lingüística catalana contemporània,
tres lingüistes de projecció internacional que alhora foren excursionistes
exemplars. I tanmateix no prodigaren les manifestacions sobre les seues
experiències viscudes en contacte immediat amb la natura. Tan sols un
d’ells, Joan Coromines, ens deixà reflexions, sovint contundents, a l’entorn de la funció patriòtica que la tradició catalana atribueix a l’excursionisme; la més coneguda és la que va guiar el seu parlament de recepció
del Premi d’Honor Jaume I, en el qual declarava que, ben mirat, havia
estat capaç de fer tota la seua obra,
gràcies a un entusiasme que m’inspirava el país, i també perquè les meves
condicions físiques van permetre que jo pogués córrer aquesta terra i penetrar-me profundament de tota ella […] El Centre Excursionista de Catalunya: l’excursionisme català! Això és el que m’ha permès de parlar de Catalunya, i d’una de les grans llengües romàniques, amb coneixement de causa.33

Decididament, d’ençà de la Renaixença, fenòmens socials esplendorosos com ara l’excursionisme, la vindicació nacional i el compromís en
la causa de la llengua, es retroalimenten, tot constituint un factor decisiu en la dinàmica del procés de modernització, d’alliberament, del país.
I acabe com començava, amb la ment atenta al mestratge fabrià i l’adhesió a l’homenatge nacional a Mestre Fabra en el seu 150è aniversari, l’homenatge que ens demana fidelitat a la seua consigna «Cal no abandonar
mai ni la tasca ni l’esperança» i que ens duu a la memòria la confessió
seua feta al final de la vida: «Ni la pràctica de l’excursionisme ni l’estudi
de la llengua no m’han donat mai cap disgust».
33 Joan Coromines, «Parlament de recepció del Premi d’Honor Jaume I (11 de maig
de 1981), dins J. Ferrer i J. Pujadas, eds., Joan Coromines…, p. 45.
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1 El protocols notarials
d’Agustín i Jorge Garcés
L’Arxiu Municipal de l’Alcora custodia els protocols notarials de Blas
Ortells (1727-1746), Agustín Garcés (1737-1786), Cristóbal Tarragó (17451785), Jorge Garcés (1774-1794), José Vilar (1798-1799), José Martí (18011803), Joaquín Salvia (1802) i Francisco Salvia (1831-1859).
Aquest recull toponímic es basa en els protocols notarials d’Agustín
Garcés i del seu fill Jorge. El protocol del primer consta de 30 llibres que
comencen el 10 de setembre de 1737 i acaben el 26 de març de 1786, conservats en nou caixes numerades de la 01 a la 09. El de Jorge Garcés consta d’onze llibres que comencen el 30 de gener de 1774 i finalitzen l’11 de
febrer de 1794, conservats en cinc caixes numerades de la 10 a la 14. La
cronologia i la informació extretes de la documentació notarial palesen
que ens trobem amb dos protocols complets.

2 La nissaga Garcés
La primera notícia documental coneguda sobre Agustín Garcés la trobem al seu protocol notarial. El 20 d’octubre de 1737 Agustín Garcés i la
seua esposa Juana Bautista Mezquita, veïns de Sucaina, es van carregar,
a mitges amb Bartolomé Catalán, un cens a favor de Mn. Manuel Corella, patró i beneficiat del Benefici de l’Alba de la parròquia de Sucaina.
En aquesta escriptura van hipotecar un mas a la partida del Campillo
del Puerto de Mingalbo i, al terme de Sucaina, una finca a la partida del
Comellar, una al camí del Molí i una a la partida del Prado.
L’activitat notarial d’Agustín Garcés va començar a Sucaina, potser en
una casa que Garcés tenia «sita en el callejo de la carniceria» (174-05-09,
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Caixa 01 Llibre 02) encara que tot pareix indicar que era natural del Puerto de Mingalbo on residien Hermengildo i Vicente Garcés, testimonis
d’algunes escriptures (almenys el 1745 i el 1753) i possiblement germans
seus. A més, Mossèn Francisco Garcés, prevere beneficiat a la parròquia
del Puerto de Mingalbo (documentat el 1753 i 1754), també podria ser-ne
germà i altres Garcés del Puerto de Mingalbo, que també apareixen a les
escriptures, podrien ser-ne, si més no, parents.
Cal recordar que al Puerto de Mingalbo hi ha un masico Garcés a la
partida del Llano de Tabas i Agustín Garcés hi posseïa una casa «en la
calle nombrada de la Plaza» (1770-10-31, Caixa 7 Llibre 20) sobre la qual
Garcés va carregar un censal.
L’any 1745, Agustín Garcés va signar com a notari l’escriptura fundacional de la Confraria del Corpus de Sucaina i, a més, al document consta
que n’era l’Alcalde Ordinari.
A la rúbrica del protocol de l’any 1752, Garcés, encara estava aveïnat a
Sucaina però en tot el mes de gener de 1753 només va signar una escriptura, el dia 1, a Sucaina. La següent la va signar el dia 2 de febrer, a l’Alcora,
i des d’aleshores els documents referents a l’Alt Millars són cada vegada
menys freqüents. A la rúbrica del protocol de l’any 1753, Garcés, ja apareix com a veí de l’Alcora.
Agustín Garcés i Juana Bautista Mezquita van tindre cinc fills: Francisco, Jorge, Mariano, María Manuela i Josefa María. Els dos primers
van començar a signar escriptures de son pare com a testimonis, primer amb l’ofici d’estudiants i després d’escrivents, a patir de 1756 i 1757
respectivament fins que Francisco va esdevindre, l’octubre de 1768, escrivà «del Juzgado de los Alcaldes Ordinarios y theniente de Governador de las Villas ô lugares de Eslida, Ain, Alcudia y Veo» (1768-10-25,
Caixa 06 Llibre 17) i Jorge va iniciar la seua activitat notarial a l’Alcora
l’any 1774.
El 25 d’octubre de 1768, quan Francisco es va convertir en escrivà,
Agustín Garcés, com a pare i administrador seu, va donar al mateix Francisco i a Manuela, tots dos casats, 300 lliures a cadascun amb el rèdit anual corresponent sobre uns establiments a la partida de Fuentes del terme
de Sucaina. En aquesta donació Juana Bautista Mezquita consta com a
difunta (1768-10-25, Caixa 06 Llibre 18) i suposem que Agustín Garcés va
morir el 1786 perquè el seu protocol finalitza el 26 de març d’aquell any
amb les darreres escriptures redactades per l’escrivent però sense signar.
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Francisco Garcés va intentar, entre els anys 1787 i 1791 que la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, de València, reconeguera els mèrits
d’una «modestíssima i incipient fàbrica de pises o vaixelles domèstiques
d’estil genovès» que haia posat en funcionament a Eslida, amb la finalitat d’aconseguir-ne la protecció reial tot i que el projecte pareix ser que
no va reeixir (Pérez 2014, 39 i ss).1
Jorge Garcés, notari entre els anys 1774 i 1794, es va casar amb Mariana
Ximeno i el van sobreviure dues filles Severina i Maria Garcés.
Sabem, per un expedient incoat per la seua vídua davant la justícia de
l’Alcora, que Jorge Garcés va morir el 4 de setembre de 1794, tot deixant
sense protocoŀlitzar les escriptures corresponents als anys 1791-92 i 1794
que es conservaven «en Minutarios de papel comun en quarto» (Caixa
14, Llibre 39, inserit entre entre els fulls 60 i 61), per la qual cosa la vídua
demana que es faculte l’escrivà Josep Martí, que havia treballat com a escrivent del seu difunt marit, a protocoŀlitzar-les i que siga nomenat regent
dels protocols dels difunts Jorge i Agustín Garcés tal com havia disposat
Jorge Garcés al seu testament atorgar el dia 13 de febrer del mateix any. I
així es va fer i es va deixar constància al protocol de Jorge Garcés amb la
transcripció integral de l’esmentat expedient. De Josep Martí només es
conserven els protocols entre els anys 1801 i 1803.
Mariano Garcés va signar escriptures com a testimoni a partir de
l’abril de 1766, en les quals consta que era estudiant. A final de l’any 1773
signa algunes escriptures en els quals ja consta com a clergue i el tenim
documentat com capellà a la parròquia de l’Alcora. Durant els anys 1780
i 1781 va ser l’encarregat del culte a l’ermita de Sant Pere Màrtir de Costur,
que aleshores, tot i pertànyer eclesiàsticament a la parròquia de Llucena,
encara era servida des de l’Alcora.

3 El municipi de Costur
La història i l’arqueologia (Valcárcel 1852, 31) avalen la hipòtesi de Coromines (1989, vol. III: 453-454) segons la qual Costur devia estar situat
«damunt l’emplaçament d’un important castrum romà», és a dir, damunt
d’una custodia (<custos -odis), paraula que evolucionà al llatí vul1 L’expedient incoat per Francisco Garcés davant la Real Societat Econòmica
d’Amics del País es pot consultar a https://riunet.upv.es/handle/10251/18794.
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gar custoria (<custor -oris) i posteriorment passà «per una forma
mossàrab ‘kostoira’ adaptada al sistema fonètic de l’àrab» que reduí el
diftong oi en u, ‘kustúrä’. Els repobladors cristians la oïren kostúre i, posteriorment, es perdé la vocal final d’acord amb les tendències fonètiques
de la nostra llengua.
La documentació medieval es refereix a Costur amb el genèric alqueria (Torres Faus 2000, 258), un modest assentament islàmic emplaçat sobre el romà preexistent, tal com argumenta Coromines, ja que, a final del
segle XVI, les Masades de Costur només estaven formades per tres cases
(Garcia, 1933). Al llarg del segle XVIII la població dels masos de Costur
passà de 30 veïns a començament del segle, que ens fan suposar l’existència d’una trentena de cases repartides en els dos grups de masos, a 100
veïns a les acaballes (Cavanilles 1795, 94) i a un desenvolupament urbà
suficient per a allotjar-los, com va constatar l’any 1773 Juan Mezquita, vicari perpetu de Figueroles, quan li va enviar a Tomàs López informació
per a l’elaboració del Mapa del Reyno de Valencia (1778): «a las espaldas
del referido Castillo [de l’Alcalatén], azia a Oriente, están las Alquerias
de Costur entre montes, al Norte; seran como 60 casas, divididas por la
mitad como en dos poblaciones, a un quarto de hora de distancia cada
una» (Castañeda 1919, 237).
Aquesta divisió en dos nuclis de població (els actuals Costur i Mas
d’Avall) deu datar de la segona meitat del segle XVII i va deixar rastre
a la documentació notarial conservada a l’Arxiu Municipal de l’Alcora,
d’entre la qual n’hem espigolat uns quants exemples: «masias de Costur» (1727); «las Massadas de Costur» (1753); «las massadas de arriba de costur» (1768); «la Massadas de Vajo» i «la√s Massadas altas
de Costur» (1769); «el mas de avall», «las Masías de abaxo» i «las
Massadas de Costur» (1770); «las Masias de Costur» (1779) i «Barrios alto y bajo de Costur» (1788), d’entre les quals cal destacar «el mas
de avall» que, sens dubte, era la forma tradicional i popular utilitzada
pels costurencs.
Aquest creixement dels segles XVIII i XIX va ser determinant per a
aconseguir la independència administrativa del municipi de l’Alcora que
Costur va assolir, després de diversos intents, l’any 1841, raó per la qual a
la documentació notarial estudiada Costur apareix moltes vegades com
una partida del terme de l’Alcora (Ribés 2010, 16-17).
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4 Objectius i metodologia
L’objectiu d’aquest article és el buidatge sistemàtic del corpus toponímic dels protocols d’Agustín i Jorge Garcés (1737-1794) corresponent a
l’actual terme del municipi de Costur que ens ha proporcionat un corpus d’uns 123 topònims, la major part dels quals ben vius en l’ús, per als
22 km2 del terme municipal. Convé recordar que per a l’opuscle de la collecció Toponímia dels Pobles Valencians en vam seleccionar 286 i que a
l’enquesta oral del terme en vam recollir 464.
De cada topònim aportem almenys una referència documental. De
vegades, però, hem considerat rellevant aportar-ne més d’una si la considerem interessant per a l’estudi del topònim. Aquestes referències no
sempre són les més antigues perquè el període de temps estudiat és molt
breu, sinó les que hem considerat que aporten més informació sobre els
topònims.
Els topònims estan ordenats alfabèticament pel lema, normalitzats si
encara són vius, i si no ho són, en la forma en què apareixen als protocols
notarials. Si n’apareixen dos iguals però amb referents distints es numeren entre parèntesi.
Les citacions van precedides per les sigles del nom del notari AG o JG
(Agustín Garcés o Jorge Garcés) i de la data del document en què apareixen.

5 Corpus toponímic
Abeurador, tossal de l’ AG 1772-04-01: «un vancal […] en la partida
de Costur, vulgarmente nombrada La serrada, que linda […] con el
Cabezo del Abrebador».
Arrimador, ribaso del JG 1785-06-05: «un bancal de tierra parte huerta,
y lo restante secano dho de la Ombria que tambien es del territorio de
dha Masia [del Racó], que linda […] por el un lado con las [tierras] de
Joseph Ruis de Jayme, Bautista Nebot, barranco de la fuente de por
medio, […] cuyo bancal se divide de el de el enunciado Jayme Pallares, con siete hitas que hay plantadas en el ribaso de el arrimador».
Bancal de la Bassa, el AG 1759-01-11: «un vancal, sito en el mismo termino y partida nombrada el Vancal de la Valssa».
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Bancal Redó, el JG 1781-01-26: «dos jornales […] de tierra secano para
pan […] partida dha del Bancal Redo en el cabo de abaxo de la heredad».
Barranc de la Coveta, el AG 1764-05-08: «dos jornales de tierra Garroferal, y quatro jornales poco mas, o menos de tierra campa sitos […]
en la partida nombrada, el Varranch de la cobeta».
Barranc de la Roca Peneta, el (actualment, la Roca Peneta) AG 1766-0208: «una heredad […] en la partida del Varranco de la peneta»; AG
1774-05-03: «quatro jornales de tierra […] sitos […] en la partida dha
el Barranco de la Peneta, que linda […] con dho Barranco y con paso
de Villa»; JG 1776-02-27: «un pedazo de tierra culta ê inculta sita […]
en la partida de la Peneta»; JG 1776-02-17: «La metad de una heredad
[…] partida de la peneta, que linda con […] con camino de los Villalongas, […] con la otra heredad arriba mandada, y con varranco»; JG
1785-01-09: «una heredad […] en la partida del Barranco de la peñeta».
Barranc de les Olles, el JG 1787-05-20: «un pedazo de tierra […] en la
partida del Barranco de les olles, […] lindante por la parte de arriba y
un lado con pasos de ganados”.
Barranc del Fornet, el AG 1769-08-27: «dos jornales tierra secano […]
sitos […] partida nombrada el Varranco del orno a la parte solana».
Barranc del Sabinar, el AG 1753-11-11: «en la partida dha el Varranco
del Sabinar»; JG 1781-10-25: «un establecimiento de tierra […] en la
partida dha el barranco de el Sabinar»; JG 1787-09-19: «doce jornales […] en la partida del Barranco del Sabinar, que linda con […] con
monte de Villa êo paso dho la malladeta».
Bassa Roja, la AG 1766-03-24: «los aguavertientes de frente la heredad
de el dho Vicente Thomas, […] en la partida nombrada la Valssa roya,
que lindan con dha heredad, y mojones del Bobalar»; AG 1768-03-28:
«un pedazo de tierra con algarrobos sito […] en la partida nombrada
La valssa roya»; AG 1774-04-10: «un jornal de tierra con garroferas
sito […] en la Partida nombrada Las Balsas royas».
Bovalar, el AG 1766-03-24: «los aguavertientes de frente la heredad de
el dho Vicente Thomas, en el termino de esta citada Villa de Alcora,
en la partida nombrada la Valssa roya, que lindan con dha heredad, y
mojones del Bobalar»; AG 1770-05-20: «la metad de una heredad
sita […] en la partida nombrada La Soterraña de Costur […] que linda […] y con la cruz del Bobalar».
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Bovalar, morron del AG 1762-01-11: «un pedazo de tierra inculta […]
âl Morron de vovalar que […] linda […] con el Varranco de la soterraña, con la peña roya, y monte de Villa».
Bustal, el (1) AG 1753-11-11: «partida dha Los bustales, que linda, con
Garroferal de mi dha Maria Vilar, con paso, y monte de Villa»; AG
1775-05-21: «jornal y medio de tierra […] con algunas garroferas en
la partida nombrada el bustal que linda […] con paso de Villa y con el
camino de la Molinera».
Bustal, el (2) AG 1774-11-27: «un pedazo de tierra sito […] en la partida
nombrada el bustal, que linda por vajo con el Varranco del Cobarcho».
Bustalet, el AG 1759-01-11: «una heredad […] nombrada el bustalet»; JG 1777-08-15: «una heredad […] en la Partida de las Masias
de abaxo llamada el Bustalet».
Cabeço, el 1775-12-04: «dos jornales de tierra […] en la partida nombrada el cabezo».
Calitja, la AG 1759-01-11: «un secano, […] en el mismo termino y partida, nombrada La foya calicha»; JG 1783-01-05: «dos jornales […]
en la partida dha la foyeta calicha».
Campanassa, la AG 1760-06-07: «una heredad llamada la campanassa
de arriva» i «una heredad llamada la campanassa de bajo»; JG 178501-14: «La mitad de una heredad […] en la partida de la Campanasa
que es la parte de arriba».
Cap del Tossal, el (actualment, el Tossal) AG 1759-03-28: «un Garroferal […] en la partida nombrada en Costur, el Cap del Tosal, que linda
con passo de Villa, con el Varranco de las Ollas».
Carrera, camí de la AG 1758-11-05: «que linda […] con tierras de la viuda de Antonio Robres, con Camino de la Carrera».
Carrera, la AG 1759-05-08: «un olivar sito en el mismo termino y partida dha La carrera»; AG 1766-02-08: «Un almud de huerta, sito en
[…] partida de la carrera»; JG 1782-06-09: «el Bancal dho La servera sito […] en las Masias de costur de abaxo, linda con […] y con la
carrera».
Carrascas, ombria de las AG 1762-10-18: «Un pedazo de heredad […]
partida de Costur, en la ombria de las carrascas».
Clot, el AG 1760-06-07: «una heredad llamada el clot».
Clotàs, lo AG 1759-05-08: «una heredad […] partida nombrada Lo
clotâs».
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Clotassos, els JG 1784-05-10: «Quatro jornales […] en la partida de
els clotasos».
Collado, el AG 1762-12-28: «un jornal de tierra secano […] partida nombrada el collado» i «un jornal […] de tierra panal […] partida del collado de Costur»; AG 1766-04-03: «tres jornales de tierra […] en
la partida del Collado de Costur dhos la Foyeta del Alchepsar»; JG
1785-04-24: «una heredad sita […] en la partida nombrada de el Collado, sus lindes con […] con Camino Real y montes de Villa».
Collado, mas del JG 1775-03-22: «Francisco Ribes […] havitante en la
Masada dha el Collado de Costur»; JG 1775-06-10: «dos paradas de
tierra panal […] en la foya del Olivar, que estan en el territorio de la
expresada Masia del Collado».
Costur AG 1753-11-11: «en la partida de las masadas de Costur»; AG
1764-01-22: «un secano, sito en el termino de dha Villa de Alcora, en
la partida de Costur»; AG 1769-08-18: «una casa sita en […] partida
de las masadas altas de costur, que linda con el camino de la fuente,
con huerto de Sn Pedro Martir, y con dos vias publicas».
Costur, bassa de AG 1772-10-18: «un vancal cerca de la Valsa de Costur
con tres oliveras sito […] en la partida nombrada Els mallols en Costur»; AG 1780-09-01: «dos bancales y un huerto todo contiguo sitos
[…] en la partida de la Balsa de Costur».
Cova Llidonera, la cova AG 1775-11-03: «siete jornales de tierra […] en
la partida nombrada La coba Llidonera, que linda con dha cueva, con
paso de Villa y con la rambla».
Covarxo, barranc del AG 1774-11-27: «un pedazo de tierra sito […] en
la partida nombrada el bustal, que linda por vajo con el Varranco del
Cobarcho».
Coveta, la JG 1785-09-29: «un pedazo de tierra […] en la partida de la
coveta en [¿Costur?] que linda con […] dos pasos».
Coveta del Ferrer, la AG 1766-03-24: «un pedazo de tierra inculta […]
en la partida dha la coveta del Ferrer».
Crebada, la (1) AG 1753-11-11: «y partida dha Lacrebada, que linda, con
heredad de Francisco Vilar con paso, y con la peña de la crebada».
Crebada, la (2) AG 1769-08-18: «Una heredad sita […] en la partida
nombrada La quebrada»; JG 1774-02-27: «una heredad sita […] en
la partida nombrada la quebrada»; JG 1777-08-15: «una heredad dha
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la Quebrada que esta sita en el termino de la Villa de Alcora en la Partida llamada la Rambla».
Crebada, roques de la AG 1753-11-11: «y partida dha Lacrebada, que
linda, con heredad de Francisco Vilar con paso, y con la peña de la
crebada».
Escalonada del Medio, la AG 1769-07-19: «una heredad […] en la partida de Costur dha el Vilarroch, que linda […] con tierras mias propias nombradas la escalonada del medio, con la peña parda, y con passo
de Villa».
Ferrera, la AG 1766-03-24: «un pedazo de tierra inculta […] en la partida de la Ferrera»; JG 1793-08-17: «una heredad […] en la partida
de la Ferrera».
Fleixa, la JG 1785-01-09: «una heredad […] en la partida dha la Fleysa,
que linda […] por baxo con la Rambla».
Foies, les JG 17076-02-17: «otra heredad sita […] en la partida de les
foyes de las casas de Costur de arriba»; JG 1787-02-24: «seis jornales […] en la partida dha les Foyes».
Foieta, la AG 1770-02-11: «dos jornales de tierra […] sitos […] en la partida dha La foyeta».
Font del Collado, la JG 1785-03-08: «un pedazo de tierra huerta, y secano todo contiguo […] en la partida de la Fuente del Collado».
Font del Collado, camí de la JG 1782-06-09: «una heredad […] en la
partida dha el collado […] que linda con camino de la fuente del collado».
Fontanella, la AG 1759-05-08: «una heredad […] partida nombrada
La fontanella»; JG 1787-06-05: «una heredad […] en la partida de la
Fontanella de Costur»; JG 1790-09-16: «un jornal […] en la partida
de la Fontanella de las Masias de Costur de abaxo».
Forcall, el JG 1777-03-05: «una heredad, […] en la partida dha el Forcall que linda […] con el termino de la Villa de Lucena».
Forrellança la JG 1785-03-08: «la metad de una heredad […] en la partida de la foya rellanza».
Fossanxa, camí de la TPV. AG 1766-12-31: «camino de la Foya de Nasancha».
Fossanxa, la AG 1753-11-11: «en la partida dha La foyasancha,»; AG
1760-06-07: «una Viña sita en la foya nasancha»; AG 1762-10-18:
«un jornal de Viña […] en la partida nombrada La foya Sancha»; AG
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1768-05-29: «una heredad sita […] en la partida nombrada Lafoyanasancha»; AG 1769-08-27: «la metad de una heredad sita […] en
la partida nombrada La foya na sancha»; JG 1774-02-27: «la tercera
parte de una viña, y tierras â ella anexas, que esta sita […] en la partida dha La foyanasancha»; JG 1784-05-10: «un pedacito de tierra […]
en la partida de la foya Nasancha»; JG 1794-10-11: «una heredad […]
en la partida de la foya na sancha».
Font, camí de la (1) AG 1769-08-18: «una casa sita en […] partida de
las masadas altas de costur, que linda con el camino de la fuente, con
huerto de Sn Pedro Martir, y con dos vias publicas».
Font, camí de la (2) JG 1794-06-26: «un ferrechinal cituado en las Masias de Costur de abaxo, que linda con […] el camino de la fuente».
Foya de Salvador, la JG 1785-06-05: «un pedazo de tierra con olivos
dho la Foya de Salvador, que tambien es de el territorio de la expresada Masia [del Racó] que linda […] de un lado con las [tierras] de Juaquin Ruis, barranco de la fuente enmedio, y por el otro lado con camino vecinal».
Foya del Olivar, la AG 1774-04-21: «un bancal de tierra secano […] que
es el ultimo de la Foya del Olivar sito […] en la partida nombrada Costur»; AG 1774-11-14: «un pedazo de tierra secano […] en la partida
nombrada el collado de Costur, nombrado la Foya del Olivar»; JG
1775-06-10: «dos paradas de tierra panal […] en la foya del Olivar, que
estan en el territorio de la expresada Masia del Collado».
Foya del Uller, la AG 1759-01-11: «una heredad, […] nombrada la Oya
de Uller, que linda […] y con el camino de Villafames»; AG 1770-0228: «un vancal sito […] partida de la foya del Uller».
Foya de la Pedriza, la (actualment les Foies, vegeu l’entrada) AG 176412-02: «una heredad, sita […] en las Massadas de Costur, en la partida nombrada en ellas la Foya de la Pedriza con un Corral de Ganado,
que todo junto linda […] con las Casas de Costur»; AG 1780-08-06:
«otro pedazo de tierra […] en la partida dha en Costur la foya de la
Pedriza».
Foyeta de l’Aliaga, la JG 1784-01-01: «un pedazo de tierra […] en la
partida dha la foyeta de Aliaga»; JG 1785-10-09: «un bancal […] en
la partida dha la foya del Aliaga».
Foyeta del Alchepsar, la aG 1766-04-03: «tres jornales de tierra […]
en la partida del Collado de Costur dhos la Foyeta del Alchepsar».
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Foyeta dels Ullastres, la AG 1780-03-19: «tres jornales de tierra […] con
garroferas sitos […] en la partida nombrada la foyeta dels Ullastres».
Hort, bancal de l’ AG 1760-06-07: «una heredad nombrada el bancal
del Hort».
Horteta, l’ AG 1759-05-08: «una heredad […] partida nombrada La orteta».
Lloma, la AG 1759-01-11: «un pedazo del secano, sito en el mismo termino [l’Alcora] y partida dha la loma»; AG 1773-12-05: «un pedazo de tierra secano, sito […] en la partida nombrada en Costur la Lloma»; JG
1776-02-17: «una heredad sita […] en la partida de la Lloma».
Lloma de la Carrasca, la JG 1783-03-19: «treinta y dos jornales […] en
la partida dha de la lloma de la carrasca êo dels Perchets, que linda
por una parte […] por otra con pasada de Villa, y por la otra con Varranco de la Ollas».
Lloma dels Perxets, la JG 1783-03-19: «treinta y dos jornales […] en la
partida dha de la lloma de la carrasca êo dels Perchets, que linda por
una parte […] por otra con pasada de Villa, y por la otra con Varranco de la Ollas».
Llosa, el barranc de la AG 1762-01-11: «un pedazo de tierra inculta sito
[…] en la partida nombrada el Varranco de la Lossa, que linda con
dho Varranco».
Llosa, la AG 1762-01-11: «un pedazo de tierra inculta sito […] en la partida nombrada el Varranco de la Lossa»; JG 1790-09-02: «dos jornales […] en la partida del Barranco de la Llosa».
Llosa Blanca, la AG 1774-05-03: «doce jornales de tierra […] en la partida nombrada la Losa Blanca»; AG 1785-12-04: «la metad de una heredad […] en la partida nombrada la Llosa blanca en Costur».
Malladetes, les AG 1759-01-11: «un secano, […] nombrado Les malladetes»; JG 1787-09-19: «doce jornales […] en la partida del Barranco del Sabinar, que linda con […] con monte de Villa êo paso dho la
malladeta».
Mallols, els AG 1768-05-08: «un vancal sito […] partida nombrada els
mallols»; AG 1772-10-18: «un vancal cerca de la Valsa de Costur con
tres oliveras sito […] en la partida nombrada Els mallols».
Mallols, el bancal dels AG 1769-08-18: «un Vancal […] partida de costur nombrada el vancal dels mallols».
249

Josep Miquel Ribés

Mas d’Avall AG 1760-06-07:«massadas de abajo» i «masadas de
bajo»; AG 1766-02-08: «Una cassa sita […] en las Massadas vajas de
Costur»; AG 1767-06-08: «un vancal de huerta […] en la partida de
las huertas de las massadas de vajo de Costur, nombrada vulgarmente
el Vancal de la Perera, que linda […] y con la carrera»; AG 1772-1018: «un vancal […] en la partida de las masadas vaxas de Costur, […],
en el partido dho el pobet»; AG 1775-01-20: «dos almudes de tierra
huerta […] en la partida de las masadas vajas de Costur».
Mata, el bancal de la AG 1759-01-11: «un vancal sito en el mismo termino y partida nombrado el vancal de la mata».
Matamoros AG 1769-08-27: «un garroferal […] en la partida dha Matamoros en Costur»; JG 1784-12-19: «una heredad […] en la partida
de Matamoros de Costur».
Moledora, la JG 1774-02-27: «una heredad sita […] en la partida nombrada la moledora, que linda […] con la Rambla y con montes de Villa»; AG 1782-09-07: «un pedazo de tierra con garroferas […] en la
partida dha La moledora de la rambla».
Moleta, la JG 1782-06-09: «una heredad […] partida dha la ombria […]
que linda con paso, con la Moleta».
Molinera, camí de la (actualment, camí del Pla) AG 1775-05-21: «jornal
y medio de tierra […] con algunas garroferas en la partida nombrada el
bustal que linda […] con paso de Villa y con el camino de la Molinera».
Morrals, els AG 1760-06-07: «una heredad llamada els Morrals […]
que linda por todas partes con montes de Villa»; AG 1780-03-19: «la
metad de una heredad […] en la partida nombrada el Morral».
Murtier, el barranc del AG 1760-06-07: «una heredad en el barranco
del murtier, y povet».
Olivera de la Creu, l’ AG 1759-05-08: «una heredad huerta y secano,
sita en el mismo termino y partida dha La olivera de la creu, que linda […] con dos caminos».
Oliveretes, les AG 1760-06-07: «una heredad llamada les oliveretes
[…] que linda […] con la valsa roya y passo de villa»; AG 1772-10-18:
«la metad de un establecimiento, sito […] en la partida nombrada Les
oliveretes en Costur».
Olles, barranc de les AG 1759-03-28: «un garroferal […] que linda […]
con el Varranco de las Ollas»; AG 1774-09-25: «una heredad sita […]
en la partida nombrada el perchet que linda […] con el termino de Use250
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ras y con el Varranco de las Ollas»; JG 1783-03-19: «treinta y dos jornales […] en la partida dha de la lloma de la carrasca êo dels Perchets,
que linda por una parte […] por otra con pasada de Villa, y por la otra
con Varranco de la Ollas».
Ombria, bancal de la JG 1785-06-05: «un bancal de tierra parte huerta,
y lo restante secano dho de la Ombria que tambien es del territorio de
dha Masia [del Racó], que linda […] por el un lado con las [tierras] de
Joseph Ruis de Jayme, Bautista Nebot, barranco de la fuente de por
medio, […] cuyo bancal se divide de el de el enunciado Jayme Pallares, con siete hitas que hay plantadas en el ribaso de el arrimador».
Ombria, l’ (1) AG 1778-04-01: «dos bancales de tierra panal […] en las
Masadas de Costur en la Partida nombrada La ombria que lindan […]
con la casa de mi habitacion, […] con el camino de la masadas de abajo»; JG 1782-06-09: «una heredad […] partida dha la ombria […]
que linda con paso, con la Moleta».
Ombria, l’ (2) JG 1787-07-27: «una heredad sita en el termino de la expresada Villa de Alcora en la partida del perchet dha la ombria».
Ombrieta, l’ JG 1781-12-26: «un pedazo de tierra […] en la partida dha
la ombrieta».
Palafanga, camí de la (= camí de Vilafamés; actualment, camí del Covarxo) JG 1794-06-26: «un bancal vulgarmente nombrado del Planillar
[…] en las Masias de Costur de abaxo que linda con camino de la Palafanga».
Palafanga, la JG 1785-01-14: «tres jornales […] en la partida de la palafanga».
Parda, roca AG 1769-07-19: «una heredad […] en la partida de Costur
dha el Vilarroch, que linda […] con tierras mias propias nombradas la
escalonada del medio, con la peña parda, y con passo de Villa».
Perera, la AG 1759-05-08: «un vancal sito en el mismo termino y partida dha de la perera».
Pereretes, el bancal de les AG 1759-01-11: «un vancal huerta dho el vancal de les Pereretes» AG 1759-01-11: «vancal huerta dho el Vancal de
les Pereres»; AG 1767-06-08: «un vancal de huerta […] en la partida
de las huertas de las massadas de vajo de Costur, nombrada vulgarmente el Vancal de la Perera, que linda […] y con la carrera».
Perxet, el AG 1772-04-01: «una heredad […] en la partida dha el Perchet,
âl Varranco de Useras, que linda […] y con dho Varranco de Use251
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ras»; JG 1783-03-19: «treinta y dos jornales […] en la partida dha de la
lloma de la carrasca êo dels Perchets, que linda por una parte […] por
otra con pasada de Villa, y por la otra con Varranco de la Ollas»; JG
1787-07-27: «una heredad sita en el termino de la expresada Villa del
Alcora en la partida del perchet dha la ombria».
Pla, el JG 1774-02-27: «una heredad sita en el termino de dha Villa de
Alcora en la partida dha el llano de la Molinera, que linda con […] la
Rambla de la Viuda, y con montes de Villa»; JG 1776-02-17: «otra
heredad sita […] en la partida del Pla que linda con la Rambla».
Pla dels Morrals, el JG 1790-05-12: «La mitad de una heredad […] en
la partida del Pla dels Morrals».
Planillar, el AG 1759-01-11: «en la partida dha Costur, nombrada el planellar, que linda con camino de Villafames»; JG 1794-06-26: «un
bancal vulgarmente nombrado del Planillar […] en las Masias de Costur de abaxo que linda con camino de la Palafanga».
Pobet, el AG 1772-10-18: «un vancal sito […] en la partida de las masadas vaxas de Costur, […] con tres oliveras, en el partido dho el pobet».
Racó, el AG 1766-02-08: «un jornal de tierra plantado de oliveras […]
partida de raco de Costur»; AG 1770-12-22: «tres jornales de tierrra
con olivos, sitos […] en la partida dha el Raco»; JG 1781-09-30: «tres
jornales de tierra […] en la partida dha del Raco».
Racó, mas del AG 1758-02-10: «una Masada, sita en el termino de la Villa de Alcora en la partida vulgarmente nombrada Costur, y dha Masada, el mas del rincon»; JG 1785-06-05: «la mitad de una Casa Masia
dha el Mas de el Raco […] que linda con la otra mitad de Casa Masia,
y toda con sitios de esta herencia».
Rambla, la (vegeu: Viuda, rambla de la).
Redondo, bancal AG 1768-05-08: «un pedazo de tierra sito […] en la
partida de Costur nombrada la Selleta, â saberes, desde el Vancal redondo arriba».
Rel, camí AG 1766-10-26: «en la partida dha el collado de costur, que
linda con tierras de Joseph Bernat, con el camino real».
Roja, bassa AG 1760-06-07: «una heredad llamada les oliveretes […]
que linda […] con la valsa roya y passo de villa».
Roja, roca AG 1762-01-11: «un pedazo de tierra inculta […] âl Morron
de vovalar que […] linda […] con el Varranco de la soterraña, con la
peña roya, y monte de Villa».
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Rompudes, les (1) JG 1785-06-05: «un pedazo de tierra […] dho les
rompudes que tambien es de el territorio de dha Masia [del Racó]».
Rompudes, les (2) AG 1758-02-10: «partida nombrada las rompidas»; AG 1769-08-27: «quatro jonales de tierra secano […] sitos […]
en la partida nombrada les rompudes».
San Pedro Mártir, huerto de / heredad de (actualment, Plaça Major o
la Plaça) AG 1769-08-18: «una casa sita en […] partida de las masadas altas de costur, que linda con el camino de la fuente, con huerto
de Sn Pedro Martir, y con dos vias publicas»; JG 1777-08-15: «una
casa […] sita en las Masias dhas de Costur, que linda con heredad de
Sn Pedro Martir, y con Montes de Villa»; 1780-08-01: «una casa sita
[…] en las Masadas de arriva de Costur que linda […] con huerto de
Sn Pedro Martir».
Selleta, la AG 1762-10-18: «dos jornales de tierra […] partida nombrada
La selleta»; AG 1768-05-08: «un pedazo de tierra […] en la partida
de Costur nombrada la Selleta, â saberes, desde el Vancal redondo arriba»; JG 1790-05-12: «un jornal de tierra […] partida de la Selleta».
Selleta del Pinar, la JG 1785-04-03: «quatro jornales […] en la partida
de la Selleta de el pinar».
Serra, la AG 1768-05-08: «Un establecimiento […] partida de la Sierra,
que por todas partes linda con Montes de Villa»; AG 1780-05-15: «la
metad de una heredad […] en la partida nombrada la Serra».
Serrada, la AG 1772-04-01: «un vancal […] en la partida de Costur, vulgarmente nombrada La serrada, que linda […] con el Cabezo del Abrebador»; AG 1780-08-06: «un pedazo de tierra […] en la paritda dha
La Cerrada en Costur».
Serradeta, la AG 1759-05-08: «una heredad […] partida llamada la Serradeta»; JG 1781-12-26: «otra heredad […] en la partida de la Serradeta».
Servera, bancal de la JG 1782-06-09: «el bancal dho La servera sito
[…] en las Masias de costur de abaxo, linda con […] y con la carrera».
Sorts, les JG 1780-05-24: «una heredad […] en la partida les sorts, que
linda con la rambla, con el termino de la Villa de Useras».
Sotarranya, barranc de la AG 1762-01-11: «un pedazo de tierra inculta
[…] âl Morron de vovalar que […] linda […] con el Varranco de la soterraña, con la peña roya, y monte de Villa».
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Sotarranya, la TPV. AG 1770-05-20: «la metad de una heredad sita […]
en la partida nombrada La Soterraña de Costur, […] que linda […] y
con la cruz del Bobalar»; JG 1790-05-12: «una heredad […] partida
de la Sotarraña».
Tapasar, el AG 1760-06-07: «una heredad […] en la partida nombrada
costur con oliberas llamada el tapassar».
Tormo, el JG 1785-04-03: «dos jornales […] partida de el Tormo».
Useres, camí de les JG 1785-06-05: «un pedazo de tierra […] el territorio de dha Masia [del Racó], lindante […] [con] camino de Useras»;
Useras, varranco de (= Olles, barranc de les) TPV. AG 1772-04-01: «una
heredad […] en la partida dha el Perchet, âl Varranco de Useras, que
linda […] y con dho Varranco de Useras».
Varrancos, los AG 1759-05-08: «una heredad […] dha vulgarmente los
Varrancos».
Vilar-roig, el AG 1760-06-07: «una heredad llamada Vilaroch»; AG
1769-07-19: «una heredad […] en la partida de Costur dha el Vilarroch, que linda […] con tierras mias propias nombradas la escalonada
del medio, con la peña parda, y con passo de Villa».
Vilambou, el AG 1759-05-08: «una heredad […] llamada el Vilar del
bou»; AG 1765-01-06: «una heredad que ambos posehemos sita y
puesta […] en la partida nombrada Demirambou»; AG 1766-02-08:
«un secano sito […] en la partida dha en Costur el vilar del vou»; JG
1784-05-10: «un pedaxo de tierra […] en la partida de Vilalbou»; JG
1785-03-08: «una heredad […] en la partida Vilambou».
Villafames, camí de (=camí de la Palafanga; actualment, camí del Covarxo) AG 1759-01-11: «en la partida dha Costur, nombrada el planellar,
que linda con camino de Villafames», «una heredad, […] nombrada
la Oya de Uller, que linda […] con el camino de Villafames».
Villalongas, camino de los JG 1776-02-17: «La metad de una heredad
[…] partida de la peneta, que linda con […] con camino de los Villalongas».
Vinyassa, la AG 1759-05-08: «un secano plantado de garroferas, en la
partida dha la Viñaza»; AG 1766-02-08: «Un pedazo de tierra sito […]
en la partida de la Viñaza de Costur»; AG 1766-02-08: «un pedazo de
tierra sita en el mismo termino, en la partida de la Viñassa en Costur».
Viuda, rambla de la JG 1774-02-27: «una heredad sita en el termino de
dha Villa de Alcora en ella partida dha el llano de la Molinera, que lin254
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da con […] la Rambla de la Viuda, y con montes de Villa»; JG 177402-27: «una heredad sita […] en la partida nombrada la moledora, que
linda con […] con la Rambla y con montes de Villa»; JG 1776-02-17:
«otra heredad sita […] en la partida del Pla que linda con la Rambla”.
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Topònims fronterers
al massís de Penyagolosa
Enric Roncero Ventura
Universitat de València
El poblament al massís de Penyagolosa permet una infinitat de lectures.
Entre elles, la que es deriva d’una visió lingüística no és gens menyspreable: ens trobem a un territori on hi ha una doble frontera idiomàtica.
Per un costat, hi ha la frontera política entre els antics regnes de València i Aragó, amb les suggerents implicacions —un efecte a llarg termini— que l’aplicació perllongada de furs diferents van tindre sobre l’estructura del poblament.
Per altre costat, hi ha el límit lingüístic, ja al País Valencià, entre les
terres de parla catalana i castellana. Resseguint des del nord la frontera
occidental valenciana, és just al bell mig del massís de Penyagolosa on
s’inicia el tall que dona lloc a la dualitat lingüística de les terres valencianes: castellà a les terres interiors i català a les litorals o, més exactament,
castellà a ponent i català a llevant del territori.
No és debades la introducció d’aquesta distinció entre les dues fronteres del massís de Penyagolosa, ja que cadascuna d’elles ha determinat
diferents formes de poblament i, allò que és més interessant, de relació
social entre les terres de parla valenciana i aragonesa.
En altre lloc ja he esmentat que, en el cas de Penyagolosa, m’incline a
considerar el massís més com a una frontissa que no com a una frontera.
Les muntanyes, quan abasten una altura considerable, poden arribar a
constituir una barrera per a les poblacions veïnes. No és el cas de Penyagolosa: una alçada modesta i la proximitat a la mar han afavorit que el
massís haja actuat com a nexe del poblament que l’envolta.
Parle de poblament, millor que de poblacions. Abans dels processos
migratoris de la segona meitat del segle XX, l’estructura del poblament
en aquestes terres girava al voltant dels masos, repartits per tot el territori. El mas és ací la unitat autònoma d’habitatge, propera a les fonts, els
camps i les pastures, optimitzant l’explotació dels recursos naturals. La
població masovera ha arribat a superar els dos terços de la que es con257
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centrava als pobles, que venien a exercir un paper de centre de comerç i
relació dels masovers.
Així, als masos que envolten el massís de Penyagolosa i, més encara, als
que van resseguint la ratlla fronterera, és on es donava el major intercanvi
social —i, per tant, lingüístic— d’aquest territori fronterer.
Un fet cabdal, que cal afegir al mateix fet de l’existència de la frontera,
és que aquesta ve traçada físicament per un dels més importants passos
ramaders valencians, el pas reial d’Aragó.
A terres valencianes, els camins ramaders han sigut, durant molt de
temps, rutes que vertebraven el trànsit entre les terres altes i les planes
litorals. El motiu de la seua existència era, certament, assegurar el trànsit
de ramats, però això no desplaçava altres utilitats, que el veïnat trobava
ben fàcilment: els passos, els assagadors i les colades eren camins usats
per tot el món, i molts de camins reials —camins per a les persones— seguien de bon tros els passos ramaders.
El pas Reial d’Aragó no és una excepció: davalla des de les terres altes
aragoneses —la Serra de Gúdar— fins a les pastures litorals, a la Plana.
I en el seu trànsit des de Penyagolosa fins el Millars va resseguint els tossals més alterosos i només comença a perdre altura a les envistes del riu
mateix. És una veritable dorsal de l’interior valencià i dibuixa una nítida
ratlla entre les terres de parla valenciana i castellana: l’Alcalatén, a llevant,
i el Alto Mijares, a ponent.
A terres de parla castellana:
• El Puerto (Puertomingalvo)
• el Menguiser > Menguisser
• mas de Miravete
• cueva de Comelles
• Villahermosa – el Castillo de Villamalefa
• el Renovell
• mas de Llach
• les Ginebrisses
• cantal de Miquelet
• la Clocha
• Masico Llobet
• el Algezar
• el Regallet (barranc)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

casa Sellarda
el Vedat
el Espigolar (font)
mas de la Cambreta (el Castillo)
mas del Negre
mas de Montoliu (el Castillo)
mas de Fesol
el Lorencet
la Riera

Hi ha qui tenen com a origen un antropònim, hi ha qui provenen de
l’aragonès.
Als termes de parla valenciana:
• font de la Puerca
• maset del Surdo
• l’Espino
• la Penyica
• el Burguillar (o el Borguillo)
• font del Tejuelo
• el Pico
Estos són alguns dels topònims creuats. Tanmateix, esmentades les
excepcions, cal remarcar que la ratlla fronterera marca un canvi net dels
topònims en les dues llengües.
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Zootopònims de les comarques
del nord del País Valencià
Honorat Ros Pardo
Acadèmia Valenciana de la Llengua
El treball que presentem forma part d’un més ampli que es centra en l’estudi del Corpus toponímic valencià (CTV) de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua (2009)1 per a catalogar els topònims del País Valencià relacionats amb la fauna, amb el món animal, amb els noms dels animals, tant
dels silvestres propis del territori com dels domèstics, o amb derivacions
d’aquestes denominacions, que anomenem zootopònims.
De la intersecció entre els noms d’animals2 i els seus derivats, així com
els noms coŀlectius referits a animals i els llocs on abunden o habiten i
els topònims del CTV, ha esdevingut el conjunt de possibles zootopònims, que hem depurat constantment en considerar i analitzar diferents
aspectes etimològics i historicodocumentals, que fa que considerem els
resultats finals com a notes per a un catàleg.
Presentem una síntesi de la Proposta de Catàleg de Zootopònims referent a les Comarques del Nord (CN) del predomini lingüístic Valencià
(PLV), on s’inclouen les comarques tradicionals següents: els Ports de
Morella, l’Alt Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa, amb una referència final a les Terres de Penyagolosa.
L’objectiu és remarcar les peculiaritats zootoponímiques, respecte
a les generals del PLV, tant de la zona territorial Comarques del Nord
(CN), com de cadascuna de les cinc comarques, amb una referència final
a les Terres de Penyagolosa. Ens centrarem, per tant, en les exclusivitats
d’aquesta zona territorial.

1 Corpus Topinímic Valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2009.
2 Extrets del Catàleg dels vertebrats valencians (CVV) de la Conselleria de Territori
i Habitatge de la Generalitat Valenciana (2005), de les entrades referents a la zoologia
del Diccionari normatiu valencià de l’AVL i altres del món agropecuari.
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i Dades generals de zootopònims
del Corpus Toponímic Valencià
1 Zootopònims globals
1.1 Zootopònims per predominis lingüístics
La proposta Catàleg de Zootopònims del Corpus Toponímic Valencià
(CTV), inclou com a annexos dos llistats per predominis lingüístics:3
Predomini Lingüístic Valencià (PLV) i Predomini Lingüístic Castellà
(PLC). El resum de zootopònims és a hores d’ara el següent:
Predomini Lingüístic Valencià (PLV)

1480 (59 %)

Predomini Lingüístic Castellà (PLC)

1025 (41 %)

Zootopònims totals del CTV

2505 (100%)

1.2 Zootopònims del PLV per zones comarcals4
Zootopònims del PLV

1480 (100%)

Comarques del Nord

679 (42%)

Terres del Túria–Xúquer

312 (20%)

Comarques centrals

470 (30%)

Comarques del sud
Compartits

127 (8%)
105

3 Pel que fa als predominis lingüístics Valencià (PLV) o Castellà (PLC) seguim els
establerts per la Llei d’Ús i Ensentament del Valencià.
4 Pel que fa a les Comarques seguim les que estableix el Lllibre blanc de l’ús del valencià, I. Enquesta general sobre la situació social del Valencià de l’AVL (2004), que reagrupem en quatre zones comarcals: Les Comarques del Nord (CN): els Ports, l’Alt
Maestrat, el Baix Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta i laPlana Baixa; Les Comarques
del Túria i Xúquer (TX): el Camp de Morvedre, el Camp del Túria, l’Horta de València,
la Ribera Alta i la Ribera Baixa; Les Comarques Centrals (CC): l’Alcoià, el Comtat, la
Costera, la Marina Alta, la Marina Baixa, la Safor, la Vall d’Albaida i Les Comarques
del Sud (CS): l’Alacantí, el Baix Vinalopó, així com dels municipis valencianoparlants
de l’Alt Vinalopó i del Vinalopó Mitjà (VM).
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D’entrada es fa palesa la rellevància de les Comarques del Nord respecte
al nombre de zootopònims: són el 42 % del zootopònims totals del PLV
i el 27 % del total del Catàleg. Ho analitzarem detalladament pel que fa
al major nombre de generadors i prioritzant l’estudi dels elements exclusius de les Comarques del Nord.

II Comparatives entre el predomini
lingúístic valencià i les comarques del nord.
Dades generals
1 Generadors de zootopònims
1.1 Animals de refència
PLV

CN

Animals de referència

191

119

Aus

89

50

Mamífers

53

38

Invertebrats

29

17

Amfibis

3

2

Peixos

11

8

Rèptils

6

4

En el PLV Els zootopònims de referència estan relacionats amb 191 noms
d’animals, sent els més abundants les aus (amb el 40 %), seguides dels
mamífers (amb el 28 %) i els invertebrats (15 %), siguent la resta el 9 %.
En les CN hi ha lemes de 119 animals, que són el 63 % del total del PLV.
Els percentatges per tipus d’animals són bàsicament coincidents amb els
generals del PLV, amb un major percentatge en CN en:
• les aus amb el el 42 % front al 40 % en PLV;
• els mamífers amb el 32 % front al 28 % en PLV.
Solament els invertebrats de CN minven un punt respecte als del PLV
(14 % i 15 % respectivament).
Ja veurem que dels 119 lemes animals de les Comarques del Nord, hi
ha un total de 58 generadors exclusius.
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1.2 Noms coŀlectius i llocs d’activitat faunística
Cal considerar, a més del noms dels animals, que hi ha lemes generadors
de zootopònims que es referixen o aŀludixen a animals.
1.2.1 Predomini Lingüístic Valencià
En el balanç general del PLV:
• hi ha 3 noms coŀlectius bèsties, ramada i manada, que generen 6
zootopònims.
• 17 referents a activitats faunístiques que genen 172 zootopònims:
relacionsts a activitats o accions:
• de les abelles: colmenar, eixam i seguer.
• relacionats amb els diferents ramats: abeurador, assegador,
bovalar, gamella, paridera, rebolcador i sester.
• I llocs de resguard: niu, cau, covilar i catxapera.
Els noms de lloc generen un total de 172 zootopònims, siguent els sis
majors generadors: bovalar (35), cau (30), assagador (22), paridera (17),
colmenar (13) i niu (10). Veurem quins d’ells són exclusius de CN i quins
allí són els minoritaris.
1.2.2 Comarques del Nord
En el balanç general de CN, des de 16 lemes es generen un total de 81 zootopònims:
• Els tres coŀlectius són exclusius de les CN:
• Ramada: Camí del Corral de Ramada (Sant Rafel del Riu),
Corral de Ramada (Sant Rafel del Riu), lo Corral de Ramada (Sant Rafel del Riu) i Malesa del Corral de Ramada (Sant
Rafel del Riu).
• Bésties: Barranc de les Bèsties (Borriol).
• Manada: Coll de Manada (la Pobla de Benifassà).
• Els 13 noms de lloc on habita la fauna estan presents en 75 zootopònims i són exclusius de la CN:
• Catxapera: la Catxapera (Alcalà de Xivert).
• Gamella: Bassot de la Gamella (Borriol).5
5 Però hi ha un zootopònim en la Zona Nord del PLC: Pozo de la Gamella (Algimia de Almonacid).
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Si comparem amb el rànquig de majoritaris del PLV amb els de CN:
també és el majoritari bovalar (34 % en CN i el 20 % del total del PLV),
seguit de cau (13 % en CN i: el 17 % del total), assagador (11 % de CN i el
13 % en PLV) i de paridera (el 9 % en CN i el 10 % del total). Queden fora
del rànquing general colmenar (que en CN ocupa el lloc huité) i niu (que
en les CN és el nové):
1.3 Resum de generdors i de zootopònims
1.3.1 Generadors i zootopònims del PLV
PLV Tipus de generadors de zootopònims
Originaris

Noms

Variants

Zootopònims

Aus

89

63

541

Mamífers

53

71

537

Invertebrats

29

30

161

Peixos

11

4

41

Rèptils

6

3

27

Amfibis

3

4

19

191

175

1326

3

3

6

Llocs / Activitat

17

17

174

Total generadors

211

195

1595

Total animals
Coŀlectius

Compartits
Total

-26
211

195

1480

Els noms d’animals (191) o derivats d’ells (175) generen un total de 1326
zootopònims; tres noms coŀlectius generen 6 zootopònims i 17 referents
a llocs on actuen els animals o activitats que realitzen (no derivats del
nom de l’animal) generen 174 zootopònims. Tenim per tant un total de 211
lemes faunístics i 195 derivats, que generen un total de 1506 zootopònims.
D’ells hi ha 25 zootopònims on es compartixen dos generadors (Cau de
les Raboses). El balanç final és de 1480 zootopònims:
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• 1326 tenen relació amb el nom d’un animal o derivats d’ell (el 89 %).
• 174 tenen com a referents faunístics el nom de llocs on habiten o
realitzen una activitat (12 %).
• 6 zootopònims s’originen per noms coŀlectius (1,42 %).
• 26 zootopònims simultàniament fan referència a un lloc o
activitat i a un tipus d’animal (1, 76 %).
Els generadors de més zootopònims són: les aus amb el 37 %, els mamífers amb el 36 %, els noms de lloc faunístic amb el 12 %. Ho compararem, amb les dades pròpies de la zona CN i les de dels comarques que
l’intregren.
1.3.2 Generadors i zootopònims del CN
CN Generadors i topònims
119 noms d’animal i derivats d’ells, 3 noms coŀlectius i 13 llocs
on actuen, generen 679 zootopònims diferents
50 aus

262 zootopònims

38 mamífers

268 zootopònims

17 invertebrats

76 zootopònims

2 amfibis, 8 peixos i 4 rèptils

29 zootopònims

3 coŀlectius i 13 llocs

81 zootopònims
compartits: 37

Total generadors: 135

716 - 37 compartits: 679

Si comparem els zootopònims que cada tipus d’animal genera en PLV i
CN resulta:
• mentre que els mamífers ocupen el segon lloc en PLV (36 %) en
CN són els majoritaris (poc més del 39 %).
• els lemes de les aus pasen al segon lloc en CN (amb un poc menys
del 39 %) front al 37 % del PLV.
• El invertebrats continuen en el tercer lloc amb el mateix percentatge (11 %).
• i la resta de lemes animals en el PLV generen el 12 % de zootopònims i el 4 % en CN.
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Pel que fa als generats per coŀlectiu i llocs faunístics, són en PLV el
12 % i en CN el 14 %.
Veurem si es mantenen els percentages generals de la zona CN en les
diferents comarques que l’integren.

III Dades generals específiques de les
comarques del nord
Com hem assenyalat les Comarques del Nord (CN) inclou el conjunt
de les comarques tradicionals següents: els Ports, l’Alt Maestrat, el Baix
Maestrat, l’Alcalatén, la Plana Alta i la Plana Baixa.
1 Topònims majors
Encara que els topònims majors s’han estudiat molt, les referències etimològiques a la fauna han sigut discutides. Malgrat tot, ens atrevim a
deixar en la proposta del catàleg de zootopònims els noms del municipis
de Castell de Cabres i Cervera del Maestrat6 respecte als quals anotem
diferents consideracions i possibles desambiguacions:
1.1 Castell de Cabres
Joan Coromines, en l’Onomasticon Cataloniae,7 assenyala respecte a Castell de Cabres: «paratge on pasturen les cabres, vora un castell» i «castellot només accessible a les cabres o ruïnes que només elles freqüenten».
2.1 Cervera del Maestrat
Joan Coromines, en l’Onomasticon Cataloniae, assenyala respecte del
nom cervaria: «Terra de cervos, lloc on abunden els cervos, derivat de
cervus».
El DCVB, pel que fa a l’etimologia del nom del municipi, assenyala: «probablement del llatí cervărĭa, ‘terra de cérvols’. No és aquesta
l’opinió de Balari Orig. 45 ss., qui afirma que Cervera procedeix d’un llatí
6 Olocau del Rei l’hem estudiat en el PLC, Comarques del Nord PLC. Compartim
l’etimologia defensada per Carme Barceló en Noms aràbics de lloc (Alzira, 2010): Olocau procedix de l’àrab al-‘uqāb, ‘lloc on coven les àguiles’. Per tant, queda inclòs en el
catàleg com a zootopònim.
7 Joan Coromines, Onomasticon Cataloniae, vol. 3 (Barcelona: Curial, 1997), p. 313.

267

Honorat Ros

*cervărĭa de significació orogràfica, de la mateixa arrel de cervix, ‘bescoll’; es funda per a aquesta suposició en el fet d’estar moltes localitats de
nom Cervera situades en pujols semicirculars o bé prop de l’estret o coll
d’alguna península (com és el cas del Cervera rossellonès); però ni es veu
clara la relació dels pujols semicirculars amb la cervix, ni es comprèn que
un derivat de cervix resultàs cervaria i no *cervīcaria».
Tot i amb això, l’escut del municipi fa palesa la lectura popular del topònim: inclou-hi dos cérvols.
2 Noms d’animals i derivats
Dels 119 lemes d’animals (nom de l’animals i derivats):
• Hi ha 58 que s’integren directament el zootopònims. Així d’abella: Mas d’Abella (la Pobla de Benifassà); de segall: Tossal del Segall.
Generen un total de 220 zootopònims.
• Un total de 120 derivats que formen part de zootopònims. Així
els variants d’abella estan integrats en 12 zootopònims: abelles
(3):, abeller (2), abellar (2), abelatjar (1), abellarets (3) abellers (1).
Generen un total de 396 zootyopònims.
Volem remarcar la pluralitat estilística dels derivats, com característica
d’estes comarques (ho assenyalem en negreta), per la qual cosa hi haurà
més generadors exclusius que en la resta de zones comarcals. Els ordenem per la major quantitat de topònims que generen:
Llop (7), lloba (1), llops (2), llobet (1), llobera (5), llobatera (2), llobateres
(2), cantallops (7), cantalobos (2). Total: 29.
Àguila (8), àliga (4), aguilona (3), àguiles (3), aguilera (5), aguilar (3) i
[Olocau] (1). Total: 27.
Cérvol (3), cervo (4), cervera (7), cerveres (3), servera (6), cervereta (1),
cervell (2). Total: 26.
Cabra (3), cabres (7), cabrit, cabrella, cabrida (2), cabrideta, cabrer (4),
cabrera (3), cabreres (1) i cabreros (1). Total: 24.
Colom (3), coloma (3), coloms (2), colomines (1), colomer (8), colomera
(2), colomers (1). Total: 20.
Rabosa (12), rabosera (2), raboser (3), raboseres (2).19.
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Palom (2), palomo (2), paloma (3), palomita (2), palomos (5), palomet
(1), palomar (2). Total: 17.
Abella (2), abelles (3), abeller (2), abellar (2), abelatjar (1), abellarets (3)
abellers (1). Total: 14.
Bou (10), bous (1), bouets (1), pelabous (1), corribou (1). Total: 14.
Conill (6), conilla (1), conillet (2), coniller (1), conillera (1), conejera (1).
Total: 12.
Gat (3), gats (4), gata (1), gatín (1), matagats (1). Total: 10.
Porc (4), porcs (1), porquereta (2), porcella (2). Total: 9.
Vaca (2), vaques (3), vaquer (1), vaquera (3). Total: 9.
Picossa (8). Total: 8.
Cavall (4), cavalls (2), cavalleries (1). Total: 7.
Corb (6), corbera (1). Total: 7.
Cuquello (6), cantacucos (1). Total: 7.
Grill (2), grilla (2), grills (1), grillera (2). Total: 7.
Buitre (2), buitrera (3), buitreres (1). Total: 6.
Caragol (2), caragola (3), caragols (1). Total: 6.
Cogullada (5), cogullades (1). Total: 6.
Gallina (3), gall (1), gallino (1), matagallàs (1). Total: 6.
Perdiguer (4), perdiguera (2). Total: 6.
Rata (5), espanta-rates (1). Total: 6.
Cucala (5).
Lleó (2), montlleó (3). Total: 5.
Mascarell (3), mascareis (1), mascarells (1). Total: 5.
Mosquerí (5).
Polit (4), polita (1). Total: 5.
Burra (2), burrero (2). Total: 4.
Matxos (3), matxero (1). Total: 4.
Mussol (3), mussolera (1). Total: 4.
Oronetes (4).
Pato (3), patos (1). Total: 4.
Perdiu (1), perdigó (3). Total: 4.
Sapo (3), mata-sapos (1). Total: 4.
Teixidor (1), teixidores (3). Total: 4.
Aranyer (1), aranyós (2). Total: 3.
Assor (3).
Cuc (1), cucs (1), cucanyo (1). Total: 3.
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Estornés (3).
Gossa (2), gos negre (1). Total: 3.
Mosca (2), moscalló (1). Total: 3.
Mosquit (1), mosquits (1), mosquita (1). Total: 3.
Peixo (1), peixera (2). Total: 3.
Polla: polla rosa (2), polles roses (1). Total: 3.
Cigaler (2).
Crebalòs (2).
Formiga (1), formigosa (1). Total: 2.
Garsa (2).
Gavilan (1), gavilana (1). Total: 2.
Gavina (2).
Gralla (1), gralles (1). Total: 2.
Granota (1), granotera (1). Total: 2.
Jabalí (1), jabalins (1). Total: 2.
Miloca (2).
Motxo (2).
Pajarillos (1), pajarín (1). Total: 2.
Perdigona (2).
Poll (1), pollosa (1). Total: 2.
Pollo (2), Total: 2.
Rossí (1), monrossí (1). Total: 2.
Samaruc (2).
Talponar (2).
Truja (2), Toro (1), toret (1). Total: 2.
Xoto (1), xotos (1). Total: 2.
Amb un únic topònim: abugot, andraca, assor, boqueró, carbo, cotorra, drac,
mostela, mostí, oca, pagre, pixon, rossegadors, segall, seglar, sépies, truita i
turcassos.
3 Generadors exclusius de les comarques del nord
3.1 Generadors exclusius
Hi ha un total de 62 generadors, exclusius de les CN: Lemes animals 58,
de coŀlectius 3 i un de llocs on habite. Són els següents.
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• Dels invertebrats: abugot, cigaler i sèpies. I variants com moscalló
i pollosa.
• Dels peixos: boqueró, pagre, peixo, samaruc i truites. I variants com
peixera.
• D’amfíbis: Variants com granotera i mata-sapos.
• Dels rèptils: drac i andraca.
• De les aus: abellarets, aranyer, aranyós, assor, carbo, cotorra, crebalòs,
cucala, cucanyo, estornés, garsa, gavina, miloca, mosquerí, oca, oronetes, perdigó, picossa, pixon, polit i turcassos. I variants com: gallino,
pajarín, picossa, pollo, matagallàs.
• Dels mamífers: cervell, esquiroles, gorrís, jabalí, mardà, marta, mostela, mostí, motxo, perdigona, rossegadors, rossí, segall, seglar, truja i
xoto. I variants com cabrida, corribou, espanta-rates, monrossí, talponar.
• Coŀlectius: bèsties, manada i ramada.
• Llocs: catxapera.
3.2 Animals generadors exclusius
Els noms genèric de l’animal i variant d’ells que són generadors exclusius de zootopònims de les Comarques del Nord són un total de 60, els
següents:
Abellaret (diminutiu d’abellar) > Abellar. Lloc on estan els bucs d’abelles (DNV). Conjunt de ruscs d’abelles. Etim.: del llatí apĭcŭlāre,
mat. sign. (DCVB) Dos topònims: barranc dels Abellarets (Xert) i camí
dels Abellarets (Bell-lloc).
Abugot m. 1. Abella mascle (Solsona, Sta. Col. de Q., Pla d’Urgell, Maestrat, Cast.); 2. Insecte lepidòpter (Pla d’Urgell, Os de Balaguer). Etim.:
d’abegot, per assimilació (DCVB). Un topònim: camí dels Abugots (Atzeneta del Maestrat).
Andraca D’Andragó. Un topònim: Cocó d’Andraca (Traiguera).
Anguiles Peix teleosti (Anguilla anguilla), de vint a setanta centímetres
de llargària, àpode, de pell esvarosa i carn comestible, que remunta
els corrents d’aigua dolça, però que penetra en el mar per criar. Dos
topònims: Cova de les Anguiles (Llucena) i Toll de les Anguiles (Llucena). Però d’Anguila en Riba-roja de Túria (3).
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Aranyer m. inv. Au (Tichodroma muraria) d’uns tretze cm, de cos grisenc, ales arredonides, rogenques i negrenques, bec llarg, que s’enfila
caminant per les parets dels penya-segats buscant aràcnids i insectes
en els clevills de les roques (DCVB). Pela-roques (DNV). Un topònim: l’Aranyer (Suera).
Aranyós Lloc d’aranyes o referent a l’aranyer (?) Un topònim: Reguer
de l’Aranyós (Suera).
Assor Azor en castellà. Castellanització: masculí [Accipiter gentilis] astor, falcó perdiguer reg. Tres topònims: Barranc de l’Assor (Vistabella
del Maestrat), el Pou de l’Assor (Xodos) i Molí de l’Assor (Vistabella
del Maestrat).8
Boqueró. Aladroc Peix (Engraulis encrasicholus) de poca grandària, amb
el dors blavós, els flancs platejats i el morro prominent, que es pesca
en grans quantitats per a consumir-lo fresc o per a fer anxoves. Un topònim: el Boqueró (la Pobla Tornesa).
Borreguet De borrec: Animal de llana d’un a dos anys. Un topònim:
Mas del Borreguet (Albocàsser).
Cabrida RAM. Cabra femella abans de complir l’any. Un topònim: Font
d’en Cabrit (Culla).
Cabrit OOL./RAM. Cria de la cabra. Dos topònims: la Cabrida (la Mata)
i Mas de la Cabrida (Catí).
Capó AVIC. Pollastre castrat de menut per a afavorir-ne l’engreix, destinat especialment a l’alimentació humana. Capons rostits. Mas de Capó
(la Serra d’en Garcerà).
Carbo Podria referir-se al Cormorant Carbo o al Phalacrocorax Carbo
del que Wikipedia assenyala: Phalacrocorax (del grec φαλακρος [falakros], ‘calb’, i κοραξ [Korax], ‘corb’) és un gènere de aus suliforme
de la família Phalacrocoracidae conegudes vulgarment com corbs marins. Són aus aquàtiques que capturen peixos capbussant sota l’aigua.
Hi ha un zootopònims: Barranc del Carbo (Vistabella del Maestrat).
Cervell m. (diminutiu de cérvol). No es referència ni en el DNV ni en el
DCVB. Un topònim: roca del Cervell (Vistabella del Maestrat).
8 Assor l’hem inclós malgrat puga tindre plena raó Jesús Bernat Agut en Entre Penyagolosa y el Montlleó, que en parlar dels zootopònims trampa assenyala. Sembla, doncs,
que més que no en l’au cal pensar en un arabisme assor, ‘mur’, construcció que omple
topònims tan nostrats com Almassora.
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Cervo De cérvol; lo Cervo (Santa Magdalena de Polpís), el Racó del Cervo (Cabanes), Morral del Cervo (Culla) i Serra del Cervo (Benassal).
Cigaler m. Cau o amagatall de la cigala. Respon la cigala de son cigalé, cançó pop. (ap. Milà Rom. 398). Los Cigalers: nom d’una partida de terra
que hi havia en el terme de Les Borges del Camp. En la partida de terra
anomenada los cigalés, doc. a. 1709 (arx. parr., Borges del C.) (DCVB)
Dos topònims: el Cigaler i platja del Cigaler (Benicàssim).
Corribou (1). De Bou.: corre+ bou. Un topònim: el Corribou (Albocàsser).
Cotorra ORNIT. Au prensora americana, semblant al papagall però més
menuda, amb les galtes cobertes de ploma i d’un color predominantment verd. Un topònim: Mas de Cotorra (la Vall d’Alba).
Crebalòs > trencaossos (trencalós) m. inv. Au (Gypaëtus barbatus) de 100 a
110 centímetres de llargària i quasi tres metres d’envergadura, de color
blanc rogenc al cap, amb una ratlla negra des de cada ull fins al bec, que
s’alimenta de carronya, especialment pell i ossos (DNV). Dos topònims: roca del Crebalòs (Culla) i morral Crebalòs (la Pobla de Benifassà).
Cucala f. Ocell de la família dels còrvids, espècies Corvus corax i Corvus
corone (Empordà, Vallès, Val., Mall., Men.) (DCVB). Au (Corvus corone) de plomatge de color negre amb brillantor metàŀlica en el coll
i en el dors, bec fort i potes nues (DNV). Cinc topònims: aljub de la
Cucala, camí de la Cucala, cingle de la Cucala, la Cucala, mas de la Cucala (Borriol).
Cucanyo De Cuca: m. Cuclillo, ave cuculiforme de unos 30 cm de longitud, con el plumaje castaño o gris, las patas cortas, la cabeza grande y el pico grueso, que pone sus huevos en los nidos de otras aves, el
cuco se alimenta de insectos.(DRAE) (?) Un topònim: Caseta del Cucanyo (Llucena).
Drac m. Animal fabulós que se sol representar amb la figura d’una serp
corpulenta proveïda de potes i d’ales, molt feroç i amb capacitat per a
llançar foc per la boca. La llegenda de sant Jordi i el drac. Un drac alat
(DNV). Un topònim: toll d’en Drac (Portell de Morella).
Esquiroles Esquirol; mamífer rosegador (Sciurus sp) de pelatge generalment rogenc en el llom i blanc en el ventre, de cua llarga i molt peluda,
i cames posteriors fortes que els permeten botar d’arbre en arbre. Tres
topònims: Les Esquiroles (Traiguera), Camí de les Esquiroles (Traiguera), Barranc de les Esquiroles (Traiguera).
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Estornés m. (derivat d’estornell) > estornell. Au (Sturnus vulgaris) d’uns
21 centímetres de llargària, de plomatge negre amb reflexos verdosos
i rogencs i pigallat de blanc, que vola en grans estols i viu tant en el
camp com en la ciutat (DNV). Tres topònims: barranc dels Estornés,
camí dels Estornés i els Estornés (la Torre d’en Doménec).
Gavina ORNIT. Au palmípeda marina (Larus ridibundus), d’uns 38 centímetres de llargària, de plomatge generalment blanc, grisenc en el dors i
amb taques negres en les ales, que s’alimenta de peixos. Dos topònims:
Roca de la Gavina (Vinaròs) i Volta de Gavina (Culla).
Garsa ORNIT. Au (Pica pica) de color negre iridescent, llevat del ventre i la zona mitjana de les ales, que són de color blanc. Dos topònims:
Font de la Garsa (Alcalà de Xivert) Rambla de la Font de la Garsa (Alcalà de Xivert).
Gorrís ZOOL./RAM. Porc menut. Un topònim: Cingle de Gorrís (Benicàssim).
Granotera.
Jabalí Porc senglar. m. ZOOL. Mamífer artiodàctil paquiderm (Sus scrofa), del qual prové probablement el porc domèstic, amb el morro truncat, mòbil i ben desenrotllat, orelles sempre teses, de pèl espés i fort
de color gris o negre, i claus grans i ixents en els mascles. Un topònim:
Camí del Jabalí (Nules).
Llobet De llop. Un topònim: Foia del Mas de Llobet (Vilafranca).
Mardà m. 1. Mascle de l’ovella destinat a la procreació (Massalcoreig,
Ribera d’Ebre, Baix Aragó, Val., Mall., Men.); 2. Mascle de llavor de
la cabra (Tortosa, Vall de Gallinera, Pego, Sanet) (DCVB). Un topònim: Cova dels Mardans (Culla).9
Marta Mamífer carnívor (Martes martes), d’uns cinquanta centímetres
de llargària, de cap menut, morro agut, potes curtes i cua llarga, que té
un pèl molt espés i extraordinàriament suau. Cinc topònims: Barranc
de la Marta (Vistabella del Maestrat), el Pla de la Marta (la Pobla de
Benifassà), Font de Marta (Vallibona), les Valls de Marta (Vallibona),
Mas de Marta (Vallibona).
Matagallàs De gat. Un topònim: Collet del Matagallàs (Culla).
9 Però a Alboraia i Meliana hi ha el topònim Massamardà: Denominació composta de manzal ‘hostal, estatge’ derivat de l’àrab manzil ‘assentament’ de l’arrel aràbica
näzala ‘instalar-se’ i el nom d’animal mardà, variant de marrà.
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Mata-sapos De mata+ sapo. Un topònim: Cova de Mata-sapos (Artana).
Miloca f. Au (Aegolius funereus) d’uns 25 centímetres de llarg, amb les
parts superiors de color bru i les inferiors blanquinoses, que habita en
les muntanyes elevades (DNV). Dos topònims: font de la Miloca (Llucena) i roca de la Miloca (Culla).
Mostela ZOOL. Mamífer (Mustela nivalis) amb el cap allargat, potes curtes, rogenc i blanquinós, molt actiu durant la nit i que es nodrix de mamífers molt més grans que ell. Un topònim: Mostela (Catí).
Mosquerí > mosquera f. Ocell de la família dels motacíŀlids, espècie Motacilla rubecula, que s’alimenta principalment de mosques (BDC, x,
81) (DCVB). Cinc topònims: caseta del Mosquerí (l’Alcora, Llucena),
el Capoll del Mosquerí (Figueroles, Llucena), foia del Mas del Mosquerí (Llucena), font del Mosquerí (Llucena), mas de Mosquerí (les Coves
de Vinromà, Llucena).
Mostí (variant de mastí) > mastí m. 1. Raça de gos gran i robust, d’orelles
penjants i ossos massissos, que és un exceŀlent guardià per al ramat.
Mastí dels Pirineus. 2. Gos d’esta raça (DNV). Casta de gos robust,
de pèl curt, utilitzat com a exceŀlent guardià de la casa o del bestiar
(DCVB). Un topònim: mas de Mostí (Culla).
Motxo RAM. Sense banyes. Dos topònims: Barranc del Motxo (Llucena)
i Roca del Motxo (Vilar de Canes).
Oca Au palmípeda (Anser anser), d’uns noranta centímetres de llargària,
domesticable, de plomatge gris cendrós amb les parts inferiors blanques, de potes rosades, pròpia del nord d’Europa, d’on a l’hivern sol
emigrar als països temperats, i de la qual s’aprofita la carn, el fetge i les
plomes. Un topònim: Foia de l’Oca (Culla).
Oronetes > oroneta f. 1. Au (Hirundo rustica) d’uns quinze centímetres
des del cap a l’extremitat de la cua, bec negre i curt, front i barba rojos,
cos negre blavós per damunt i blanc per davall, ales punxegudes i cua
llarga i notablement forcada. 2. Peix (Cheilopogon heterurus, Hirundichthys rondeletii i Exocoetus volitans) de cos fusiforme, amb les aletes pectorals i, en alguns casos les ventrals, molt desenrotllades, que
li permeten saltar fora de l’aigua i volar planant (DNV). Quatre topònims: la bassa de les Oronetes i camí de la Bassa de les Oronetes al Mas
d’Apoŀlinari (Vilafamés) i roques de les Oronetes i mas de les Oronetes
(Culla). Les oronetes les hem comptat com a aus, però en el topònim
bassa de les Oronetes podria tindre com a referent el peix.
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Pagre m. Peix teleosti (Sparus pagrus), de color rogenc, rosat i platejat, de
carn molt apreciada (DNV). Un topònim: roquetes del Pagre (Orpesa).
Peixera Lloc de la mar o d’un rius on abunda el pei i és fácil de pescar-hi
(DCVB) Dos topònims: la Peixera (les Coves de Vinromà) i Ullal de
la Peixera (Traiguera).
Peixo Peix. Un topònim: lo Mas del Peixo (Sant Rafel del Riu).
Perdigana Perdiu jove. Un topònim: Mas de la Perdigana (la Serra d’en
Galceran).
Perdigó ZOOL. Pollet de la perdiu. El Perdigó (les Coves de Vinromà),
Fonteta del Perdigó (Vistabella del Maestrat) i Mas del Perdigó (les Coves de Vinromà).
Perdigona Segons el DCVB: Perdigona adj. Cabra perdigona: la cabra
que té el pèl blanc, roig i negre (Alcoi). No confondre amb perdigana
que és Perdiu jove. (DNV). Dos topònims: La Perdigona (Cervera del
Maestrat) i Camí de la Perdigona (Cervera del Maestrat).
Picossa Que té pic. Dos topònims: la Picossa (Cervera del Maestrat, Culla, Llucena, Vistabella del Maestrat) i la Picossa de la Mançanera (Llucena).
Pixon Del castellà pichón. Un topònim: Mas del Pixon (la Pobla de Benifassà).
Espanta-rates Espantar+rata. Un topònim: Espanta-rates (Sant Rafel
del Riu).
Rossegador m. ZOOL. Mamífer de l’orde dels rosegadors.10 Cova dels
Rossegadors (la Pobla de Benifassà).
Rossí Cavall vell, decadent i de poc de vigor per al treball. Dos topònims: Escala del Rossí (Castelló de la Plana) i Carrerassa de Monrossí
(Torreblanca).
Samaruc m. Peix ciprinodontiforme (Valencia hispanica), de cos comprimit i alt en la regió caudal, molt menut, de color marró verdós, els
mascles amb línies verticals fosques en la mitat posterior del cos, amb
escates grans, sense línia lateral i una sola aleta dorsal, que habita en les
aigües salobroses o dolces pròximes a la mar (DNV). Dos topònims:
bassot del Samaruc i casa del Samaruc (Llucena).

10 L’anotem ací, malgrat que en la Trobada de Xèrica un estudiós de la zona ens feu
la pregunta: No vindrà del verb arrosssegar?
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Segall m. i f. Animal jove de bestiar cabrum (DNV). Nadó de la cabra
ja desmamat però que no ha acabat la seva creixença (DCVB). Un topònim: Tossal del Segall (Vilafamés).
Seglar. Senglar Mamífer artiodàctil paquiderm (Sus scrofa), del qual
prové probablement el porc domèstic, amb el morro truncat, mòbil i
ben desenrotllat, orelles sempre teses, de pèl espés i fort de color gris
o negre, i claus grans i ixents en els mascles. Un topònim: Corral de
Seglar (Betxí).
Sépia f. Moŀlusc cefalòpode decàpode (Sepia officinalis), de color gris
verdós amb el dors negre, de cos oval i dos expansions contràctils amb
una closca interna calcària i ampla, que posseïx ventoses, una glàndula de tinta i es mimetitza amb el fons, molt apreciat com a aliment
(DNV). Un topònim: coveta de les Sépies (Peníscola).
Talponar Lloc on habiten talpons. Mamífer rosegador (Pitymys duodecimcostatus), de morro arredonit i cua curta. Dos topònims: el Talponar (Almenara) i Camí del Talponar (Almenara).
Toret De Toro. Mas de Toret (la Vall d’Alba).
Truita f. Peix de la família dels salmònids, de l’espècie Salmo fario, que
habita en els rius i llacs de muntanya, es fa de 15 fins a 40 cm de llarg
i és comestible i molt saborós (pir-or., or., occ.) (DCVB). Peix teleosti d’aigua dolça (Salmo trutta), de cos allargat, dents desenvolupades,
coloració variable i carn comestible molt apreciada (DNV). Un topònim: rambla de les Truites (Castellfort, Portell de Morella, Vilafranca).
Truja f. Porca (DNV). Femella del porc destinada a criar (DCVB). Dos
topònims: coveta de la Truja i barranc de la Coveta de la Truja (les Coves de Vinromà).
Turcàs m. Tudó (Vall de Barravés, Maestrat, Llucena). Etim.: del cast.
torcaz, mat. sign., amb la vocal canviada en u per analogia de turc,
del qual ha estat turcàs interpretat vulgarment com a augmentatiu
(DCVB). Un topònim: barranc del Turcàs (Portell de Morella).
Xoto. Xot ZOOL. Cabrit des del seu naixement fins que deixa de mamar.
Dos topònims: lo Forat del Xoto (Xert), Roca dels Xotos (Vilafranca).
3.3 Compendi de zootopònims originats per animals exclusius
3.3.1 Invertebrats:
• Camí dels Abugots (Atzeneta del Maestrat).
• Barranc de l’Aranyat (la Mata).
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• Platja del Cigaler (Benicàssim).
• Coveta de les Sépies (Peníscola).
3.3.2. Amfíbis:
• Cova de Mata-sapos (Artana).
• la Granotera (Nules).
3.3.3 Rèptils
• Toll d’en Drac (Portell de Morella).
• Cocó d’Andraca (Traiguera).
3.3.4 Peixos
• Cova de les Anguiles (Llucena) i Toll de les Anguiles (Llucena).
• el Boqueró (la Pobla Tornesa).
• lo Mas del Peixo (Sant Rafel del Riu).
• Roquetes del Pagre (Orpesa).
• Bassot del Samaruc i Casa del Samaruc (Llucena).
• Rambla de les Truites (Castellfort, Portell de Morella, Vilafranca).
3.3.5 Aus
• l’Aranyer (Llucena).
• l’Aranyós i Reguer de l’Aranyós (Suera).
• Barranc de l’Assor (Vistabella del Maestrat) el Pou de l’Assor (Xodos) i Molí de l’Assor (Vistabella del Maestrat).
• Mas de Capó (la Serra d’en Galceran).
• Morral Crebalòs (la Pobla de Benifassà) i Roca del Crebalòs (Culla).
• Cucala (Borriol), la Cucala (Borriol), Aljub de la Cucala (Borrio),
Camí de la Cucala (Borriol), Cingle de la Cucala (Borriol) i Mas de
la Cucala (Borriol).
• Caseta del Cucanyo (Llucena).
• els Estornés (la Torre d’en Doménec), Coveta Barranc dels Estornés
i Camí dels Estornés (la Torre d’en Doménec).
• Roca de la Gavina (Vinaròs), la Roca de la Gavina (Vinaròs) i Volta de Gavina (Culla).
• la Bassa de les Oronetes (Vilafamés), Camí de la Bassa de les Oronetes al Mas d’Apoŀlinari (Vilafamés), Mas de les Oronetes i Roques
de les Oronetes (Culla).
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• Font de la Miloca (Llucena) i Roca de la Miloca (Culla).
• Caseta del Mosquerí (l’Alcora, Llucena), el Capoll del Mosquerí (Figueroles, Llucena),.
• Foia del Mas del Mosquerí, Font del Mosquerí (Llucena).
• i Mas de Mosquerí (les Coves de Vinromà, Llucena).
• Foia de l’Oca (Culla).
• Mas de la Perdigana (la Serra d’en Galceran).
• el Perdigó (les Coves de Vinromà), Fonteta del Perdigó (Vistabella
del Maestrat) i.
• Mas del Perdigó (les Coves de Vinromà).
• la Perdigona (Cervera del Maestrat) i Camí de la Perdigona (Cervera del Maestrat).
• Barranc del Turcàs (Portell de Morella).
• Matagallàs (Torreblanca).
3.3.6 Mamífers
• Mas del Borreguet (Albocàsser).
• la Cabrida (la Mata) i Mas de la Cabrida (Catí).
• Font d’en Cabrit (Culla).
• el Cervell (Vistabella del Maestrat) i Roca del Cervell (Vistabella
del Maestrat).
• lo Cervo (Santa Magdalena de Polpís), el Racó del Cervo (Cabanes),
Morral del Cervo (Culla) i Serra del Cervo (Benassal).
• Les Esquiroles (Traiguera), Camí de les Esquiroles (Traiguera), Barranc de les Esquiroles (Traiguera).
• Cingle de Gorrís (Benicàssim) i Foia del Mas de Llobet (Vilafranca).
• Camí del Jabalí (Nules).
• Cova dels Mardans (Culla).
• Barranc de la Marta (Vistabella del Maestrat), el Pla de la Marta (la
Pobla de Benifassà), Font de Marta (Vallibona), les Valls de Marta
(Vallibona), Mas de Marta (Vallibona).
• Mostela (Catí).
• Mas de Mostí (Culla).
• Barranc del Motxo (Llucena) i Roca del Motxo (Vilar de Canes).
• la Perdigona (Cervera del Maestrat), Camí de la Perdigona (Cervera del Maestrat).
• Cova dels Rossegadors (la Pobla de Benifassà).
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• Escala del Rossí (Castelló de la Plana) i Carrerassa de Monrossí
(Torreblanca).
• Tossal del Segall (Vilafamés).
• Corral de Seglar (Betxí).
• Coveta de la Truja (les Coves de Vinromà).
• lo Forat del Xoto (Xert), Roca dels Xotos (Vilafranca).
• el Corribou (Albocàsser).
• Espanta-rates (Sant Rafel del Riu).
• Carrerassa de Monrossí (Torreblanca).
• el Talponar (Almenara) i Camí del Talponar (Almenara).
• Mas de Toret (la Vall d’Alba).
3.4 Altres generadors exclusius
Bésties Segons el DNV: bèstia (o béstia) [béstia] 1. f. Animal irracional,
especialment els quadrúpedes de càrrega. Un topònim: Barranc de
les Bèsties (Borriol).
Manada Segons el DNV: manada2 [manáða] 1. f. ZOOL. Conjunt d’animals de la mateixa espècie que van junts, especialment d’animals salvatges. Un topònim: Coll de Manada (la Pobla de Benifassà).
Ramada Segons el DNV: ramada2 [ramáða] f. RAM. Ramat gran. Quatre
topònims: Ramada Corral de Ramada (Sant Rafel del Riu), lo Corral
de Ramada (Sant Rafel del Riu), Malesa del Corral de Ramada (Sant
Rafel del Riu) i Camí del Corral de Ramada (Sant Rafel del Riu).

4 Els zooantropònims de CN
4.1 Els generadors més nombrosos
Els zooantropònims més abundants són els següents:
• Cabra (2), cabres (4), cabrit (1), cabrer (1), cabrera (2), cabreros (1).
Total: 11.
• Llop (2), llobet (1), cantallops (5), llobatera (1) i cantalobos (1). Total: 10.
• Cérvol (1), cervera (6), cerveres (1), servera (1). Total: 9.
• Bou (7), pelabous (1). Total: 8.
• Colom (2), colomer (1), colomera (1), colomines (1). Total: 5.
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4.1.1 Municipia on s’ubiquen.
S’assenyalen els zooantropònims més nombrosos i entre parèntesis el
nombre de topònims i els municipis on s’ubiquen:
• Cervera (6) (Cervera del Maestrat, la Jana, la Serra d’en Galceran,
Sant Rafel del Riu [2], Càlig, Sant Mateu) i Cervera del Maestrat
(topònim major).
• Cabres (4) (la Vall d’Uixó, Nules, Moncofa i Tirig) i Castell de
Cabres (topònim major).
• Cantallops (5) (Ares del Maestrat [2], Benicàssim [2], Torre d’en
Besora, Alfondeguilla).
• Bou (7) (l’Alcora, Cinctores, Llucena, Vilanova d’Alcolea [2], la
Vall d’Alba i Vila-real).
• Puça (4) (Alcalà de Xivert [2], Santa Magdalena de Polpis, Llucena).
• Aguilar (3) (la Mata [2], Morella).
• Capblanc (3) (Alcalà de Xibert [2], Vinarós).
• Marta (3) (Vallibona).
• Moltó (3) (Benicàssim, Catí, Vallibona).
• Cabra (2) (la Tolodella [2]).
• Caragol (2) (Benicàssim [2]).
• Colom (2) (Peníscola, Vilafranca).
• Conill (2) (Benicarló, Catí, Llucena).
• Falcó (2) (Albocàsser, Castellfort).
• Lleó (2) (Benafigos, Onda).
• Mascarell (2) (Betxí, Nules).
• Porcs (2) (Borriol [2]).
• Rata (2) (la Vall d’Alba, Llucena).

5 Estudi de les comarques de la zona CN
Comarques del Nord (CN): els Ports (P), l’Alt Maestrat (AM), el Baix
Maestrat (BM), l’Alcalatén (An), Plana Alta (PA) i Plana Baixa (PB).
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1 Mapa de zootopònims per comarques

Es centrarem en la referència a les exclusivitats comarcals.
2 Els Ports
Zootopònims: 82
Generadors: 40
Animals o derivats: 36
Animals més abundants: cabra (8), àguila (5), llop (5), cervol (4), corb (3).
Llocs: seguera (1), assagador (1) i bovalar (1).
Exclusius:
• Aranyat (La Mata); Barranc de l’Aranyat (Morella).
• Drac (Portell de Morella).
• Grallera (Sorita).
• Truites (Castellfort).
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• Turcàs (Portell de Morella).
Quasi exclusius:
• Picossa (Cinctorres, Culla, Llucena i Vistabella).
• Eixam (Cinctorres, Castelló de Rugat, Aielo de Rugat).
• Turcàs (Portell de Morella); Turcassos (Ontinyent).
• Jabalí (Vallibona, Nules).
• Cerdana (Castellfort i Fontanars dels Alforins).
• Llobatera (Cinctorres, Portell de Morella, la Mata, Borriol i Catí).
• Seguera (Vallibona, Xert, Torres Torres i Algímia d’Alfara).
3 L’Alt Maestrat
Zootopònims: 182
Generadors:
• Animals: 66
Llocs: 9
Animals més abundants: colom (6), rabosa (6), buitre (5), cabra (5), corbo
(5), vaca (5), abella (4), cuquello (3), picossa (3) i palom (3).
Exclusius:
• Borreguet: Mas del Borreguet (Albocàsser).
• Cabrit: Font d’en Cabrit (Culla).
• Llobet: Foia del Mas de Llobet (Vilafranca).
• Corribou: el Corribou (Albocàsser).
• Matagats: Matagats (Torreblanca).
• Mostí: Mas de Mostí (Culla).
• Mostela: Mostela (Catí).
Quasi exclusius:
• Mardans: Cova dels Mardans (Culla).11
4 El Baix Maestrat
Zootopònims: 186
Generadors:
• Animals: 59
• Llocs: 6
11 Però Massmardà (Alboraia).
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Més abundants:
• cérvol (23), àguila (6), abella (4), bou (3), conill (3) i puça (3).
Exclusius:
• Peixo: lo Mas del Peixo (Sant Rafel del Riu).
• Aguilona: Camí de l’Aguilona (Xert), Font de l’Aguilona (Xert) i
Mas de l’Aguilona (Xert).
• Perdigona: la Perdigona (Cervera del Maestrat) i Camí de la Perdigona (Cervera del Maestrat).
• Perdiguera: la Perdiguera (Cervera del Maestrat, Sant Jordi) i Camí
de la Perdiguera (Cervera del Maestrat).
• Esquiroles: les Esquiroles (Traiguera), Barranc de les Esquiroles
(Traiguera) i Camí de les Esquiroles (Traiguera).
• Pixon: Mas del Pixon (la Pobla de Benifassà).
• Andraca: Cocó d’Andraca (Traiguera).
• Sépia: Coveta de les Sépies (Peníscola).
5 L’Alcalatén
Zootopònims: 135
Generadors:
• Animals: 58
• Llocs: 4
Més abundants: àguila (9), conill (8), rabosa (8), caragol (6), llop (6), gat
(5), mosquerí (5), i estornés (3).
Exclusius:
• Anguiles: Cova de les Anguiles (Llucena) i Toll de les Anguiles (Llucena).
• Abugot: Camí dels Abugots (Atzeneta del Maestrat).
• Cervell: el Cervell (Vistabella del Maestrat).
• Porcella: Caseta de la Porcella (Atzeneta del Maestrat i la Porcella
(Atzeneta del Maestrat).
• Aranyer: l’Aranyer (Llucena).
• Assor: Barranc de l’Assor (Vistabella del Maestrat), Molí de l’Assor
(Vistabella del Maestrat) i el Pou de l’Assor (Xodos).
• Carbo: Barranc del Carbo (Vistabella del Maestrat).
• Cucanyo: Caseta del Cucanyo (Llucena).
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• Samaruc: Bassot del Samaruc (Llucena) i Casa del Samaruc (Llucena).
• Rabosa: Cova de la Rabosa (Llucena).
6 La Plana Alta
Zootopònims: 134
Generadors:
• Animals generadors: 61
Animals més abundants: rabosa (7), caragol (6), cucala (5), llop (5), colom
(4), conill (3) i estornés (3).
Llocs / Accions: 8
Animals exclusius:
• Cucala: Cucala (Borriol), la Cucala (Borriol), Aljub de la Cucala
(Borriol), Camí de la Cucala (Borriol), Cingle de la Cucala (Borriol) i Mas de la Cucala (Borriol).
• Estornés: els Estornés (la Torre d’en Doménec), Barranc dels Estornés (la Torre d’en Doménec) i Camí dels Estornés (la Torre d’en
Doménec).
• Cotorra: Mas de Cotorra (la Vall d’Alba).
• Formigosa: la Formigosa (Vilanova d’Alcolea) i el Mas de Leandre
Cotorra (la Vall d’Alba).
• Gallino: Mas de Gallino (la Vall d’Alba).
• Perdigana: Mas de la Perdigana (la Serra d’en Galceran).
• Boqueró: el Boqueró (la Pobla Tornesa).
• Cigaler: el Cigaler (Benicàssim) i Platja del Cigaler (Benicàssim).
• Pagre: Roquetes del Pagre (Orpesa).
• Segall: Tossal del Segall (Vilafamés).
• Toret: Mas de Toret (la Vall d’Alba).
• Cavalleries: les Cavalleries (Torreblanca).
• Rossí / Monrossí: Escala del Rossí (Castelló de la Plana) i Carrerassa de Monrossí (Torreblanca).
• Gorrís: Cingle de Gorrís (Benicàssim).
• Porquereta: la Porquereta (la Pobla Tornesa) i Barranc de la Porquereta (la Pobla Tornesa).
• Truja: Barranc de la Coveta de la Truja (les Coves de Vinromà i
Coveta de la Truja (les Coves de Vinromà).
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Coŀlectiu exclusiu:
• Bèsties: Barranc de les Bèsties (Borriol).
Lloc exclusius:
• Gamella: Bassot de la Gamella (Borriol).
7 La Plana Baixa
Zootopònims: 122
Generadors
• Animals: 44.
• Més abundants: llop (9), cabrera (8), cavall (6), mascarell (6), asseit
(5), àguila (5), bou (4), roget (4).
Llocs: 7.
Més abundants: bovalar (8), cau (3), colmenar (2).
Exclusius:
• Merlota: la Merlota (Onda) i el Camí de la Merlota (Onda).
• Pajarillos: Pajarillos (Alcudia de Veo).
• Talponar: el Talponar (Almenara) i Camí del Talponar (Almenara).
• Teixidores: les Teixidores (Betxí), Camí de les Teixidores (Betxí) i
Pou de les Teixidores (Betxí).
• Aranyós: l’Aranyós (Suera) i Reguer de l’Aranyós (Suera).
Quasi exclusius:
• Abella: Mas d’Abella (la Pobla de Benifassà), Ombries del Mas
d’Abella (la Pobla de Benifassà), Roca de l’Abella (Llucena), Font
de l’Abella (Serra) i Puntal de l’Abella (Segart).
• Abellar: Regall de l’Abellar (Onda), Camí del Regall de l’Abellar
(Onda) i Barranc de l’Abellar (Alcoi).
• Jabalí: Camí del Jabalí (Nules) i Basseta dels Jabalins (Vallibona).
• Mascarell: Mascarell (Nules), els Mascarells (Albocàsser), l’Horta
de Mascarell (Nules) i Secà de Mascarell (Nules).
8 Exclusius compartits entre comarques
8.1 L’Alcalatén i l’Alt Maestrat
• De Miloca: Font de la Miloca (Llucena) i Roca de la Miloca (Culla).
• De Motxo: Barranc del Motxo (Llucena) i Roca del Motxo (Vilar
de Canes).
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8.2 L’Alcalatén i la Plana Alta
• De Mosquerí: Caseta del Mosquerí (l’Alcora, Llucena), el Capoll del
Mosquerí (Figueroles, Llucena), Foia del Mas del Mosquerí (Llucena), Font del Mosquerí (Llucena) i Mas de Mosquerí (les Coves de
Vinromà, Llucena).
• De Perdigó: el Perdigó (les Coves de Vinromà), Fonteta del Perdigó
(Vistabella del Maestrat) i Mas del Perdigó (les Coves de Vinromà).
8.3 L’Alt Maestrat i i el Baix Maestrat
• De Gavina: Roca de la Gavina (Vinaròs) i Volta de Gavina (Culla).
• De Crebalòs: Morral Crebalaòs (la Pobla de Benifassà) i Roca del
Crebalòs (Culla).
8.4 L’Alt Maestrat i la Plana Alta
• D’Oroneta: la Bassa de les Oronetes (Vilafamés), Camí de la Bassa
de les Oronetes al Mas d’Apoŀlinari (Vilafamés) i Roques de les Oronetes i Mas de les Oronetes (Culla).
8.5 La Plana Alta i el Baix Maestrat
• De Peixera: la Peixera (les Coves de Vinromà) i Ullal de la Peixera (Traiguera).

5 Terres de Penyagolosa
1 Zootopònims per municipis
Terres de Penyagolosa

Zootopònims

L’Alcora

11

Atzeneta del Maestrat

11

Benafigos

3

Costur

2

Figueroles

1

Llucena

79

Les Useres

3

Vistabella del Maestrat

26
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Terres de Penyagolosa

Zootopònims

Xodos

7

Villahermosa del Riu

20

Benassal

11

Culla

65

La Torre d’en Besora

7

Vilar de Canes

9

Vilafamés

7

Total de zootopònims

261

2 Zootopònims exclusius de les terres de Penyagolosa
Invertebrats
• Abugot: Camí dels Abugots (Atzeneta del Maestrat).
Peixos
• Samaruc: Bassot del Samaruc (Llucena) i Casa del Samaruc (Llucena).
Aus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abellarets: els Abellarets (Xodos).
Aranyer: l’Aranyer (Llucena).
Assor: Molí de l’Assor (Vistabella del Maestrat).
Carbo: Barranc del Carbo (Vistabella del Maestrat).
Crebalòs: Roca del Crebalòs (Culla) i Morral Crebalòs (la Pobla de
Benifassà).
Cucanyo: Caseta del Cucanyo (Llucena).
Gavil: Casa del Gavilan (Llucena) i Pouet de la Gavilana (Llucena).
Miloca: Roca de la Miloca (Culla) CN, Font de la Miloca (Llucena).
Mosquerí: Caseta del Mosquerí (Llucena), el Capoll del Mosquerí
(Figueroles, Llucena) i Foia del Mas del Mosquerí (Llucena).
Oca: Foia de l’Oca (Culla).
Oroneta: Roques de les Oronetes (Culla), Bassa de les Oronetes (Vilafamés), Camí de la Bassa de les Oronetes al Mas d’Apoŀlinari (Vilafamés), Mas de les Oronetes (Culla) i Roques de les Oronetes (Culla).
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• Picossa: la Picossa (Cervera del Maestrat, Culla, Llucena, Vistabella del Maestrat), la Picossa de la Mançanera (Llucena), Roca de
la Picossa (Culla), Assagador de la Picossa (Culla), Barranc de la
Picossa (Cinctorres), Cingle de la Picossa (Cinctorres) i Cova de la
Picossa (Llucena).
• Perdigona: Camí de la Perdigona (Cervera del Maestrat) i la Perdigona (Cervera del Maestrat).
• Polit: el Polit (Cabanes, Vilafamés).
Mamífers
• Mardà: Cova dels Mardans (Culla).
• Cervell: Roca del Cervell (Vistabella del Maestrat).
• Marta: Barranc de la Marta (Vistabella del Maestrat).
• Mostí: Mas de Mostí (Culla).
• Perro: Tossal del Perro (Llucena).
• Porcella: Caseta de la Porcella (Atzeneta del Maestrat) i la Porcella
(Atzeneta del Maestrat).
• Rabós: Cau Rabós (Llucena).
Lloc

• Segall: Tossal del Segall (Vilafamés).

Coŀlectius
• Segall: Tossal del Segall (Vilafamés).
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Fredes i Penyagolosa: reflexions sobre
una sèrie de mapes excursionistes
Vicenç M. Rosselló i Verger
Societat d’Onomàstica / Universitat de València
Fa vint-i-cinc anys organitzàrem un Mestratge —l’únic que es va anomenar així, entre Emili Casanova i el que us parla— que va durar dos cursos,
dedicat a la toponomàstica catalana. Fet i fet, hi desfilaren tots els entesos
dels Països Catalans en 335 hores de classe. Els Materials corresponents
foren publicats en dos grossos volums el 1995. Teníem consciència que
els trenta-vuit inscrits i els vuitanta-tres professors fèiem un gran servei
al país en què se’ns havien avançat alguns mapes excursionistes.
Justament, l’excursionisme català fundà el Centre excursionista, el
1876; setanta anys després (1946), a partir de la Colla del Sol arrancaria
el Centre Excursionista Valencià, ara malauradament difunt. El Centre
Excursionista de Castelló, amb Carles Salvador (1955) prendria una volada que no s’ha extingit. No oblidem que Salvador Llobet pertanyia a
l’Agrupació excursionista de Granollers.

Presentació dels mapes
Editorial / autor

Escala

Any

Topònims / Km 2

Alpina

1/40.000

1984

1,1

Óscar Arnau

1/20.000

2001

3,05

El Tossal

1/30.000

2009

4,16

Alpina / Roncero

1/40.000

1999

3,81

Reproduïts a

1/26.666 i 1/36.364

El Tossal

1/25.000

2010

8,08

Analitzarem l’aspecte toponomàstic de cinc exemples —només una
mostra dels que han eixit— de diversos mapes topogràfics a escala de291
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tallada entre 1/40.000 i 1/20.000 que es refereixen a contrades properes
del Maestrat i de l’Alcalatén.1
Per començar, es tracta de la guia excursionista i turística, bilingüe, de
l’Editorial Alpina, fundada pel geògraf Salvador Llobet (1908-1991), i titulada Els Ports (1984), amb l’encartament d’un mapa en colors a escala
d’1/40.000 que conté isohipses de 20 m d’equidistància.
El segon mapa topogràfic s’encapçala com a Sector central de la Tinença de Benifassà. És el resultat d’un assaig primigeni d’Óscar Arnau, dirigit pel professor Josep E. Pardo de l’Escola de Topografia de la Universitat Politècnica de València, el 2001, a escala d’1/20.000: per tant és el
més detallat. Crec que se’n feu una tirada molt reduïda ad usum delphini.
En deriva un tercer mapa i guia excursionista, editats per El Tossal
Cartografies —que s’hi ha especialitzat amb èxit merescut—, signat pel
mateix Óscar Arnau i titulat La Tinença de Benifassà, la Vall del Cervol.
Com que abasta un territori més ampli, va a una escala inferior, 1/30.000,
però conserva l’equidistància de corbes de nivell a 20 m. Renuncia a les
tintes hipsomètriques.
L’altre domini repassat en aquest comentari pertany al Parc natural de
Penyagolosa, més prop d’ací on estem predicant, i correspon a un simpàtic llibret d’Enric Roncero, Penyagolosa: paisatges del sostre d’un país (València, Tàndem, 1999) que manlleva dos cartogrames acolorits a l’Editorial Alpina, reproduïts a escales d’1/26.666 i 1/36.364.
El sisè mapa duu per capçalera Vistabella del Maestrat i ha estat editat
també per El Tossal (2010), en aquest a escala d’1/25.000, dins una sèrie
meritòria i ben abundosa.
He agafat una mostra dels dos territoris de 14,4 km2 en el cas de Fredes
i de 13,1 km2, en el de Penyagolosa, ambdós montuosos i poc poblats. En
concret són limitats per les quadrícules UTM x = 4507/4511; y = 759/763
i 44558/44600, y = 724/727, respectivament. La capacitat del mapa d’admetre topònims depèn de l’escala: a 1/20.000 (1 km = 5 cm), 1 km2 ocupa
25 cm2; a 1/40.000 (1 km = 2,5 cm), 1 km2 ocupa només 6,25 cm2.

1 No crec que el País Valencià calgui dividir-lo en més de trenta comarques —arqueològiques i inútils per a efectes administratius—; tot al més, entre deu i dotze.
L’Alcalatén és un fòssil. Qui se’n recorda?
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Comparança
Podem comprovar que tota la sèrie arrenca del Mapa Topográfico Nacional a escala d’1/50.000, completat i esmenat, tasca que tots hem maldat
per acomplir. Tanmateix, els fulls valencians del mapa oficial trigaren
molt a eixir impresos: la majoria, al període 1937-1939 —i alguns, després
de la guerra civil—. I no són cap prodigi de fidelitat, sobretot lingüística, com tots sabem.
Entre 25 cm2 i 5 cm2 hi ha molta diferència de possible contingut toponomàstic; per això, les densitats osciŀlen entre 1 i 8 noms / km2. Un repertori i un arxiu actualitzat. En parlarem després.

Qüestions plantejades
No es tracta només de fer propaganda dels mapes excursionistes —que
tenen una missió fonamental de fixar i perpetuar la nomenclatura paisatgística—, sinó de proposar alguns temes de resolució més urgent.
1. L’exhaustivitat no és possible: caldria anar a l’escala 1/100
o… 1/1! La minuciositat o abundància exigeixen, almenys, tres
informadors,2 però els semiòlegs diuen que la lectura del mapa és
compromesa per l’excés d’informació. Un mapa topogràfic (que ja
conté hidrografia, relleu, vies de comunicació i habitatges) no es
pot carregar amb la toponímia, amb el patrimoni cultural (etnològic, arqueològic, històric), amb el tresor geobotànic, espeleològic,
esportiu… A voi, l’ardua sentenza! L’espai disponible, és un criteri?
2. La interferència de llengües és pròpia del País Valencià i peculiar dels mapes analitzats. A banda del dialectalisme que ens fa registrar Mas de Trencaaladres (valencià, la resta de catalans solem
dir arades, inclosos els nord-occidentals). Per tramuntana, no hi
ha problemes, però, per ponent tenim l’aragonès amb un status
relativament consolidat. Comencem per el Pico (1.815 m) que no
és «el sostre del País Valencià» ja que el paper correspon al Cerro Calderón / Alto de las Barracas (1.837 m). No hi ha cap nadiu

2 En Jesús Bernat, recopilador toponímic de molts fulls dels mapes d’El Tossal, en
té desenes.
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3.

4.

5.

6.

que diga el Penyagolosa (o Peñagolosa):3 el costum excursionista
tal volta obeeixi a un implícit pico. Afegim-hi, al seu redol, el Puntal, la Banyadera, el Corralico, els Miquelos, el Rodesnal[r], el Tejuelo
[Rebeig], el Solano…4 No és gaire estrany que ensopeguem amb
híbrids com la font de l’Esquilador, el Racó del Ciego, Mas de(l)
Pichón, resolt amb transcripcions diverses, cap de correcta: Pixon,
Pixón, Pichon (MTN).
Els cultismes s’han infiltrat en determinats topònims, probablement implantats per excursionistes urbanites. No crec que els nadius diguen Barranc Obscur o Oscur / Pinar Obscur (Fosc?), ni
Falda del Pico, ni Ermitori de Sant Joan, ni Tallafocs.
El tractament dels vulgarismes —o dialectalismes de grau ínfim—
també planteja problemes: els Alvencs, font del Pleit, els Tramusseros.
Dins el camp estrictament ortogràfic, observem que els genèrics i
els articles —caldria esbrinar l’oportunitat de consignar-los sempre o en casos determinats— haurien d’anar amb minúscula. Hi
ha de tot… Havem d’escriure mas de Ben(h)ages o transigir amb
la qüestió dels cognoms oficialitzats o vulgaritzats: Abad / Abat,
Bosch / Bosc; Cháfer / Jàfer, Farreras / Ferreres…
Actualisme versus arcaisme. El Clot d’en Poma —si és viu el propietari— potser que canvie de nom quan l’herete un fill o l’adquireixi un comprador; ca l’Antoni pot esdevenir cal Miquel; s’Hospitalet es transforma en s’Espitalet…
*

*

*

La nostra feina no és l’etimològica, ni les conjectures lingüístiques,
sinó recollir el que resta, viu o documentat, testificar i —en tot cas—
interpretar.

3 Hi insisteix Vicent Pitarch a Penyagolosa fascinant, de nom venerable (Benicarló,
Onada, 2017).
4 No oblidem que a Sant Joan de Penyagolosa hi acudeixen les processons rogatives des d’El Puerto (Mingalvo), de territori aragonès.
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Apèndix 1. Fredes (14,4 km2): coincidències
MTN 1/50
(1931-1933)

Alpina 1/40
(1984)

Óscar Arnau 1/20
(2001)

El Tossal 1/30
(2009)

M. de Navarro

Mas de Navarro

Mas de Navarro

Mas de Pichon

Mas del Pixon

(Mas) de Pixón

Maset del Pixón

Arroyo de
Trencaladre

M. de Trencaladres Mas de
Trencaladres

Mas de
Trencaladres

Fredes

Fredes

Fredes

Fredes

∆ Fredes 1235

∆ Fredes 1234

∆ Fredes 1234

Mas de Colletet

M. del Colleteta

Mas del Colletà

Mas del Colletà

Mas Nou

M. Nou

Mas Nou

Mas Nou

M. de la Mina

Mas de la Mina

Mas de la Mina

∆ Montgo 1164

Moleta del Monjo
1162

Moleta del Monjo
1162

Mongó

Teuleria
Mas de Chiles

Barranco de
Teulati

La Teuleria

M. de Xiles

Mas d’Argiles

Mas d’Argiles

Cap de la Serra
(x2)

Cap de la Serra

Cap de la Serra

Bc. del Teulati

Bc. (del Teulati)

Barranc (del
Teulatí)

Urb.

Colònia Europa

Colònia Europa

Font del Teix

Font del Teix

29 topònims més

46 topònims més

Font
F. de la Roca
11 topònims més
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Apèndix 2. Penyagolosa (13,1 km2): coincidències
MTN 1/50
(1949)

San Juan de Peñagolosa

Alpina 1/40 – Roncero
(1999)

El Tossal 1/25
(2010)

el Rebollar

el Rebollar

el Rodesnar

el Rodesnal

el Planàs

el Planàs

Sant Joan de Penyagolosa Ermitori de Sant Joan
la Foieta Voltada

la Foieta Voltada

les Saleres
Forat de l’Aigua

Forat de l’Aigua

els Ullals

Ullals de l’Esquilador

Font de l’Esquilador
Barranc de l’Avellanar

[Bc.] de l’Avellanar

Barranc d’Antona

Bc. de l’Antona

la Carbonera

la Carbonera

el Rebeig

el Rebeig

Barranc Oscur

Barranc Obscur

Pinar Oscur

Pinar Obscur

el Portellàs

el Portellàs

∆ Penyagolosa 1814

∆ el Pico 1815

F. del Tejuelo

Font del Tejuelo

la Caldª.

la Calderassa

la Roca Roja

Roques Roges

Toxal de Fraga

Tossal de Fraga

Tossal de Fraga

Ventisquero de Fraga

les Crebades de Fraga

Crebada del Tossal de
Fraga

la Casica del Bosque

(La Casica) del Bosquel

Cantal de Miquelet

Cantal de Miquelet

La Antona

∆ Peñagolosa 1814

Avenc de l’Ombria
el Corralico
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MTN 1/50
(1949)
Mas de los Chiquetes

13 topònims més

Alpina 1/40 – Roncero
(1999)

El Tossal 1/25
(2010)

Mas de Benages

Mas de Benages Vell

Pou de les Xiquetes

Pou (del Mas) de les
Xiquetes

∆ el Morronet Roig

∆ el Morronet Roig

Cingles de Marcén

∆ Cingles de Marcén

Fuente del Linar

Fuente del Linar

Fuente de la Camala

Fuente de la Camala

Lloma Belart

Lloma de Belart

la Banyadera

la Banyadera

Mas de Benages Nou

Mas de Benages Nou

Font de la Rabassa

Font de la Rabassa

Font del Pleit

Font del Pleit

Mas de Sanaüja

Mas de Sanaüja

la Camala

la Camala

el Renovell

el Renovell

50 topònims més

106 topònims més
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De Penyagolosa al Sénia.
La toponímia àrab
a les comarques històriques
del Maestrat i els Ports1
Vicent Royo Pérez
Universitat Rovira i Virgili / Centre d’Estudis del Maestrat

1 Introducció
Entre el 711 i el 726, aproximadament, dirigents musulmans procedents
del nord d’Àfrica ocupen quasi tota la península Ibèrica i una part del sud
de França. Amb això, es posa fi a la història del regne visigot de Toledo
i naix al-Àndalus. Malgrat que no existeix cap notícia que ho confirme,
durant aquests anys, el territori que conformen les comarques històriques del Maestrat i els Ports també deu passar a ser sota domini musulmà. En endavant, la regió s’integra en el Xarq al-Àndalus, la part més
oriental de la península Ibèrica, i és habitat per musulmans fins el segle
xiii. Així, doncs, els andalusins romanen a aquestes terres durant cinc
segles i això deixa unes petjades que la conquesta feudal no esborra per
complet. De fet, alguns vestigis són presents encara en el paisatge de les
dues comarques i, especialment, en la seua toponímia.
Ara bé, a pesar de la transcendència d’aquesta etapa històrica, es pot
saber ben poca cosa del passat musulmà d’aquestes contrades. Certament, som al davant d’una realitat fosca perquè només hi ha la possibilitat d’accedir a les poques referències que ofereixen un conjunt de cròniques i obres geogràfiques que, a banda de notícies destacades, aporten
poca informació sobre la societat andalusina d’aquestes terres. Al davant
d’aquesta panoràmica, s’ha de recórrer a ferramentes alternatives per copsar la realitat de les dues comarques en època andalusina o, almenys, tenir-ne unes nocions bàsiques.
1 Aquest treball ha estat desenvolupat en el marc d’un contracte postdoctoral «Juan de
la Cierva – Formación», concedit pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat.
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D’entrada, és necessari comptar amb la documentació cristiana produïda des de mitjan segle xii. Després de les conquestes de Tortosa (1148),
Lleida (1149) i Alcanyís (1151), aquestes contrades esdevenen terra de
frontera amb els cristians i, doncs, es converteixen en el focus d’atenció
dels feudals, que a poc a poc estreteixen el setge sobre els seus veïns del
sud. Gràcies a les escriptures que produeixen per planificar-ne l’ocupació, es pot tenir una mínima coneixança de la situació de la regió abans
de la conquesta del segle xiii. Arribats a aquest moment, els documents
que serveixen per bastir els fonaments de la nova societat es multipliquen i, a través dels més primerencs, és possible tenir una imatge —fixa,
fins a cer punt— d’allò que hi trobaren els cristians (Guinot 1994, 17-39;
i Royo 2017a, 6-38).2
Juntament amb la documentació escrita, també cal atendre la informació procedent de l’arqueologia. Les excavacions dutes a terme en els
darrers anys comencen a oferir clarícies sobre l’organització del territori
en època andalusina (Negre, 2016), mentre que els treballs de prospecció
aporten dades essencials per situar les alqueries, conèixer la seua situació
respecte a les zones d’aprofitament agrícola i discernir la seua relació amb
les vies de comunicació (Arasa 1977, 243-270).3 Per últim, la toponímia
pot ajudar a descobrir l’origen i la tipologia dels diferents assentaments,
esbrinar la distribució dels grups clànics d’origen berber que ocupen el
territori i entendre l’ocupació que feren de l’espai. Fet i fet, la nostra intenció és realitzar un recull dels topònims d’origen àrab que apareixen als
documents dels segles xi i xiii, amb la finalitat d’oferir una aproximació
al coneixement de la societat andalusina instaŀlada entre el Penyagolosa i el Sénia. Ara bé, també cal ser conscients de què, a través d’aquesta
metodologia d’estudi, s’ofereixen uns resultats parcials, que hauran de
ser confirmats o rebatuts per altres investigacions que compten amb el
suport arqueològic adient.

2 Ara bé, les escriptures redactades pels feudals trasllueixen la realitat del món andalusí des de la seua pròpia perspectiva i, com és natural, aquesta percepció no era
ben bé la mateixa que tenien els musulmans. Per tant, transmeten una visió esbiaixada de la realitat.
3 Aquesta metodologia també ha permès conèixer l’organització de grans d’espais
d’horta per part dels grups berbers (Esquilache, 2018).
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2 l’origen dels castells
Segons els vestigis arqueològics i les fonts escrites dels segles xi-xiii,
el territori que conformen les comarques històriques del Maestrat i els
Ports està articulat per un conjunt de castells que són els nusos principals de la xarxa de poblament. Aquestes fortaleses encaplaçen uns districtes castrals que esdevenen les demarcacions bàsiques de l’estructura
territorial de la regió. Així, doncs, qalca Mawrīla (Morella) és el centre
de referència d’un acmal o districte fiscal que engloba altres castells amb
les seues pròpies demarcacions —Banu Hassān (Benifassà), Cabres i,
possiblement, Olocau— i que forma part de la mamlaka o província de
Saragossa. Per un altre costat, els husūn —plural de hisn— o castells de
Girbīra (Cervera), Biniškula (Peníscola), Šibart (Xivert), Ibn Rummān
(Vinromà) i Kulia (Culla) se situen al capdavant de districtes de diferents dimensions o aqālīm —plural d’iqlīm— que s’integren dins de la
mamlaka de Tortosa. Per últim, segons les fonts cristianes dels segles xii
i xiii, encara hi ha dos castells més, Ares i Polpís. Tot i que no apareixen
a les fonts musulmanes, la seua presència en les escriptures dels feudals
invita a pensar que, com a mínim, existien unes quantes dècades abans
de la conquesta.
Aquesta és l’organització del territori fins a mitjan segle xii. Amb
l’ocupació de les marques septentrionals d’al-Àndalus, la línia que separa els dominis cristians i musulmans se situa al riu de la Sénia, pel vessant
català, i a Alcanyís, pel costat aragonès. Aquest avanç suposa la desarticulació de l’antiga divisió andalusina i, en endavant, els diferents castells de la regió passen a conformar una demarcació que els andalusins
anomenen thagr —districte polític, administratiu i militar de les zones
de frontera—, que s’integra en la mamlaka de València. De fet, els cristians actuen sobre aquesta estructura després de l’ocupació i basteixen
al damunt la nova xarxa de senyorius (Royo 2017b, 49-62). Tot fa pensar,
doncs, que aquesta vertebració del territori que aprofiten els cristians i
les fortaleses que serveixen de centres de referència són d’època andalusina, perquè així ho trasllueixen les fonts musulmanes. Tanmateix, un
estudi acurat de la toponímia revela que, en la majoria dels casos, l’origen
dels castells no és andalusí.
De fet, de totes les fortaleses que apareixen a les fonts musulmanes i
cristianes, només tres tenen un nom de procedència àrab. Es tracta d’Olo301
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cau, que prové de l’àrab al-cuqāb i significa ‘la costa’; Benifassà, que refereix a la tribu dels Banu Hassān; i Vinromà, que pot procedir d’Ibn
Rummān (Barceló 1982, 116, 187 i 224). En aquest darrer cas, és possible
que el topònim derive de l’adaptació a l’àrab d’un cognom anterior a la
conquesta musulmana, de manera que la família que el posseïa s’islamitzà arran de la invasió i passà a formar part de l’elit andalusina. Tanmateix, és només una hipòtesi perquè l’etimologia és dubtosa. En tot cas, si
aquesta possibilitat fóra certa, estaria en la mateixa línia documentada
en la resta de places fortes de la regió, on els musulmans adapten un topònim anterior a la seua arribada per anomenar el lloc.
Per exemple, el topònim Mawrīla refereix a un camp semàntic comú a
les diferents llengües indoeuropees que engloba termes com pedra, puntal, mola o muntanyeta (Querol 2000-2001, 257-275). Aquesta procedència mostra les característiques orogràfiques de l’indret on es basteix el
centre i, arran de la conquesta musulmana, el topònim és adaptat a l’àrab
sota la forma Mawrīla. Així mateix, en les fonts àrabs sol aparèixer precedit del terme qalca, que significa ‘lloc fortificat’, o de hisn, que vol dir
‘castell’. La conjunció dels dos elements indica la fisonomia d’un nucli situat en altura que es constitueix com un centre natural de defensa (Royo
2018, 23-30). Per la seua banda, segons Barreda (1984, 16-18), el topònim
Kulia prové de cullia, un terme llatí tardà que significa ‘muntanyeta’ o
‘turó’, de manera que també fa referència a un poblament en altura anterior a la invasió musulmana. Aquesta mateixa interpretació es pot fer
dels noms assignats a Cervera, Peníscola, Polpís, Xivert i Ares. Malgrat
que no ha estat possible esbrinar el seu origen, sí se sap amb certesa que
no són d’etimologia àrab (Barceló 1982, 97, 137-138, 142-143, 193, 195 i 228)
i, per tant, els topònims existents en el moment de l’ocupació musulmana foren readaptats a l’àrab pels andalusins.
Així, doncs, es pot interpretar que, abans de l’arribada dels musulmans,
existia una xarxa de poblament dominada per unes poques places fortes,
situades en espais d’altura, que oferien bones condicions de defensa pel
seu emplaçament geogràfic. Aquests centres foren aprofitats pels andalusins, que arabitzaren els topònims i els convertiren en els nusos principals de l’estructura territorial implantada a partir del segle viii. Fins
i tot, és possible que aquest mateix procés se seguira amb altres centres
rurals. En el moment de la invasió, la demografia de la regió deguera ser
baixa i la xarxa de poblament deguera ser poc important. No obstant, hi
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ha determinats indicis que revelen l’existència d’una mínima ocupació
del territori a l’inici del segle viii.
Una bona mostra n’és la pervivència de topònims referits a accidents
geogràfics i petits centres de població que semblen ser anteriors al període andalusí. Aquest és el cas del nom del riu Montlleó, que es forma a
partir de la contracció de Monte Leonis i, doncs, denota un origen llatí,
segurament d’època romana (Barreda 1984, 21). Un plantejament semblant s’ha aplicat al Boixar, l’etimologia del qual podria estar al llatí buxare, fossilitzat a l’àrab amb el terme Bušar (Barceló 1982, 128). Per la seua
banda, els filòlegs sostenen que el topònim Ívol, que dóna nom al coll que
separa les poblacions actuals de Benassal i Vilafranca del Cid, no té una
arrel àrab, malgrat que fins el moment no ha estat possible esclarir-ne la
procedència exacta (Barreda 1984, 21).4
L’arqueologia també testimonia la presència d’alguns centres abans de
l’arribada dels musulmans. A Vilafranca, a la partida de la Vega, s’ha documentat un poblat d’època íbero-romana (Arasa 1977, 269), que potser
estigué habitat fins l’arribada dels musulmans o un temps abans, perquè
al costat mateix de les ruïnes els propis andalusins basteixen una alqueria. Així, doncs, malgrat que l’arqueologia haurà de confirmar la seua
existència i la seua distribució pel territori, es pot pensar que, abans de la
conquesta musulmana, hi ha algunes poblacions de caire rural a aquestes
contrades, dedicades a aprofitar les terres més fèrtils i situades en zones
planes, a prop de les principals vies de comunicació. Per sobre d’aquests
nuclis, existeix també una xarxa de places fortes, on es concentra el gruix
de la població. Posteriorment, castells i nuclis rurals són aprofitats pels
musulmans, que mantenen els topònims anteriors a la seua arribada i, a
partir d’aquestes traces, basteixen una nova organització del territori.

3 alqueries i nuclis rurals
Després de la conquesta del segle viii, es deu iniciar un procés d’ocupació del territori que es deu disseminar al llarg del temps i que no és possible conèixer per la manca de dades concretes. Tanmateix, sí es pot intuir que, d’entrada, la migradesa demogràfica de la regió deu facilitar la
colonització i, fins i tot, l’assimilació cultural, religiosa i també genètica
4 Açò mateix ocorre amb Càlig, Tírig, Irta i Sorita (Barceló 1982, 132, 165, 210 i 213).
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dels antics pobladors amb els nouvinguts musulmans. Així mateix, les
línies generals traçades per a la història del Xarq al-Àndalus i la toponímia permeten pensar que, a partir de la invasió, es produeix una arribada massiva de grups de camperols procedents del nord d’Àfrica, d’origen
majoritàriament berber, que s’instaŀlen al Maestrat i els Ports poc després
del pas dels exèrcits musulmans.
L’afluència de contingents de població berber es deu allargar fins al
segle x i, en endavant, es deu produir una estabilització del procés migratori que deu durar un centenar i mig d’anys. Finalment, a partir de mitjan segle xii, s’accentua novament la vinguda de musulmans, però ja no
del nord d’Àfrica, sinó de l’àmbit del riu Ebre. L’ocupació de les marques
septentrionals d’al-Àndalus deu provocar una migració massiva dels habitants d’aquestes regions cap al Maestrat i els Ports, que són el primer
refugi que troben els exiliats. Ara bé, des d’aquest moment fins a mitjan
segle xiii, la demografia deu presentar un descens progressiu, perquè
el perill de la guerra deu forçar als habitants de la regió a marxar més al
sud. Així mateix, durant aquest centenar d’anys, la xarxa de poblament
experimenta una intensa transformació, que desvirtua bona part de la
seua essència original.5
Amb tot, la toponímia revela que la instaŀlació secular de colons berbers és innegable. El fet que es fossilitzen una sèrie de topònims indica
que hi ha un assentament primitiu de les diferents tribus berbers, que es
reparteixen per indrets plans i muntanyencs, en detriment d’unes tribus
d’origen àrab que no han deixat petjades en la toponímia. A més, es documenten topònims que fan referència als dos grans grups tribals Butr i
Barânis, originaris de la zona septentrional del Marroc i de l’Àfrica subsahariana, els quals mantenen una històrica confrontació a les seues regions de procedència que exporten també a al-Àndalus.
Pel que fa a la confederació Butr, al seu interior hi ha la tribu Nafza, a
la qual pertany la família dels Banu Ghazlūn, que dóna nom a Benicarló
i que també està instaŀlada a Puertomingalvo i la Vall d’Uixó. És possible
que els Banu Ghazlūn siguen també els Banu-l-c Assal que atorguen nom
a Benassal, però després d’haver modificat el seu nom per fer veure que
provenen de la tribu àrab dels Ansar —assentats a la vall del Baix Ebre—
5 Una visió més detallada de la història d’al-Àndalus en Guichard (2001), i una síntesi del procés migratori en Torró (2012, 146-148).
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i, així, guanyar en prestigi (Guichard 1969, 129). Amb tot, es pensa que
els integrants d’aquesta confederació tenen una nodrida presència a la
franja de territori que va de Terol fins la costa i aquestes dues posicions
al Maestrat en serien una bona mostra.
En relació als grups de la confederació Barânis, hi ha els Zanata, instaŀlats a Atzeneta del Maestrat, i els Sinhadja, que ocupen diversos llocs
al llarg del camí que uneix Tortosa i València. De fet, una de les tribus
que conforma la fracció Sinhadja és la dels Xarta, alguns membres de la
qual estan assentats a Xerta (Balanyà 2002, 92) i altres, molt possiblement, funden l’alqueria que és el precedent de Xert. Per la seua banda,
els Banu Kāsim, pertanyents a la confederació Kutama, donen origen
a una torre situada entre La Iglesuela del Cid i Vilafranca, just al costat
del jaciment andalusí del Morrón del Cid, a la vora del riu de les Truites
(Arasa 1991a, 91).6 A més, altres tribus de les diverses fraccions de la confederació Barânis tenen una presència destacada a la vall del riu Palància,
Xèrica, la Plana de Castelló i Onda (Guichard 1969, 137-140). Així, doncs,
la seua influència s’estendria per aquestes contrades i arribaria fins a les
terres del Maestrat.
Ara bé, juntament amb els grups identificats, a ben segur que hi hagué
més tribus d’aquestes dues confederacions i encara d’altres que no és possible conèixer a través només de la toponímia. Per exemple, hi ha els Banu
al-c Arūs, que són a l’origen de l’alqueria de Vinaròs, i els Banu Hassān,
que donen nom a l’alqueria i el castell de Benifassà.7 En aquesta mateix
línia es pot situar Catí, topònim que pot derivar de l’àrab Khattīn, que
significa ‘els de la tribu al-Khātt’, encara que el seu origen és força dubtós.8
De la mateixa manera, hi ha altres topònims que refereixen a una persona
concreta, com: Albocàsser, procedent d’Abu-l-Qāsar o Abu-Qāsar; c Ali,
alqueria situada prop de Càlig; i Ibn Fuqqūs o Ibn Fiqqūs, que donaria
6 Més encara, a una lauda sepulcral de l’any 1012 trobada a Benassal apareix la menció Ibn Qāsim, que pot estar en relació amb la tribu assentada a La Iglesuela (Barceló
& Arasa 1983, 83-89).
7 Es pot interpretar també que els Banu Hassān donen nom al riguallum de Benahaçan, de manera que el curs d’aigua pren el seu nom de la tribu assentada a una alqueria
situada a l’extrem meridional del terme de Vilafranca, prop de la necròpolis andalusina identificada al Fossar dels Moros (Arasa 1991a, 91).
8 Barceló (1982, 141) apunta que no té constància de la presència de la dita tribu a
al-Àndalus i és possible que el topònim siga un ètim llatí que faça referència a una font.
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nom a Benafigos, encara que genera moltes incògnites (Barceló 1982, 75,
106 i 239). Malgrat que no és possible identificar aquests personatges, es
pot pensar que assoliren la rellevància suficient per concedir el seu nom
a assentaments de certa entitat, que aconseguiren consolidar-se en l’entramat de centres de població.
Les tribus i els personatges esmentats donen nom a alqueries que són
ocupades pels cristians després de la conquesta del segle xiii. En efecte, aquests nuclis són aprofitats pels feudals per reunificar el poblament
dispers d’època andalusina en centres de dimensions més grans, perquè se situen prop de les principals vies de comunicació i de riques zones agrícoles. Ara bé, en el període musulmà, aquests centres més rellevants conviuen amb altres més modestos, que estan distribuïts per indrets muntanyencs i de més difícil accés. De fet, hi ha altres topònims
que possiblement refereixen a clans d’origen berber instaŀlats en petits
nuclis situats en zones menys favorables, encara que la seua etimologia
és dubtosa. Aquest és el cas dels Banu Khadīr i els Banu Butūs o Banu
Abuc Attūs, que donen nom a les serres de Benifadriell i Binabutos —avui
dia, d’En Canes i del Tormo, respectivament—, a la Salzadella (Barceló
1982, 252 i 260); els Banu al-Gufūl, que semblen ser a l’origen del torrent
de Benigutfur que apareix a la carta pobla de Càlig de 1234 (Barceló 1982,
254); i, finalment, els Ibn Sitona o Ibn Silona, l’Avinsolona dels documents
cristians, identificat amb la serra de Santa Àgueda, al terme de Morella
(Arasa 1991a, 91). En aquesta mateixa línia es pot situar el cabeço de Venahebu que apareix a la carta pobla del Riu de les Truites, precedent de
Vilafranca, de 1239 (Guinot 1991, 140-142). Aquest assentament ha estat
identificat a la Lloma del Mas de Riello, on hi ha restes d’època andalusina, potser una torre en el cim i un nucli d’hàbitat prop de les terres cultivades del mas, en el vessant meridional (Arasa 1991a, 92).
Així, doncs, la toponímia i l’arqueologia permeten copsar l’existència
d’un poblament dispers, que denota una intensa ocupació del territori.
Aquesta tendència és confirmada per molts altres topònims que refereixen a camps semàntics diversos. De fet, alguns aŀludeixen a petits centres
de població, com pot ser el cas d’Almedíxer, al castell de Xivert, que prové
de l’àrab al-majāsir i significa ‘els llogarets’.9 Altres topònims refereixen a
9 El 1262, el mestre de l’orde del Temple promou la instaŀlació de 26 famílies en illum
locum que vocatur Castrumnovum … cum illo loco que vocatur Almedíxer. Es pot inter-
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la condició de les heretats, com pot ser el cas d’Alhorre. Allò que després
serà el Mas de Fra Eximeno, al terme de Morella, potser pren el seu nom
de l’àrab al-hūrra, que significa ‘la lliure’ (Barceló 1982, 88). Així mateix,
els topònims també testimonien l’existència de construccions que determinen el paisatge. Per exemple, a la carta pobla de l’alqueria del Riu
de les Truites de 1239 (Guinot 1991, 140-142), entre els límits del terme
municipal que se li assigna a la nova comunitat hi ha l’Alcantariela, que
prové de l’àrab al-qāntara —‘el pont, l’aqüeducte’ (Barceló 1982, 79)— i
que segurament era un pont situat en el barranc de la Creu, entre Vilafranca i Castellfort (Arasa 1991a, 92).
Finalment, en la documentació cristiana abunden els topònims que
refereixen a accidents geogràfics o característiques naturals d’espais que
foren ocupats durant el període andalusí. Alguns d’aquests noms encara
es conserven en l’actualitat, com Gibalcolla, la Llècua i Moixacre, al terme de Morella, que provenen dels ètims àrabs al-jibāl al-kubra, al-caqaba
i al-musāqqaq i que signifiquen ‘la muntanya gran’, ‘la costera’ i ‘ple de
cavernes’, respectivament (Barceló 1982, 167, 183 i 212). Al Maestrat hi ha
també la Jana, possiblement derivat de l’àrab Yanna, que significa ‘el verger’ (Barceló 1982, 166). Altres topònims, en canvi, es perden al segle xiii.
Ben mirat, les primeres cartes de poblament contenen molts topònims àrabs per una qüestió lògica. Els cristians tenen encara una coneixença parcial de la regió i només han batejat les alqueries i els accidents
geogràfics més importants. En canvi, desconeixen alguns dels petits assentaments i la toponímia menor, de manera que utilitzen els noms musulmans per identificar els diferents espais.10 Tanmateix, a mesura que
passen els anys, l’ocupació s’intensifica i hi ha una adaptació de la toponímia a la tradició lingüística dels colons, procedents de Catalunya i
Aragó. En conseqüència, tot i que sobreviuen alguns topònims àrabs, el
pretar, doncs, que prop de l’antiga alqueria d’Almedíxer hi havia una fortificació que,
després de la conquesta, passa a ser anomenada Castellnou. De fet, el mestre reserva
per a l’orde castrum domini per proprium (Guinot 1991, 295-297).
10 En la carta pobla de Càlig de 1234, a banda de Benigutfur i Alí, apareixen també
Beniterey i Oleya, que semblen tenir una procedència àrab. De fet, el segon pot derivar
d’culaya, que significa ‘més alta’ (Barceló 1982, 258 i 269). Al document preceptiu de la
Salzadella de 1238, a més de Benifadriell i Binabutos, hi ha també Alfacalà —avui dia,
el barranc de la Roureda—, que prové de l’àrab al-hāl(a)q(a), ‘la gola’ (Barceló 1982,
236). L’edició dels dos documents en Guinot (1991, 106-108 i 131-132).
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paisatge s’ompli de noms catalans que substitueixen als anteriors àrabs.
Així, doncs, la toponímia no és un element immòbil, sinó que canvia a
mesura que es transformen les estructures socials i es modifica la interpretació del paisatge per part d’aquells que l’habiten. Ben mirat, es pot
trobar una bona mostra d’aquest fenòmen arran de la pressió militar que
exerceixen els cristians un segle abans de la seua arribada a aquestes contrades de frontera.

4 les estructures defensives
El conjunt de topònims àrabs analitzat fins el moment trasllueix el model
de vertebració de l’espai en època andalusina, constituït per una malla
de castells i alqueries. La trama es completa amb nuclis de caràcter defensiu que serveixen per controlar les vies de comunicació. En efecte, els
punts estratègics de pas i els cursos dels rius estan protegits per diversos
tipus de construccions que tenen un paper ben diferenciat en l’entramat
organitzatiu de la xarxa de poblament i aquestes divergències tenen el
seu reflex a la toponímia. Sense anar més lluny, per sota dels husūn, s’intueix l’existència d’altres edificacions que també tenen un marcat caràcter militar. Per exemple, el nom del lloc Alcossebre prové del terme àrab
al-qusāyba, que significa ‘alcassaba petita’ o ‘castell menut’ (Barceló 1982,
81). Es pot pensar, doncs, que existia una construcció defensiva de certa
entitat a aquest emplaçament costaner, que servia per protegir el vessant
meridional del districte de Xivert juntament amb el petit nucli fortificat
que dóna origen a Almedíxer i Castellnou.
A l’extrem del castell de Culla, el curs del riu Montlleó està protegit
com a mínim per tres baluards defensius de certa entitat. Es tracta dels
castells del Mallo, el Boi i Corbó, que es distribueixen pel curs del riu i
els barrancs afluents entre els termes actuals de Mosquerola, Vilafranca,
Benassal i Vistabella. De tots tres, només l’últim té un origen àrab —Corbó procedeix del terme al-qūrba, que significa ‘la més pròxima’ (Barceló
1982, 145)—, però és possible documentar els altres dos a inicis del segle
xiii, després d’haver estat ocupats per cavallers cristians (Royo 2017a, 17).
Així, doncs, hi ha constància de la seua existència abans de la conquesta i,
per tant, havien estat bastits en els segles de domini andalusí.
A banda d’aquestes construccions més consistents, la toponímia revela l’existència d’altres estructures defensives. El lloc de Coratxà, per
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exemple, pot prendre el seu nom de l’àrab qawrajān, que significa ‘els dos
murs’ (Barceló 1982, 144). Així, l’antecedent de la comunitat rural de la
Tinença de Benifassà seria una alqueria defensada per un mur de certa
entitat. Per la seua banda, la Torre d’en Besora deu presentar una fisonomia sensiblement diferent. Fins ben entrat el segle xiv, el lloc és anomenat la Torre de Vinrabí, un topònim que pot procedir de būrj Ibn Rabīc
(Barceló 1982, 214). Aquesta conjunció de termes refereix a una torre i un
petit centre d’hàbitat annex, un conjunt —possiblement tancat per un
mur— que havia pres el nom de l’individu que s’encarregà de protegir
l’emplaçament en algun moment de la seua trajectòria.
Finalment, la trama defensiva de la regió la completen altres construccions més modestes, que serveixen per garantir el control sobre les vies
de comunicació i els cursos d’aigua principals. A l’extrem de la regió, per
exemple, el camí que unia Morella amb Alcanyís estava guardat per la torre de guaita que hi havia a la serra de Sant Marc i que els cristians anomenen l’Andador, primer, i la Pobla d’Alcolea, després. Tots dos topònims tenen un origen àrab i refereixen a construccions defensives modestes: el primer prové d’an-nazūr, que significa ‘el lloc de guaita’, i el segon procedeix
d’al-qulāyca, que vol dir ‘la plaça forta menuda’ (Barceló 1982, 80 i 242).11
Ben mirat, molts d’aquests emplaçaments defensius deuen tenir una
llarga trajectòria, mentre que uns altres es deuen bastir a partir de mitjan segle xii. Quan aquestes contrades se situen a l’avantguarda de la
frontera amb els regnes cristians, les expedicions feudals són habituals i
progressivament s’estreteix el setge sobre la regió. Aquesta pressió constant introdueix una sèrie de transformacions en la vertebració del paisatge i, segurament, es deu produir una concentració de la població en
els castells i els llocs situats en altura, que presenten millors condicions
defensives. De la mateixa manera, les fortaleses deuen millorar les seues
capacitats militars, moltes alqueries es deuen fortificar, es deuen reforçar
els antics punts de control del territori i encara se’n deuen bastir de nous.
Aquest procés de militarització ha deixat una petjada notable en la toponímia perquè, a banda dels elements defensius descrits fins el moment,
11 Aquest mateix origen té el topònim que s’ha conservat com a determinatiu a
Vilanova d’Alcolea (Barceló 1982, 80). Segurament, on després els cristians funden
la comunitat rural, abans hi havia una estructura defensiva que protegia el camí que
unia València i Tortosa.
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a la documentació produïda pels cristians en els segles xii i xiii es comptabilitzen almenys dues desenes de topònims relatius a construccions defensives de poca entitat, com són les talaies. Algunes d’aquestes construccions tenen un mot d’arrel àrab. La gran majoria, en canvi, presenten un
topònim català, de manera que els cristians a poc a poc coneixen aquests
punts i els donen un nom que els permet idenficar-los amb facilitat.
L’exemple més iŀlustratiu l’aporten les talayas de Maria, topònim procedent de l’àrab talaiac al-mariyya, una tautologia que significa ‘talaies de
la talaia’ (Arasa 1991b, 549) i que els feudals prompte assimilen a la seua
llengua. Aquesta construcció es troba a l’extrem del terme de Coratxà, en
la cruïlla entre Catalunya, Aragó i València, i s’insereix en un entramat
defensiu més complex que vertebra els districtes de Cabres i Benifassà.
Al capdavant, hi ha les dues fortaleses i, per sota, a banda de l’alqueria
emmurallada de Coratxà, destaquen diverses talaies i els castrum de Fredes, Bel i Malgraner.12 Més que fortificacions consistents, segurament els
tres darrers estan composats per una torre i una població annexa, una
conjunció pròpia d’una alqueria fortificada que els cristians situen sota
el paradigma conceptual del que per a ells és un castell i que reflexen a
la documentació amb el binomi castrum et villam. Ben mirat, els feudals
introdueixen una distorsió en la comprensió del paisatge que troben en
el moment de la conquesta a causa de l’aplicació dels seus propis paràmetres interpretatius, una dificultat que només la toponímia i l’arqueologia
poden ajudar a superar amb solvència.

5 Conclusions
L’anàlisi de la toponímia àrab de les comarques històriques del Maestrat i els Ports posa de manifest que tota aquesta regió experimentà un
intens procés d’ocupació durant els segles de domini andalusí, gràcies
a l’arribada d’un important contingent de població procedent del nord
d’Àfrica. En els primers temps, les tribus berbers deuen bastir una xarxa de poblament que se sustenta en una trama de castells heretada dels
segles anteriors i reforçada pels andalusins. Per sota, funden un conjunt
d’alqueries que es distribueixen per les vies de comunicació principals i
12 Les referències als «castells» de Fredes, Bel i Malgraner en Archivo Histórico
Nacional, Clero, Benifassà, Pergaminos, carp. 418, núm. 15.
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els millors espais agrícoles. Ací constitueixen els centres més rellevants,
almenys segons es percep en els documents cristians més tardans, perquè aquests nuclis són a la base de bona part de les comunitats rurals
que funden els feudals després de la conquesta del segle xiii. Aquestes
creacions serveixen, a més, per concentrar un poblament dispers que ha
caracteritzat el paisatge durant els segles de domini andalusí.
En efecte, els espais més feréstecs semblen haver estat colonitzats també pels musulmans, encara que s’hi instaŀlen centres de població més modestos. Aquests nuclis deuen ocupar una posició secundària en la xarxa
de poblament i, fins i tot, és possible interpretar que no són creats just
després de la invasió. El fet de situar-se en espais marginals o d’aprofitament més reduït invita a pensar que són ocupats en els moments de més
pressió demogràfica i que, a més, són abandonats entre la segona meitat
del segle xii i la primera del segle xiii, arran de la pressió exercida pels
feudals. Es pot intuir açò perquè resulta difícil identificar l’origen dels
topònims i, sobretot, perquè els cristians no solen fundar comunitats rurals en aquests indrets, sinó que els noms perviuen per identificar accidents geogràfics o per referir als límits dels termes municipals dels nous
centres. Ara bé, en aquest moment, els noms assignats a aquests indrets
ja s’han fossilitzat perquè deuen tenir una certa antiguitat.
Arribats a aquests instants finals d’al-Àndalus, s’intueix també a la documentació cristiana l’existència d’un bon grapat d’estructures defensives. A banda de castells i alqueries, el territori està ple de punts fortificats
que controlen les rutes de comunicació i els cursos d’aigua principals.
Aquestes construccions deuen ser força nombroses abans de mitjan segle
xii, però se’n deuen bastir unes quantes més a partir dels canvis esdevinguts en les marques septentrionals d’al-Àndalus. Arran de les conquestes cristianes a la vall de l’Ebre i el Baix Aragó, la inestabilitat inherent
a la frontera deu provocar que s’intensifique la militarització de la regió
mitjançant l’edificació de fortificacions modestes que serveixen per augmentar el control de la zona. Tanmateix, només l’arqueologia podrá confirmar o refutar aquesta hipòtesi insinuada per la toponímia.
Aquesta és la panoràmica que troben els cristians quan comencen a
sovintejar aquestes contrades. Els feudals actuen sobre aquesta estructura per articular la nova xarxa de poblament, però aquesta permanència
s’ha de prendre amb cautela perquè, quan hi arriben, l’organització andalusina es troba en un profund estat de descomposició. A més, si bé és
311

Vicent Royo

cert que es conserven molt vestigis toponímics i materials andalusins, la
transformació que duen a terme els cristians és evident. Els paràmetres
d’interpretació del paisatge responen a interessos diferents, de manera
que la vertebració del territori i la funcionalitat de les peces que el componen canvien radicalment. A pesar de mantenir els mateixos elements,
la interpretació que en fan els protagonistes és diferent i, entre moltes altres coses, aquesta alteració té la seua repercussió en la toponímia. Malgrat que perviuen alguns noms àrabs, la gran majoria dels topònims són
substituïts per altres propis de la llengua dels conqueridors, que adapten la terminologia a les noves condicions socials, polítiques i culturals.
Aquesta transició toponímica marca l’inici d’una etapa històrica diferent, que es basteix sobre les herències andalusines i les novetats feudals.
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Centre Excursionista de Castelló
Anys i anys d’activitat excursionista fan que els teus interessos variïn,
quan l’edat t’obliga a abandonar la part més esportiva i dediques les eixides a augmentar i millorar el coneixement del territori que trafegues i les
seues gents, però l’activitat que fas condicionarà la informació reunida.
Així, decantar-se cap al camp de l’espeleologia t’obligava a entrar en contacte amb les gents que poblaven el territori, els masovers sobretot. Com
que el primer que se sol conèixer d’una cavitat és el nom, el topònim, ells
eren els que els mantenien vius, a més de saber la situació i sempre eixien
dades interessants, contalles, etc.
Eixes xerrades sempre deixaven notes que ara, quan el despoblament
de la muntanya és quasi total i a més falla la memòria, salven dades i noms,
i les fa molt més útils.
Ara, amb el coneixement dels mapes d’El Tossal cartografies, te n’adones que la toponímia que tu has conegut no sempre coincideix amb la
d’ells i es nota el canvi dels temps i dels informadors. I això motiva les
notes que segueixen, amb alguns afegits més o menys curiosos.

Els informadors
Per reunir dades documentals sobre els noms dels indrets de Penyagolosa es van utilitzar un parell de manuscrits.
El primer d’ells forma part del que resta de la documentació de l’Herbatge de la Setena de Culla, ben tantejada ja per Mossèn Jesús Miralles,
Barreda i Peraire (Miralles 1985a, 1985b; Barreda 1986; Peraire 1992). És
el Llibre dels Camins de Herbatge de la Tinença de la Vila de Culla, (1597),
rebut per Joseph Cabater, notari públic i escrivà del Justícia i Jurats de
la vila de Culla.
L’altre és el Libro Padrón del término de la villa de Chodos, (1799), que
malgrat el títol i quasi el canvi de segle, s’escrigué en la llengua del poble,
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mentre que els afegits i correccions de 1804 i posteriors ja es fan en «la
lengua del Estado». El manuscrit sembla que procedia del quasi perdut
arxiu municipal.
Les dades orals són de gents anònimes, però la informació més abundant procedia d’un sol informador, Agustí Gasch, nascut i crescut a la
Cambreta, casat a les Roques Llises i masover al mas de Montoliu, temps
i temps. Pastor molts anys, contava coses de l’extrema, quan els bestiars
de la part de Penyagolosa davallaven a passar el temps de fred a la serra
d’Irta o a la Mola de Fanzara. A Irta feien el camí en quatre jornades, a
Tots Sants, mentre la tornada, a la Santa Creu, la feien en tres, per ser el
dia més llarg.

Topònims diferents
Primer que res cal fer una repassada dels topònims que són diferents als
que ixen en els mapes.
Aigua, barranc de l’ En la cartografia ix com a barranc del Mas de Vela.
Benages, mas de La gent major coneixien els masos de Benages per mas
vell de Benages l’antic, i mas de Benages el nou.
Carrascal, barranc del És el que en el mapa ix com barranc de les Penyes.
Enmig, lloma d’ La part septentrional de la lloma del Conill del mapa.
El canvi de nom és en un estretiment del llom, l’Estret. En la cartografia ixen uns Estrets.
Escala, roca de l’ En el mapa ix com l’Encinglador. La caiguda des de la
mola de Marinet cap al barranc de l’Aigua sembla una escala de graons gegantescos.
Estret, l’ Punt on la lloma d’Enmig passa a dir-se lloma del Conill.
Forat, roca del / o de l’Estret És la que ix com a roca de Migdia, El de
l’Estret és per l’esgall roquer que hi ha en el cim, mentre el de roca del
Forat és per la cavitat amagada que hi ha en la part septentrional dels
roquers.
Fraga La crebada de Fraga també la coneixien pel topònim ramader de
corralissa de Fraga. Per a ells corralissa era sinònim de mallada. A més
hi ha el parell de ventisquers que porten el mateix nom.
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Mas de Barranc, cova del En la roca de l’Escala. En el mapa ix com a
cova de la Pólvora, per haver-hi treballat l’home que en feia, que primer n’havia fet a la cova Negra, propera al poble.
Negre, barranc És el barranc que en el mapa ix com del mas de Montoliu. A més de barranc Negre també es coneix per barranc de les Vaques. En la seua vessant esquerra hi ha la cova del Bou i contra el forcall amb el barranc de les Fonts, de d’ací barranc dels Frares, el forat
del Porc, també a l’esquerra.
Pegunta, la És el barranquet que en el mapa ix com barranc del Torretero, açò pel mas que hi ha proper.
Ramonet, mas de El mas solitari que hi ha en la solana de Marinet, que
en el mapa ix com mas d’Eusebio.
Rodege, el L’indret on el barranquet del Pinar Obscur s’uneix al de la
Teixera, ja en vistes de Sant Joan. En el mapa posa el Rebeig.
Sol, roca del El rellotge natural per a les gents dels masos de Montoliu i
del Torretero. Els roquers dominen les vessants que cauen sobre la vorera esquerra del Tejuelo. Per a la gent de Sanaüja era la roca de l’Hedra.
Trona, roques de la Els roquers que hi ha entre els barrancs del Forn i
de la Pegunta, en la nota posa que en l’extrem septentrional de la Moleta. En el mapa ixen com els Castellets. Són els roquers que Sarthou
Carreres anomenava «el pequeño Montserrat».

Topònims que no ixen
Són topònims no trobats en els mapes.
Amargura, camí d’ Camí natural des de Gargant i les Ermites a la part
de Sanaüja. És una cingla inclinada per on passa la senda. De que s’ha
trafegat sempre poden ser testimoni alguns testos de terrissa a mà.
El topònim podria tenir relació amb les Ermites, nom de la part d’on
mou. En alguna de les cavitats que hi ha s’han trobat restes de terrissa
medieval, és possible que el que resta d’una ocupació eremítica.
Bosc, prat del Els prats que en el mapa ixen com a pradets de la Llebre,
l’informador els dividia en prat de la Llebre l’amunter; prat dels Salzes el mitjà: prat del Bosc l’avaller, ja prop del barranc que en el mapa
anomenen també del Bosc.
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Carrascalero, sester del En el pinar de Sant Joan, contra la lloma Belart.
És un replà que abans era utilitzat com a sester. L’informador també
li diu alguna volta «sesté Carrascalero».
Escala, cova de l’ En la roca de l’Escala, propera a la cova del Mas de
Barranc. Fou l’amagatall de les gents del mas de Barranc en la guerra
de 1936/39.
Llastra, la Indret contra la serrada del Mas de Montoliu.
Moleta, la En el llom entre el barranc del Forn i la Pegunta.
Morral, roca del Roquer que domina el barranc Negre per l’esquerra,
en terres de Montoliu.
Morralets de Montoliu, els Roquers a espatles del mas de Montoliu.
Pallaret, el Tossalet proper a Gargant, per sobre el cingle on s’obre el
forat del Falcó.
Pep, foieta de Més avall dels erms de la Llobatera, a l’oest de Gargant.
Pere Vicent, font de Per les Coves, en terrenys de Montoliu.
Rodejador de Gargant Del mas cap al barranc de les Fonts.
Roja, fonteta Entre Fraga i la lloma del Baró. Es pergué i segurament
la desfaria la pista.
Salzes, prat dels És el prat mitjà de Sanaüja, entre el de la Llebre i el
del Bosc.
Serradeta, la Tossalet sobre la cinglera on s’obre el forat del Falcó.
Teuleria, la En la vessant dreta del barranc de l’Aigua o del Mas de Vela,
per la part del Fontanal.
Tornero, barranc del Barranc que vessa al de les Fonts, entre Montoliu i el Torretero.

Un poc de les dades documentals
En el manuscrit de la Visura de l’Herbatge (1597) abunden les referències
a Sant Joan, sempre ermita:
«via del glorios sent joan», «part del glorios sent joan», «heretat de sent
joan», «terra del glorios sent joan», «cerrada de sent joan», «peiro del
glorios sent joan», «hermita de st. joan», «hermita del glorios sent joan».

La nit del 9 al 10 de juny de 1597 prohòmens i escrivà la fan a l’ermita:
«Los dits prohòmens ixqueren de la hermita del gloriós sent Joan en la
qual feren nit ensems ab mi dit notari y scrivà».
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I el mateix dia 10 dinen en ella: «dits prohòmens ixqueren de la hermita del gloriós st. Joan en la qual dinaren».
En el Padrón de 1799 sols ix una vegada la referència a Sant Joan quan
dóna els límits de l’heretat del mas de les Pomeres: «el comú de Sen Juan
de Peñagolosa».
Del manuscrit de 1597 podem fer una repassada dels masos de Penyagolosa. Sols n’ix un amb el mateix topònim que ara, el mas Roig. Ixen
uns corrals de Francesc Climent, però no el mas de la Torre Climent o
Mosquit d’ara. El mas de Jaume Monferrer és la Cambreta d’ara. Ix una
pallissa de Guillem Barats però no el mas del qual seria dependència, segurament l’actual mas vell de Benages. Guillem Barats fou el propietari
anterior del mas de Jaume Monferrer.
Per trobar-se a les vessants dreta i esquerra del barranc de l’Avellanar,
podem pensar que el mas de Pere Mallol era l’actual mas de Mor, mentre el mas d’en Servelló seria el mas de les Xiquetes d’ara. Hi ha també
un mas d’en Seguer que encara cal identificar.
En el manuscrit també es llig «forcallet del barranch que bayxa de
Penyagolosa».
Així el barranc encara no és de la Pegunta. En temps forals, amb la
protecció que capítols, establiments i ordinacions feien de l’arbreda, és
impensable fer forns de pegunta en el cor del bosc; cal arribar a temps
posteriors, amb els decrets unificadors, per a que això passe.
Es pot pensar que eixe forn dels valencians que ix repetidament en la
documentació seria de pegunta, en la perifèria de la pineda. Segurament
el barranc del Forn manté part del topònim.
Del Libro Padrón de 1799 podem traure el nom vell d’alguns masos
de Xodos:
Mas d’Arminyà o Herminyà, abans mas de Vilagrasa; mas de la Carrasca, abans mas de la Lloma de Bernat; maset de Dalt, abans maset
d’Ysac; mas de Llac, abans mas de Nomdedéu. La cova de Nomdedéu
manté el topònim; en ella acabava el pas que venia de l’Hostal de Llobera
per la Talaia, el Collet, el Regall de Dalt, el Regall de Baix i Timó. Mas de
les Mallades, abans mas de Gillida; mas de Miravet, abans mas de Pellegero; mas de Montoliu, abans mas del Collado de Tàrrega; mas de Paulo,
abans mas de les Molineres; mas de Sanaüja, abans mas de Penyagolosa.
Ara per mas de Penyagolosa es coneix el que també es diu del Bosco i del
Renovell. Mas de Sant Cristòfol, abans mas del Recuenco.
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En els mateixos papers tenim la forma vella de l’actual Arxivello o Argivello: «ab lo pas que puge pel Adcevello a la dita cova empoma».

Unes curiositats
Segueixen ara algunes coses que poden tenir interés toponímic. En la
Visura de 1597 llegim:
«costera del riu Sech a la font d’en Porcar […] tot lo dit camí ço és del riu
sech fins a la creueta del plà de Vistabella és de amplària de trenta alnes
consecutivament y ben fitat conforme trobaren en dit acte i a dit Pont se
acaba dit camí».

El riu, riu Sech segons el document, encara que hi ha qui li diu riu
Montlleó, els informadors diuen que és riu Sec fins arribar al forcall del
barranc del Majo o Mallo, i des d’ací ja pren el nom de riu Montlleó.
Sobre el pas, trenta alnes d’ample, vara i alna són sinònims i la vara
valenciana té 906 mm.
Tornem a tractar de cingle i cingla, amb la diferència que fan entre ells
els informadors. El cingle és un penya-segat, més llarg que alt, que talla
una vessant o voreja una mola, mentre la cingla és com un graó, més o
menys ample, que trenca la verticalitat d’aquell.
Un cas curiós pot ser la cingla Tanca(d)a, documentada singla Tancada
en els papers de finals del segle XVIII, d’accés un poc delicat en terreny
molt vertical, un lloc fora de pas, però allí hi ha el que resta d’un bancalet minúscul al qual no trobes utilitat, però descendents de gents que van
habitar el mas en el passat confirmen que allò és un «bancalet del tabac»,
on les mates podien créixer sense que ningú les arrancara, com passava
amb les menys amagades.
També en ella es troba la cova de la Cingla Tanca(d)a, amagatall de
joves dels voltants no presentats a les lleves finals de la guerra de 1936/39.
A terme de Llucena també hi ha una cingla Tancada, per la part del riu.
A l’altra part de la ratlla lingüística el mot cinglo té els dos sentits. Una
mostra pot ser el cas del Cinglo Estrecho. A terme de Vilafermosa el barranc de los Sapos, que davalla de la part del mas de los Juanes i Maluendes cap al Carbo, ja molt avall té un saltador que fa impossible la seguida i
llavors cal prendre una cingla que mou per l’esquerra, el Cinglo Estrecho,
que a bona altura segueix el cingle i arriba al barranc de l’Acebar, ja sobre
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el naixement del riu Carbo. La cingla ha fet de pas de sempre i un testimoni d’això pot ser la troballa d’una punta de sageta de sílex i uns testos
de terrissa a mà, llisa.
En una xerrada amb un informador sobre noms de masos, quan ix el
nom del mas de la Cambra ell aporta un significat del mot cambra que
no havíem trobat en diccionaris consultats. Per a ell una cambra també
era un muntó de troncs de pi, tallats, posats de més a menys, i per això
de secció trapezoïdal o triangular.
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Jardins ignorats, de Trinitari Fabregat
Chimeno. Una excursió toponímica
Àngela Buj Alfara
Als exilis, sempre forçats

Jardins ignorats o com sobreviure l’exili
amb la recreació del locus amoenus
En aquests dies i temps que l’exili és present en el nostre referent social
i històric més pròxim, en què sempre s’havia vist com un mot punyent
estampat en un paper i l’havíem tengut en boca en parlar, sobretot, dels
autors exiliats, a les classes de literatura, en el context de la Guerra Civil
española; es complementava, el que en sabíem, amb imatges de moltes
persones fugint de la barbàrie, en aquest cas feixista, les quals havien de
refer la seua vida en altres llocs d’Europa. En el clixè dels escriptors, el
recorregut per proximitat era evident: França, Suïssa, Sud-amèrica… En
el cas que ens ocupa, l’exili hi té un absolut protagonisme, ja que la noveŀla que mostrem és fruit de l’exili, de l’enyorança, del trencament que
suposa l’abandó del lloc, de les raïls, de l’origen. L’autor, Trinitari Fabregat Chimeno, sortí, no com aquells amb un quefer artístic més o menys
consolidat, Rodoreda, Obiols, Bartra, Calders, Carner, etc., i pertanyents
a grups o cercles d’inteŀlectualitat creadora, no, Trinitari Fabregat marxà,
també com ells, per pertànyer al bàndol republicà, això sí com ells. Arribà a Argelers, a la platja d’Argelers, a on l’arenal acollí l’ànsia i el desesper de milers de catalans, des d’a on la mirada i la decisió i espenta d’Elizabeth Eizenberg tragué les dones que havien de parir i creà un oasi a
Elna, que minimitzés la deshumanitat amb què es trobaven els refugiats
a la platja d’Argelers. El nostre autor seguí el periple de la supervivència
i arribà a París a on s’hi instaŀlà. S’hi instaŀlà i s’hi quedà. I això que nosaltres resolem amb tres paraules a ell li suposà 56 anys de vida. La vida.
Tota una vida.
Davant de tot el que intuïm, sabem, pensem, evoquem de l’exili, cada
u, cada ésser busca i busca una manera de vèncer-lo. La manera per a Fa325
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bregat fou el seu poble, el tòpic, el mirar al sud i veure aquella mar blava
que emmarcava, des de la Capelleta fins a Sol-de-riu, tots els tarongerals, sénies, prats, marjal i petxines, tota l’esplendor de l’horta canareva.
Des dels 1.229 km que separen París d’Alcanar, el canareu s’aferrà al llapis i al paper i teixí un relat de quaranta-un capítols per a presentar-nos
aquella fotografia que ell guardava del país natal. I pensà, no de dir-hi
que era el lloc més bonic del món, sinó de dir que era el seu món i que
ens el mostrava. I tal com veia que per a ell era dins d’un raconet del
seu cor, sabia que no era una percepció particular sinó que per a molts
aquell estava per descobrir i era inconegut. Trinitari Fabregat conjuminà aquella ufanosa de verger que es congriava al seu poble en l’oferiment
a fer per barrar el desconeixement i cercar una antítesi que fes abellidora
i descobridora per a hom dels jardins. Com podien ser ignorats si eren
tan mostrats?
Fabregat ens ofereix el seu locus amoenus des de l’exili, potser sense
aquest la noveŀla no hagués existit. No li hagués calgut sortir de la seua
capsuleta en què floria cada dia el verger particular. Però ja de nord enllà, Fabregat s’hi recreà. No retratà només la terra plana, l’horta, la mar,
sinó que també des de Montsià ens mostrava els punts emblemàtics, recorreguts, dreceres i s’entretenia en la descripció, car ell havia xafat de
menut els roquissars de Montsià, els cingles, penyes, moletes i demés elements paisatgístics, com la llum, que conformaven el quadre de retina
que Fabregat mantenia. Amb aquests elements Trinitari Fabregat bastí
una obra per a recórrer cocons, barrancs i camins específics que ens relaten i delaten unes vistes i indrets d’una serra abocada a la mar, a la deu
que des de l’ambient parisenc ja no podia flairar. Amb això, uns capítols
específics s’endinsen per l’orografia de la serra i és el que hem volgut destacar en aquest visió de literatura exiliada amb retorn, per gust, en l’enumeració i recreació en la bellesa del paisatge. L’orografia montsianenca
apareix detallada en els capítols que Fabregat descriu una excursió en
un dia d’estiu, a la fatxada marítima de la serra, emparant-se en Alcanar,
les Cases, arribant i albirant la punta de la Banya, la Ràpita, cap a la mar
i des del cap d’amunt Ulldecona, Mas de Barberans i tot el que l’ull ens
copsa entre els Ports i Irta.

326

«Jardins ignorats», de Trinitari Fabregat Chimeno. Una excursió toponímica

L’autor
Trinitari Fabregat Chimeno va nàixer a Alcanar el 24 de maig del 1912.
Als set anys va començar a fer d’escolà i el capellà recomanà al seu pare
que anés a estudiar al Seminari de Tortosa, però no hi va anar. Va continuar a l’escola del poble fins els 12 anys. Es va posar a treballar a la botiga
de teixits d’Enrique de Cèsar.
Per aquella època es publicava a Alcanar el setmanari Terra Nostra,
que dirigia Josep Bòria i Ulldemolins, aquesta va ser la seua iniciació a
la lectura en català.
Als dèsset viatja a Barcelona amb el seu amic Antoni Colell per veure l’Exposició Universal del 1929. Allà els va rebre el pintor tortosí Àngel Gimeno. Aquesta visita causà un gran impacte a Trinitari Fabregat
que va perdurar en el temps. Durant el primer període de la seua estada
a Barcelona sobreviuen de qualsevol manera, dormen sobre el taulell de
la botiga,… Més tard va integrant-se en la dinàmica social de la ciutat,
practica el futbol, juga als escacs, s’afilia al Sindicat Mercantil,…
Viu a Barcelona la proclamació de la República el 1931, la victòria de la
dreta el 1933, la proclamació de l’Estat Català el 1934. Per aquella època
va participar en mobilitzacions que van ser dissoltes amb contundència
per la Guàrdia Civil. Després del fracàs de les mobilitzacions va escriure
l’article «Lo que som» a la revista del sindicat, La nostra Bandera.
Quan el 1936 es va produir la revolta militar, Trinitari Fabregat va ingressar a l’Escola de Guerra, va formar part de la segona promoció de
comandaments.
La guerra la va passar al front d’Aragó com a oficial de l’Exèrcit Popular de la República fins el 23 de juliol del 1938, que va caure greument ferit
a la batalla del Valadredo, al Pirineu català.
Trinitari Fabregat va entrar a França com a exiliat el 5 de febrer del 1939,
amb una cama enguixada. El 6 de febrer va arribar a Prats de Molló on
les autoritats franceses el van portar cap al vaixell hospital Providence,
que estava ancorat al port de Marsella. El 13 de març el van dur al castell
Leenhardt de Le Grau du Roi, que era on portaven els ferits encara convalescents, abans de conduir-los als camps de refugiats.
Pel seu Recull de Poesies sabem que va estar entre juny del 1939 i febrer
del 1940 a Sant Cebrià i a Argelers i que les condicions de vida eren du327
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ríssimes. Durant la seua estada al camp de concentració va aprendre a
parlar, llegir i escriure el francès.
Acabada la II Guerra Mundial decideix establir-se a França, es casa
amb Odette i viu a Fresnes i a París. Va voler que els seus fills Hervé,
Montserrat i Frederic sapiguessen parlar català amb l’accent d’Alcanar.
Des del 1960 van passar les vacacions a Alcanar.
Jardins Ignorats naix de l’enyorança de la terra i l’escriu perdent hores
de son. La va acabar a Alcanar el 31 d’agost del 1964, l’editor Rafael Dalmau la va publicar a Barcelona l’any 1965.
El 15 de febrer de 1975 mor la seua dona.
A la tardor del 1978 Trinitari Fabregat va estar uns dies a Alcanar per
a fer unes xarrades.
El 1979 es va celebrar la Nit Popular Canareva i un dels actes va ser la
presentació del seu Recull de poesies, que s’havia editat a Roquetes aquell
mateix any.
Va morir a París el 9 d’octubre del 1994.
El 1995 s’inaugurà la biblioteca pública d’Alcanar i rebé el nom de «Trinitari Fabregat».

El títol1
«La metàfora que Raül Moravia exclama en veure Alcanar i les terres
que l’envolten: Jardins Ignorats, enclou un reconeixement al treball de la
pagesia canareva. Aquest modus vivendi és essencialment lloat per l’autor: «Aquest treball de titans donava la idea d’una raça forta, laboriosa,
tenaç» (p. 84).
Recordem, també, les digressions sobre l’esforç, el treball del pagès,
l’exposició i indefensió —a voltes— davant la meteorologia, etc.; ja que
el binomi Jardins Ignorats posat en boca d’un foraster li atribueix més rellevància i valor: «Recorrent aquesta xamosa falda montsianenca, el seu
esperit s’havia com afermat i aixamplat amb una no sé quina sensació de
fortitud i de grandiositat» (p. 85).

1 Reproduïm fragments pertanyents a la «Nota preliminar» que redactàrem a la
segona edició de l’obra (Buj 1998, 9-39). Aquests apareixen indicats entre cometes i cos
inferior, per a diferenciar-los del treball actual. Les cursives són nostres.
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Les terres cultivades que l’autor qualifica com a «servitud i riquesa
d’Alcanar» (p. 72) són, en boca forana, apreciades amb un terme excepcional, jardins, aplicat a una terra de cultiu. Què ha aconseguit aquesta
pagesia canareva a qui Fabregat qualifica de jugadora forçada, de gent
malhumorada per la inseguretat a què s’exposa el treball quotidià? Tots
aquests factors, que condicionen i lliguen estretament la supervivència,
li han obviat aquest valor estètic a la terra conreada i en aquest fet el nouvingut hi reconeix la bellesa, no per l’estètica, sinó pel que de bell, de positiu tenen valors com la constància i l’esforç. Intencionadament, aquests
mèrits l’autor vol que es vegen i es reconeguen per qui ve de fora, perquè
en boca de l’estrany adquireixen més valor per als autòctons. L’autor també vol que aquests comprenguen la dimensió de la seua gesta, gent d’un
ofici acostumat a pocs afalacs o a pocs romanços.
Fabregat també busca convenientment un adjectiu per a jardins que
s’adiga amb la incomunicació que li atribueix al poble: «En efecte, poca
gent coneixia aquests jardins minuciosament conreats, producte de l’esforç constant, de la tenacitat, de la suor dels canareus. Alcanar es trobava
pràcticament incomunicat» (p. 73).
Aquest adjectiu és ignorats i tots dos mots amb majúscula: Jardins Ignorats, ressalten la importància del que es diu.
L’interès de Fabregat per aquest aïllament no té una dimensió exclusivament local: «i el mal estat de la carretera de baix que travessava els
seus prats com un cuc blanc, agreujava el seu isolament» (p. 73).
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Més avant fa una referència més global a una expressió a manta sentida:
Nombrosos eren, en efecte, els catalans, sense excluir els periodistes barcelonins, que fixaven al curs de l’Ebre els límits de Catalunya. L’expressió
«dels Pirineus a l’Ebre» per a designar Catalunya o per a concretitzar la unanimitat catalana era corrent, sense prendre cura que més enllà de l’Ebre hi
havia poblacions i terres, catalans ben legítims que es podien sentir mortificats. Era una figura còmoda, que la peresa d’esperit acceptava fàcilment,
però inexacta, injusta i perniciosa. Les fites legals de Catalunya ja han estat
prou reduïdes en el curs de la història, i seria lamentable de reduir-les encara més per incúria inteŀlectual dels propis catalans. (p. 87)

Tot amb tot, Jardins ignorats un binomi que intitula la noveŀla, creiem,
encertat. Tanmateix, potser aquest ignotisme ha estat qui ha preservat
l’encant verge d’elements naturals d’aquest territori, però que en alguns
sentits ha contribuït a retardar altres desenvolupaments».
XVIII
La Capelleta, a més de marcar l’entrada al terme d’Alcanar, era la porta que
obria l’horitzó. La muntanya se separava per formar la vall que es prolongava amb les terres baixes fins a la mar. D’allí on es trobaven era com un balcó.
La desnivellació i l’allunyament feien de les aigües de la Mediterrània com
una ratlla blava que s’ajuntava amb el cel. […]
Als peus, tot pròxim, Alcanar, d’entre el caseriu del qual ressorgia el campanar massiu; a l’esquerra, a uns cinc quilòmetres a vol d’ocell, es distingia
netament la barriada de pescadors, les Cases. Més a l’esquerra encara es percebia la part occidental de la Ribera en la qual prenien naixença les Salines
tallant com un enorme glavi vermell les aigües blaves de la Mediterrània i
formant així amb la costa el port natural dels Alfacs. A la dreta, el riu Sénia,
modest i oblidat, sempre sec a l’estiu, marcava fins a la mar, amb el seu llit
turmentat, la línia divisòria del Principat de Catalunya i del Regne de València. Més enllà de l’extens Vinaroç, port de mar, centre comercial i industrial
de la contrada, del qual eixien les xemeneies de les fàbriques […]; Benicarló,
discret i laboriós, ric de llegum primerenc; Peníscola, la històrica, deslliurada per Jaume I el Conqueridor […] Si la panoràmica era incomparable, la
vegetació, pels seus contrastos, no oferia pas menys d’interès. De la immensitat de les terres seques, garrofer i olivera, es passava, sense transició a les
terres de verdura del litoral. D’Alcanar a la mar, s’estenien com un mantell
verd, les terres de regadiu salpicades d’innombrables casetes blanques. Eren
els prats, servitud i riquesa d’Alcanar. Els quadres de tarongers, alternaven
amb els bancals de fesols, de panís, d’alfals, de melons…
—Veritables jardins! —s’exclamà Raül—. Jardins Ignorats…
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L’obra
S’acabà d’escriure el 31 d’agost de 1964 i fou editada per Rafel Dalmau el
1965. A la portada de l’edició apareix un dibuix d’un enginy hidràulic ben
canareu: una mota. Amb la irrigació dels camps canareus amb les motes,
una sinècdoque o metonímia, depèn, ens serveix per a anomenar les finques que tenen la mota i el matxo com a sénies, i aquestes sénies seran la
base dels prats. Els quals configuren amb l’esforç de la pagesia canareva
de la terra un jardí i que s’escampen pel terme litoral d’Alcanar.
La noveŀla es reedità el 1998 per l’ajuntament d’Alcanar i inicià la «Collecció Local l’Engolfa». La segona edició apareix complementada per
una nota preliminar, un itinerari literari i una guia didàctica. Cal dir
que aquesta edició, com la primera, està exhaurida. El 6 i 7 de novembre es realitzà una Jornada d’Estudi «Trinitari Fabregat i el seu temps
(1912-1994)», a la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. Reproduïm, ací,
l’apartat de l’estructura i argument que apareix a la segona edició dins
de la «Nota preliminar» que redactàrem a la segona edició de l’obra:
Estructura i narració
La noveŀla Jardins ignorats està dividida en XLI capítols i en la major part dels
quals es relata part de la vida del protagonista, Raül Moravia. Altres capítols
són meres digressions les quals en boca, quasi sempre, del protagonista fa
Trinitari Fabregat sobre diverses temàtiques:
Capítols I–III: S’inicia la narració amb la mort de Laura, l’esposa de Raül
Moravia. Es descriu l’estat d’ànim del protagonista, a partir d’aquest fet, hi
apareixen trets definitoris de la personalitat del protagonista.
Capítol IV: Arribat l’estiu, després de dos anys de la mort de l’esposa, Raül
accedeix a estiuejar fora de Barcelona. Les pressions del seu amic Claudi
fan que accepte sortir de Barcelona amb Agna, la seua filla, i Amèlia, la serventa. Per raons sentimentals es decideix buscar un indret de mar al sud de
Barcelona. Aquesta decisió és determinant perquè s’opte per deixar la Costa Brava i emprendre camí cap a costes més meridionals.
Capítols V–XIV: Arribada a l’Ampolla. Descripció de les activitats estiuenques de Raül i Agna.
Capítol XV: Arriba un gran temporal a les costes de l’Ebre. Preocupació general entre les famílies de l’Ampolla pels familiars que tenen a la mar.
331

Àngela Buj
Capítol XVI: A causa de l’estat de la mar arriba a port una barca que no és
de l’Ampolla, «La Verge del Remei» —punt de contacte amb els futurs Jardins Ignorats. Tothom reconeix que és una embarcació de les Cases d’Alcanar, el nom que porta pintat és el de la patrona d’Alcanar. Raül es fa càrrec
dels quatre mariners.
Capítols XVII–XVIII: S’inicia el retorn cap a les Cases des de l’Ampolla. Arribats a l’Aldea, el vell Palau recomana a Raül de seguir la carretera de l’interior per Tortosa, Santa Bàrbara, Freginals i Ulldecona. S’arriba a la Capelleta i els pescadors baixen de l’automòbil per visitar-ne la imatge i agrair-li
que es troben sans i estalvis. Els pescadors li fan cinc cèntims de l’ermitori
i de la Moleta. Continuen el viatge i el protagonista es meravella del paisatge inèdit que descobreix des d’Alcanar fins a Peníscola. En aquest punt és
quan exclama: Veritables jardins! Jardins Ignorats (p. 73).
Travessen Alcanar i arriben a les Cases on se’ls rep amb una evident emoció. Raül emprèn el camí de tornada, però abans passa per Alcanar i compra
tela per fer una nova vela per a «La Verge del Remei». Tot seguit els la porta
als Palau i marxa cap a l’Ampolla.
Capítol XIX: El camí de tornada és fet per la carretera més pròxima a la costa, prop de Sant Carles de la Ràpita, Amposta…, Raül contempla admirat
la serralada del Montsià.
Capítol XX: Raül fa un ràpid viatge a Barcelona i pel camí reflexiona sobre
el nou territori que ha conegut més enllà de l’Ebre.
Capítols XXI–XXII: El protagonista retorna a la masia i reprèn les activitats
d’estiueig amb sa filla.
Capítol XXIII: Arriba a la masia l’amic metge, Claudi Sardà, de viatge cap a
València. Felicita Raül per l’article de fons que apareix a «La Veu del Matí»,
en què s’obri una subscripció popular a favor dels damnificats pel temporal.
Capítols XXIV–XXV: S’acaba l’estiu i retornen a Barcelona. Raül reinicia la
seua activitat inteŀlectual amb més ànim.
Capítols XXVI–XXVIII: Arribat l’abril, decideixen passar les pròximes vacances a les Cases d’Alcanar. Per mitjà dels Palau es posen en contacte amb
un emigrat canareu a Barcelona, Forcadell, i aquest els lloga una caseta que
té al Marjal.
Capítol XXIX: Es va descrivint la procedència dels estiuejants habituals de
les Cases d’Alcanar, indrets del terme canareu: l’Àngol, Sòl-de-riu, el Lligallo. Aquest darrer és l’excusa per donar algunes notes històriques sobre fets
i personatges relacionats amb Alcanar: Isabel II, Miquel Gisbert, Froilan
Beltran, Felip Pedrell.
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Capítols XXX–XXXII: Raül, Agna i Amèlia s’instaŀlen al xalet —al prat. Reben la visita de la Rosa dels Palau, la qual compromet Raül perquè l’acompanye a visitar l’ermita de la Mare de Déu del Remei. Raül i Agna van habitualment a prendre el bany al Marjal.
Capítol XXXIII: Agna fa amistat amb una altra xiqueta: Maria-Rosa Ducet.
Aquesta amistat serà el nexe que contribuirà a la coneixença de Raül i Elena Ducet, tieta de l’anterior.
Capítol XXXIV: Reflexions de Raül Moravia sobre el treball, l’esperança, la
natura, la vida…
Capítol XXXV: Excursió de Raül i Frisco a una partida d’Alcanar, les Melilles.
Capítol XXXVI: Arriba Elena Ducet i es descriu la personalitat d’aquesta.
Capítols XXXVII–XXXVIII: Es fan cada cop més habituals les relacions entre els Ducet i els Moravia. Elena i Raül solen anar junts a fer compres a Alcanar i, en una d’aquestes ocasions, coneixen un popular personatge canareu: lo tio Resserdi. Una altra activitat que comparteixen és anar a fer dàtils
i a fer musclos, des de les Cases cap a la Fonda.
Capítol XXXIX: Excursió al Montsià. Els dotze excursionistes, repartits al
principi en tres carros, inicien el recorregut per indrets com: el Racó del
Llop, la Roca Roja, el Replà dels Dotze Apòstols, el Racó del Bassiol, la Cova
Bonica, la Font del Teix, la Mola Cima.
Capítol XL: Raül i Elena van d’excursió als Cocons i visiten el poblament
moro que Raül conegué amb Frisco. Dins d’una d’aquelles construccions,
gurbí, Raül i Elena es confessen el seu amor i decideixen casar-se.
Capítol XLI: Casament d’Elena i Raül a l’església de les Cases.
El retrat d’Elena i Raül ens pot suggerir un idealisme, volgudament manifest, de l’autor en tot allò que es relaciona amb el seu poble. En algunes
descripcions i dissertacions, que fa el personatge principal, podem endevinar —tot i la ficció de qualsevol text literari, que Raül Moravia perfectament és el pseudònim de Trinitari Fabregat. Què pensa l’escriptor de la
seua terra, del seu poble? Creu que són uns jardins ignorats i així ho posa en
boca del personatge.
Fabregat posà una cura especial que el seu personatge principal fos una
bona persona; la qual cosa aconsegueix a bastament amb els trets que li
atribueix. No ens ha de sobtar, creiem, aquesta intenció de l’autor, ja que
el protagonista ha de trobar-se amb la realitat d’aquell record idíŀlic que
manté Fabregat des de l’enyorança i des de l’exili: el seu poble. Per tant, un
personatge carregat de virtuts no ens ha d’estranyar que siga el descobridor
dels jardins ignorats.
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Altres vegades, l’autor, narrador omniscient —recordem els nombrosos
parèntesis del text, no se n’està gens de dedicar capítols sencers a digressions ideològiques sobre la vida, la mort, la naturalesa, l’esperit o, fins i tot, la
deforestació del Montsià, etc., ni d’abocar-nos informacions puntuals sobre
episodis de la història d’Alcanar o personatges per als quals podríem pensar que la narració és una excusa per a manifestar oblits produïts en alguna
historiografia local.
La narració, com hem dit, gira al voltant de Raül Moravia, tot i que aquest
no deixa de ser un pretext per al veritable objectiu que és el record enyorat i
emocionat d’Alcanar. No és debades la dedicatòria de l’autor:
A Alcanar,
el meu poble.

Aquesta canarevitat que, de totes totes, vol inocular-nos l’autor és present
també en les paraules inicials de l’autor, a l’edició que ell amaní:
Aquest llibre, escrit amb el pensament posat en el meu poble, voldria que
figurés a la biblioteca familiar de tots els canareus i de tots aquells que estimen Alcanar.
Em permeto d’enviar-vos un butlletí de subscripció, persuadit que l’acollireu amb simpatía, tal com ha estat acollit al poble. Després d’haver-lo omplert i signat, no us caldrà més que posar-lo dins de l’envelop adjunt i fer-lo
seguir per correu. El llibre apareixerà dins de dos mesos aproximadament.
Agraint-vos-ho per endavant, rebeu les salutacions ben cordials i ben canareves de l’autor.
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Trinitari Fabregat, als 12 anys, al Montsià, assegut amb el mocador
de quatre puntes al cap i la marraixa a les mans.

Toponímia a la noveŀla
L’obra presenta un recorregut per les terres meridionals del Principat de
Catalunya. Arranca a l’Ampolla i arriba a Alcanar, sense perdre de vista
les veïnes ribes de Vinaròs, Benicarló, Peníscola i la serra d’Irta. Les parades i descripcions més notables són les d’Alcanar, les Cases i Montsià.
N’hem comptat un inventari de cent dèsset topònims, incloent-hi llocs
concrets del poble (edificis, carrers), del terme i exotopònims, entre altres (Buj 1998, 24-30).
Hi ha un capítol sencer, com hem dit, el XXXIX dedicat a una excursió
pel Montsià, a partir del qual hem centrat aquesta aportació a la toponímia de la serra, des d’una perspectiva literària. Amb anterioritat, però, al
capítol XVIII, també hi ha mostres de toponímia major, sobretot.
Excursió a Montsià. Un capítol i una ruta literària
XXXIX
L’excursió al cim del Montsià fou organitzada. Es van aparellar tres carros,
amb quatre persones cada un, les bosses plenes dels atiralls i vitualles necessaris per fer un bon dinar a la Font del Teix, tal com s’havia decidit. […]
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Els carros van sortir a les tres del matí de les Cases. S’havien de fer tres
quarts d’hora per la carretera i tres més per un camí muntanyenc pedregós.
[…]
Els matxos caminaven per la carretera, el silenci era absolut, sols el soroll
de llurs ferradures picant el sòl i el xirigueig de les rodes dels carros en profanaven la puresa i la intensitat. A la dreta, la mar no es movia. A l’esquerra,
el Montsià apareixia com una massa obscura i muda. […]
Quan els carros van abandonar la carretera per entrar al camí, les primeres clarors del dia venien. Era el camí del Racó del Llop, el qual, a part les tortuositats que la seva natura de camí serralenc li imposava, prenia dret un fil
en direcció a la gran roca vermella, pit del Montsià, marcada d’un punt blanc.
[…] El camí anava pujant, i a poc a poc les clarors de l’alba anaven apagant les
estrelles del cel. Van arribar al límit del camí que abocava a l’entrada d’una
caseta de camp. Tothom va baixar dels carros, es van desaparellar i es van repartir els estris i els queviures per a emprendre la marxa Montsià amunt. […]
Aquests serrals que el Montsià desprèn a la seva falda com per a servir-li de
contraforts per a sostenir-lo, formen les raconades que els pagesos fertilitzen,
els masos, i que van obrint-se a mesura que s’estenen vers la mar. Cada racó
té la seva fondalada, el cara-sol (solell) a la dreta, i l’ombria (bagueny) a l’esquerra, mirant cap al Montsià. Sortint de la fondalada, el guia va emprendre a
l’esquerra, per l’ombria, seguint el camí de bast que s’havia fet per al cultiu de
la finca i que entre marge i marge s’enfilava serra amunt. Així anaven escalant
pels bancals com si fossin una gran escalinata. Garrofers, oliveres, ametllers,
alguns rengs de vinya, hi havia una mica de tot, de tot allò que es pot fer en
les terres de secà. Poc abans d’arribar a la cresta del serral eren els erms, el
límit de les terres cultivades, allí on l’aixada ja no es clavava perquè tot era
pedra i rocam. Malesa baixa, fenoll, herbes silvestres, palmes de margallons,
el caminet continuava per anar d’un racó a l’altre, d’una finca a l’altra. Tota
la falda del Montsià està solcada d’aquests senderols travessers coneguts pels
bandolers […]. Van arribar dalt del serral quan el sol apuntava. […]
El guia seguia la cresta del serral que durant un bon tros no s’empinava,
després hagué de deixar-lo contornant a l’interior del racó pels viaranys que
ell coneixia.
El guia, després de grimpar per una rampa, va aturar-se al peu d’un roc grisenc que s’alçava dret i llis com una muralla: havia arribat a la primera font.
[…] Van arribar a l’altura de la roca roja [sic], però més a l’esquerra perquè
havien seguit el traçat que l’ascensió imposava. Allí no hi havia ja racó, ni
cara-sol ni ombria, tot això quedava a baix, es trobaven en ple Montsià. […]
la roca Roja. Era un replà gran com una plaça, en la qual van poder trobar fàcilment una ombra entre els rocams. Hi havia en aquesta plaça dotze grosses
pedres disposades en semicercle.
—Això és el Replà dels Dotze Apòstols.
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Prop d’aquesta plaça, un llosam aplanit contenia dues bassetes d’aigua.
Eren els bassiols que havien donat el nom al racó del Montsià, el Racó del
Bassiol que es trobava als seus peus.
—I ara us portaré a la Cova Bonica.
—Ja arribem a l’aixaragall;2 quan l’haurem passat, amb una estrebadeta més ja estem dalt. I allí, hi trobarem aigua, aigua bona, la de la Font del
Teix. L’aixaragall era ample, el més ample del Montsià. Des de la carretera
se’l veia blanquinós, no lluny del cim, en la seva forma allargassada i eixamplant-se al capdavall.
La Font del Teix estava allí, a quatre passes al resguard d’una roqueta de
l’altre vessant. Tots havien oblidat que es trobaven al cim del Montsià i per
què hi havien vingut. La font era l’única preocupació. La Font del Teix es trobava al vessant Oest, no lluny del cim. Al cim s’havia construït un turonet
cilíndric, de pedra de marge, reblat a l’interior, reforçat amb un anell circular a la base, que donava la impressió d’una torreta massissa d’una alçada de
dos homes. Marcava el punt més elevat del Montsià, el qual s’havia designat
amb el nom de Mola Cima.
Ara eren al cim del Montsià, ara hi eren com si fos per primera vegada, i
ara veien tot allò que des d’allí es podía veure i que suara no havien vist. Esplèndid panorama!
Les Salines, que des de la carretera es veuen allunyades de la costa, en semblaven ara tot pròximes, l’extensió de la mar que es descobria a l’enllà era
immensa i sense proporció a la del Port dels Alfacs. Les Cases d’Alcanar apa-

2 Pendent de pedres soltes.
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reixien com una masia gran; Peníscola, allà al lluny, era com una roca isolada
que trencava la planitud de la riba.
A l’esquerra de les Salines es veia la Ribera, que es presentava com una
gran era travessada pel curs blanquinós de l’Ebre, i la robusta i altiva farola
de Buda semblava una canya plantada a la seva extremitat. Més enllà la vista es perdia en una boireta intransparent formada per les condensacions de
la ja pròxima Tarragona. De l’altre costat Ulldecona es trobava als peus, així
com Santa Bàrbara, i més a la dreta l’extensa Tortosa.
A l’esquerra d’Ulldecona la plana s’estenia fins al mont Yrta de la província de Castelló; i dret cap amunt la vista sols era limitada pels Ports muntanyosos de l’interior.
El Montsià dominava, de la seva estatura de gegant, terres i ciutats.

Itinerari literari
El capítol XXXIX serví també per a realitzar novament l’excursió que descriu l’autor. S’explica, però, alguna imprecisió topogràfica entre la realitat
del terreny i els records que en tenia l’autor. Els autors d’aquest apartat
de la segona edició de la noveŀla ho expliquen:
Descripció de la ruta
Advertència prèvia: Aquesta excursió va ser realitzada pels autors de l’itinerari el dia 27 de setembre de 1998 coincidint amb el Dia del camí de mun338
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tanya organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i
l’Agrupació Excursionista d’Alcanar. Hem expressat aquesta coincidència
pel fet que ha significat la neteja i senyalització del sender PR-C-83, coincident en el tram de la nostra excursió que va de la Font del Fumat a l’Ereta. També a la tarda vam veure com uns excursionistes, probablement rapitencs, netejaven el tram que uneix la Font del Fumat, la Font del Recreo i la
Bassa de l’Argiler. […]
Indiquem de manera abreujada l’horari de l’excursió: Finca camí del
Mas del Llop (9:00), Bassa de l’Argiler (9:35/9:45), Font del Recreo–Cantrella (10:10), Font del Fumat (11:00/11:55), Cova Bonica (13:00), la Torreta
(14:00/15:00), Font del Teix (15:15/15:30)
Si hom segueix el text del capítol XXXIX de la noveŀla descobrirà diferències entre la ruta que planteja l’autor i la que plantegem nosaltres, la nostra
teoria és que Trinitari Fabregat, o el guia de l’expedició, confon el Racó de
Bassiol, amb el Racó del Fumat i la font del mateix nom. L’element clau per
a detectar aquesta possible errada en la descripció de la ruta és el Pic Blanc,
i el pla que ell anomena dels Dotze Apòstols, que en l’actualitat és conegut
amb el topònim de l’Ereta.
Al Montsià de la mà d’en Trinitari Fabregat
La nostra intenció en realitzar aquest itinerari no és una altra que reproduir
l’excursió que Raül i Elena fan al Montsià, però en aquesta ocasió, tenint en
compte que han passat més de trenta anys des que Trinitari Fabregat va escriure el llibre, clarificant alguns dels topònims que l’autor situa erròniament.
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Sortirem d’Alcanar en direcció a la Ràpita per la N-340 fins a arribar a les
Martinenques, a l’alçada del lloc on antigament era ubicada la discoteca Las
Cancelas de Don Ben, tristament desapareguda a resultes de l’accident del
càmping Els Alfacs. Allí s’inicia el camí que tot pujant s’enfila fins al Racó
del Llop, és el camí del mateix nom. Travessarem la nova N-340 i pujarem
entremig dels pins. El camí transcorre entre garrofers i oliveres.
Havent passat el barranc trobarem un desviament a l’esquerra que ens du
fins al Mas del Llop. No el tenim d’agafar, sinó que hem de seguir tot dret
camí amunt tot passant vora unes finques de regadiu fins a arribar a una explanada abans d’enfilar una forta pujada, i aquí deixarem el vehicle tot i que
el camí continua —empinat i pedregós— fins al Corral del Mariquito, al
peu del Pic Blanc.
Havent deixat el vehide, ja a peu, pujarem per una finca de garrofers i oliveres que queda a la part esquerra. Curiosament aquesta finca, avui propietat d’un ciutadà de la Ràpita, era propietat dels pares de Trinitari Fabregat.
Hi ha un filferro a l’entrada. Per aquesta finca hi pujarem fent ziga-zaga, pels
bancals de la part d’ombriu fins a arribar a la part més alta i erma on trobarem la sendera.
Ja a la sendera, que s’enfila serra amunt amb una forta pujada, serà fàcil
d’orientar-nos. El Pic Blanc ens queda a la dreta, les Ferreries a l’esquerra.
Tot havent passat aquesta forta pujada —la sendera és bona— ens trobarem
amb la Bassa de l’Argiler, per a tot seguit, torçant a la dreta, entrar al Racó
del Fumat, amb el cim del Montsià enfront nostre.
Seguirem pujant per la part d’ombria, tot passant per la Font del Recreo,
també anomenada de la Cantrella. El Cingle Blanc ens quedarà a la nostra esquerra. A partir d’ací, la sendera es fa un poc més empinada i rocosa.
Aquesta sendera puja fins al cim del Montsià, però nosaltres la deixarem per
agafar una desviament a la dreta que ens portarà, uns 100 metres enllà, fins
a la Font del Fumat, amb les seues piques, ubicada en una replà del terreny
darrere d’una gran matissa. La font raja poc, però no se seca mai. Té unes piques amb un sistema de conducció de l’aigua per tal d’omplir els abeuradors
per als ramats d’ovelles i cabres que antigament pasturaven per la serralada.
Des de la font, tal com ens relata Trinitari Fabregat en la seua noveŀla,
prosseguirem per una sendera que no era gaire bona, que recentment ha
estat objecte de neteja i senyalització per part de l’Agrupació Excursionista
d’Alcanar, fins al que ell anomena el Replà dels Dotze Apòstols, avui conegut com l’Ereta. L’autor a la noveŀla ens situa de forma equivocada al Racó
del Bassiol, el qual es troba a més de dos quilòmetres de distància en direcció a Alcanar. Un pla situat a sobre del Pic Blanc des d’on es contempla
una immensa panoràmica, i des d’on s’inicia la sendera de les Faixes Tancades o la baixada que ens du a través del Mal Pas de Rialla fins al Corral del
Mariquito.
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Des del Replà dels Dotze Apòstols pujarem fins a la Cova Bonica, la qual
sempre tindrem a la vista. La pujada és forta i caldrà que ens l’emprenguem
amb decisió ja que haurem de fer-ho per l’aixaragall que hi trobarem.
La Cova Bonica es troba en un petit cingle que és a la dreta de l’aixaragall,
situat a baix mateix del cim del Montsià. És fàcil d’identificar perquè a la
seua boca d’entrada, d’uns 75 cms de diàmetre, hi ha una figuera. Aquesta
cova, tan coneguda pels canareus i canareves, era visita obligada en totes les
excursions que antigament la gent del nostre poble feia a la serralada. Trinitari Fabregat ho sap molt bé i així ho vol deixar escrit a la noveŀla.
Havent visitat la cova, de la qual de la bellesa geològica de la qual ben
poca cosa en queda, pujarem —si el terreny ens ho permet— fins al cim
del Montsià, la Torreta (765 m). Erròniament, a la noveŀla Trinitari Fabregat identifica el cim del Montsià amb Mola Cima.
A la Torreta podrem gaudir de la magnífica panoràmica que els nostres
ulls podran apreciar als seus peus. Les illes Columbretes, al bell mig d’un
mar blau, semblaran que estiguen a «una volada», els Ports de Tortosa–Beseit flanquegen majestuosos el nord de les Terres de l’Ebre, un riu que veurem com de forma planera i asossegada abuida les seues aigües al mar, i a sota
mateix les terres canareves d’oliveres, garrofers i cítrics envoltades per tots
els pobles que conformen les terres del Montsià i Baix Maestrat.
Des de la Torreta i seguint la cresta continuarem cap al nord, baixant fins
al Coll de la Font del Teix cap a la font del mateix nom. La sendera que portem ens durà fins al Mas del Comú, però nosaltres la deixarem molt aviat,
pràcticament només uns cinquanta metres a baix del coll. La Font del Teix
es troba en una petita raconada a sota mateix del cim del Montsià, a la part
d’ombria i mirant al nord. És la font més alta de la serralada i sempre hi ha
aigua, i molt bona. L’aigua no es veu rajar si no és que ploga molt, així normalment és habitual que la basseta de la font siga sempre plena, depenent
de si ha plogut molt o poc.
Tal com ocorre a la noveŀla, l’excursió finalitza a la Font del Teix, des d’ací
tornarem en darrere pel mateix camí que hem seguit per pujar-hi, amb la
novetat que ara baixarem per la sendera que puja pel Racó del Fumat, i que
abans hem pujat fins a la font del mateix nom. Evidentment, la baixada serà
molt més ràpida i la brisa del mar ens refrescarà la cara apaivagant el cansament que ens haurà provocat la forta i dura pujada.
No és cap casualitat que Trinitari Fabregat haja elegit aquesta excursió
per donar a conèixer una zona dels seus, del nostres, «Jardins lgnorats». La
pujada al Montsià pel camí del Mas del Llop és l’única que es pot fer des de
la façana marítima de la serralada, tot i que és molt forta per l’abrupte del
terreny. L’autor ha elegit aquest recorregut donat que ell coneix una mica el
terreny, almenys en la seua part baixa. Com hem dit anteriorment, 1a seua
família posseeix uns «masets» entre el Racó del Llop i les Ferreries. «Gar341
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rofers, oliveres, ametllers, alguns rengs de vinya…» coneix bé el terreny, tal
vegada ell hi haurà passat moltes estones amb la seua família. L’autor ens ho
vol donar a conèixer fent una excursió. (Beltran & Camacho 1998)

Conclusions
Com s’ha vist, el nostre objectiu no ha estat fer una anàlisi lingüística
dels topònims apareguts a la noveŀla. Aquests han estat ja estudiats, i en
destaquem en aquests papers els que s’engranen en el capítol XXXIX i ens
dibuixen la pujada al cim de Montsià i alhora ens situen pròxims a la parla d’un lloc. El nostre objectiu més que lingüístic era compartir l’objectiu
de la noveŀla que portà Trinitari Fabregat a la invenció de Jardins ignorats.
Compartim amb l’autor la tria del locus amoenus i, com ell, som joiosos de
poder-lo mostrar. En primer lloc, perquè podrien haver-hi raons objectives que aconsellarien aquesta preferència: la climatologia suau; la plana
d’horts sempre verda amb el blau ben viu de la mar; l’entorn de contrastos paisatgístics entre la zona deltaica i els Ports, passant d’un nivell ran
de mar a alçades que superen els mil metres amb escreix. En segon lloc,
perquè encara per a molts Alcanar i les seues rodalies continuen sent
indrets ignots i, per això, volem difondre i compartir aquests espais catalans, que pensem que tenen el seu encant. Només quan coneixem podem tindre l’opció d’estimar. També volem influir a capgirar certes tendències dissortades i interessades a publicitar la nostra zona només per a
fets desagradables. Com a tot arreu, hi ha de tot i de bo també en tenim.
Coneguem la bellesa de la serra, l’espenta de la seua gent i totes aquelles
iniciatives que fan de les persones éssers amb bons valors. En tercer lloc,
conèixer el paisatge i anomenar-lo ens enriqueix en unes maneres de dir
que potser, en altres contrades, no hi són. La llengua s’engrandeix amb el
nostre català. I el paisatge sense límits planejats planeja l’iris entre Montsià, Ports i Irta amb una lliçó de sociolingüística de la nostra realitat. La
cruïlla orogràfica que des de Montsià es té recíprocament es correspon
des del Maestrat i Irta, i aquests s’omplin la retina amb la presència de
Montsià. No en va els mariners de Peníscola també el refereixen en les
seues previsions meteorològiques quan ixen a la mar. I si Montsià està
en capell, guarda’t d’ell va prenent variants costaneres en boca de la gent.
Perquè hi ha qui quan hi té capell, pica espart i fa cordell.
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Amb aquesta presentació del locus amoenus, no volem perdre, però,
la visió del conjunt. Altres terres de la ruralia pròximes han donat veus
que les han fetes més universals i hem de referir-nos-hi i no perdre-hi la
ploma de Sebastià Juan Arbó, rapitenc de naixença i ampostí d’adopció
que també literaturitzà paisatges que ens poden arribar des de Montsià.
Més amunt encara, llegim més exemples del tòpic amb Artur Bladé i Desumvila i el seu Benissanet natal. I en un altre rang literari podem situar
A l’ombra del Montsià, de Joan Cid i Mulet, de Jesús.
Que les humanitats s’eixamplen i complementem ho sabem ben bé.
Que l’enyor de l’autor va voler regalar-nos un entorn per a ell amable i que
se serví dels moments de pau a la matinada parisenca quan ja feia més
de quaranta anys de l’exili, quan ja havia refet la seua vida a París, lluny,
un —i molt ans— ja s’adona que no hi ha retorn. La família feta, arraïlat
en una nova terra només podia tornar a viure el seu poble amb la literatura. I és això el que va fer. Amb una literatura que supurés aquelles ganes de parlar d’etnografia, d’historiografia, de toponímia, de geografia,
dels convilatans, dels pagesos, de la terra, de la mar, dels mariners, de les
olors, d’aquella innocència del mostrar-se obert i sense recança compartir, per això en el capítol XXXI expressa: «Som pobrets, però no desagraïts!». I pensem en la metàfora, Fabregat Chimeno ens ofereix un llibre i
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el llibre que ell volia que fos en totes les lleixes canareves es converteix
en l’alberg de totes les lleixes. Ell, poc s’ho podia esperar, en aquells anys
d’avortament cultural que el seu nom presidiria la casa dels llibres d’Alcanar: la biblioteca. I el poble li torna l’agraïment, per universalitzar-lo
en una obra modesta a on comparteix les emocions infants i el primer cel
que veié en obrir els ulls.
Potser com deia Joan Josep Rovira Climent, del seu Cinctorres nadiu
en el seu Terra Matria: «Estic cansat. Recordaré el meu poble», l’autor
canareu ens diu: «Estic enyorat. Recordaré el meu poble». I amb la nota
dolça en què s’invitava a tastar l’obra fa cinquanta-tres anys l’editorial
Dalmau, potser aquest coneixement del nostre poble i encontorns encara resta adormit i vos espera i invita perquè el desperteu. Així, cloem la
nostra aportació a la coneixença del nostre poble:
Totes les contrades de la nostra bella i variada Catalunya no són prou conegudes. L’autor ens condueix a les terres més extremes de la Catalunya occidental, poc furgades per la literatura, en les que emmarca l’acció principal
de la seva noveŀla.
L’Ampolla, Camarles, el delta de l’Ebre, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Tortosa, Santa Bàrbara, Ulldecona, etc. li permeten de presentar-nos
un retaule viu i realista, i tot particularment el seu Alcanar natal del qual
ens dóna una interessant monografia amb l’estudi del caràcter del pagés3 i
dels seus problemes; del pescador; de típics i curiosos personatges nadius,
oferint-nos a l’ensems una apassionada descripció del superb Montsià que
conjuga feliçment la seva massa abrupta i seca amb les aigües temptadores
de la femenina Mediterrània —amb la que forma allí una raconada de gran
pervindre—, i, en fi, dels prats de tarongers i de verdura, aquells «Jardins
Ignorats», turment i riquesa dels canareus, que li han suggerit el títol del
seu llibre.
L’argument noveŀlístic és menat d’un cap a l’altre amb una progressió
constant i una penetració psicològica poc comuna en un autor novell. La
prosa és planera i clara, d’agradable lectura.

3 Tal com apareix a l’original. També volem indicar que ‘pescadors’ és un terme molt
poc usat ací per a indicar l’ofici dels qui pesquen amb vaixell a la mar. El nom que es
diu és ‘mariner’. Quan es pesca amb canya, sense una finalitat professional se sol dir
més ‘pescador’, però l’ofici a la mar és anomenat ‘mariner’.
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Correcció, actualització i enriquiment
de la cartografia i la toponímia de la serra
de Cardó i zones contigües
Jordi Buxonat Abellán
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
Les muntanyes han estat sempre per raons òbvies l’objectiu principal de
tot aquell que ha volgut practicar l’excursionisme en gairebé totes les seves modalitats: alpinisme, muntanyisme, senderisme, escalada, etc. Des
dels seus orígens, paraŀlelament a la seva creixent popularitat, es feia cada
cop més necessària una cartografia adaptada a aquesta activitat. De forma comprensible, a Catalunya es va centrar i especialitzar en un grau molt
elevat a les destinacions més clàssiques i històriques on s’anava desenvolupant: Pirineus, Montseny, Montserrat, Prades, Montsant.
Les Terres de l’Ebre disposen d’una geografia on abunden les zones
planeres: la cubeta de Móra, la plana del Burgar, el pla de la Galera, la foia
d’Ulldecona, i per descomptat el Delta. Tot i això, la presència de dos congostos força pronunciats com el Pas de l’Ase i el de Barrufemes demostra
que el riu Ebre ha hagut d’obrir-se pas entre un sistema orogràfic format
per un conjunt de serralades muntanyenques, de tipus mitjà / baix des del
punt de vista excursionista: el Port o Ports, Pàndols i Cavalls, Montsià,
la Picossa, el Tormo, Tivissa–Vandellòs, Cardó.
Pel que fa a l’aspecte cartogràfic, tenim constància d’un primer projecte centrat en els Ports de Beceit (sic) fet pel Centre Excursionista de
Catalunya als anys 30 del segle XX, que no va sortir mai publicat, i un
mapa a una escala poc pràctica de 1:100.000 adjunt a la guia Del Camp de
Tarragona a l’Ebre publicat pel Centre de Lectura de Reus al 1931. No és
fins l’any 1972 quan la Unió Excursionista de Catalunya, gràcies a l’empenta dels germans Josep Maria i Joan Brull, edita la Guia Itinerària dels
Ports, que inclou el que es considera el primer mapa de l’àrea destinat
pròpiament al món excursionista modern. De nou dedicat al Port, sens
dubte l’objectiu més desitjat per a la seva pràctica en aquestes contrades.
Al temps que anava creixent l’interès per descobrir aquesta i altres serres de la regió, no fou fins als anys 90, sobretot de la mà de l’Editorial Pi347
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olet, que sorgiren els primers mapes especialitzats en la zona destinats
als usuaris caminaires.
Amb tot, malgrat ser el bloc muntanyós de més dimensions i alçada de
les Terres de l’Ebre després del Port, el massís de Cardó no ha disposat
fins ara de cap cartografia amb aquest propòsit. Cal ressaltar un primer
intent publicat l’any 2006 (Cardó–Rasquera, ed. Piolet) que es va centrar
en el terme de Rasquera i de forma especial en la vall de Cardó, espai
prou conegut i estudiat amb tradició per al lleure, com ho demostren els
plànols de l’època del balneari de principis del s. XX.1 La fructífera llavor
d’aquest mapa ja feia entreveure les possibilitats d’una serralada que per
aquesta i altres raons alguns han anomenat «les muntanyes invisibles».2
Aquest fet provocava que, a l’hora de realitzar una caminada dins el
citat àmbit geogràfic, la producció de l’Instituto Geográfico Nacional
(IGN) i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) hagin
estat pràcticament l’única font d’informació a nivell cartogràfic per a la
seva preparació i consulta, circumstància que feia necessària la publicació d’un mapa que reparés aquest greuge.
Per donar resposta a aquesta llarga reivindicació s’engegà un projecte
el resultat del qual han estat tres mapes: dos d’ells en forma de carpeta
que abasta la serralada de Cardó, i un altre que arriba aproximadament
fins al límit sud del terme de Tivissa i la costa. Tots a escala 1:20.000 i publicats l’any 2018 de nou per l’Ed. Piolet. Tanmateix, atès que la vall de
Cardó ha estat un evident focus d’estudis i treballs, també toponímics, a
més de ser la part més visitada de la zona, s’ha decidit destacar-la per separat i a escala 1:10.000, cosa que ha permès aplegar gran quantitat d’informació. Aquest projecte engloba els termes de Rasquera, Benifallet,
Tivenys, l’esquerra de l’Ebre del terme de Tortosa, Camarles, l’Ampolla,
el Perelló i l’Ametlla de Mar.

1 Plano de la finca del Balneario de Cardó (Barcelona, 1920); Plano General de la Finca bajo la dirección del ingeniero Dn. J. Teixidó Barrau (Barcelona, 1922).
2 Rafael López-Monné, «Las montañas invisibles», La Vanguardia, 22 abril 2000, p. 2.
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Àrea cartografiada aproximada (ICGC)

Aprofitant l’avinentesa, i gràcies a una escala que ho facilitava, s’ha
intentat dur a terme la millora i enriquiment d’una toponímia que presentava una sèrie de mancances i errors observats pel territori. Molts
d’ells eren reconeguts pels propis coŀlaboradors dels mapes oficials citats anteriorment. La manca d’un treball de camp més curós i continuat
feia que s’arrosseguessin i no s’actualitzessin, amb el consegüent risc de
reiteració i de la seva assimilació. S’ha efectuat una exhaustiva consulta,
estudi i comparació de la bibliografia existent, incloent-hi la recerca en
documents i mapes a diferents arxius, públics i privats, amb la finalitat
d’obtenir una cartografia més acurada i exacta, incorporant-hi la possibilitat de rescatar topònims oblidats o a punt de fer-ho. També s’ha procurat incloure-hi algunes particularitats lingüístiques que es manifesten
en elements toponímics propis de la zona i així aconseguir un contingut
més ric i respectuós amb el llenguatge del territori.
Entre la bibliografia històrica consultada cal destacar els pocs però
valuosos relats excursionistes fets a l’espai estudiat, entre els quals podem citar algunes sortides de l’Associació d’Excursions Catalana,3 del
Centre Excursionista de Catalunya 4 i del Centre Excursionista del Va-

3 Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana tom 12 (1890): 188-226.
4 Francesc de Paula Bedós, «Cardó i Riberes de l’Ebre», Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (1911)200-201.
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llès.5 Acompanyat d’una de les últimes persones que va exercir de llaguter, s’ha aconseguit reproduir el viatge amb barca per l’Ebre fet per en
Pere i Joan Coromines per així poder comprovar les seves descripcions.6
Cal destacar, però, la citada obra Del Camp de Tarragona a l’Ebre, possiblement la primera guia realment excursionista de la zona, la qual s’ha
pogut resseguir completament i que ha resultat d’una vàlua incalculable.
Igualment, s’han revisat i recorregut les rutes dels articles publicats a la
revista La Zuda7 entre els anys 1913 i 1933 per la secció excursionista de
l’Ateneu Tortosí, força actiu a l’època.
Un dels aspectes preocupants del projecte és l’evident manca de població estable que continuï en els usos tradicionals a l’àrea cartografiada,
en especial el pasturatge a la muntanya, unit al fet que la majoria d’habitants tenen una edat avançada. Aquesta circumstància fa evident el perill
que molts topònims puguin ser malentesos, caure en desús o senzillament en l’oblit. Per tal d’evitar-ho, s’han realitzat una sèrie d’entrevistes
a alguns dels últims habitants que han conviscut amb aquests paratges.
La gran majoria han estat vells pastors, amb els quals s’han pogut fer visites sobre el terreny per tal d’assegurar una cartografia més exacta. S’ha
contribuït així a fer perdurar la seva memòria, en especial en comprovar
com els seus descendents no poden aportar moltes d’aquestes referències. Aquesta ha estat, sens dubte, la font d’informació més important i
fiable, encara que complementada i contrastada amb les anteriors. Val a
dir que, a banda de la informació purament geogràfica, s’ha pogut recollir una munió d’experiències i anècdotes de caire més etnogràfic. Això
s’aprofitarà per a una o més publicacions que ajudaran a donar a conèixer aquest món que s’esvaeix, lligant les vivències dels seus protagonistes
amb un paisatge i una cultura, amb un objectiu clar de perpetuar la seva
memòria i que les següents generacions sàpiguen apreciar-la i valorar-la.
A més, aquest estudi vol servir de base per un possible futur projecte
de recuperació, senyalització i manteniment d’antics camins, senderes i
les nombroses rutes de transhumància que existien a la contrada, moltes
d’elles en un estat d’abandó total, per tal d’aconseguir una autèntica xar5 Pere Martí i Peydró, «Excursió per l’Ebre y Montanyes de Cardó am visites a Tarragona i Tamarit» (Sabadell: Centre Excursionista del Vallès, 1912).
6 Ventura Castellvell i Diez, «Viatge amb barca Ebre avall de Pere i Joan Coromines», Beceroles 2 (2006): 51-61.
7 Disponible al fons de l’Arxiu Comarcal del Baix Ebre.
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xa que faci viable el trànsit a peu arreu del país. Per aquest motiu s’ha posat molt d’èmfasi en l’estudi, recerca i reproducció cartogràfica d’aquells
camins i lligallos ara perduts o en mal estat, però que per la seva situació
i / o historicitat poden ser susceptibles d’una valoració per a uns nous
usos que la població reclama, alhora que pot ajudar a rescabalar-los com
a béns públics i evitar la seva usurpació. En cas de reeixir, cal dir que es
farà servir el manual de senyalització editat recentment per iniciativa de
la Generalitat de Catalunya.8 Tot i no ser d’obligat compliment, sí que
marca unes línies a seguir, entre elles les relatives a l’odonímia, ja que es
considera de vital importància donar a conèixer el nom del camí o sendera pel qual s’està transitant, una dada que massa sovint no es té en compte.

El nom de l’àrea cartografiada:
topònims destacats
El primer dilema a l’hora de gestar un mapa pot ser de vegades el mateix
títol o nom de la zona cartografiada. En el nostre cas, aquest es presentava per la manca d’un orònim realment consolidat i popular per anomenar allò que geogràficament és força evident: un massís, bloc o conjunt
muntanyós que des de Rasquera fins a Camp-redó s’estén aproximadament per 30 km, entre el riu Ebre i la plana del Burgar. Dóna peu a un
cert malentès, per exemple, observar com el propi ICGC presenta tres
maneres diferents d’anomenar aquest massís: «Serra de Cardó» a l’escala 1:1.000.000, «Serra del Boix» a l’escala 1:500.000 ó «Serra de Cardó–
Serra del Boix» a l’escala 1:250.000,9 aquest últim el més adoptat. Una
de les raons per considerar com a serra de Cardó únicament l’eix Rasquera–Santos–Som respon al fet que, com a Cardó, hom es refereix des de
sempre a la regió més insigne i popular. És a dir, la vall on se situa l’antic
monestir / balneari, i on els seus habitants es refereixen a les muntanyes
que l’envolten amb el nom de «la Serra». Es pot constatar als plànols de
la finca dels anys 1920 i 1922, així com també ho testimonien converses
amb antics treballadors del balneari.
8 Disponible a http://empresa.gencat.cat/web/.content/20_-_turisme/
coneixement_i_planificacio/documents/arxius/ManualSenyalitzacioCamins-MobilitatNoMotoritzada.pdf.
9 Disponible a http://www.icc.cat/vissir3/.
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Detall del Plano de la finca del Balneario de Cardó, 1920.

Tampoc Ramon Miravall (2007) posa en clar aquest fet quan al mateix article explica que la serra de Cardó s’estén de la cubeta de Móra fins
al sud del coll de l’Alba, i seguidament diu que «també determina els
límits entre els termes de Benifallet i Tivenys» (p. 43). Sens dubte van
contribuir a aquestes (i d’altres) imprecisions les cartografies de l’IGN
de principis del s. XX, que van servir de base per a molts altres mapes,
perpetuant així els seus errors. Fruit d’aquesta paradoxa, i pel fet que el
massís mateix engloba un conjunt de serres (serra del Boix, la Capcida,
les Moles, serra del Coll de l’Alba), la denominació que alguns han fet de
«serres de Cardó» podria ser acceptable.10 No obstant, després d’estudiar una extensa bibliografia, plànols i mapes (Lucas Mallada, Pau Vila,
Enric Bayerri, Manuel Beguer, Emili Morera, Eduard Brossa, Iglésies &
Santasusagna, Marià Faura, Pere Coromines, Font i Quer, etc.), podem
arribar a la conclusió que la designació més apropiada per aquestes muntanyes en el seu conjunt seria la de serra de Cardó. El fet que l’antic terme
medieval de Cardó i Sallent abraçava gairebé la totalitat del massís referma aquesta nominació.11
10 Pere Coromines utilitza les dues formes indistintament a Silèn (p. 99, 100, 102)
(Castellvell, Viatge amb barca…, p. 62)
11 Malgrat que la carta de poblament de Cardó del 1207 s’ha perdut, tenim referència dels seus límits amb Rasquera, Fullola i Som en alguns documents, com l’amo-
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Detall del Mapa de Catalunya
formulat per la Direcció
d’Obres Públiques, Generalitat
de Catalunya, 1936.

Pel que fa a la serra del Boix, observem a les actes i quaderns de línies
límits de principis del s. XX (recentment digitalitzades),12 que van servir
per confeccionar les minutes municipals a escala 1:25.000 i les posteriors
edicions del Mapa Topográfico Nacional (MTN) a escala 1:50.000, així
com als documents i mapes citats i d’altres (Pius Font i Quer, Josep Ramon Bataller, etc.), que la circumscriuen clarament a la zona dominada
per l’anomenada clenxa del Boix, que s’estén entre la zona de Creu de Santos / Clot del Pastor i la Capcida. Aquesta última «seguint la del Boix»,
segons el recull toponímic de Ramon Miravall (p. 41).

Pius Font i Quer, «Florura de Cardó», p. 11.
llonament del 1746 (AHT, Fons Notarial de Xerta, Pere Joan Perea i Blasco, any 1746,
capsa 7, signatura 2377, p. 357).
12 Disponible a http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/locale?request_
locale=es.
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És precisament la Capcida un dels orònims que s’ha volgut reivindicar
després de comprovar la gran quantitat de documents i bibliografia que
en fan esment. Entre ells: Francisco Coello (1858), Lucas Mallada (1889),
Ramon Morera (1894), Carreras i Candi (1915), Benet Chias (1900-1930),
Iglésies & Santasusagna (1931), Enric Bayerri (1934), Alfredo San Miguel
(1950), així com totes les cartes nàutiques des de 1887 fins les actuals, on
la «Serra de la Capsida» (sic) apareix com a punt de referència pels navegants. Malgrat que segurament és un topònim que va decaure a mitjans
del s. XX, s’ha pogut comprovar, gràcies a les converses amb vells pastors
de Tivenys i gent de Bítem, que encara nomenen d’aquesta manera l’espai
que comprèn la Roca Foradada i el morral de Cabrafeixet (als límits dels
termes de Tivenys i el Perelló). Això concordaria amb les descripcions
d’alguns dels autors citats anteriorment. El consignar un nom o altre sovint obeeix a la procedència dels informadors al temps d’elaborar la cartografia, però sobta com aquest topònim no s’ha vist reflectit als mapes.
Més quan observem que fins i tot l’Enciclopèdia Catalana13 i el recull de
Miravall (p. 41) contenen una entrada amb el lema «serra de la Capcida».

Detall carta nàutica Del puerto del Fangal al puerto de Torredembarra,
Càdis, 1973.

Exemples d’altres topònims
Dins l’àmbit referent als topònims de llocs més concrets, s’ha procurat
donar èmfasi a tres aspectes: ampliació, correcció i singularitats.
Una de les mancances percebudes pel territori a la cartografia oficial
està relacionada amb la poca quantitat de noms que s’observa en un es13 Disponible a http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0014584.xml.
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pai d’aquestes dimensions i històricament molt trepitjat per l’home. Com
s’ha mencionat, gràcies al fet d’haver pogut conversar i transitar per gran
part de l’àrea amb les persones que fins no gaires anys les havien treballat
i viscut, s’ha aconseguit una gran quantitat d’informació pel que fa als
diferents espais, així com també històries relacionades amb els mateixos
llocs. Inqüestionablement, ha estat vital l’aportació de pastors que van
recórrer la serra i els voltants, ja que ells van ser els autèntics protagonistes d’una zona destinada d’antuvi a pastures i travessada per una autèntica teranyina de rutes de transhumància (algunes d’elles no consten a la
cartografia oficial i poden servir per ampliar la base de dades al respecte).
Altrament i de manera complementària, s’ha pogut treure profit d’alguns avantatges que ofereixen les noves tecnologies, especialment amb
alguns dels interlocutors que per diverses raons no es podien desplaçar,
essent molt útils les possibilitats que instruments com per exemple Google Earth donen per visualitzar allò que la persona consultada explicava. D’una incalculable ajuda han estat les eines que proporciona l’ICGC
mitjançant els seus visors (OrtoXpres i Vissir), principalment amb les
ortofotometries antigues dels anys 1945 i 1956, on encara es poden visualitzar i interpretar amb força detall molts dels llocs descrits i que avui
dia resten irreconeixibles. Especial dedicació s’ha tingut amb senderes i
corriols perduts, que altrament hagués estat impossible de recollir i traslladar correctament.
Per una altra banda, i ja que un producte d’aquestes característiques
pot donar servei a altres tipus d’usos turístics o culturals relacionats indirectament amb l’entorn excursionista, s’ha tingut en compte incloure
dades que poden ser útils al respecte, com poden ser les relatives a l’espeleologia, la pedra seca o al turisme fluvial. Per a aquest últim ha estat
rellevant la coŀlaboració del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la
Generalitat de Catalunya, que ha ajudat a situar, per exemple, el ric patrimoni arqueològic al voltant de l’Ebre.
Com s’ha comentat, la regió cartografiada abasta fins la zona costanera. Atès que és precisament aquest un dels espais més visitats, fins i tot
pels caminants, s’ha decidit millorar l’aspecte toponímic mitjançant entrevistes a diverses persones relacionades amb la mar: vells pescadors o
en actiu, gent que utilitzava antics mètodes de pesca des de terra o bussejadors. Alguns documents antics han servit per ampliar o corroborar
les dades obtingudes.
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Pel que fa a l’aspecte de la correcció, a banda d’allò que fa referència als
topònims més generals que s’han explicat, també s’han pogut esmenar
algunes errades, segurament degudes a malentesos o a la falta d’un treball de camp més ampli sobre el terreny. Per citar algun exemple, tenim el
cas de la zona coneguda popularment com les Serres, entre els termes de
Tivenys i Bítem (Tortosa). Als mapes de l’ICGC s’observa com s’associa
erròniament a un orònim muntanyenc («Serra de Flores», «Serra del
Surdo» o «Serra de Franxo»). En realitat fa referència a la regió més endinsada i propera a la serralada pròpiament dita, on molts veïns dels pobles citats posseeixen alguna finca, un «tros de serra». Així doncs, la serra
del Surdo vindria a ser el «tros de serra que pertany al Surdo». Serveixin
aquests exemples per indicar que Flores, Surdo i Franxo són una mostra
de la rica antroponímia que es dóna en aquestes terres i que ha estat un
aŀlicient més per tal d’enriquir la toponímia i potser facilitar un futur estudi sobre aquest tema.
Com s’ha comentat al paràgraf anterior, és molt comú l’ús del nom de
la partida per designar la finca del propietari i així precisar la seva localització, a més de distingir-la d’una altra finca que pugui tenir el mateix
propietari a una altra partida (Llacuna de Garrupo / Rasqueres de Garrupo, On de Pinyol / Roja de Pinyol, etc.). Seguint l’exemple que es va iniciar amb el mapa de Cardó–Rasquera del 2006, en la mesura del possible i segons l’espai disponible, s’ha traslladat aquesta particularitat, tot i
que sens dubte caldria ampliar la seva aplicació cartogràfica en futures
edicions.
Altres revisions que s’han fet són per determinar correctament alguns
llocs que se situen de manera errònia o de vegades diferent segons l’escala,
tant pel que fa a la seva localització (per ex.: Set Serres, Serra Mala, etc.),
com per la seva representació gràfica (Boinaca / Buinaca, Gaviots / Gabiots, la Font de Gràcia / la Font de la Gràcia, etc.). Relacionat amb això, la
reubicació de moltes partides i demarcacions que sovint han estat alterades arbitràriament, sobretot a les divisions cadastrals, ha estat considerada de molta importància, atesa la rellevància que tenen per les seves característiques comunes i límits establerts, ben coneguts per tothom. La consulta de plànols geomètrics més antics, on la seva situació
era de ben segur més fidedigna, i la visita amb vilatans de més edat, ha
contribuït a una millor senyalització. També a corregir alguna perversió
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toponímica14 o rectificació gramatical, com el canvi de plural a singular
d’algunes partides, per considerar-la més respectuoses amb la seva denominació històrica, tot i l’ús que es fa d’ambdues opcions (Pedreres / Pedrera, Roges / Roja, Planes / Plana, etc.).
Com a mostra d’un cas de correcció per evitar la seva assimilació i que
al mateix temps ha servit per recuperar un topònim històric, tenim el
dels Mallorquins, al terme de Tortosa. Observem el cas del barranc que
l’ICGC assenyala en el seu inici com «lo Barranc» i seguidament «Barranc del Favaret», on trobem una disparitat de criteris a l’hora de mencionar-lo: «Barranco de la Granadella o del Fabaret» (Minutes municipals, 1915), «B. de Granadella» (Carreras i Candi, 1915; Mancomunitat,
1923), «Arroyo Granadella» (MTN, 1938), «Arroyo de la Granadella o
del Tabaret» (MTN, 1919, 1956), «Barranco de (las) Malfarquins» (Inst.
Geográfico Catastral, 1945). Les dades cadastrals actuals conserven les
de l’any 1945, assignant «Malfarquins» a la part inicial, «Fabaret» al
seu curs mitjà i «Granadella» al tram final. Als fogatges del s. XIV, entre «les viles e llochs dels térmens generals de Tortosa» s’esmenten els
«masos o loch dels Mallorquins» (Arnau 1997), així com al manuscrit
compilat per l’erudit Pere Serra i Postius al s. XVIII, on consta com a
«Los Mallorquins».

14 Una mostra és la zona de l’Ametlla de Mar anomenada «lo Revencedor» segons
l’ICGC, que l’IGN hi transcriu «L’Arrevensador» i a les minutes municipals (1917)
com «El Arrivensadó»: descobrim al Plano Geométrico de 1880 (Arxiu Municipal del
Perelló) com el topònim original escriu «Riba den Cedó», pronunciat pels més vells
[larebɛnsɛ'do]. Serveixi això per observar com en aquesta regió decau la preposició que
precedeix l’article personal (Riba d’en Cedó > Riba en Cedó). Trobem aquesta peculiaritat també, per exemple, al nom de les cales a les Illes Balears (Cosme Aguiló, «El
model Cala + article personal + antropònim (o nom descriptiu) a la toponímia de les
Balears», Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica 117-118, 2011, p. 21).

357

Jordi Buxonat

Pere Serra i Pontius, Catalogo de totas las ciutats, vilas
y llochs del Principat de Cataluña. Señalanse en que
vegaria o sotvegueria son (manuscrit). Misceŀlània 1/82,
Biblioteca Reserva, Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona, 1711-1715, p. 244.

L’any 1889 Lucas Mallada (p. 44) fa una descripció del territori on
parla de «el Morral de las Barcelles, el del Sastre (…) con los aplanados
peñones del Corral dels Mallorquins». També Joan Moreira (p. 173) dona
fe del seu ús encara l’any 1934. El recull toponímic de Ramon Miravall (p.
104) i l’Enciclopèdia Catalana15 contenen una entrada on assenyalen que
els Mallorquins és un despoblat del municipi de Tortosa, esmentat ja al
segle XIV, que estava situat a l’àrea de Cardó.16 Tot això ens ajuda a deduir
que aquest despoblat estaria situat entre la Font de la Gràcia i el barranc
de Fullola, segurament al voltant del lloc conegut actualment com a finca
de la Valera,17 creuada pel citat «barranc de Malfarquins» (el qual podem
determinar que és un error d’escriptura o similar a l’hora de transcriure
el barranc dels Mallorquins).

15 Disponible a https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0039567.xml.
16 Això referma el fet que la Serra de Cardó englobi la totalitat del massís, com
s’ha explicat.
17 Segons converses amb el propietari del maset de la Marceŀla, aquest era el corral
de la finca de la Valera, situat 700 m més al sud, fins que va deixar d’existir, al voltant
del 1900, cosa que coincidiria amb la descripció que fa Lucas Mallada del corral dels
Mallorquins.
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Àrea de l’antic poblat medieval
dels Mallorquins (Ed. Piolet)

Genèrics toponímics
Tanmateix, un dels aspectes més interessants ha estat descobrir i reflectir
en els mapes la singularitat dels genèrics que acompanyen els topònims.
Singularitat que aporta una sèrie de genèrics propis de la regió i que de
ben segur aconseguirà una major aproximació i complicitat amb els habitants del territori.
Un exemple conegut és el que en altres contrades és un turó, tossal
o tossalet i «muntanyola, puig de poca alçada» a Mallorca (Ordinas, p.
303), «en el tortosí n’és sinònim també coll» (Domingo, p. 56) referit a
muntanyes, que encara presenta alguna dificultat d’acceptació fora de
l’àmbit on s’utilitza, a pesar dels estudis exhaustius fets al seu voltant.18
En aquest cas no s’ha dubtat a emprar-lo, ja que el seu ús és indiscutible
a la regió i sempre amb l’accepció aplicada a l’orografia (coll de Montagut, coll del Junc, etc.). Per contra, a l’hora de designar un pas entre muntanyes el més usual és utilitzar portell, collada o collet. Per citar un cas
concret d’aquesta confusió, podem dir que amb coll de Som coneixen
els habitants la punta de Som, que és el nom real del cim, com consta a
18 Jesús Burgueño, «Quan les muntanyes són colls. Advertiment toponímic per a
geògrafs», Treballs de la Societat Catalana de Geografia 79 (juny 2015): 195-215.
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vells mapes (curiosament així —«Punta de Som»— ho marca el mapa
topogràfic realitzat per l’exèrcit americà l’any 1973). Però amb collada de
Som19 indiquen el pas carener que separa els termes de Tivenys i Benifallet (això es pot veure clarament a l’acta de delimitació feta l’any 1912,
per exemple).20 Les excepcions són poques però ben específiques (coll de
l’Alba, coll del Murtero, etc.).
Finalment, per citar altres genèrics toponímics que s’han inclòs, en
destacarem quatre:
• La pelada, una manera de senyalar les finques sobretot allunyades,
on la dificultat i aspror del terreny del país segurament va contribuir a generar el nom.21
• Malgrat que l’ús de canal ha estat substituït gairebé del tot pel de
barranc, encara algú l’anomena així, especialment al petit barranquet que s’ha abancalat per llavors aprofitar la seva major acumulació d’aigua.22
• Els senyalats o senyals són aquelles feixes que s’arrabassaven al
comú i es marcaven (d’aquí el nom) per a conrear-les, de forma
que si en 30 anys es demostrava que s’havien treballat contínuament i ningú les reclamava, s’adquiria la propietat. Tot i que es
van promoure especialment després de les desamortitzacions del
s. XIX, aquest procediment és encara vigent i emparat pel Codi
Civil. Com a curiositat, cal dir que senyalats és la forma més emprada al cantó est de la serra (Rasquera, el Perelló) i senyals a la
banda oest (Tivenys, Bítem).
• Encara avui podem sentir el mot perxet, amb el qual s’aŀludeix a
un maset petit a Benifallet, tal com el citaven Iglésies & Santasusagna (p. 400).
19 «[C]ollado llamado Costas de Som» (José Ruiz y Ruiz, Descripción geográfica,
histórica-estadística é itineraria que acompaña al mapa geográfico de la provincia de Tarragona, Tarragona, 1846, p. 106).
20 Disponible a http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/locale?request_
locale=es.
21 Apareix a la toponímia de Mallorca «per indicar un lloc mancat de vegetació arbòria» (Ordinas 2001, p. 326).
22 Segons Domingo la forma canal «és a les moles de les muntanyes a l’entorn de
l’Ebre» (p. 261). Segons Ordinas canal és «l’espai de terreny estret i llarguer entre dues
elevacions que dóna pas a les aigües per a l’evacuació de les pluges» (p. 297).
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Val a dir que totes aquestes paraules conserven l’ús pràcticament limitat a la població d’edat avançada, cosa que indica una més que probable
desaparició en un futur no gaire llunyà.

Conclusions
La necessitat que hi havia a l’àrea de la serra de Cardó i zones contigües
pel que fa a una cartografia destinada al món excursionista, malgrat algun intent en el passat recent, ha estat aprofitada per fer uns mapes en
els quals s’ha intentat aclarir conceptes toponímics generals, corregir
errors a les cartografies existents i sobretot enriquir una toponímia i reflectir uns genèrics propis que, atès el despoblament i envelliment, tenien
un risc de pèrdua. La metodologia ha consistit bàsicament en la consulta i estudi de diversa bibliografia i cartografia històrica, i especialment
en entrevistes i caminades sobre el terreny amb els habitants de la regió.
Això ha servit també per compilar històries, anècdotes i dades que tenen
com a objectiu immediat un treball en forma de guia i un futur projecte
de recuperació i conservació de camins, oferint un estímul i una oportunitat per a la coneixença, preservació i valoració de la memòria històrica i del patrimoni toponímic del territori, sovint desconegut, a través
de l’excursionisme.
Bibliografia
Arnau i López, Eduard. 1997. «Ocupació i reorganització del territori a
les comarques del Baix Ebre i Montsià arran de la conquesta cristiana (segona meitat del s. XII – inici del s. XIV) 1ª part». Raïls 10: 60-66.
Bataller i Calatayud, Josep Ramon. 1921. «Notes per a la Geologia de la
Comarca tortosina». Butlletí de l’Institució Catalana d’Història Natural vol. 1, tom 21: 188-191.
Bayerri Bertomeu, Enric. 1934. Historia de Tortosa y su comarca, tom 2.
Tortosa.
Beguer Pinyol, Manuel. 1948. El valle de Cardó. Monografía histórica. Tortosa.
Domingo i Francàs, Carles. 1997. Els noms de les formes del relleu. Barcelona.
361

Jordi Buxonat

Faura i Sanz, Marià. 1921. «Ovservations au sujet de la stratigraphie des
terrains juràssiques de la chaîne de Cardó (Prov. de Tarragone)». Butlletí de l’Institució Catalana d’Història Natural: 118-130.
Font i Quer, Pius. 1950. Flórula de Cardó. Consideraciones generales sobre
las plantas que se crian en su valle en relación con la temperatura, sequedad y pobreza polínica del aire, seguidas del catálogo de dicha flòrula.
Barcelona.
Iglésies, Josep, i Joaquim Santasusagna. 1931. Del Camp de Tarragona a
l’Ebre. Guia itinerària precedida d’un esbós monogràfic. Reus.
Jassans, Miquel Salvador. 1988. Toponímia de Rasquera. Rasquera.
Mallada y Pueyo, Lucas. 1889. Reconocimiento geográfico y geológico de la
provincia de Tarragona.
Miravall, Ramon. 2007. Toponímia major actual de les Terres de l’Ebre.
Valls.
Morera i Llauradó, Emili. 1915. Geografia General de Catalunya dirigida per
Francesch Carreras y Candi. Provincia de Tarragona. Barcelona.
Moreira, Joan. 1934. Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa. Tortosa.
Ordinas i Garau, Antoni. 2001. Geografia i toponímia a les Illes Balears. La
terminologia geogràfica en els noms de lloc. Palma.
San Miguel Arribas, Alfredo. 1950. Estudio de la región volcánica del bajo
Ebro. Madrid.
Vila i Dinarès, Pau. 1929. Resum de geografia de Catalunya. Barcelona.
Cartografia
Brossa i Trullàs, Eduard. 1910. Mapa de carreteras para ciclistas y automóbiles. Tarragona, sur de Lérida y país lindante. Hoja nº 11.
Carreras i Candi, Francesc. 1915. Geografia General de Catalunya. Partit
judicial de Tortosa. Barcelona.
Chias i Carbó, Benet. 1900, 1914, 1918, 1920, 1930. Mapa de la provincia de
Tarragona. Barcelona.
Coello, Francisco, i Pascual Madoz. 1858. Tarragona. Madrid.
Generalitat de Catalunya. 1936. Mapa de Catalunya formulat per la Direcció d’Obres Públiques.
Iglésies, Josep, i Joaquim Santasusagna. 1931. Del Camp de Tarragona a
l’Ebre (mapa). Reus.
362

Cartografia i toponímia de la serra de Cardó i zones contigües

Instituto Geográfico y Catastral. 1945. Cadastre topogràfic de 1945, plànols
dels polígons de l’1 al 99. Ajuntament de Tortosa. Disponible a http://
documents.tortosa.cat/items/show/37.
—. 1956. Mapa topográfico nacional 1:50.000, full Tortosa. Madrid.
Instituto Geográfico y Estadístico. 1915. Mapa planimétrico de Tortosa,
zona 1ª, hoja 2ª, minutes municipals. Madrid.
—. 1919. Mapa topográfico nacional 1:50.000, full Tortosa. Madrid.
—. 1938. Mapa topográfico nacional 1:50.000, full 140 Tortosa (edició
de la guerra civil espanyola). Barcelona.
Instituto Hidrográfico de la Marina. 1973. Del Puerto del Fangal al Puerto
de Torredembarra (carta nàutica). Cadis.
Mancomunitat de Catalunya. 1923. Mapa geogràfic de Catalunya 1:100.000.
Full 41, Tortosa. Barcelona.
Morera, Ramon. 1894. Plano de Cataluña. Barcelona.
Riudavets i Tudury, J., J. Galvan i F. Serra. 1890. Desde el cabo de Tortosa
hasta la punta de la Palomera según los trabajos hechos en 1886 y en 1887
por la comisión Hidrográfica al mando del capitan de la fragata D. Rafael Pardo de Figueroa, carta nàutica, Hoja 13. Madrid.
U. S. Army Map Service. 1973: Mapa topográfico nacional 1:50.000, full
Tortosa. DMATC.

363

Reciprocitats entre la toponímia
i la geologia en el reconeixement
del territori
Xavier Planas Batlle
Societat d’Onomàstica / Ministeri d’Ordenament Territorial
del Govern d’Andorra

Joan Tort Donada
Societat d’Onomàstica / Universitat de Barcelona

Jordi Corominas Dulcet
Societat d’Onomàstica / Universitat Politècnica de Catalunya

1 Introducció
L’estudi dels topònims no només aporta dades d’interès pels lingüistes,
sinó que és una de les subdisciplines que més informació pot donar a altres camps del saber (Molina 2008). De fet, el caràcter interdisciplinari de
la Toponímia ha estat moltes vegades posat en relleu (Darby 1957; Poirier
1965; Dauzat 1971; Querol 1995; Tort 2001). En aquest sentit, efectua un
paper de frontissa, de «pont» entre diverses branques del coneixement
(Tort 2003a, 2); és a dir, utilitza els serveis d’altres ciències, s’hi complementa i n’és interdependent (Moreu-Rey 1999, 11).
Alguns autors han considerat clàssicament que els tres grans blocs de
ciències auxiliars de la Toponímia són la Història, la Lingüística i la Geografia (Poirier 1965; Moreu-Rey 1999). Altres estudiosos han incidit en
el seu vessant més psicològic i social (Dauzat 1971). Així mateix, les dades intrínseques que aporten els noms de lloc, a part de tenir un abast
de coneixement amplíssim, poden ser d’allò més útils i transparents en
alguns àmbits molt específics del saber (Querol 1995, 65).
Si bé en origen l’Onomàstica es va centrar principalment en estudis
i reculls lexicogràfics i toponímics exhaustius, però de caire generalista —dels quals, per al cas català l’Onomasticon Cataloniae de Joan Co365
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romines n’és el màxim exponent—, en els darrers temps estan emergint
estudis molt més específics que utilitzen la toponímia com a eina de treball a l’hora de caracteritzar el medi físic. En són exemples estudis sobre
l’evolució del paisatge (Sousa & García-Murillo 2001; Spens 2007; Sousa et al. 2010, etc.), sobre fitònims (Navaza 2006; Sanz & Allende 2006;
Carracedo et al. 2006; Benítez et al. 2009; Carrillo et al. 2010; Gómez et
al. 2012; García-Villaraco et al. 2011; Molina 2012, etc.), i també a l’entorn
de la caracterització del relleu, la geomorfologia i la geologia (Mensua &
Ibáñez 1979; Garcés 1987; Domingo 1997; Tort 1999; Beltrán 2001; García
& Salcedo 2008; Ordinas & Binimelis 2013; Tort & Sancho 2014; Fidalgo
& González 2015; Planas 2013; Planas & Ponsa 2007; 2008; 2011; Planas &
Gascón 2012; Planas et al. 2008; 2013; 2014; 2016a; 2017; i Planas, Gascón
& Oller 2016, entre altres).
El medi físic ha estat històricament objecte de designació. En aquest
sentit, en el context de la prehistòria les ubicacions naturals significatives
solen ser les primeres de rebre nom (Ainiala et al. 2012, 92). No obstant,
al llarg de la història el medi físic moltes vegades pot haver canviat: els
boscos —o un tipus d’arbre, de planta— poden desaparèixer; una espècie animal en un territori pot extingir-se —de forma natural o per la mà
de l’home— o, fins i tot, una via de comunicació, un poble o una ciutat
poden ser abandonats, arrasats i oblidats. Hi ha certs elements del paisatge, amb tot, que, si bé també poden canviar, ho fan a una escala temporal
molt més gran —almenys en comparació amb la vida humana—, cosa
que fa que es puguin considerar pràcticament iguals ara que fa 5.000, o
més, anys. Aquests elements són moltes vegades, justament, aspectes que
tenen a veure amb característiques geològiques del paisatge.

2 El binomi Toponímia–Geologia
2.1 Topònims geològics lingüísticament transparents
Els noms del medi físic —entre ells, els que fan referència a aspectes de
la geologia: els topònims geològics—, a part d’alguns ser molt antics, responen a la necessitat dels nostres avantpassats per centrar-se en el territori; per tant, ‘descriuen el paisatge’ —almenys en origen—; i, en conseqüència, tenen un contingut semàntic (Ainiala et al. 2012, 65) —que
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pot ser més o menys transparent a la nostra comprensió i / o interpretació lingüística—.
Per tant, doncs, si aquests noms ‘descriuen el paisatge’ podem considerar bastant lògic i comprensible que els topònims geològics lingüísticament transparents puguin ser una eina molt útil en el treball geològic;
per exemple, en l’elaboració de cartografies temàtiques (litològiques, geomorfològiques, hidrogeològiques, etc.), però també per a la localització
de mineralitzacions, cavitats, fenòmens perillosos, etc.
Un cas de topònim geològic, lingüísticament transparent, és, per exemple, Montaup —conservat actualment dins del nom de lloc Vall de Montaup— (parròquia de Canillo, Principat d’Andorra), on, referint-se a la
muntanya de Casamanya, ens descriu geològicament un aspecte físic del
pic: el cromatisme ‘alb’ (blanquinós) de la seva litologia (calcàries i calcoesquistos devonians) —homònim de Montau (DECat I, 137), muntanya
situada a cavall de l’Alt Penedès i el Baix Llobregat, on hi ha les pedreres
de calcàries de Begues—. Aquesta característica física del medi —la litologia— és igual ara que quan es va fixar el seu nom.
Uns altres exemples molt iŀlustratius de la relació toponímia-geologia
són Vallferrera (Pallars Sobirà), lògicament per la presència d’aquest mineral —el ferro (OnCat IV, 211)— en els materials paleozoics de la vall.
També Aiguatèbia (Conflent), en relació a una surgència termal (OnCat
II, 38); i, fins i tot, Campcardós (Cerdanya) interpretat com a ‘calm’, ‘querdós’, ‘pedregós’ (Figuera 2005, 101) —que geològicament ho és— i on, a
més a més, altres topònims de la contrada, com Puigpedrós (pic culminant del Campcardós) o els noms dels estanys del sector, Malniu i de Mal
—on ‘mal’ és sinònim de ‘roca, pedra, terreny pedregós i, per tant, àrid,
aspre’ (Badia 1949, 35-58)—, també assenyalen i descriuen la presència
en el paisatge de grans blocs rocosos.
D’altra banda, en Geologia hi ha un camp, el dels fenòmens perillosos
(allaus, esllavissades, despreniments, inundacions, torrentades, etc.), que,
si bé el seu aspecte visual pot ser canviant, la seva recurrència —la repetició temporal— pot donar al paisatge un aspecte morfològic ‘d’excepcionalitat’ (Tort 2003b) —singular o sorprenent— i, per tant, també ha
estat molt freqüentment objecte de designació. En són exemples, l’Allau
—de terres, no pas de neu— a Bar (Alt Urgell), l’Esllavessada a Bescaran
(Alt Urgell) o les Solsides a la muntanya de Santa Bàrbara d’Horta de Sant
Joan (Terra Alta).
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2.2 Topònims geològics lingüísticament opacs
Per als casos que hem vist fins ara, es fa palesa una relació directa (visual)
entre la geologia i el seu corresponent nom del lloc; és a dir, el topònim.
Però, és suficient enfocar l’estudi d’aquestes relacions només des de la
Filologia? Fins avui dia, tradicionalment, la major part dels estudis paisatgístics s’han abordat directament a partir de la informació lingüística
inherent als topònims. En el cas concret dels topònims geològics aquest
procediment d’estudi pot ser vàlid pels noms de lloc transparents (noms
directes). No obstant, hem de pensar que, tractant-se de noms del medi
físic, molts poden ser molt antics; per tant, sovint opacs lingüísticament,
i, fins i tot, popularment incognoscibles com a descriptius d’algun element o procés físic del terreny (Planas et al. 2016a, 7).
Tal com assenyalen Sousa & García-Murillo (2001) hi ha autors que
critiquen els estudis que fan servir els topònims com a instruments per
a la reconstrucció d’ambients històrics i que es desvien d’una interpretació purament lingüística. Amb tot, convé ser sensats i reconèixer que
abordar la detecció i reconeixement de topònims del medi físic opacs
—al Pirineu, per exemple, sovint d’arrel preromana— sol ser un procés
bastant complex ja que, a priori, l’etimologia (el significat) pot ser que
no sigui tan evident (directe) o que, si més no, doni peu a ambivalències.
En conseqüència, en aquest cas, una aproximació només a partir de la
Lingüística pot donar lloc a proposicions etimològiques contradictòries
—a vegades iŀlògiques— enfront d’evidències i d’arguments ben documentats d’altres camps del saber (Moreu-Rey 1999, 11-12) —per exemple
geogràfics, però també geològics—.
Es fa notori en aquests casos opacs, doncs, que per avançar en el coneixement i la caracterització de les relacions toponímia-medi físic no
són suficients estudis des d’un vessant filològic clàssic. En aquest sentit,
en els darrers anys han començat a aparèixer treballs que no utilitzen els
noms de lloc per visualitzar i recrear l’evolució del paisatge; sinó, tot el
contrari, usen la toponímia com a suport i contrast de les observacions
i constatacions físiques o històriques observables a través de la metodologia científica (Sousa & García-Murillo 2001; Spens 2007; Sousa et
al. 2010, etc.). Aquest també, doncs, és un bon procediment per encarar
l’estudi i la identificació de topònims indicatius de característiques geològiques del paisatge.
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Consegüentment, l’estudi de topònims geològics opacs pot ser recomanable enfocar-lo, almenys d’entrada, des d’una òptica allunyada de la Lingüística —intentant evitar conceptes o idees preconcebudes— i fixar la
mirada en el paisatge; és a dir, en la fisiografia de l’indret designat per
cada topònim. En aquest sentit, una eina de treball ja explorada i utilitzada a Andorra per a topònims d’arrel preromana, que utilitza aquest procediment, és l’anàlisi fisiogràfica comparativa (Planas et al. 2016a). Aquesta
tècnica, a la vegada, es fonamenta en el principi de significativitat territorial
(Tort 2003b, 678) que assenyala que molt sovint els noms de lloc fan referència concreta a característiques reals del paisatge que designen (morfologia del relleu, fenòmens que s’hi donen, cromatisme, etc.).
L’anàlisi fisiogràfica comparativa consisteix en l’elaboració d’exàmens i
comparacions sistemàtico-paisatgístics de múltiples indrets amb coincidències o similituds toponímiques. L’objectiu d’aquesta tècnica és detectar l’existència de característiques i / o processos coincidents, entre llocs
amb designacions iguals o pràcticament iguals, per establir proposicions
sobre possibles valors de significació dels seus topònims. Aquesta metodologia, que demana disposar de sèries prou representatives —quatre o
més topònims per grup—, requereix d’inspeccions d’experts sobre el terreny, comparacions amb altres afloraments o morfologies similars, contraposició amb altres dades del terreny, etc. Així mateix, com més gran
sigui el nombre de topònims analitzats (dins d’una sèrie donada) a través dels quals pugui ser comprovada tècnicament una relació fisiogràfica
comuna amb un tret geològic del paisatge —i sempre que no es detectin
casos contraris que bloquegin o invalidin una proposició formulada—,
el plantejament de valor de topònim geològic pren més pes; i, per tant, la
seguretat davant la seva potencial significació. Evidentment, en aquest
cas, com més pugui ser eixamplada una sèrie, mitjançant l’anàlisi i comprovació amb nous exemples d’estudi, més pes i més seguretat pren la
conjectura designació-geologia.
L’anàlisi fisiogràfica comparativa, metodològicament, se situa en una
dimensió híbrida (Latour 2007): per una banda opera amb el mètode
lògic-inductiu —especialment quan es desenvolupa amb el pla comparatiu— i per una altra banda funciona deductivament —perquè l’anàlisi
fisiogràfica necessita operar amb aquest raonament—. L’origen d’aquesta
tècnica de treball, tanmateix, és llunyana. El mateix Joan Coromines en
algunes ocasions ja la va utilitzar: vegeu, per exemple, l’article «Saso»,
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«Sarda», «Seix», voces topográficas de substrato, on l’observació del paisatge (anàlisi fisiogràfica) i el suport d’un recull d’explicacions geològiques de múltiples indrets —és a dir, una comparació geològica— l’encaminen a proposar una explicació etimològica.
El saso puede ser de tierra ligera sola, o mezclada con cantos rodados, pero
no es peñascoso;4 puede ser una terraza o una loma de pequeña elevación
però nunca una cumbre o una alta meseta rocosa; será un erial, aunque raras
veces enteramente árido, comúnmente cubierto de matas, y con frecuencia
dedicado al cultivo de cerales (como los de Alguaire y otros muchos) o de
viña. En el curso de mis encuestas para el Onomasticon Cataloniae he visto
personalmente, o me he hecho describir por los campesinos en el pueblo
cuyo termino pertenecen, más de una trentena de lugares de la Llitera, el
Segriá y el Bajo Cinca, que llevan el nombre de El Sas (o un diminutivo del
mismo), y siempre se trata de una localidad de este tipo, nunca peñascosa.
En muchas de estas localidades el vocablo vive como apelativo, y obtuve de
mis informantes deficiones genéricas, que transcribo para reforzar la prueba,
pues aunque no suelen ser completas se complementan mutuamente. (…)
no hay que dudar que estamos ante un derivado *sassio- de nuestro *sasso,
con la trivial ampliación indoeuropea en -y-. (…) Y no sé por qué deberíamos tener escrúpulo en relacionar sas y seix con el adjetivo oc. ant. sais, saissa, bien documentado en el sentido de ‘gris’ (pel sais, crin saissa) en tres trovadores de los siglos XII-XIII, puesto que éste ha dejado huellas catalanes y
aragoneses indudables: cat. seixa ‘trigo candeal’, val. seixa, langued. y prov.
saisseto, arag.-cast. jeja íd. (vid. DCEC, s. v.), cat. ant. saxell ‘paloma torcaz de
color grisáceo’, cat. xixell, -a, arag. sisella íd. (comp. Fr. biset íd., derivado de
bis); por lo demàs, commo adjetivo de color se emplearía también seix ‘gris’
en catalán arcaico (…). Después de haver pisado docenas de sassos y seixos
no creo que se recuse mi testimonio al assegurar que un color agrisado es
común a la gran mayoría de ellos; y quien lea las descripcions dades arriba
comprenderá que esas terrazas semidesérticas y con frecuencia pedregosas
y revestidas de monte bajo, difícilmente pueden tenir un color diferente.
(Coromines ETC II, 177-178, 191-192)
4. Copio definiciones de autores que no piensan en etimologías, como el técnico
en geología Gálvez Cañero, que se refiere sobre todo al Alcanadre bajo y medio y
al Norte del Segriá: «terreno llano y yermo formado de tierra ligera mezclada por
lo general con cantos rodados; existe relación con las terrazas de los geólogos… al
sur y suroeste de Peralta de Alcofea, todos son verdaderas terrazas del río Alcanadre… Capdesaso en el extremo de una extensa terraza cuaternaria» (BRAE, XXII,
495). Iribarren (Vocab. nav. y Supl.) localiza en varios pueblos de Navarra las acepciones siguientes: «tierra pobre, pedregosa, de escasa producción» «Sangüesa, Ai-
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bar, Gallipienzo, Cáseda), «tierra ligera» (muchos terrenos de este nombre en la
Ribera), «estar en saso un terreno: estar elevado o formando terraza» (Sangüesa).

Amb tot, molt sovint el procediment que utilitza Coromines és, justament, el contrari: primer dona una etimologia —que, certament, pot
ser versemblant; però també subjectiva— i, a continuació, utilitza el nom
del lloc per explicar el que veu en el paisatge. Aquest seria el cas del topònim Canillo.
M-Lübke, BDC XI, 1923, P. 2) ja el declarava d’origen pre-romà, aplegant-lo
amb altres NLL de la zona que contenen la terminació pre-romana ´ ̱be (…)
que coincideix amb el basco-ibèric -be ‘sota de’, tot assenyalant la coincidència amb l’arrel ‘blanc’(…). De tota manera podem arribar a fixar, amb gran
certitud, la forma primitiva de l’ètimon. La forma Chanílau de l’arcaic doc.
de 954, combinada amb el Kaníllabe de l’Acta de 839, i el Caníglau, ´ í̱ llau de
les seves variants vulgars, ens força a acceptar una base KANÍKLABE, única
possible en termes fonètics i leximòrfics (…). El radical KANÍK- es retroba
en l’origen de Canigó (demostrat en l’article precedent); i s’hi retroba, acabant de convence’ns, la situació i caràcter dels dos llocs. Si el Canigó presenta grandíssims pendents blancs de neu, Canillo és també al peu d’una de les
més altes i nevades muntanyes d’Andorra, 2500 alt., que li presenta el seu
vessant obac, quasi sempre blanc de neu (…). Tenint -be el significat ‘a sota
de’, és natural, quasi forçós, que l’originari KANÍK-LA-BE tingués el significat ‘al peu de la blancor’, confirmant aquesta etimologia (hi ajudarien encara les roques blanquinoses de sobre el poble?)”. (Coromines Oncat III, 242).

A nivell geològic, per exemple, l’anàlisi fisiogràfica comparativa ha estat utilitzada per explicar la sèrie Andorra, Dorres, Dòrria, Durro, Lladorre (Planas et al. 2016a, 2017) —vegeu quadre 1— Per aquests topònims,
a través d’aquesta tècnica es detecta una coincidència amb la presència
de fonts importants —termals, en aquest cas— cosa que encamina cap
a una significació hidronímica associada a una eventual arrel preromana dorr-/durr-. És rellevant, tanmateix, assenyalar que els testimonis que
han donat fe dels indrets amb fonts que contenen el morfema dorr- han
fet notar que la o es pronuncia oberta /ò/: Andòrra, Dòrres, Dòrria, Lladòrre, i també una font calenta —i antic safareig— a Taüll anomenada
Font de Dòrra. Fem remarca, doncs, que en el cas de Lladòrre aquesta observació és molt interessant ja que ens posa davant la conveniència de revisar, en aquest punt, Coromines (OnCat V, 26-27), que l’assenyala en /ó/.
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Quadre 1. Exemple d’anàlisi fisiogràfica comparativa
per a la sèrie Dorr-/DurrSèrie toponímica:
Dorr-/Durr-

Reconeixement tècnic de les
Eventual
característiques paisatgístiques significació de la
coincidents entre els topònims sèrie toponímica

1 Andorra la Vella
(Principat d’Andorra)
Presència d’una anomalia
termal al llarg de tota
l’obaga d’Andorra, essent
el màxim exponent les
fonts calentes d’Escaldes.
2 Dorres (Alta
Cerdanya)
Presència d’uns banys
termals. La població
es localitza a tocar les
Escaldes i Vilanova de les
Escaldes.

Dorr-/Durr-:
Font important
(hidrònim)

3 Dòrria (Ripollès)
Presència de la Font
Calenta.

4 Durro
(Vall de Boí)
Antigament existència
d’uns safareigs amb
‘aigua calentoneta’, segons
testimoniatge dels avis
del poble.
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Sèrie toponímica:
Dorr-/Durr-

Reconeixement tècnic de les
Eventual
característiques paisatgístiques significació de la
coincidents entre els topònims sèrie toponímica

5 Lladorre / Lladrós (Vall
de Cardós)
Presència de la Font del
Sofre —davant per davant
de les Escaules (terme de
Lladorre, però a tocar de
Lladrós) i testimoniatge
de l’existència d’una
antiga font termal a la
part baixa del mateix
poble de Lladorre.

Dorr-/Durr-:
Font important
(hidrònim)

(Fotografies Xavier Planas, anys 2015-2017)

Mitjançant anàlisi fisiogràfica comparativa també ha estat tractada la
sèrie Boavi, Boet, Boès, Boí, Boatella, Botella (Planas, Gascón & Oller 2016)
—vegeu quadre 2—. Per aquests topònims, a través d’aquesta tècnica
es detecta una coincidència amb la presència d’inestabilitats de vessant
—també de neu— amb una important presència de fang (llot, llim; en
definitiva: brutícia), cosa que guia cap a una significació cindinonímica
associada a una eventual arrel preromana boa-/boe- —amb alguna variant del tipus /bouí/, /boue/: Bo(u)í, Bo(u)er—. És convenient posar en
relleu que diversos d’aquests noms havien estat interpretats al Pirineu en
relació amb la presència dels ramats de vaques i bous; amb tot, l’anàlisi
històrica posa en evidència que aquí l’abundància de la cabana bovina és
un fet relativament recent —relacionat amb l’eclosió, fa poc més de cent
anys, de la indústria lletera al fons de les valls principals—. Així mateix,
l’existència de termes amb una arrel cèltica —bawa— (Larousse 1989,
147), com el francès boue ‘terra o pols amarada d’aigua, dipòsit fi impregnat d’aigua, llim’, o l’italià septentrional boa ‘esllavissada, colada de fang,
especialment de sols argilosos’, també sembla confirmar —almenys per
al nostre Pirineu— el valor d’aquesta sèrie com a cindinonímica.
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Quadre 2. Exemple d’anàlisi fisiogràfica comparativa
per a la sèrie Boa-/BoeSèrie toponímica:
Boa-/Boe-

Reconeixement tècnic de les
Eventual
característiques paisatgístiques significació de la
coincidents entre els topònims sèrie toponímica

1 Pla de Boavi (Pallars
Sobirà)
Coincideix amb una zona
d’arribada de grans allaus
de neu; així mateix el
pla ha estat en el passat
una zona d’arribada
d’importants avingudes
torrencials i corrents
d’arrossegalls.
2 Boí (Alta Ribagorça)
Tant Boí com tota la
vall del mateix nom
es caracteritzen per
una gran concentració
d’importants
esllavissades, com la de
Basco–Erill la Vall.

Boa-/Boe-:
‘esllavissada,
colada de fang,
especialment de
sols argilosos’
(cindinònim)

3 Coll de la Botella
(Principat d’Andorra)
Coincidint amb la
presència d’una sèrie
de canals d’allau i de
corrents d’arrossegalls.
4 Boa Cinque Torri
(Prop de Cortina
d’Ampezzo, Itàlia)
Gran esllavissada,
desencadenada el 16 de
setembre de 1976 a causa
d’uns forts aiguats.

(Foto 1: David Soler, 2017. Fotos 2 i 3: Xavier Planas, 2016. Foto 4:
Pere Oller, 2016)
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Mitjançant anàlisi fisiogràfica comparativa també han estat reconeguts
altres noms de lloc amb una significació com a topònim geològic versemblant; per exemple, una sèrie és Anyós, Nyus, Nyòvols, Nyer —en relació
amb la presència de substrat rocós i, en concret, al Pirineu català representat en forma d’engorjats— que sembla que podria tenir una relació
amb la forma antiga basca anitz (actual haitz, ‘roca, penya’)— (Planas et
al. 2016a). I una altra sèrie és Besillosa, Besolí, Besalí, Malavesina, Vesseganya, Biescas, Béixec, Bixessarri, Beixalís, Basco, Basculina (bas-, bes-, amb
variants bis-, bix-, beix-, etc.) que coincideix amb paratges amb grans inestabilitats de vessant (Planas et al. 2016a).
Per tant, observem com per a aquests casos de topònims lingüísticament obscurs —o amb valor de significació ambivalent— l’estudi geològic del paisatge pot ajudar a donar llum sobre el seu eventual valor de
significació.

Conclusions
El fet que els noms de lloc del medi físic, inclosos els que fan referència
a característiques geològiques, descriguin el paisatge en un moment de
la seva formació —sens dubte, com a conseqüència de la necessitat dels
nostres avantpassats de explicar el territori—, els atorga un interès molt
gran. D’una banda, constitueixen un ampli registre històric (i, fins i tot,
prehistòric) de les observacions efectuades pels nostres ancestres des de
molt antic; i per una altra banda, són el reflex de la llengua utilitzada en
el moment en què van ésser concebuts i fixats.
Aquest tret formatiu, que es concreta en la descripció semàntica del
paisatge, és justament el que fa que els topònims geològics disposin d’una
doble via per abordar el seu reconeixement, estudi i comprensió: la lingüística i la geològica. Aquesta peculiaritat també confereix a les ciències que estudien aquests àmbits —la Toponomàstica i la Geologia— una
interessant possibilitat de proposar «connexions d’informacions». En
aquest sentit, els dos àmbits del saber esmentats es complementen clarament: és a dir, són interdependents. I convé subratllar que, sense aquesta qualitat de «reciprocitat», l’anàlisi de la qüestió plantejada no seria
completa.
Per tant, com hem vist, és molt important que els geòlegs aprenguin a
utilitzar i utilitzin les dades de la Toponomàstica, tant per a l’elaboració
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de cartografies, localització de mineralitzacions, de surgències, d’inestabilitats de vessant, etc. Així mateix, i per una altra banda, també és molt
important que els lingüistes prenguin en consideració les proposicions
que la Geologia efectua fonamentades en la constatació dels fets físics
—principalment, aquelles que poden tenir un caire, d’entrada, més ambivalent a ulls de la Lingüística—. Perquè «si una de les famoses «lleis»
(que no són lleis absolutes) de l’evolució fonètica mena a una conclusió denegada amb sòlids arguments històrics i geogràfics, aquests darrers tindran la darrera paraula contra les hipòtesis —per lògiques que siguin— d’un etimòleg fonamentades només sobre tendències generals»
(Moreu-Rey 1999, 11-12).
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Sobre formes, funcions i noms
de roques del massís de Montserrat
i del terme del Bruc
Assumpció Rehues Estivill
Societat d’Onomàstica
El massís de Montserrat és un cas excepcional per les característiques
singulars i espectaculars de les seves roques i aquest relleu tan peculiar
ha propiciat una gran riquesa toponímica des de temps ben antic. Les
formes de les seves roques evoquen en qui les contempla un esclat de la
imaginació de manera que el nom de cada roca sorgeix gairebé de forma
espontània. Només cal fixar-se en un detall de la pedra, deixar-se portar
per la imaginació i el nom neix, podríem dir, de mà de la pròpia naturalesa. És el cas d’agulles com el Lloro, les Tisores, els Plecs dels Llibres i
tantes altres. Algunes alimenten l’esperit místic de qui les observa, llavors
sorgeixen agulles com el Bisbe, la Monja o el Frare Gros. Algunes altres
són tan peculiars que des de temps remots tenen nom propi, un exemple el trobem en la Bola de la Partió, agulla molt bella i peculiar que és
coneguda amb aquest nom perquè antigament havia fet de fita termenal.
D’aquesta manera, la bellesa d’un paisatge pot ser inspiració a l’hora
d’establir un nom que identifiqui un element singular i únic, però qualsevol vincle establert entre l’home i el territori, comporta la necessitat
d’identificació i, per tant, la denominació dels elements del territori en
qüestió. Així doncs, a manera introductòria, constatem que els topònims
esdevenen el testimoni d’un vincle que, en un moment donat, s’ha establert entre la terra, la seva geografia i els homes que l’ocupen i en formen
part. Els topònims ens poden parlar de la nostra història, de les característiques del terreny, de les activitats humanes d’altres temps… Per tant,
són una part important de la nostra cultura coŀlectiva que cal preservar.
En aquest article farem un recorregut per unes roques tan suggerents
com són els Pallers, que vistos com un tot pel pagès de la zona, passen a
prendre personalitat de manera individualitzada i amb nom propi per a
cada roca quan el seu ús així ho requereix; passarem per la paret del Vermell del Xincarró i les seves més de cent vies d’escalada; comentarem uns
381

Assumpció Rehues

dibuixos del massís de Montserrat fets el 1789 que senyalitzen agulles
amb noms mig oblidats com la Pleta del Panxo, la Mitra o la roca Correcavalls; seguirem per coll de Port i farem esment de la seva alternança
constant del nom porT / porC en la cartografia i guies de muntanya; i, finalment, localitzarem i descriurem unes pedres que han servit d’orientació horària des de temps antic i per aquest ús tan específic tenen nom
propi i són ben conegudes i destacades pel pagès de l’entorn de la resta
d’agulles del massís.
Tot aquest recorregut ens permetrà posar en relleu la problemàtica de
la sobreposició de noms en roques que ja comptaven amb el seu nom tradicional i també la importància de recollir uns topònims que actualment
estan en desús i, per tant, amb risc de desaparèixer.

Els Pallers
Aquest grup de roques situades en el vessant de ponent del massís de
Montserrat i dins el nostre terme municipal, són anomenades així per la
seva clara semblança als pallers que es construïen antigament als camps,
prop de l’era de batre, per tal de conservar la palla. Eren de base circular
i es construïen al voltant d’un eix central, el pal del paller; imprimien un
caràcter particular al paisatge que ara ha quedat reemplaçat per la imatge
poc pintoresca de les rectangulars i monòtones paques de palla.

1 Els Pallers (Foto: Joan Jorba Guixà)
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Tradicionalment, pel pagès de la zona —i així ho recollim gràcies a la
memòria oral dels bruquetans de més edat—, tota la serra dels Pallers és
coneguda pel mateix nom, els Pallers, sense fer distincions d’una roca o
una altra, ja que el fet no ho requeria; i l’Era dels Pallers, clarament identificada en l’espai situat entre els Pallers i el massís, té forma d’esplanada i antigament havia fet la funció pròpia de les eres, és a dir, era l’espai on es batia
el gra. Ens pot resultar difícil d’imaginar, però aquest espai, actualment
pedregós i ple de vegetació boscana típicament mediterrània, ja a l’època
medieval estava conreat i explotat de tal manera que els cultius arribaven
fins al peu de la muntanya, a tocar de les roques: «un rosari de masos
d’origen medieval que s’enfilaven muntanya amunt i s’estenien pels plans
del massís, fins envair tot l’espai susceptible de ser conrat» (Muset 2009).
Per la seva originalitat i bellesa els Pallers no han deixat mai ningú indiferent. Així ho demostren els dibuixos d’aquestes roques que Francesc
Renart i Pere Pau Muntanya van fer l’any 1789 per encàrrec de Francisco
de Zamora.1 Aquests dibuixos formaven part d’un projecte monumental i ambiciós del magistrat que va sorgir arran dels viatges que aquest va
fer a Montserrat, el primer l’any 1786. Es tractava de publicar una història natural de Montserrat que havia d’incloure un estudi geològic, naturalista i religiós del massís. L’ havia d’iŀlustrar un mapa i diferents vistes
dels paratges més singulars de la muntanya.
Arran d’aquest projecte, Francesc Renart i Pere Pau Muntanya, a més
dels Pallers, van dibuixar vistes de les ermites, la cova del Salnitre, l’avenc
dels Pouetons i altres panoràmiques de la muntanya. Per tal d’obtenir una
major precisió van utilitzar la tècnica de la càmera clara. Aquest enginy és
un instrument òptic que permet projectar la imatge escollida sobre una
superfície plana de manera que la imatge obtinguda serveix com a pauta per a realitzar el dibuix amb molta similitud a la realitat i permet així
reproduir tota mena de detalls. Ho podem observar en les làmines núm.
2 (detall dels Pallers) i núm. 5 fetes per aquests artistes.2
1 Magistrat castellà destinat a Barcelona durant els anys 1784-1791 amb el càrrec
d’Alcalde del Crim de l’audiència Reial de Catalunya. Va recórrer bona part del territori català i va recollir informació de primera mà mitjançant uns qüestionaris que estaven farcits de preguntes de tota mena (població, política, agricultura, economia…)
i que va fer arribar a tots els municipis del Principat.
2 Les làmines es conserven a la biblioteca de Montserrat —àlbum núm. 1137— són
34 dibuixos a la ploma amb grisalla d’aquareŀla: Planos y vistas de la montaña de Mont-
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2 Els Pallers (detall ampliat). Dibuix de
F. Renart i P. P. Muntanya (1789)

Però els primers testimonis documentals d’aquestes roques són força
més antics; els trobem en uns capbreus de l’any 1611. Ens en dóna raó Josep Galobart, monjo de Montserrat bon coneixedor de la muntanya i la
seva toponímia, en un interessant article on fa palès que la manca de coneixement sobre la toponímia del massís ha causat duplicitat de noms en
algunes de les roques que tradicionalment ja en tenien. Com a exemple
esmenta els Pallers i en fa ressenya tot resseguint la documentació existent sobre aquestes roques, parteix dels primeres capbreus on s’esmenten
i repassa la cartografia posterior.
En aquest primer capbreu ja citat, ens diu, també s’hi esmenta el mas
Muntanya —finca d’origen medieval, inexistent en l’actualitat i que ja
trobem senyalitzada com a ruïnes en el dibuix de Renart i Muntanya—
i es defineixen els seus límits d’aquesta manera: «termena a sol ixent
ab lo peu de la montanya de Montserrat mitjansant una colla de roques
que allies anomenades los payes de la montanya». En el mapa cartogràfic de Joan Cabeza de 1909, també trobem els Pallers identificats com un
tot junt amb l’Era dels Pallers i la cova del mas Muntanya, el mas ja no
s’esmenta.

serrat levantados de orden de Don Francisco de Zamora por Don Francisco Remart y Don
Pedro Pablo Montaña. Año de 1790.
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3 Detall del mapa de J.
Cabeza (1909)

4 Cova del mas Muntanya
(Foto JJG)

Tanmateix, els usos de la muntanya i del seu espai no han estat sempre
els mateixos, els interessos s’han anat transformant al llarg dels segles i
la mirada dels seus ocupants envers l’entorn ha anat també canviant. El
canvi més radical, pel que fa a la coneixença del massís i a la repercussió
en la proliferació de topònims ha estat l’ús esportiu del massís, com és
el relacionat amb l’excursionisme, però sobretot a l’interès per l’escalada
que com a especialitat esportiva podem dir que ha marcat un estil propi
en relació a la toponímia pertinent.
La muntanya ha estat desglossada en sis regions i subdividida en trenta-cinc seccions. I, posteriorment, el relleu geogràfic ha quedat disseccionat de manera que cada agulla ha estat estudiada i inventariada gràcies
al treball meticulós de nombrosos amants de la muntanya, entre ells Ramon de Semir i més tard Josep Barberà, i… molts més.
Així ho notem en l’exemple dels Pallers. Aquesta nova mirada —com
dèiem sobretot arran de l’aparició de l’escalada— ha propiciat la rellevància de cada element i conseqüentment la necessitat d’una denominació
específica per a cada roca. Allò que tradicionalment anomenàvem com
a un tot «els Pallers», perquè realment l’ús de l’espai no requeria l’especificació de cada roca, ara, ho trobem perfectament identificat i denominat de manera independent. Seguidament farem un recorregut per aquest
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procés d’individualització de cadascuna de les roques que formen part
del que actualment es coneix com a serrat dels Pallers.
En el mapa de Ramon de Semir de 1949, els Pallers ja apareixen enumerats del 3 al 12. Més tard, Josep Barberà (1977) en la guia d’escalada
Montserrat pam a pam els inclou en la Secció ii de la Regió 1 de les Agulles i els descriu per separat: la roca de l’Era dels Pallers o la número 12;
les agulles de l’Era dels Pallers amb els números 11-10-9 i les descriu com
a «curioses roques que semblen talment quatre queixals plantats», aquí
sembla que hi inclou també l’agulla següent, la número 8; l’agulla del Giravolt o la número 8, els que l’escalaren per primera vegada feren un giravolt complet al monòlit tot aprofitant una sèrie de replans ascendents
i això en va motivar el nom; els Pallers del Mal Any, són les roques 7-65-4, les úniques que estan unides per la base, formant un bloc; la Tisora,
per la seva forma doble que fa la roca (posteriorment es distingeix entre
la Tisora Gran que fa referència a la pedra més gran i la Tisora Petita a la
més petita); i finalment, aquest autor incorpora una última roca, la Tisoreta, pedra més petita i l’última d’aquest sector. Tanmateix, les denominacions no acaben aquí; la conquesta del territori és tal que cada via
d’escalada oberta a la roca mereix també el seu reconeixement i nom. A
tall d’exemple deixem anar aquí les tres vies de la roca de l’Era dels Pallers: «el Vegetarià, Ful d’Estambul i Viva Lepe».
Fixem-nos ara en el Vermell del Xincarró. El primer element del topònim està clar, és transparent, indica el color de la paret que la fa reconeixible de la resta del voltant; el segon element, podria fer referència al
renom d’algun pagès de la zona, però de moment és sols una suposició.
Aquesta paret és una zona d’escalada de gran concurrència i ha donat
lloc a un topònim nou i ben conegut per tot el coŀlectiu dels escaladors:
el pàrquing del Vermell. És un petit tram del camí de la Plana Llarga on
els escaladors deixen els cotxes per endinsar-se a través dels camps de
cultiu vers el Vermell del Xincarró; el trobem sovint citat en les pàgines
d’escalada. Tanmateix, aquest topònim difícilment perviurà, ja que està
previst pròximament regular l’entrada de vehicles dins el Parc Natural.
La paret del Vermell està dividida en quatre sectors i amb més de 100 vies
d’escalada comporta una bona proliferació de noms sens dubte peculiars: Hi ha marro; el beso de la Flaca; M’abstinc; Tal i kual Paskual; Madame Tortuga… Enginyosos, simpàtics, i alguns també de ben grollers.
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Els noms en aquest casos es regeixen per unes pautes totalment imprevisibles als ulls dels inexperts en aquest esport, però que compleixen
la funció pròpia de tot topònim: identificar per a poder reconèixer; i, tot
i que estiguem parlant de camins verticals inabastables per als que només toquem de peus a terra i que per aquest motiu ens resultin totalment
prescindibles, són topònims que marquen també la intervenció humana
en el territori i tenen una veu pròpia. Està clar que entrem en una altra
dimensió que s’inscriu més pròpiament en el camp de la sociolingüística
i que de ben segur mereix el seu estudi.
Un altre nom que ha fet fortuna en el món de l’escalada però, tanmateix, de manera poc encertada és la roca designada com a Pallers Free.
Aquesta agulla no la trobem numerada en el mapa de Ramon de Semir ni
ressenyada en la guia d’escalada de Josep Barberà, però apareix en guies
posteriors amb aquest nom, podríem dir, manllevat del serrat del Pallers,
ja que la roca pertany al serrat superior, el de la Portella, i el nom tampoc
li escau perquè la seva forma no es caracteritza precisament per tenir la
semblança d’un paller; té forma d’agulla. D’acord amb les paraules de
Galobart (1992) sobre aquesta nova incorporació en la toponímia montserratina, ens fem ressò de la següent reflexió «el que no és encertat ni
toponímicament adequat és transportar un topònim prou característic
al veí serrat de la Portella. La individualització toponímica no pot ignorar, doncs, l’abast topogràfic dels topònims».
I abans de tancar aquest apartat sobre els Pallers volem simplement
fer esment de la llegenda recollida per Joan Amades en la qual aquestes
roques són les protagonistes, la dels Pallers de Pedra i els gegants anomenats Regira-rocs.
Retornem als dibuixos a la grisalla de F. Renart i P. P. Muntanya. En la
làmina 5, els autors fan una descripció dels elements del massís vist des
de la cara nord-oest «con la explicación de todo su contenido», ens diuen. Així, constatem un altre cop com els Pallers i també les Agulles són
un tot on no cal fer distinció d’una roca a una altra. Exceptuen les roques
singulars que sí que requereixen ser remarcades i per això tenen nom
propi. Per un costat, i a l’extrem nord del serrat de la Foradada, la Pleta
del Panxo, nom que recull l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
(ICGC), però que en les guies d’escalada consultades trobem anotat com
a serrat d’en Pujadé. La tan característica roca Foradada, que no precisa
més descripció. L’agulla la Mitra, destacada per la seva esveltesa, 1.067 m.,
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5 Vista de la cara nord-oest de la muntanya presa des de Puig Ferran. Dibuix de F. Renart i P. P. Muntanya. (1789). Llegenda:
«Vista de la Montaña de Montserrat, tomada desde Puig Ferran cerca de la casa Massana y distante del monte, lo que indica
el Plano Geográfico, cuya vista termina la longitud de las rocas o peñas nombrades los Pallers hasta la Roca Foradada. Con
la explicacion de todo su contenido: 1. Pleta del Panxo. 2. Roca Foradada. 3. Roca anomenada la Mitra. 4. Roca del Moro. 5.
Extrem de les Agulles. 6. La Roca Portella. 7. Los Pallers. 8. Corre Cavalls. 9. Roques de l’ermita de Sant Joan. 10. Mont-Gròs.
11. Coma de Naps de Dalt. 12. Coma de Baix. 13. Ermita de Sant Pau de la Guàrdia. 14. Ruïnes del castell antic de la Guàrdia.
15. Camí de casa Massana que dirigeix al castell i ermita. 16. Cova Diablera. 17. Cova i ruïnes del mas Muntanya.»
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la trobem recollida per Barberà (1977, 47) com a l’agulla de l’Arbret, ja què
en la seva part més alta hi ha un petit arbret i així fou rebatejada; l’autor,
tanmateix, fa referència al dibuix de Renart i en reconeix el nom original
de la Mitra. Pel que fa a la roca del Moro la seva localització no coincideix
amb l’agulla homònima que hem recollit en la recerca sobre les pedres
que són rellotge —queda descrita en aquest mateix article—. La roca Portella, veritable porta d’entrada a la regió de les agulles pel pas homònim,
se denomina actualment roca Gran de la Portella, i així se la distingeix de
la roca que flanqueja l’entrada a l’estret per la banda esquerra, la roca Petita de la Portella, de nova denominació. Una certa confusió es dóna entre els cims que els autors senyalitzen com el Montgròs i el Corre Cavalls;
si ens permeteu, exposarem els nostres dubtes sobre la bona localització
del Montgròs. Un cop situats en el mateix punt de mira dels autors, mateixa perspectiva, reconeixem el Montgròs en el cim que ells anomenen
Corre Cavalls. El Montgròs és un cim que s’identifica fàcilment, el seu
nom és prou explícit per si mateix. Així ens el descrivia C. Torras l’any
1880 «Entre las mes importants notabilitats, en mes gran ó petita escala
desconegudes del Montserrat; despunta lo Montgròs, cimal d’immensa
base y lo mes estens de la montanya motiu, sens dubte, per lo qual porta
son grafich nom.» I, per contra, en el núm. 10, o sigui, la roca identificada pels autors com el Montgròs, hi reconeixem la roca Plana dels Llamps
també anomenada el Cap del Montgròs o encara més antigament la Gran
Fatxa, nom que també li escau força, doncs una fatxa, del llatí facies, és
una cara. Pel que fa al cim Correcavalls, amb els dos elements del topònim aglutinats, Semir l’identifica dins la regió del Frares Encantats i li
dóna el núm. 156; posteriorment aquest cim ha rebut diferents noms com
l’Enclusa dels Frares o el Bacallà (Barberà: 1977, 119); tanmateix, l’ICGC
el situa prop del coll de Port, al sud del Cor de Bé; Barbera (1977, 133) ens
comenta que en plànols antics apareix com l’agulla Vista. Realment ens
resulta misteriós el cim dit Correcavalls, se’ns resisteix la seva localització. Aquest nom no ha acabat de fer fortuna entre els escaladors, tot i que
segueix ressorgint com si el topònim es resistís a desaparèixer definitivament de l’entorn on es va originar.
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Coll de Port
Situat en el vessant nord del massís i en el límit del terme del Bruc, hi trobem el coll de Port, que a 980 m. d’alçada separa la regió dels Ecos de la
dels Frares Encantats. L’any 1677, a la Perla de Catalunya, Argaiz ja esmenta el coll de Port quan menciona les fonts i torrents del massís «la segunda llaman de Coll de Port, que es lo mismo que del Collado del Puerto,
que en su nacimiento solo tiene la cantidad de una paxa» (Argaiz 1677,
4). Però, serà més endavant, a finals del segle xix, quan començarem a
trobar aquest indret citat com a coll de Porc: «En direcció al N. s’obra
la canal de Coll de Porch; inclinada al N. O. la fragosa coma de Naps de
Dalt y més baixa y en direcció oposada la de Naps de Baix» (Torras: 1880,
200); comença així una alternança entre Port i Porc que actualment encara trobem tant en la cartografia com en les guies de muntanya. Sense
anar més lluny, l’últim mapa de l’Alpina que hem adquirit (2015/2016)
segueix mantenint el topònim com a coll de Porc.
Josep Galobart (1990), en les Notes de toponímia montserratina fa una
anàlisi ben detallada d’aquesta osciŀlació entre les dos grafies a través
d’un minuciós recorregut per diferents publicacions. Conclou el text
d’aquesta manera: «Nosaltres creiem que [el topònim] s’ha deformat per
la similitud fonètica entre PorT i PorC. També cal tenir present que els altres
dos passos que hi ha a partir de coll de port en direcció N. I O. són derivats
de PorT: el Portell Estret i La Portella de les Agulles.»
Si el dubte persisteix, situar-nos en el mateix coll ens pot ajudar a decantar la balança cap a la denominació «port». Un port és «un lloc estret
per on passa un camí d’una muntanya a una altra; el lloc més elevat d’un
camí de muntanya» (DCVB); i com dèiem a l’inici d’aquestes línies: el
coll de Port, a 980 m. d’alçada, separa la regió dels Ecos de la dels Frares
Encantats; és un encreuament de camins.

Pedres que són rellotge
El coneixement de la muntanya i els seus usos, com hem anat comentant,
han variat al llarg dels anys i les necessitats de les persones que ocupen el
territori també. Amb les pedres que són —o eren— rellotge hi trobem
un altre exemple de l’abast de la toponímia i la seva relació amb l’activitat
humana. Els noms d’aquestes pedres, ens parlen de la manera de viure
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dels nostres avis, d’un univers que està a punt de desaparèixer perquè ara
ens movem a un altre ritme, indiscutiblement. Però, sempre és interessant fer un cop d’ull enrere i recollir la saviesa popular dels nostres predecessors; a més, aquests rellotges naturals ens permeten posar en relleu
la integració absoluta de l’home en el medi que ocupa i la petja que deixa
la seva intervenció gràcies a la riquesa toponímica que sorgeix de la relació entre paisatge i activitat humana. Tanmateix, en alguna d’aquestes
roques farem incís en la interferència, pel que fa als topònims, entre el
món tradicional i el de l’escalada. La duplicitat d’algun dels noms que citem posa en perill la permanència d’uns noms patrimoni d’un coŀlectiu
en particular i, a la vegada, patrimoni de tots.
Conèixer l’hora sense l’ajuda de cap instrument artificial, era una de
les habilitats del pagès d’abans. El pagès passava tota la jornada al camp i
se servia de la naturalesa per a calcular l’hora. Només observant la posició del sol i les ombres que unes pedres determinades projectaven sobre
unes altres, era suficient per a poder conèixer l’hora amb molta precisió.
El nostre recull consta de cinc d’aquests topònims que servien d’orientació horària al pagès: la roca de les Vuit, la roca Vella, el Cabrit, la Pastereta i el Moro. Aquí en fem un petit tast gràcies a la memòria oral dels
nostres pagesos.3
La roca de les Vuit. Situada al peu de la Miranda de la Portella aquesta
agulla servia d’orientació horària al pagès. Sempre tenint en compte els
camps on es trobava, ja que depenent de la situació de qui l’observés, la
visió de la muntanya i la llum reflectida a la roca variava; l’hora marcada,
conseqüentment, també variava. Per això els pagesos del Bruc disposaven de diferents roques que els feien de rellotge tot depenent de la situació de la vinya en què es trobessin treballant. Eren uns temps en què el
rellotge no es prenia al camp; era un objecte molt preuat que se reservava
per a comptades ocasions.
D’aquesta roca en fa ressenya J. Barberà (1977, 19) «la roca de les Vuit,
com és anomenada pels habitants del poble del Bruc, és una gran llastra
separada de la cinglera encara que un xic difícil de veure a primer cop
3 Hem d’agrair les explicacions sobre les roques que són rellotge al bruquetà Miquel
Pons. Ell les va aprendre del seu avi, de la mateixa manera que en va aprendre l’ofici de
pagès i tantes altres coses.
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6 Panoràmica de les Agulles i del serrat de la Portella.
Dins el cercle i començant per l’esquerra: el Dau, la Miranda de la
Portella i davant, la roca de les Vuit (Foto JJG)

d’ull». Especifica que «Vuit» fa referència a les vuit hores. Però també
l’anomena la Llastra del Dau.
En les fotografies núm. 6 i 7 podem observar, encerclada, la roca de les
Vuit en el moment en què marca les vuit hores del matí. Veiem, en primer
lloc, i començant per la part esquerra del cercle, el Dau o també dit el Dauet, fàcilment identificable per la seva forma cúbica en la part més elevada
de l’agulla; al seu costat la Miranda de la Portella; i, la roca de les Vuit la
trobem situada davant mateix de la Miranda, per la banda de migdia, és
més petita, sembla el seu contrafort. Fixem-nos bé en aquesta agulla, la
roca de les Vuit, perquè hi podrem veure els primers rajos de sol reflectits en la paret de la roca, com una lluna creixent lluminosa i ben fina en
la part alta de l’agulla. Són les 8 h en punt del matí! (en el moment de fer
la foto). Hora solar, és clar!
La roca Vella. Aquesta agulla marcava les 11 h. segons l’època de l’any i segons estigués més o menys assolellada. Fa una mica de panxa i la roca veïna
li fa ombra segons va avançant el sol i d’aquesta manera va donant orientació del pas de les hores al pagès de la zona. Quan el sol li toca de ple és que ja
són més de les dotze, o una mica més, cap a la una (segons l’època de l’any).
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7 Dins el cercle i començant per l’esquerra: el Dau, la Miranda
de la Portella i la roca de les Vuit (situada davant de la Miranda)
(Foto JJG)

Per a situar-la direm que està a la part final del serrat del Cabrit. Dins
la Regió dels Ecos i pertany a la Secció X. Existeix una certa confusió pel
que fa a les guies i la identificació d’aquesta roca. Segons la numeració
feta per Ramon de Semir és l’agulla 261, de fet en el seu mapa no hi ha
distinció per a tot el grup de roques del final del serrat del Cabrit, ja que
en aquest extrem sols n’enumera dos d’agulles, la 261 i la 286 o Roca Roja.
Josep Barberà especifica que la roca Vella —la 261 del mapa de Semir—
ha estat rebatejada pels escaladors com la Proa i en manté els dos noms.
A la fotografia núm. 8 les podem identificar clarament. La roca amb una
taca vermella al seu mig, «és com si portés un davantal» o «una faixa
vermella», ens descriuen els experts pagesos per tal que la puguem localitzar més fàcilment, és la roca Vella. La veiem dins el cercle groc.
El Cabrit. Aquesta roca es troba situada al costat del conjunt roca Vella–
Proa, en direcció sud. És més petita i segons passen les hores, cap a la tarda, l’ombra de la veïna roca Vella li va caient de tal manera que dibuixa
una ratlla en diagonal al llarg de la seva paret. Observem-la encerclada
en la fotografia núm. 8, dins el cercle blanc. En el moment en què l’ombra
parteix ben bé pel mig i en la seva diagonal la roca del Cabrit és que són
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8 Panoràmica on veiem encerclada la roca Vella (cercle groc)
i la del Cabrit (cercle blanc) (Foto JJG)

el punt de les 6 de la tarda. És l’hora de fer una pausa i berenar, ens expliquen. El dia a l’estiu és llarg i la jornada s’allargava fins que hi havia sol.
Ens trobem una altra vegada davant la sobreposició de noms, el Cabrit
és conegut en el món de l’escalada com l’agulla del Senglar, Barberà la
descriu així: «Gran proa rocosa que fa de contrafort a la veïna roca Roja,
agulla a la qual està enganxada per la cara meridional».
El Moro (fotos núm. 9 i 10). Agulla del serrat de la Portella que indicava
migdia; l’hora d’anar a dinar. Servia de referència horària al pagès que
treballava per la Devesa, partida que es troba abans d’arribar a can Massana, per sobre de les Creus Verdes i la Casilla. Quan el sol comença a puntejar en la part més alta de l’agulla, dibuixant una línia de llum ben fina,
sabrem que són els volts de migdia. Mateix joc de llum i ombres que es
dóna en la roca de les Vuit. Existeix, tanmateix, desconeixença d’aquest
nom tradicional en l’àmbit de l’escalada, ja que trobem dita agulla ressenyada com el Sabre o el Botxí, agulla 25.1, segons la nomenclatura establerta per R. de Semir. Per a més referència ens serveix la senyalització de
la font que porta el seu nom: la font Nova del Moro, que trobem indicada
en el mapa de Joan Cabeza4 però que, com tantes altres fonts del massís
4 Vegeu en la imatge del mapa de J. Cabeza (3) la seva localització.

394

Formes, funcions i noms de roques del massís de Montserrat i del terme del Bruc

9 Vista des de la Devesa on podem veure encerclada l’agulla
del Moro (Foto JJG)

10 Detall de l’agulla del Moro (Foto JJG)

de Montserrat s’ha perdut degut a la sequera cada cop més generalitzada. Cal no confondre aquesta agulla amb la roca homònima també coneguda com el Montcau (agulla 331 de la Secció dissetena – Sant Antoni).
La Pastereta (fotos 11 i 12). Roca situada en el terme de Collbató, en el
serrat de la Pastereta, Secció xxiii Sant Pere, que servia d’orientació
horària als pagesos tant de Collbató com del Bruc. És ben plana i d’aquí
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que també se la conegui com a roca Plana. És molt coneguda perquè és
fàcilment identificable i visible des de bona part dels dos termes. Indicava migdia. Ens hem de fixar en el joc que fa la llum del sol i l’ombra que
la roca veïna projecta sobre la seva paret. Amb el pas de les hores aquesta
ombra va dibuixant un triangle fosc sobre la roca de la Pastereta que va
creixent conforme passen les hores. Quan la Pastereta ha quedat dividida
a parts iguals per un triangle de llum i un altre d’ombra és que arribem
al punt de migdia. Les 12 h de sol. O sigui, ja és l’hora d’anar a dinar! En
el món de l’escalada la Pastereta rep el nom Placa Stargate o el Fronton.

11 Panoràmica on veiem encerclada
la Pastereta (Foto JJG)

12 Detall de la Pastereta (Foto JJG)
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A manera de reflexió final
En aquest passeig per poques, però significatives agulles del Bruc, hem
vist com la coneixença i l’ús d’un territori està lligat a la proliferació dels
topònims i, un major ús comporta, conseqüentment, una major riquesa
toponímica. Altrament, aquesta minuciosa coneixença o superespecificació dels elements del territori ha creat topònims paraŀlels a d’altres que
ja existien evidenciant la desconeixença de la realitat toponímica tradicional de la zona. Creiem que caldria tenir en compte la toponímia pròpia
del territori abans de crear nous topònims. Per altra banda, el recull dels
topònims de les pedres que són rellotge va lligat de la mà de la localització d’aquestes pedres i de la descripció de les línies horàries —aquesta ha
estat una feina entretinguda i una mica enrevessada, en part per aquesta
sobreposició de noms—; en definitiva, però, una recerca gratificant que
ens ha permès deixar-ne aquesta ressenya per a qui tingui interès en la
seva localització.
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