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Fa tres anys, un investigador local, josé Ojeda (2004), 
travessant la línia del temps cap al passat, va concebre -i 
va dissenyar- un prospecte turístic d'Oriola ambientat en el 
segle xv11. Es tractava d'una guia per als visitants siscentistes 
que arribaven a la ciutat en què hom els informava dels prin
cipals accessos, dels llocs on hostatjar-se, on menjar i beure, 
dels mercats, dels llocs de diversió i esplai, de les festivitats i 
d'altres serveis i adreces d'interès per al foraster. El prospecte, 
desplegable, contenia un plànol de la ciutat del moment amb 
la situació dels principals monuments, edificis públics i, allò 
més important, amb els noms assignats als principals espais 
urbans inserits als llocs corresponents. El plànol es completa
va amb un nomenclàtor, més exhaustiu, de les vies públiques 
classificades per zones: el centre (Intramurs, segons Ojeda) i 
els tres ravals que l'envoltaven (Sant Joan, Sant Agustí i el ra
val Roig). La idea era original, i així sembla que ho va entendre 
l'Ajuntament de la ciutat, que va editar el prospecte siscen
tista. Però la idea era també suggestiva, perquè mostrava un 
camp obert de re.cerca que podia il·lustrar la reconstrucció del 

passat lingüístic oriolà. 
Personalment, ja havia intentat ajudar-me de les de

nominacions del paisatge urbà per a arribar a l'ús popular de 
la llengua en l'Oriola del sis-cents (Montoya 1986 i 2003), 
però sempre ho havia fet d'una manera tangencial. Ara, l'avi
nentesa d'aquesta jornada científica m'ha permès d'enriquir 

Im I 

les dades de què ja disposava amb un nou escorcoll toponlmic 
a l'Arxiu Històric de la ciutat i nova bibliografia (Ojeda 2007; 
Almúnia 2008) amb vista a la present aproximació a la topo
nímia urbana de l'Oriola del segle xv11. 

No crec que calga insistir en el fet que Oriola va per
tànyer al domini lingüístic català fins una època de trànsit al 
castellà que s'estén entre la mitjania del segle xv11 i els pri
mers decennis de la següent centúria. La darrera ocasió en 
què podem sentir paraules literals d'un oriolà en la llengua 
que hem seguit parlant els valencians de les comarques limí
trofes l'hem de referir, per ara, a l'any 1684.Aquestes paraules 
es recullen a les actes d'un procés en què es transcriu una 
frase breu pronunciada per un fadrí de vint i pocs anys al raval 
de Sant joan: 

Y, entrant per lo camf bulgarment apelat del Arenal, 
aplegà a lo carrer dels Hostals ab les dites carretes, han en

contrà a sa mercè( ... ), jurat en Cap de l'Estament Militar de 
la present ciutat, el qual demanà{ ... ) de qui era el carbó que 
porta ba en dites carretes y de orde de qui. Y lo dit testimoni 
respongué: 

- Serà de dit Pastor. 
Y, en aprés, lo dit fill de Pastor, que lo testimoni no sap 

com se diu, digué que lo dit carbó el porta ba y que era del 

---~---------* La present ponència s'ha beneficiat en part del projecte "Bases para una 
gramatica del catalan antiguo", dirigit per Manuel Pérez Saldanya, de la Uni
versitat de València (Ministeri d'Educació i Ciència, refa: HUMZOOS-03508). 
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dit capità Pere Umiñana. Y en aprés, lo dit senyor jurat em
bargà lo dit carbó. 

Anteriorment ja havíem tingut ocasió de veure pa
raules transcrites en la mateixa llengua (1676), que havíem 
d'atribuir a una xiqueta de dotze anys del raval Roig: 

A les que serien entre huit y nou hores del maytf li por
tà a sa casa una chica que es nomena Laura, neboda de 
Clara Balera, un poch tabaco, que seria poch més de mija 
lliura de pols y mija de fum, y li digué 

-Que diu sa tia que li guarde axò. 
Y, aprés, en la nit, a la que serien les huit hores de la 

nit anaren a cassa de eUa, testimoni, lo fill de P-ere Monte, y 
ministres, y em travaren el dit tabaco que me havia enviat 
Clara Balera. 

El cicle vital normal de les persones citades i el de les 
altres del seu sector generacional (i social) permet deduir que, 
com a mínim, fins als anys 30 del segle xv111 hi hauria oriolans 
que s'expressarien en català. Si més no, als dos ravals on es 

produïxen els fets objecte de processament. Però no és la fi
nalitat d'aquesta ponència filar prim en la datació de la subs
titució definitiva del català a Oriola ni localitzar-ne els darrers 
reductes, sinó utilitzar el procés substitutori com a marc en 

què enquadrar l'estudi dels noms de lloc de la ciutat durant 
la centúria del sis-cents. Això sí, sense voler dir que aquest 
estudi no puga resultar útil, al seu torn, per a ajudar a fixar la 
cronologia i la localització de la pèrdua del català. 

Com he dit al principi, Ojeda establix dues grans zo
nes urbanes a l'Oriola siscentista: el nucli antic i centre urbà 

de l'època, que ell anomena Intramurs pel fet que es trobava 
encerclat per les primeres muralles de la ciutat, i els tres ravals, 
que són expansions urbanes a partir de les eixides principals 
del nucli primitiu (vegeu el plànol al final). Així, el raval de Sant 
Agustí es desenvolupa ja a l'altra banda del riu, a l'entorn de la 
porta principal de la ciutat, dita del Pont; el raval Roig ho fa des 
de la porta de Múrcia, i, per últim, el raval de Sant joan, el més 
gran, s'estén a partir de les altres tres portes: la de Crevillent, la 
porta Nova i la porta d'Elx. En total, doncs, cal parlar de qua
tre sectors urbans, que són, alhora, residència diferenciada de 
quatre sectors socials: Intramurs acollia l'oligarquia oriolana i 
els serveis principals de la ciutat; el raval Roig era residència 
la classe més baixa (no debades, aquest raval era l'únic de la 

~iutat que havia quedat sense emmurallar després que els al

tres. dos foren també tancats per murades), i els ravals de Sant 
/\gustí i de Santjoan hostatjaven les classes treballadores més 
ben situades socialment (a Sant AgUstí, un sector lleugerament 
més àlt, i a Sant joan, un estrat una mica més baix). En conjunt, 
els 1 O.OQO habitants de la ciutat es repartien entre el40% de 
terreny edificat" que contenia Intramurs i el 60%-dels ravals, 
entre éls quals destacava el de Sant joan, que arribaria a superar 
la població d'Intramurs (vegeu Ojeda 2004 i 2007}. Encara a 
principis del segle xx es mantenien aquestes. quàtre demarcaci
qns,.denominades per Gisbert (1903: 611}, "[distrito] central o 
éa~éo"; 11San juan", 11San Agustín" i 11Atraba-l R!;)ig":Aquesfúltim,; 

amb una lleu adaptació al castellà, era l'únic di~tricte que en' 
cara mantenia el record del seu passat catalanoparlant. I, com 
a l'edat moderna, encara s'hi aveïnaven els estrats socials més 

baixos. Actualment és conegut amb el nom, ja més estrafet, de 
Rabaloche i encara manté el mateix caràcter social, juntament 
amb eiRavalete,segons el nom assignat per Gisbert (1903: 621} 
a la zona alta, i més pobra, del raval de Sant joan, habitada hui 
per població gitana. Mentrestant, l'antic raval de Sant Agustí és 
el que ha donat lloc al desenvolupament modern de la ciutat, 
al marge dret del riu. 

Però tornem al passat i repassem els noms dels espais 
urbans. De major a menor grandària del referent del topònim, 
tenim en primer lloc els ravals. Els reproduïsc tal com els he 
trobat escrits en la documentació històrica del segle xv11: 

-Raval de Sent Agosti// Sent Agustí 11 Sant Agustí 11 St. 
Algostí 11 l'Augustf 11 raval del Pont 

[m] 

- Raval de Sent Joan// Sent Juan 
- Raval Roig// el Raval 

L'escriptura ens deixa apreciar una vacil·lació en la 

vocal àtona del mot sant quan funciona com a proclític. Hi 
predomina l'articulació d'una [e], tal com encara es manté en 
el parlar alacantí popular que conserven les generacions més 
ancianes. La vacil·lació s'estén també a Agustí, que presenta 
quatre variants ~ partir igualment de les vocals àtones que 
posseïx. A un nivell extralingüístic, observem la denominació 
doble en el raval de Sant Agustí, que podia sertambé del Pont 
en referència al seu origen, i del raval Roig, que era també 
conegut com el Raval per excel·lència. 



Imatge actual de l'antiga ermita de Montserrat, a la plaça del mateix nom, 
actualment, Monserrate 

Les parròquies (i, fins a un cert punt, també les er

mites), com a representatives, en part, de les diferents barri

ades, també podem considerar-les referides a grans zones de 

la ciutat: 

- Parròchia de Sent Jaume 11 Sen Jaume// Sant jaume 
- Parròchia de Senta justa y Rufina // Santes justa y 

Rofina // parròchia de Senta Justa 
- Parròquia de Sent Salvador 11 parròchia de la Seu 
- Ermites: Monserrat, Sent Sebastià 

Continuem observant l'oscil·lació vocàlica amb 

predomini de la [e] àtona en la paraula sant, que ara veiem 

estesa al seu format femení (santa), on té també pronún

cia àtona quan funciona com a proclítica. Mantenim les 

grafies alternatives de parròquia per bé que hem d'advertir 

que no tenen cap efecte fonètic. En canvi, sí que té aquest 

efecte el final en consonant oclusiva dental de /11onserrat 
(-t), que serà modificat posteriorment per a permetre una 

pronunciació castellana (Monserrate). Aquest nom també 

ens permet adonar-nos de ta presència d'una advocació re

ligiosa d'arrel ben catalana, mantinguda fins hui. Respecte 

a l'assignació de les parròquies i ermites per zones, Sant 

jaume, que hui és Santiago, acollia feligresia del raval Roig 

(que es completava amb l'ermita de Montserrat) i la part 

pròxirna d'Intramurs; Santa justa i Rufina, del Raval de Sant 
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Agustí (amb el complement de l'ermita de Sant Sebastià) 

i el centre d'Intramurs; finalment, a Sant Salvador, la seu 

o catedral, acudien els parroquians de la zona est d'Intra

murs i de Sant joan. 

Oriola, com a ciutat levítica, era plena de tota mena 

d'edificis religiosos (convents, monestirs, ermites, capelles, 

etc.) que, per una banda, ajuden a donar punts de referència 

de la ciutat, com les esglésies parroquials, i, pel que fa als 

nostres interessos lingüístics, rnostren la preponderància de la 

pronunciació àtona afeblida, com correspon a un català més 

genuí que hui ha esdevingut arcaic entre els valencians. Trans

cric només els noms de sants que no han aparegut encara 

com a propis de ravals i parròquies i evite també les repetici

ons en les advocacions dels següents edificis religiosos: 

Convents: 
-de la Merçè 

- de la Santíssima Trinitat 

-de Sent Cinés (finals del xv11) 

- de Sent Martí 

- de Sent Miquel 

-de Sent Pau 

- de Senta Lúsia 

Monestirs: 

- del Carme (fins a finals del xv1) I ... del Carmen 

(circa 1620) 

- de Nostra Senyora del Remey 

-de Santa (sic) Domingo 
- de Sent Francés 

- de Sent Genís (finals del xv1) 

En primer lloc, cal aclarir que el terme monestir, re

collit per Almúnia en anotacions dels primers anys del segle 

XVII, ja el trobem en un forma acastellanada (monasteri) du

rant la segona meitat del mateix segle (Montoya 2003: 41 ). 

En aquestes dues relacions s'observa, a més, la presència de 

noms castellanitzats com Ginés, Carmen o d'altres, com Do

mingo, aquest últim amb una fesomia castellana menys evi

dent per la llarga tradició que té aquest nom en català. Els 

casos més clars d'evolució són el del monestir del Carme, dit 

així fins a finals del segle xv1 i registrat com a del Carmen el 

1620, i el del monestir de Sant Genís, que és així fins a la fi 
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del XVI i que, en acabar el XVII, esdevé el Convent de Sent Cinés. 
Per descomptat, la comparació és sempre entre documents 
redactats en català, com demostra el genèric que els prece
dix (convent o monestir) o el mot àton sent. Cal remarcar fi
nalment, entre els convents esmentats, el de la Mercè, amb 
una altra advocació religiosa típicament catalana instal·lada a 
Oriola (com la de Montserrat). 

El pas dels edificis religiosos als civils ens permet 
copsar, com ja demostra Ojeda (2004) en el seu prospecte de 
l'època foral, que els serveis que oferia el Consell d'Oriola als 
seus conciutadans eren prou variats: 

-el Bordell 
- la Casa o Corral de Comèdies 
-el Castell 
- el Colegi del Camí Carril 
-al Espital del carreronet que va al riu 
- [hospital de] "Bones Dones" 
-la Llonja// ... 
-la Llongeta de Santes justa y Rofina 
- el Parador ( ... ) de Pissana 
- lo Pes del Carbó 
-lo Pòssit 
- les Preçons Comunes// les Presons Comunes 

De la manera de designar els edificis civils es poden 
deduir dos fenòmens lingüístics. En primer lloc, l'alternança 
dels articles de rnascull lo (en el seu format antic) i el (en 
el modern). Observem que la presència d'una o altra forma 
depèn del context lingüístic previ: el sol aparèixer després de 
les preposicions de i a: "porta del Bordell", "Colegi del Car
mí Carril", 11al Espital del carreronet que va al riu", uportaren 

al Parador", mentre que lo se sol trobar a continuació de la 
preposició en: uen fo Pes del Carbó", uen lo Pòssit". El segon fe

nomen podria ser l'ensordiment del so alveolar sonor [z], a la 
vista de les grafies Pòssit, Pissana i Preçons (i també Presons), 
però caldrà tenir en compte que l'ortografia, en general, que 
s'usa al País Valencià durant el segle xv11 mostra una gran des
memòria de les seues fonts medievals. En un sentit no estric
tament lingüístic, s'observa el contrast entre llonja i 1/ongeta, 
referits al mateix edifici, indici potser de la diferent percepció 
que en tenien els oriolans. 

Quant als espais públics de la ciutat que també són 
referents de la ciutat, per bé que no es concreten en edifica
cions, heus-ne ací alguns: 

- les Adoberies 

- les Ala medes 
- el Riu de Sigura 
-la Peña de Sent Miquel 
- el Trinquet de Pilota 
-Sèquies: Almoravit, Escorratell, etc. 

Seguim observant el comportament de l'article mas
culí: ara tenim el darrere de la preposició cap, "cap al Riu de 
Sigura", on ens crida l'atenció el nom del riu, datat el 1668, 
que no és encara Segura, amb e, com hui. Com hem vist més 
amunt ("carreronet que va al riu"), aquest curs fluvial no solia 
rebre un nom específic, i en un document tan extens com el 

del notari Almúnia (2008), Segura només apareix referint-se 
a una serra i un castell que no es troben en territori valencià. 

Però ací ens ha de merèixer més atenció Alameda, que, en 

cap cas no hem d'atribuir al procés de substitució lingüística 

que patix Oriola entre aquest segle i el següent, puix que és 
un topònim molt corrent a tot el País Valencià. Això fa pensar 
en un procés independent del de la substitució de llengües: 
el de la substitució d'estructures lingüístiques, encara que a 
Oriola seran paral·lels ambdós processos. Per contra, els altres 
topònims recollits en aquest apartat (i sempre que puguem 
refiar-nos de les grafies que se'ns presenten) mostren carac
terístiques del català que són absents en castellà: fvliquel, la e 
oberta; Pilota, la o oberta; Trinquet i Almoravit, les consonants 
oclusives dentals (-t) en posició implosiva, i Escorrate/1, la la
teral palatal en la mateixa posició final (-11). 

Dos espais públics que servien de punts d'encontre a 
la ciutat, i que estaven relacionats entre si en gran part, eren 
les places i les portes, ja que algunes places s'havien generat a 
partir dels reamples immediats que es deixaven per a facilitar 
el tràfec de persones i carros. No debades, el nom d'alguns 
d'aquests espais públics palesa bé aquesta relació (com en el 
cas de les places de la Porta de Múrcia i de la Porta Nova). 

- pla sa de la Fusta 

-plaça Major// la Plaça 
-plaça del Pont// plasa Nova 



-plaça de la Porta de Múrcia// plaça del Raval Roig 

/1 plasa del Raval /1 plasa de Monserrat 

- plasa de la Porta Nova 

- plaça de Santa justa /1 plaseta de Santa justa 

- plaseta de l'August[ /1 plaça del Raval 

- plaseta de Hieroni Rocamora 

- plaseta del Palasio 
- plaseta de la Trinitat 

El terme fusta, que donava nom a una plaça a la 

vora del riu on es rebien els troncs que davallaven pel Segura, 

era lèxicament conservador atès que, ja en la segona meitat 

del segle xv11, podem datar a Oriola el castellanisme madera 
(Montoya 2003: 41 ), el qual és hui normal a les comarques del 

Vinalopó. El castellanisme que sí que apareix en la toponímia 

urbana és el de Palasio, molt arrelat des de ben enjorn en 

la designació d'aquesta mena d'edificis a causa de la conflu

ència d'un sentit oposat en el mateix mot, també usat com 
a topònim però a l'àmbit rural, el de Palau, que significava 

'cabana, barraca'. En la relació de places, per últim, observem 

alguna referència ambigua (la plaça del Raval podia ser del ra
val Roig o del raval de Sant Agustí) i alguna alternança (plaça 
o placeta aplicat a uns mateixos espais). 

Passem a examinar les portes, portals i postigos: 
-porta d'Eiig 

-porta de Múrcia 

- porta Nova /1 porta Nova del Ravalet (extrem 

nord, aferrat a la serra del Raval de Sant joan) 

- portal de Sent Agustí 

- el Postigo de Gilart de la Brossa 

La ciutat d'Oriola, a l'època objecte d'estudi, va ar

ribar a tenir deu portes, algunes de les quals eren interiors 

perquè s'havien quedat dins de la ciutat en construir mura

lles als ravals de Sant Agustí i de Sant joan (Ojeda 2007: 37). 

~única que ens ha arribat fins als nostres dies, amb un llenç 

de muralla adherit, és la de l'entrada est de la ciutat, que ha 

rebut diferents noms: de Santa Domingo, per la seua continu

ïtat amb aquest noble edifici; de Valencia, segons l'anomena 

Gisbert (1903: 622), i de la Olma o Callosa (de Segura), en 

els autors actuals (Sanchez i Diz, 2004: 41; Ojeda, 2007: 37). 

LA TOPON[MIA URBANA D
1
ÜRIOlA Al SEGLE XVII 

És significativa la reducció de categoria que s'hi ha operat en 

deixar de ser l'eixida a València i quedar-se en accés per anar 

a un poble que en el moment d'alçar la porta encara era una 

dependència municipal d'Oriola. A l'època que estudiem, en 

canvi, aquest portal iniciava el camí real a València o rebia 

els visitants d'aquella procedència, tal com es pot deduir del 

següent fragment: 

Tots los camins reals hixen de la present ciutat axí a 

Múrcia com a Valèntia, Cartagena, Almoradí, Guardamar y 
los que van al camp y marines (apud Ojeda 2004). 

Com que ja hi havia una altra porta, pròxima i de me

nor envergadura, per a donar eixida a Almoradí, aquest portal 

havia de ser el que duia al cap i casal del Regne. Aquesta porta 

conté, a més, l'única inscripció pública en català conserva
da des d'època foral fins hui, on es fa constar quan va ser 

construïda (1558) i quins jurats manaven a la ciutat en aquell 

moment. Pel que fa a les altres portes que veiem en la relació, 

tant la porta d'Eiig {Elx) com l'anomenada porta Nova havien 

quedat interiors i només servien per a passar de la zona d'in

tramurs a punts diferents del raval de Sant joan; la del Ravalet 

o Nova donava accés a la part més alta d'aquest raval. La 

porta o portal de Sant Agustí, en canvi, s'havia convertit en 

accés per a tota la ciutat des del sud. En l'àmbit estrictament 

lingüístic, cal fer referència al castellanisme postigo, que al

ludia a un portell obert en la muralla (no eren portes oficials, 

però existia una certa permissivitat del Consell perquè els ori

olans feren aquestes obertures per motius pràctics d'estalvi 

en els desplaçaments). ~ús d'aquest mot en castellà no hem 

d'atribuir-lo a l'especial situació que vivia Oriola en el procés 

substitutori del català, sinó que era un castellanisme general, 

com demostra el nom de Postiguet, assignat a la platja urbana 

de la ciutat d'Alacant, originat segurament a partir d'un por

tell a la murada alacantina que duia directament a la platja. 

Fixem-nos, per acabar amb el topònim oriolà, que el nom de 

persona que el complementa és d'una fesomia ben catalana 

(Gilart de la Brossa). 

Els carrers constituïxen la sèrie més llarga de la 

toponímia urbana de qualsevol ciutat i, com no podia ser 

d'altra manera, aquest repertori conté el major volum d'in

formació lingüística. Segons Ojeda {2007: 52-53), els noms 
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dels carrers no estaven fixats amb anterioritat al segle xv11. 
En les escriptures de compra-venda fins al segle xvt se solia 
parlar d'un ucarrer públich" que se situava en una zona ur

bana, però rares voltes es detallava el carrer concret amb un 
nom. Les excepcions eren els carrers principals de la ciutat 
{el carrer la Fira, la Corredora, el carrer Major, etc). Encara al 
llarg del xv11 podem documentar processos de fixació {i/o 

renovació) de noms: 
- carrer del señor Bisbe 
- carrer del Coletgi 
- carrer del Dr. joan Cival 
- carrer que va a la porta Nova 
-carrer enmig que pucha a la peña de Sent Miquel 
- carreronet que va al riu 

- travesa que pasa pel carrer del Coletgi al carrer de Amunt 

Fixem-nos que el primer nom s'aplicava al carrer 
on tenia la residència el bisbe; el segon era el carrer que 
conduïa al Col·legi de Sant Domènech; el tercer era on vi
via un canonge que es deia joan Cival, i els quatre últims, 
amb sengles oracions especificatives, mostren un estat més 
embrionari amb l'ús de paràfrasis ("que va ... , que pucha ... , 
que pasa").1 En general, però, durant el sis-cents s'assolix un 
nivell de fixació alt en el nomenclàtor. Malgrat tot, enca
ra quedaran alguns carrerons i travesses sense denominar i 

un nombre regular de carrers oscil·larà entre diversos noms. 
Això du a Ojeda {2007: 54) a deduir que no devien ser les 
autoritats les que decidien els noms dels carrers, sinó que 
es feien ressò de les designacions populars, que, a voltes, 
variaven en funció dels veïns que vivien en cada moment en 

un carrer determinat. Serien prova de tal variació els intents 
de precisió extrets d'actes notarials com els dels següents 
fragments, en què arriben a donar-se fins a quatre sinònims 
per a referir-se a un mateix carrer: 

- carrer del Partit eo Mancebería eo Bordell eo la Nau 
- carrer Nou eo de les Palmeres eo dels Pouets 
- carrer de les Viudes eo de Bellot 
- carrer de Loaces eo de joan Pascual 

1. Encara en algun punt de la geografia catalanoparlant, trobem denomi
nacions que recorden aquest estat: a l'illa de Menorca tenim el "Carrer qui no 
passa" ('atzucac', 'carrer sense eixida'). 
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- carrer apellat de Trigue ros eo la Peñeta 
- carrer dels Olms eo carrer de Amunt 

Altres voltes, com ja hem vist adés en el cas d'al
guna plaça, un mateix nom és utilitzat per a diferents car
rers. Ojeda {2007: 55) en localitza alguns en punts diferents 
d'Oriola amb el mateix nom, com ara Barber o Bruxes. En 
altres casos, però, queda clar que alguns noms per a designar 
un carrer han quedat antiquats i han estat substituïts per 
altres, com certifiquen els notaris: 

carrer que hui es diu de mossèn Gallege y antigament 
lo dit carrer se dia i es nomenava dels Garrons( ... ) 

carrer vulgarment appetlat de la Pilota e de pressent 
nomenat de misser Uoís Ocanya 

En aquesta línia trobem evolucions com les següents, 
en què encara està present durant el segle xv11 el nom anterior: 

-Alt > la fira 
- Baix > Major 

- Barber> Graner(> Àngel, s. xvlll) 

Fets aquests aclariments, podem passar a examinar una 
mostra dels carrers que perviuen durant la major part del sis-cent~ 
La majoria els he pogut documentar personalment i els he contras
tat després amb els llistats, més exhaustius, d'Ojeda {2007) i amb 
la relació procedent d'Almúnia {2008). Només una minoria dels 
que s'hi inclouen coneixen una sola font. Vegem-los classificats per 
cadascuna de les quatre zones en què s'estructurava la ciutat. 

Intramurs: 
- carreró del Almodí 
- carrer dels Barbers 
- carrer del Carme ff del Carmen 

- carrer de l'Estudi 
- carrer de la Fira 
-carrer dels Ginjolers 
- carrer Major// de la Seu li del Bisbe// de Sancta 

Maria// de Sen joan 
- carrer de la Merçè 
- carrer de la Morera 

- carrer dels Moros 



- carrer Nou // de les Palmeres // del Pouet // dels 

Pouets 

- carrer de la Peña 

-carrer de Pere Mira 

-carrer de la Pilota// de Lloís Ocanya 

- carrer del Riu 

- carrer del Sachriste 

- carrer de la Sala // de joan Barber // del Graner 

- carrer de Sent jaume 

-carrer de les Torres 

El carrer dels Barbers rep el nom de joan Barber en 

Ojeda (2007: 53-55), qui, per tant, considera que es tracta 

d'un cognom. Això no obstant, la documentació que he con

sultat en què es parla del carrer dels Barbers demostra que el 

nom tenia un sentit gremiac 

en lo carrer apelat dels Barbers, parròchia de les Glorio
ses Santes justa i Rufina (1675) 

Quant al carrer de la Fira, també té un nom relacionat 

amb l'activitat que s'hi desenvolupava. Un dels documents en 

què apareix citat aquest carrer ens indica que aci es trobaven les 

presons comunes i que hi era prop de la plaça de Santa justa: 

Antoni Cortés [ ... ]dix que[ ... ] quant estigué -en la plaça 
de Santa justa, véu una tropa de gent que venien devés lo 
carrer de la Fira a les preçons comunes de la present ciutat, 
en les quals los véu entrar (1615). 

Pel que fa al carrer dels Ginjolers, ha donat lloc a 

l'actual dejinjoleros.jinjolero és un catalanisme del castellà 

parlat hui pels oriolans que designa un tipus d'arbre o arbust 

que en castellà estàndard es diu azufaifo. Quant al carrer dels 

Pouets (pou+et), és exponent de la productivitat derivativa 

de la varietat oriolana del català encara en el moment en què 

s'iniciava la seua substitució pel castellà. 

Raval de Sant Agustí: 
- carrer d'Almúnia 

- carrer del Bordell // del Partit // de la Mançeveria 

/I de la Nau 

- carrer de les Bruxes // de Bruges 
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- carrer de la Cantereria 

- carrer de la Çequia 

- carrer de Colom 

- carrer de Maria de Pau 

- carrer del Molí 

- carrer del Mur 

- carrer lo Pla del Raval 

- carreró del Pòsit 

- carrer de Sant Agostí /I Sent Agostí 

- carrer de Sessília 

Dels carrers d'aquest raval destaquem el de 

les Bruxes, que Ojeda (2007: 55) atribuïx a un cognom 

(Bruges>Bruxes), però ell el transcriu amb l'article femení 

plural davant, cosa que fa pensar més aïna en el nom comú 

bruixes del català. 

Raval Roig: 
-carrer Alt 

- Carril, el 

- carrer de Claramunt 

- carrer de Ferris 

- carrer de la Figuera 

- carrer de Monserrat f/ de los Capuchinos 
- carrer de l'Olmet 

Dels noms del raval Roig, mereixen comentari el de 

los Capuchinos, que dóna Ojeda (2004) com a sinònim per al 

mateix carrer de Montserrat, però que actualment és només 

de los Capuchinos. Com que sembla que aquest últim nom 

data del segle xv11, haurem d'atribuir-lo a la castellanització 

que ja observem en aquesta època. La Torreta no és un nom 

que tinguem datat en el segle XVII. No sabem si tindria alguna 

cosa a veure amb el carrer Alt que cita Ojeda (2004) per al 

mateix barri. En qualsevol cas, si no eren el mateix carrer, eren 

molt pròxims perquè en ambdós casos designaven vies públi

ques que s'enfilaven serra amunt. 

Raval de Santjoan (part alta: el Ravalet): 
- carrer d'Amunt // carrer de Dalt 

- carrer Ample 
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- carrer del Coletgi 
- carrer de Comí 

- carrer de les Figueres 
- carrer de la Peñeta // de Trigueros 
- carrerTalech 

El carrer d'Amunt és un dels carrers més antics en la 
formació del Ravalet (esdevingut després Rava/ete). El nom 
devia ser habitual en els nomenclàtors urbans valencians, per
què el 1625 tenim datat a Dénia un altre carrer d'Amunt (i el 
seu paral·lel, d'Avall; veg. Chabas 1882: 20) i en l'actualitat a 
Castelló de la Plana existixen el carrer d'Amunt i el carrer d'En
mig. El carrer d'Amunt oriolà ha conservat memòria d'aquest 
nom a través de la traducció literal al castellà, calle de Arriba, 
que encara es recorda però que hui no és oficial, ja que aques
ta via pública rep el nom de /'4iguel Hermíndez en record de 
la situació urbana de la casa on va viure el poeta oriolà (en 
una ermita que tanca aquest carrer per un extrem va predi

car sant Vicent l'any 1411).Al Ravalet també hi ha altres dos 
noms de carrers que pugen del carrer d'Amunt a la serra i que 
s'han mantingut, bé amb traducció literal al castellà (carrer 
Ample > calle Ancha), bé amb una adaptació fonètica (car
rerTalech >calle Taleque). Actualment hi ha, molt a prop, un 
corresponent a la calleAncha, que és la calle Estrecha, però no 
ens ha arribat cap documentació d'un hipotètic carrer Estret 
en el xv11. Pel que fa al mot talec, que donava nom a l'altre 
carrer que s'ha conservat lleugerament modificat, significa 
un saquet que s'usava per a dur diners o alguna quantitat 
de menjar petita; en castellà caldria haver traduït ta/ega i no 
taleque, que no vol dir res en aqueixa llengua. Probablement, 
l'adaptació amb una -e paragògica, responga al fet que així 
és com va passar a ser el nom del carrer en el castellà oriolà 
hereu immediat del català desaparegut, de la mateixa mane
ra que havia ocorregut en altres topònims vistos més amunt 
(1'4onserrat > /'4onserrate, Ravalet > Ravalete, Raval Roig > Ra
baloche) i d'acord amb el model de trinquet > trinquete. Però 
aquesta evolució popular cap al castellà també va emprendre, 
paral·lelament, una altra direcció: la de la simple elisió de la 
consonant final, com descobrim en la pronunciació actual 
dels topònims Orio/et (Oriolé) i Vailet (Vallé) o dels antropò
nims Mano/et (Manolé) i Ramonet (Ramoné). 

Raval de Santjoan (part baixa): 
- carrer de Barber// de Barbers 
- la Corredora 
- carrer de la Comare Rodríguez 
- carrer Escala 

- carrer dels Garrons // de mossèn Gallega 
- carrer de Guilabert 

- carrer dels Hostals // dels Ostals /I dels Hostalets 
- carrer dels Negres 
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- carrer de les Parres 
- carrer de Piquer 
- carrer de Sent joan //de Sant joan 
-lo Vall //Vailet 

En la part baixa del Raval de Sant joan ens tornem 
a trobar amb el nom Barber/!Barbers per a un carrer. Segons 
sembla, ara sí que correspondria a un cognom, el de joan Bar
ber, notari, d'acord amb la cita que aporta Ojeda (2007: 58) 

... unes cases ab tres portals y un tros de terra plantat 
de morerals ab una sénia ( ... )situades en lo Raval de Sen 
Joan( ... ) en lo carrer vulgarment dit lo carrer de Sent joan 
( ... )los quals afronten ab la dita séquia de Escorratell ( ... ), 
ab carrer vulgarment dit dels Negres ( ... ) y de altra part ab 
lo carrer vulgarment dit lo carrer de joan Barber, notari. 

Ara bé, actualment el mateix carrer d'aquest barri 
que identifica Ojeda com a Barber, es diu Barberos, cosa que 
fa pensar en un nom gremial, amb més motiu si tenim en 

compte que un carrer paral·lel es diu Cantareros (el carrer dels 
canterers).A la vora d'aquest carrer hi ha un carreronet que es 
diu Escala, amb el mateix nom que rebia en el segle xvii. Cer
tament, el mot escala és també castellà però amb l'accepció 
més general que té el català escala, que és la d'escalera en 
castellà, i aquest és el significat més probable per a un carrer 
(encara que en el moment present no s'hi veu cap escala). Cu
riosament, ja detectem el castellanisme escalera en la parla 
oriolana el 1603, però és probable que compartira el seu ús 
amb escala, que trobem un segle més tard en altres punts de 
la Governació (Elda, 1705). 

Al Raval de Sant joan hi ha alguns dels carrers exem
plificats més amunt: el de Sant joan, el dels Negres (quin de
via ser el motiu d'aquesta denominació?) i el dels Hostals, 



o Hostalets, que és el nom amb què arriba fins als primers 

anys del segle xx, segons Gisbert (1903). Sobre el carrer del 

Vall, o Vallet, Ojeda (2007) ens fa saber que el nom responia 

al fet que era fàcilment inundable perquè hi confluïen quatre 

séquies que hi escorrien les aigües de la serra. En aquest punt 

hi havia la primera muralla de la ciutat i la part exterior po

dia fer-se servir com a excavació, inundable, per a dificultar 

l'assalt al mur, que és el sentit primer de vall quan no té el 

significat geogràfic. El nom de vall per a un dels carrers que 

es formava a partir d'una antiga muralla no és estrany en al

tres llocs. Així, a la veïna Elda, per un punt similar de l'antiga 

muralla, discorreria després el carrer del Vall, tal com és ara 

recordat a les plaques actuals del centre històric de la ciutat 

del Vinalopó Mitjà. 

Veiem, com a colofó, el següent assaig de classifica

ció lingüística de la toponímia urbana comentada: 

Fonètica: 
- Vocals àtones: oscil·lació (S9.nt 11 S~nt, Ag!J.stí 11 

AgQstt). 
-Vocals obertes: [o] {pQ.fta, nQva,pQ.sit,pQnt,piiQta), 

[e] (Miqu~L). 
Consonants: posició implosiva (trinquet vailet 

roig, castell.), grups consonàntics finals (da(l:. 

amunt pont, garra~ Eljg). 

Morfologia: 
- Plurals: palmer~ parr~ negres, pouet¿, barbe~}, 

ginjole~J, garrons. 
- Diminutiu: raval~ pou~, carreron~ portal~ ol

mtl, peñeta. 
- Sufix derivatiu en -er: ginjol~s, barbe!}.. 
- Sufix derivatiu en -or, -ora: corredora. 

Lèxic: 
Comú: alt, ample, amunt, baix, barber, bordell, 

bisbe, bruxa, cantereria, çéquia, coletgi, colom, 

comare, dalt, escala, estudi, figuera, fira, fusta, 
ginjoler, graner, major, molí, mossèn, mur, nau, 

negres, nova, palmeres, parres, partit, pilota, pla, 
raval, riu, talech, vall. 
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-Antropònims: Agustí, Carme, Francès, Genís,jaume, 
joan, Llúsia, Martí, Merçè, Miquel, Pau, Sebastià. 
Al costat d'aquesta pertinença bàsica de la toponfmia 

urbana d'Oriola a la gramàtica del català, es detecta la presèn

cia d'antropònims castellans com Agustín, Carmeno Francisco, 
i de noms comuns com riacho o manseveria. Faig referència, 

naturalment, a l'aparició d'aquestes petges del castellà en tex

tos en català, perquè quan apareixen en textos en castellà, no 

els podem considerar castellanisme, atès que el costum era 

traduir-ho tot, fins i tot els topònims. Així, noms com Raba
Loche, Monserrate, Ravalete, Taleque o Mayor (plaça), que hem 

recollit en contextos en castellà de la mateixa època (Escolano 

1610-1611: 38; apud Abad Merino 1994: 235-238) entrarien 

dins aquesta consideració. 

Finalment, no voldria que tant aquesta aproximació 

que acabe de fer, com que els altres estudis que s'han ela

borat sobre la toponímia urbana de l'Oriola de l'època fo

ral, queden com a mers estudis descriptius del passat. És una 

bona avinentesa el fet que ens trobem reunits en aquesta 

ciutat perquè l'entitat organitzadora, l'Acadèmia Valenciana 

de la Llengua, que té com a objectiu vetlar per la llengua dels 

valencians, transmeta a les autoritats oriolanes la proposta 

d'acompanyar la retolació oficial de tot el seu centre històric 

amb inscripcions afegides que recorden el nomenclàtor antic 

dels seus carrers. 

Oriola 
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