
///Francesc Sala: «Toponímia i antroponímia 
de Sant Joan d’Alacant en un document 
dels primers anys de la conquista (1315)».

///Vicent Brotons, Carme Espinosa i Fran-
cesca Navarro: «Experiències i recursos 
escolars per al coneixement i l’estima dels 
noms de lloc: les terres del Vinalopó com a 
referent».

17.30 – 17.50 h

Pausa i café

17.50 – 18.50 h

Comunicacions

///Ester Limorti: «Presentació del fullet de 
toponímia del Carxe».

///Ventura Castellvell: «Presència de formes 
catalanes en l’antroponímia dels musul-
mans de l’Ebre».

///Xavier Amat: «Toponímia amagada en-
tre records. Els noms de lloc de la vall de 
Puça».

///Vicent Terol: «La toponímia de Monòver 
i Salines segons la delimitació de termes de 
1530».

18.50 – 19.35 h

Conferència de cloenda de Carmel Navarro 

«Toponímia ofi cial i toponímia històrica o 
d’origen popular: visions (i lliçons) contra-
posades».

19.35 – 19.45 h

Presentació del fullet de Petrer, a càrrec del 
president de la Secció d’Onomàstica, Emili 
Casanova.

19.45 – 20.00 h

Cloenda a càrrec de l’alcalde de Petrer, 
Alfonso Lacasa, i del president de l’AVL, 
Ramon Ferrer.

ELDA I PETRER
7 i 8 d’abril del 2017

XI JORNADA 
D’ONOMÀSTICA

III CONGRÉS de la 
SOCIETAT D’ONOMÀSTICA

ELDA I PETRER

Elda (Seu de la Universitat d’Alacant. Chapí, núm. 36)
Petrer (Forn Cultural. Plaça Francisco López Pina, s/n)

III CONGRÉS de la 

Elda (Seu de la Universitat d’Alacant. Chapí, núm. 36)

Podeu formalitzar la incripció a través del web de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. www.avl.gva.es

“Toponímia i antroponímia 
de l’antiga Governació d’Oriola. 

Onomàstica de contacte”



DIVENDRES 7 ABRIL / ELDA

17.00 – 17.30 h 

Recepció dels participants i entrega de 
materials.

17.30 – 17.45 h 

Presentació de la Jornada, amb els par-
laments de l’alcalde d’Elda i president 
de la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies, Rubén Alfaro Bernabé, del 
president de la Societat d’Onomàstica, 
Joan Tort, i del president de l’AVL, Ramon 
Ferrer.

17.45 – 18.15 h 

Presentació de les Actes de la IX Jornada 
d’Onomàstica de l’AVL i dels fullets de to-
ponímia municipal de la zona, a càrrec del 
president de la Secció d’Onomàstica, Emili 
Casanova.
Presentació de les revistes de la Societat 
d’Onomàstica: el número 6 de Noms, a 
càrrec del coordinador, Ventura Castellvell, 
i el número 2 d’Onomàstica. Anuari de la 
SdO, a càrrec de Joan Tort, director.

18.15 – 19.00 h 

Conferència de José Ramon Valero (UA)
«El callejero eldense: las razones del poder». 

19.00 – 20.00 h

Presentació de comunicacions
/// Honorat Ros (AVL): «Zootoponímia a 
les comarques del Sud del País Valencià».
/// Antonio Gisbert (CELV): «Onomàstica 
valenciana a Elda. Antroponímia i topo-
nímia des d’una perspectiva  diacrònica i 
sincrònica».
/// Francisco Marco: «Pervivencia y ocaso 

de la toponimia medieval en la antigua 
Gobernación de Oriola».
/// Tomàs Pérez: «Educació en valors des 
de l’onomàstica. Els noms dels centres 
escolars de les Valls del Vinalopó».

20.00 – 20.15 h

Presentació de l’exposició «Lingüistes pel 
carrer» a càrrec d’Àngela Buj (CEL) i Jesús 
Bernat (SdO).

20.15 – 21.00 h 
Conferència de Josep Lacreu i Maite Mollà 
(AVL): «Noves aportacions onomàstiques 
de l’AVL». 

DISSABTE 8 ABRIL / ELDA

9.00 – 9.45 h 

Conferència de Robert Pocklington

«La toponimia árabe de Alicante, Murcia y 
Almería».

9.45 – 10.45 h 

Tallers

/// Joan Carles Membrado: «Noves tecno-
logies per a etiquetar topònims en ma-
pes».

/// Jesús Bernat: «Pla de noms. Proposta 
didàctica per als fullets de la col·lecció 
Toponímia dels Pobles Valencians».

10.45 – 11.15 h

Descans

11.15 – 12.30 h 

Presentació de comunicacions

/// María Ángeles Herrero: «Revisió i ac-
tualització de la toponímia tradicional de 
Saix».

/// Joan Ivars: «Llengües en contacte en 
la transmissió escrita: L’informe Fabián y 
Fuero en la toponímia de la Marina Alta 
(1791)». 

/// Antoni Mas: «Les barques de Santa 
Pola. Inventari i classifi cació».

/// Pere Balaguer: «Toponímia i geografi a 
humanista. El lloc com a referència vital. 
Un exemple a Santa Pola mitjançant un 
itinerari didàctic».

/// Francesc Xavier Llorca: «El llop marí: 
toponímia i llengües en contacte a la Go-
vernació d’Oriola».

12.30 – 13.15 h 

Conferència de José Enrique Gargallo

«Toponímia xurra en l’obra de Joan Coro-
mines».

13.15 – 14.00 h 

Passejada toponímica per Elda 

14.00 – 16.00 h 

Dinar a Petrer

DISSABTE 8 ABRIL / PETRER

16.15 – 17.30 h

Presentació de comunicacions

/// Joan Carles Membrado: «Estudi semàn-
tic sobre la toponímia dels pobles del 
Vinalopó».

/// José Fernando Domene: «La etimolo-
gía del topònim Villena».

/// Ramon Santonja: «Estudi antroponí-
mic del poblament al Fondó de les Neus 
(segles XVII-XIX)».



Toponímia amagada entre records. Els noms de lloc de la vall de Puça (Petrer i 

Castalla) 

 

Xavier Amat Montesinos 

Universitat d’Alacant 

Department de Geografia Humana 

xavier.amat@ua.es 

 

Resum: 

 

Fins a mitjan segle XX va subsistir en el Vinalopó una modesta comunitat rural que portava associada 

una manera de viure el camp i establir una organització del mateix. Eren els temps del naixement d'una 

societat industrial i la decadència de l'economia camperola, amb intensos canvis en les formes 

d'interpretar i gestionar el territori. 

 

A partir de la informació oral proporcionada per algunes de les persones que van participar d'aquells 

canvis, es recopilen i es donen a conèixer alguns topònims de Puça, una xicoteta vall en la confluència 

dels termes municipals de Petrer i Castalla. Molts d'aquests topònims probablement van ser efímers en el 

temps i imprecisos en l'espai, els mapes no diuen res d'ells, i no obstant açò, perduren en una part de la 

memòria col·lectiva del país. 

 

L'objectiu d'aquest treball és recuperar i ordenar la major part d'aquells topònims i microtopònims que 

perduren en els records d'aquelles persones. L'antic nom de les fites geogràfiques, espais de cultiu, xarxes 

hidrogràfiques, camins, corrals i molts altres elements, ajudarà a entendre alguns dels aspectes que han 

canviat en el camp valencià en només tres o quatre dècades. 

 

 



TOPONÍMIA AMAGADA ENTRE RECORDS
Els noms de lloc de la vall de Puça

Xavier Amat Montesinos
Departament de Geografia Humana

Universitat d’Alacant

XI Jornada d'Onomàstica de l’AVL i III Congrés de la Societat d’Onomàstica 
(Elda i Petrer, 7 i 8 d’abril de 2016)



“EL RETRAT que cada poble fa de si mateix no està construït 
amb pedres, sinó amb paraules, parlades i recordades: amb 
opinions, històries, relats de testimonis presencials, llegendes, 
comentaris i rumors. I és un relat continu; mai es deixa de 
treballar en ell”

JOHN BERGER, Puerca tierra (1979)







RECONSTRUCCIÓ TOPONÍMICA D'UN

PAISATGE AGROSILVOPASTORIL



RECONSTRUCCIÓ TOPONÍMICA D'UN

PAISATGE AGROSILVOPASTORIL

ELS PAISATGES com el nostre són la summa i culminació 
de milions de treballs invisibles que tenen com a finalitat:

• Delimitar i gestionar la unitat territorial d’explotació

• Establir els conductes pels quals es canalitza la producció de la terra

• Cobrir les necessitats d’habitatge i d’autosuficiència

• Transformar el medi natural en espai cultivat

• Adaptar productivament la serra



RECONSTRUCCIÓ TOPONÍMICA D'UN

PAISATGE AGROSILVOPASTORIL

FONTS:

1) Cartografia, documentació i imatges

2) Entrevistes

3) Recorreguts de camp



CARTOGRAFIA, DOCUMENTACIÓ

I IMATGES



Enllaç vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Pn7lchdGoCQ



El Pi de la Picá



El Pitillo

La Replana
El Refugio

Morro Gros

Primer Ametleral
Segon Ametleral

Aprisco del 
Manco de Castalla



Les Barreres

Anys 2000

Anys 1970



Canyaeta Galimperies



Barraqueta del Tio Pere



Caoies de Ramón



La Carbonera



Collaet dels Guills



RECONSTRUCCIÓ TOPONÍMICA D'UN

PAISATGE AGROSILVOPASTORIL

1
Fites, símbols i 

referències 
geogràfiques

2
Canals de

comunicació
3

Habitatge i 
construccions

4 Espai de cultiu 5 Espai forestal

1.1
Referències 
geogràfiques

2.1
Comunicació 
interna/externa

3.1 Cases 4.1 Espai de cultiu 5.1 Masses forestals

1.2 Paratges 2.2 Camins ramaders 3.2
Aigua per a 
l’aprofitament humà

5.2 Flora

1.3
Límits 
intermunicipals

3.3
Materials 
aprofitables per a les 
construccions

5.3 Fauna

1.4 Símbols naturals 3.4
Corrals i altres 
construccions 
ramaderes

5.4
Aprofitaments 
forestals

1.5 Símbols culturals 3.5 Coves i barraques



L’ESPAI A ADAPTAR



FITES, SÍMBOLS I

REFERÈNCIES GEOGRÀFIQUES

69 topònims (30 inèdits)
• Altet de la Foieta del Guardia
• Altet de les Lloses
• Altet de Villa Leocadia
• Altet del Pi
• Cabasset, el
• Cabeçet del Raio
• Cantal, el
• Catalina, la
• Clotets, els
• Collaet de l'Arena
• Collaet dels Guills
• Collaet Fondo de la Replana
• Collaet Vermellet
• Cunya, la
• Esclafats, els
• Garbera, la
• Llosa, la
• Petxines, les
• Pi de Dos Cimals, el
• Pi de la Picá, el
• Pitillo, el
• Puntal de la Barraqueta
• Puntal de Petaca
• Puntalet del Saltet
• Racó de la Caldera
• Refugio, el
• Saltet, el
• Sima del Frare
• Sopalmo de les Set Caolles
• Torreta, la



CANALS DE COMUNICACIÓ

9 topònims (3 inèdits)
• Comptador, el (principal)
• Comptaorets, els
• Pujaeta del Trosset Blanquet



HABITATGE I CONSTRUCCIONS

47 topònims (26 inèdits)
• Algepsaret
• Algepsers, els
• Barraca de les Dos Cares
• Barraca del Planet del Sester
• Barraca del Saltet
• Barraqueta del Frare
• Barraqueta del Tio Pere
• Caoia de la Caldera
• Caoia de l'Infant
• Caoia Plana
• Casa de la Campaneta
• Cova del Tio Safanoria
• Cova Negra
• Cova Negra del Puntal Pelat
• Coves de la Catalina
• Coveta de la Sal
• Coveta del Bifio
• Coveta del Mirador
• Covetes de Blai
• Pantanet, el
• Peu del Sester, el
• Pou de neu del Frare
• Saleres, les
• Sester, el
• Set Caoies, les
• Tosqueta, la



ESPAI DE CULTIU

38 topònims (29 inèdits)
• Bancal de la Noguera
• Bancal de l'Alforí
• Bancal de l'Altet dels Xics
• Bancal de l'Era
• Bancal Reó
• Bancals d'enfront la Paraeta
• Barreres, les
• Calva, la
• Canyaeta Galimperies
• Canyaeta Mossèn Cabra
• Canyaeta Mossèn Francès
• Canyaeta Segaïssa
• Canyaetes, les
• Foieta del Guardia
• Foieta dels Xics
• Lloqueta, la
• Magraners, els
• Mallolet (de raïm i oliveres)
• Olivar de la Rambla
• Peces del Bolut
• Peces del Pintat
• Planet, el
• Plantes, les
• Tros de l'Aljub
• Tros del Plater
• Trosset Blanquet
• Trosset de Montalbán
• Vinya del Tros de Castalla
• Vinyeta de les Plantes



ESPAI FORESTAL

21 topònims (15 inèdits)
• Àguiles, les
• Alacrans
• Argilaga, l'
• Argilagar, l'
• Brusco, el
• Carbonera, la
• Carro dels Volaors
• Coveta del Cresol
• Cremat del Puntal del Saltet
• Cremat, el
• Ereta, l’
• Mateta, la
• Noguereta, la
• Rebolcador de les Egües
• Savina, la



A TALL DE CLOENDA

LIMITACIONS:

• Toponímia efímera

• Feblesa dels records, diversitat de versions i oblits

• La paraula i la memòria reediten paisatges autèntics

• Capacitat de recuperar l'essència de l'experiència camperola a través 
dels noms de lloc

• Un viatge en el temps

SATISFACCIONS:



MAPA TOPOGRÀFIC NACIONAL 1:25.000



LA GEOGRAFIA DEL TIO PERE



GRÀCIES

Xavier Amat Montesinos
xavier.amat@ua.es


