
ANTROPONÍMIA I POBLACIÓ DE SANTA POLA 
ENTRE EL 1589 I EL 1877 

Antoni MAS I MIRALLES 

O. HN'li'lRODlUCCHÓ 
Aquest treball analitza la població i els cognoms de Santa Pola entre els anys 1589 i 

1877 a partir del buidatge de sis documents. D'aquestes fonts antroponímiques -llistats 
de confirmats, de veïns, de contribuents i d'electors- hem comptabilitzat un inventari de 
278 cognoms que en total han sumat 1531 ocurrències. Aquest treball també inclou un 
apèndix amb la relació de tots els cognoms, ordenats alfabèticament i distribuïts pel 
nombre d'ocurrències registrades en cadascun dels sis documents. 

Dins de la interdisciplinarietat que, en aquest cas, ens aporta 1' onomàstica, aquest estu
di proporciona algunes dades referents a l'aspecte poblacional. Com ja exposarem més 
endavant, l'anàlisi d'aquests cognoms ens serveix, alhora, per a plantejar les hipòtesis 
següents: 

a) La procedència de la població que s'establí a Santa Pola a mitjan segle XVI. 
b) La proposta de l'estirp d'aquest poble -és a dir, els cognom que s'han repetir allla,rg 

de tres segles- i 
e) L'estudi del moviment de la població a partir d'una anàlisi quantitativa del nombre 

de cognoms i del nombre d'ocurrències. 

1. CON'li'EX'li' lfHS'li'ÒlRHC 
Considerem convenient que, en primer lloc, emmarquem en la història local -i concre

tament en l'evolució poblacional- els anys que limiten aquest recull antroponímic. 
Començarem aquests breus apunts històrics fent referència a la situació de la població. 

Aquesta zona que forma hui el terme municipal de Santa Pola fou estar habitada en 
època ibèrica i romana, tal com ho palesen les troballes arqueològiques. Així mateix, 
també tenim notícia de la repoblació de cristians durant l'edat mitjana, ja que algunes 
fonts parlen de l'existència d'un petit nucli de pescadors durant els segles XN i XV. Tot 
i això, sembla que aquestes terres estigueren despoblades en començar el segle XVI, tret 
d'algun soldat que havia de realitzar les funcions de guàrdia de la costa. Les causes 
d'aquesta despoblació eren totalment clares: el perill que representava per a les zones del 
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litoral les nombroses incursions barbaresques que es van produir al llarg de la baixa edat 
mitjana. A més, hem d'assenyalar que, durant el segle XVI, i amb l'aparició en escena 
del turc Barbarossa, la inseguretat va augmentar, sobretot per les nombroses aparicions 
que aquest famós corsari realitzava en aquestes comarques. 

A causa d'aquests perills, el senyor d'aquestes terres, duc d'Elx i virrei de València, 
Bemardino de Cardenas, va manar bastir el Castell de Santa Pola el 1557. Aquesta forta
lesa que servia com a centre de vigilància de la costa, i de coordinació de les torres vigies 
que es contruïren uns anys abans -1552- al llarg del terme, va servir també d'habitacle 
per a tots els soldats que hi vivien. Segons els documents històrics la guarnició d'aquest 
castell estava formada per un alcaid, un alferes, un capellà i trenta soldats. Aquesta pri
mera població es va mantenir, més o menys estable, al llarg de quasi dos segles, ja que les 
limitacions d'habitatge dins del castell no permetia l'augment de la població. Però, és a 
mitjan segle XVill, i amb la desaparició del perill corsari, quan comença una certa repo
blació amb la construcció de cases fora de les muralles de la fortalesa. A partir d'alesho
res la població seguirà una línia ascendent. 

2.LESFONTS 
Com ja hem esmentat abans, aquest còmput antroponímic s'ha realitzat a partir del bui

datge de tots els cognoms que apareixen en sis documents i que passem a comentar tot 
seguit. 

a) Document de 1589. El llistat més antic de santapolers que coneixem fins ara és 
aquest document de 1589 que es troba a l'arxiu de la basílica de Santa Maria d'Elx, 
parròquia d'on depenien els pocs habitants que vivien a l'interior del Castell del Lloc 
Nou de Santa Pola. Es tracta de l'inventari de trenta xiquets que foren confirmats pel ter
cer bisbe de la diòcesi d'Oriola, Cristòfol Robuster i Sentmenat. En aquest llistat apareix 
el nom del confirmat unit, amb la preposició de, al nom i ·cognom del pare. Aquest docu
ment, òbviament, no conté la totalitat de veïns que vivien al castell-fortalesa, ja que, dels 
trenta i escaig noms que conté el document històric, el recull només n'ofereix el de denou 
pares. 

b) Document de 1638. Es tracta d'una Junta del Clero de l'església de Santa Maria 
d'Elx datada el29 de gener de 1668. 

En aquesta acta s'acordava l'establiment d'una derrama per a sufragar les despeses que 
provocaren la reconstrucció d'una paret de la basílica d'Elx. A l'annex hi ha un llistat 
dels parroquians, dividits per carrers i després per partides, entre les quals trobem el Cas
tell de Santa Pola. Són un total de vint parroquians, dividits per carrers i després per parti
des, entre les quals trobem el Castell de Santa Pola. Són un total de vint parroquians, tots 
soldats del castell, amb el nom i primer cognom al costat de la quantitat de lliures que els 
corresponia pagar. Tampoc en aquest no tenim el conjunt de veïns, ja que, segurament, 
l'annex no recull el nom dels exempts en aques.ts tipus d'impostos. 

e) Document de 1714. Capítol del Consell d'Elx que tingué lloc el 3 de novembre de 
1714 on s'acorda el «repartimiento del cuartel» i l'assignació a cada veí d'un impost. 
Aquesta recaptació formava part del donatiu que se li lliurava al rei Felip V per a finançar 
la guerra de Successió. Igual que el document anterior, a l'annex hi ha un llistat de carrers 
i partides de la vila, on s'especifica en un apartat «Soldados de Santa Pola». El document 
conté uns vint-i-dos veïns, amb el nom i el primer cognom; a més, uns quants tenen un 
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segon cognom introduït per la preposició de per a indicar-nos el cognom del cònjuge. Per 
les mateixes característiques que el llistat anterior, en aquest document tampoc no apareix 
la totalitat de veïns del castell, ja que segurament n'estarien exclosos com a contribuents 
els càrrecs militars i el capellà. 

d) Document de 1764. Aquest document és un quadern de compliment Pasqual de 
l'arxiu de la basílica de Santa Maria d'Elx referit als habitants de Santa Pola. En aquest 
cas els pobladors del castell i també els pobladors d'extramurs. És un padró amb tots els 
habitants ja que el document intentava controlar el compliment del precepte pasqual dels 
feligresos. Hi tenim el nom i primer cognom del pare, de la mare i dels altres membres 
familiars que vivien en la mateixa casa, tret dels fills del matrimoni, dels quals apareix 
únicament el nom. Hem d'afegir que hem introduït al nostre còmput els cognoms del 
matrimoni i dels altres membres, deixant al marge els fills. D'aquesta manera, a més, 
mantenien una certa línia de coherència amb els altres documents. 

e) Document de 1812. Aquest document és un quadern de veïns que va confeccionar el 
vicari de l'església parroquial de Santa Pola. En l'any 1812 s'aprovava la Constitució de 
Cadis que permetia la creació de nous municipis amb la condició de comptar amb més de 
1.000 veïns. Santa Pola es va apressar a demanar la independència municipal d'Elx i, a tal 
fi, el vicari fou l'encarregat de recollir, per carrers, el nom, primer cognom i també, en la 
majoria, el primer cognom del cònjuge unit amb la preposició de, dels veïns que compta
va aleshores aquesta població. 

f) Document de 1877. És una acta notarial amb la llista electoral éle Santa Pola de l'any 
1877. Aquest document del protocol notarial de Vicente S anc ho aporta el llistat dels elec
tors elegibles i no elegibles d'aquest districte municipal. Són un total de 378 electors amb 
el nom i els dos cognoms, en alguns casos, la perífrasi de la preposició de i el cognom del 
cònjuge -a l'igual que en els altres documents- i, a més a més, ens indica el carrer on 
vivien. 

3. ElLS COGNOMS ][lLA lPOBlLACllÓ 
Del total de cognoms registrats hem comprovat que catorze compten entre 20 i 108 

ocurrències que en sumen 763, xifra que suposa un 49'8% del total de llinatges recollits. 
D'aquests, a més, veiem també que dos cognoms apareixen en tots els documents i com
pleten la sèrie -Sempere i Soler-, altres dos -Botella i Bonmatí- els trobem en els cinc 
darrers documents, sis apareixen en quatre documents -Molina, Sevilla, Pomares, Martí
nez, Baile i Ruiz-, tres més -López, Buades i Zaragoza- en altres tres documents i, per 
acabar, un altre cognoms en dos -Garcia. 

Llinatges Ocurrències Documents 

Molina 108 c,d,e,f, 
Sem pere 92 a,b,c,d,e,f 
Botella 91 b,c,d,e,f 
Sevilla 76 c,d,e,f 
Soler 54 a,b,c,d,e,f 
Bonmatí 54 b,c,d,e,f 
Pomares 52 b,d,e,f 
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Llinatges Ocurrències Documents 

Garcia 52 e ,f 
Martínez 40 a,d,e,f 
Baile 35 c,d,e,f 
López 32 d,e,f 
Ruiz 27 c,d,e,f 
Buades 20 d,e,f 
Zaragoza 20 d,e,f 

QUADRE 1. Llinatges amb més de 20 ocurrències i els documents 
on apareixen. 

A partir d'aquestes dades podem establir, sempre en termes generals, l'estirp local. A més 
a més, també podem plantejar que aquesta estirp prové, majoritàriament, dels soldats que 
vivien a la fortalesa. Si bé en un principi l'augment de la població estava limitada pel nombre 
d'habitacles que hi havien al castell -ja que viure fora de les muralles no era recomanable-, 
sembla que a principis del segle XVID, en reduir-se el perill barbaresc, els nous pobladors 
-posiblement fills dels soldats-, que abans havien d'instal·lar-se noves cases extramurs de la 
fortalesa, formant el que seria el primer nucli urbà del Lloc Nou de Santa Pola. Per això els 
documents a, b i e compten, si fa no fa, amb el mateix nombre de veïns i de cognoms. 

Posats a formular hipòtesis, també podem plantejar que aquests soldats que constituei
xen el pilar dels avantpassats santapolers procedeixen d'Elx. Sembla que la hipòtesi no 
anirà molt errada si tenim en compte que al llarg de l'edat mitjana solen ser iHicitans els 
qui apareixen en càrrecs de vigilància; d'altra banda, sembla lògic que el marqués d'Elx 
ocupara gent de la vila per a la defensa de la costa del seu terme. A més, constatem com 
un gran nombre dels cognoms que hem vist que formen l'estirp local procedeixen d'Elx, 
per exemple: Sempere, Soler, Pomares, Bonmatí, etc. 

Aquest segon gràfic podria confirmar la hipòtesi de l'estirp, ja que aquests cognoms, 
que han aconseguit més de 20 ocurrències, representen el 50% del total. La resta del pere
centatge es reparteixen entre els que tenen 1 i 20 ocurrències, xifra que també estaria 
subratllant-nos la mobilitat i l'aparició de nova població, sobretot a partir de la segona 
meitat del segle xvm, ja que una dada significativa és l'elevat percentatge, el52'3%, de 
cognoms que sols tenen una única ocurrència. 

Nombre % Nombre % 
Freqüència Llinatges Llinatges Ocurrències Ocurrències 

145 52'3 145 9'4 
de 2 a5 86 31'0 257 16'7 

de 6 a 10 17 6'1 145 9'4 
de 11 a 20 15 5'4 215 14'0 
de 21 a 50 6 2'1 186 12'1 

de 51 a 100 7 2'5 472 30'8 
més de 101 1 0'3 108 7'0 

QUADRE 2. Freqüència i nombre i percentatge dels llinatges i de les ocurrències. 
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En el tercer quadre podem constatar que el conjunt d'aquests cognoms que formen 
l'estirp local aconsegueixen en el primer document un 15'7%, etapa en què encara no 
s'ha arrelat la població. Aquest percentatge, però, augmenta en el segon al43'7%, i en el 
tercer al 56'2%, per a situar-se en el quart document, el de 1764, amb l'índex més elevat 
amb el 57'3%, moment de major estabilitat. Però, segurament, amb l'augment del nucli 
urbà i l'activitat econòmica, lligada durant el segle XIX al port comercial, propicià l'apa
rició de nova població i la reducció consegüent de l'estirp que passa al49'9% en el cin
qué document i al 47' 1 en el darrer, iniciant-se així un clar descens de tots aquests cog
noms. 

Document 
Ocurrències estirp 
Percentatge estirp 

A 
3 

15'7 

B 
7 

43'7 

e 
18 

56'2 

D 
101 
57'3 

E 
287 
49'9 

QUADRE 3. Ocurrències i percentatges dels cognoms que formen l'estirp en cada document. 

F 
336 
47'1 

Dins de la diversitat de cognoms amb una ocurrència, aspecte que pot explicar una pos
sible mobilitat de la població, com ja hem assenyalat abans, podem trobar tres grups dife
renciats. D'una banda, els corresponents a càrrecs qualificats, militars o capellans, o 
emparentats amb la noblesa com Ponce de León<l), Perpinyà<2>, etc. En un altre grup tenim, 
a partir del segle XIX, els cognoms d'origen italià procedent dels habitants tabarquins 
que es traslladen a Santa Pola -Manzanero, Duchero, Ferrucha, etc. I, per acabar, un altre 
grup, que apareix també en el segle XIX i que no arrelarà, atret, possiblement, per 
1' expansió econòmica del seu port i les relacions comercials que establí amb altres paï
sos- un exemple poden ser els cognoms Sumdy i Marcovich. 

Llinatge 
A bela 
Agulló 
Alarcón 
Alba 
Albalad 
Alcaràs 
Al degué 
Alemañ 
Alfosea 
Aliaga 
Almayor 
Al onso 
Al varo 

1589 1668 1714 1764 1812 

7 

2 

4 

1878 TOTAL 
2 2 
3 5 

2 
8 16 

1 
3 3 
3 3 
3 5 

1 
1 

5 9 

(1) Ens apareix en el document de 1877 com a secretari de l'Ajuntament, possiblement estava emparentat amb 
els comtes d' Arcos i els marquesos d'Elx: Ponce de León. 

(2) Ens apareix al document de 1764 com a alcaid del castell, segurament formava part de la família Perpinyà, 
fanu1ia de la noblesa elxana del segle XVI. 
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Llinatge 1589 1668 1714 1764 1812 1878 TOTAL 
Arn bit 3 3 
Andrés 1 1 
Andreu 1 5 6 
Antón 2 9 12 
Aracil 1 1 
Ayala 1 
Aznar 2 3 
Azorín 3 3 

Baeza 3 4 7 
Baile(l) 6 13 15 35 
Baldó 2 2 
Baltasar 
Ballesta 
Bañón 
Basques 
Benest 
Benito 
Berbegal 
Berbena 
Bema beu 1 
Bernat 1 1 2 
Blanca 3 3 3 9 
Blanco 1 1 
Blasco 4 5 10 
Bonete 2 2 
BonmatíC2> 8 17 27 54 
Bosch 1 1 
Botella<3> 2 2 10 39 38 91 
Box 
Brau 1 2 
Brotons 2 2 
Bru 2 3 
Bru so 1 
Buades<4> 13 6 20 
Burgos 1 
Buyolo 

Cal bo 

(1) També Bayle. 
(2) També Bomatí. 
(3) També Bottella. 
(4) També Buaes. 
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Llinatge 1589 1668 1714 1764 1812 1878 TOTAL 
Campe lo 3 7 4 4 19 
Campillo 2 2 
Canal 
Canals 1 
Candela 2 2 4 9 
Cantero 1 1 
Carbonell 3 3 7 
Carra tala 1 
Cascales 2 2 
Castaño 1 1 
Castell 2 3 
Castellano 2 2 
Castillo 2 3 
Cerdà 10 6 17 
Cervera 1 
Clement 6 6 
Clemente 2 2 
Colomina 1 
Corbet o 2 2 
Coves 1 
Crespo 1 
Cues ta 3 4 

Chaquea 

Daniel 1 
Dies 1 1 
Dols 2 4 6 
Dordero 2 2 
Duchero 

Erades 
Errandez 1 
Escolano 2 2 
Esclapes 1 2 4 
Escud 1 
Espinosa 2 

Fenoll 
Femandez 2 2 
Ferrandis 
Ferrucha 4 4 
Ferrull 1 
Fluxà 

417 



Llinatge 1589 1668 1714 1764 1812 1878 TOTAL 
Fons 1 1 
Fontana 1 1 
Fru tos 1 
Fuentes 4 5 2 11 
Furió 1 4 1 6 

Galan 2 
Galant 1 
Galbis 2 
Galiana 11 4 16 
Gambero 1 1 
Gandolfo 1 2 
Ganiel 1 
Ganoa 1 
García 21 31 52 
Garri 2 2 
Garrigós 1 
Gascón 1 
Gayancos 1 
Gerada 
Gilavert 1 2 
Giménez 4 4 
Giner 
Gironés 
Gol be to 1 
Gomis 1 1 
Gómez 1 2 3 
Gonzalez<s> 2 9 20 31 
Gos albes 
Granero 
Grane a 
Granja 
Gras 
Grau 
Guil 
Gui11én 1 
Guilló 3 2 5 
Gutiérrez 1 

Hemandez 2 2 4 

Ivarra<6> 2 7 6 16 

(5) També Gonsales i Gonzales 
(6) També Yvarra 
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Llinatge 1589 1668 1714 1764 1812 1878 TOTAL 
Ivorra 1 1 

Jaen 8 12 21 
Javaloyes 2 3 5 
Jiménez 3 3 
Jover 1 1 
Juan 10 7 18 
Junio 1 

Lafuente 2 2 
Lazaro 1 
Lillo 1 
Linares 1 1 3 
López 11 19 32 
Lozano 1 

Llanuza 3 3 6 
Llebres 3 5 9 
Lledó 1 
Llobregat 1 1 
Llopes 3 1 8 12 
Llópez 3 3 6 
U opis 3 3 

Macià 3 3 
Machuca 1 3 4 
Maledo 1 
Mañogil 1 
Manarel 1 
Manzanaro 1 
Marco vi eh 1 
Martí 3 3 
Martínez(?> 14 24 40 
Mas 3 11 14 
Matam oros 1 
Mateu 1 
Meca 1 
Medina 3 5 8 
Meina 2 2 
Meléndez 1 
Melón 1 
Merlo 1 

(7) També Martines 
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Llinatge 1589 1668 1714 1764 1812 1878 TOTJ\L 
Mersenero I I 
Mestre 
Migón 
Minget 2 
Miralles I 2 I 4 
Molina 3 25 44 36 108 
Mollà I I 3 
Montero I 
Monzón I 
Mora 2 3 
Moraleda I 
Moral es 2 
Morant I 
Múrtula 3 4 

Nadal 2 2 
Navarro 2 3 5 
No vela 

Ñeco 2 3 

Oliver 2 2 
Oltra 2 
Oncina 
Orbero I 
Ordan I 
Ort s 4 5 
Ortuño 

Payardo 
Pal ornares 
Palléis 
Pardo 
Pare ja I 
Parres 3 5 
Pascual I 3 
Pastor 4 5 10 
Pavía - I I 
Peinet I I 
Penal va 2 I 3 
Peral 5 5 
Pérez<8

> 5 7 I3 

(8) També Peres 
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Llinatge 1589 1668 1714 1764 1812 1878 TOTAL 
Pe ris 1 1 
Perpinia 1 
Pi 1 1 
Po mares 2 6 15 29 52 
Pon ce 1 1 
Ponce de León 1 1 
Pons 3 4 
Prats 
Puhí 
Puig 

Quartel 1 1 2 
Quirant 1 2 3 
Quil es 2 3 5 

Ramón 2 
Redondo 1 
Requena 2 2 
Reus 1 
Ribera 1 3 
Rico 2 2 
Ripoll 4 3 7 
Risete 1 
Rizo 2 2 
Robles 1 
Roch 1 
Rodríguez 2 3 
Roís 1 
Romero 2 2 
Ros 1 
Rubiera 2 2 
Ruiz<9> 3 5 7 12 27 
Ruzafa 1 1 2 

Sabater 
Sacón 1 
Saez 1 
Sa guit 1 
Salinas 1 4 6 
Salines 3 3 
Sanchez 3 8 12 
Sane ho 1 1 

(9) TambéRuis 
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Llinatge 
Sansano 
San tos 
S avila 
Segarra 
Segura 
Selva 
Sem per 
Sem pere 
Serrano 
Server 
Sevillac1o> 

Simó 
Sirvent 
Soler 
Soldevila 
Soriano 
Sumdy 

Tarí 
Tarrucha 
Tomas 
Torre 
Torregrosa 
Torres 

Urban 

Vagués 
Valero 
Verdú 
Vergante 
Vic 
Vidal 
Villanueva 
Viudo 

Zaragoza01> 

Zaragozina 
Zorrilla 

(10) També Cevilla 

(1 I) També Zaragosa 

1589 1668 1714 1764 

2 3 

1 
3 18 

3 8 

9 
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1812 1878 TOTAL 
1 1 3 
2 1 3 

1 
7 7 

1 1 
37 48 92 
2 3 5 
5 2 8 

33 22 76 
1 1 

1 1 
16 25 54 

1 
2 3 

3 1 5 
2 2 
2 2 

1 
2 2 
2 3 5 

2 2 

1 1 
2 8 10 

1 
1 

2 2 

7 4 20 
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