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RELLEU I TOPONÍMIA A LES MUNTANYES SUD
VALENCIANES 

Juan Antonio Marco Molina 

Les relacions entre toponímia i geografia són òbvies, si bé el plantejament varia considerable
ment segons la finalitat de la tasca que es desenvolupa, de forma que el coneixement geogràfic és 
molt útil per a la comprensió i l'explicació d' un gran nombre de topònims però, de la mateixa 
manera, aquests són un aspecte molt positiu de la investigació geogràfica com a criteri de rastreig 
o de distinguo d'uns fets determinats. Per tant, no és estrany que per a la designació de fets del 
medi físic, com certes formes del modelatge o algunes comunitats vegetals, s'adopten com a gene
rals vocables específics de regions o de comarques que passen a formar part del lèxic de geo
morfòlegs, geòlegs, botànics o geogràfs. 

Aquesta tendència mitjançant la qual el concret o local serveix per a denominar una cosa gene
ral té, no obstant, una base en certa manera lògica. Hi ha un nombre considerable d' apel-latius que 
es troben en la base de molts topònims com són: serra, penya, puig, vall , foia, barranc o rambla. El 
seu ús, igual que el de certs adjectius, deriva de la percepció popular, de qui viu en un espai con
cret que, amb major o menor propietat o amb la utilització més o menys sistemàtica d' alguns voca
bles, denomina aquells llocs que per alguna raó li són més cridaners. En aquest procés intervenen 
també vocables que no són descriptius de la morfologia del lloc que es conceptualitza; a aquest 
grup pertanyen els antroponímics, els quals s'imposen com a etiqueta de catalogació d'un espai. 

En aquests casos no ha estat un procés derivat de la percepció però és tan subjectiu com aques
ta. En definitiva allò que interessa és que el topònim siga funcional entre els que freqüenten 
l'entorn, encara que aquest puga abordar-se des de diverses perspectives i, per això, un mateix lloc 
pot tenir denominacions ben diferents. Un cas paradigmàtic d'aquest comportament que il·lustra 
clarament el valor d' alguns topònims per la seua riquesa descriptiva és el del Maigmó. Aquest cim 
singular de les muntanyes valencianes meridionals és conegut popularment pel vocable esmentat, 
inexpressiu sens dubte de la morfologia de la muntanya -a falta de poder corroborar una altra 
interpretació- , ja que deriva, segons Moreu Rey, d'un antropònim àrab Maimun. Però, encara que 
és la denominació més difosa, no és l'única. En ambients més reduïts i allunyats del lloc d'origen, 
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ha prevalgut una designació descriptiva i molt expressiva de la realitat. Entre els pescadors d'una 
comaraca relativament allunyada com el Baix Vinalopó, aquesta muntanya rep la denominació de 
Puig Coronat que al·ludeix no solament a la seua condició d'element destacat del relleu, sinó 
també a un fet tan singular com és l' existència d' unes calcàries turonianes que blanquegen en el 
cim d'aquesta muntanya d'aspecte piramidal. 

Situacions com aquesta deuen ser més freqüents del que pot semblar en un principi, però l'obs
tacle principal és la falta d'informació. En una primera aproximació, l'anàlisi d'un aspecte concret 
des d'un punt de vi sta geogràfic pel que fa a la toponímia, té com a fonts la bibliografia existent i 
la cartografia editada. La primera peca freqüentment de concisa i general, tret que en moltes oca
sions és condigne de la cartografia, i açò passa especialment en les edicions més modernes, tant de 
mapes topogràfics a escala 1:50.000 com dels d'escala 1:25.000. A això cal sumar que, sovint, pre
senten una localització imprecisa i, per últim, que han estat objecte d' una transcripció pèssima que 
cal reformar quan el topònim és encara intel·ligible. 

Aquestes mancances es poden solucionar mitjançant el contacte amb l ' objecte d'estudi i 
l'enquesta als qui millor coneixen aquests espais, els vilatjans per dir-ho d'alguna manera. Ells són 
la millor i la més rica font d'informació i de recollida de topònims. Precisament gràcies a ells 
s'aconsegueix engrossar l'inventari de la denominada toponímia menor que, paradoxalment, és la 
més valuosa i útil per al geògraf en la seua investigació. 

Amb aquest procediment aviat s'extrau la conclusió que els topònims fruit de la percepció, els 
descriptius, encara que tenen un origen clarament subjectiu, no deixen de tenir una certa sistematit
zació encara que aquesta no s'ha de valorar en excés ni generalitzar-la i sí ajustar-la al context en 
què apareix. D'aquesta manera cal entendre les consideracions que es facen a continuació. 

1. DELIMITACIÓ DE L'OBJECTE I DE L'ÀREA D'ESTUDI 

Únicament farem menció dels topònims descriptius perquè són els que més interés tenen per al 
geògraf, almenys si s'estudia el medi físic . Com a descriptius, ja s'ha assenyalat la seua relació 
amb la percepció i la relativitat que aquesta pot arribar a tenir. Açò és fàcil d'entendre si conside
rem que són cridaners i, per tant, reben la denominació tant els fets excepcionals o les rareses com 
els freqüents o més habituals. 

Sense la intenció, ni les possibilitats materials de portar la investigació fins a les seues últimes 
conseqüències, l ' àmbit en què s'ha desenvolupat la nostra activitat es correspon amb el sector 
muntanyenc que s'estén des del Vinalopó (a l'oest) fins a Bèrnia (a l'est) i, des del paral·lel 
d' Agost (al sud) fins a la vora septentrional de la Foia d'Alcoi (al nord). Els motius d'aquesta elec
ció són obvis, els límits coincideixen amb els dels sectors estudiats amb finalitats geogràfiques i, 
per tant, comptem amb la font directa sobre l'espai considerat. D' aquesta zona, es classifiquen i 
comenten els topònims o els grups de topònims que resulten més interessants i es pretén, ans que 
res, relacionar els topònims amb les formes o els fets físics que els inspiren. 

L'espai elegit es caracteritza per ser una porció accidentada del país on són freqüents els des
nivells grans i els pendents forts derivats d'una compartició estructural complexa a la qual se 
subordinen formes de modelatge no menys complexes que, juntament amb el clima i amb els com
ponents abiòtics , determinen un medi de condicions ecològiques que configuren el paisatge d'un 
espai tan original com és el de la muntanya. 
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La major part del territori és dominanda per les serres i, com a contrapunt morfològic d'aques
tes, apareixen els sectors deprimits en els quals poques vegades podem assenyalar les planures 
com a element característic del relleu, és a dir, del paisatge. 

L ' anàlisi dels topònims es pot enfocar atenent dos grups d' unitats del relleu, que en l'esquema 
s'articulen entre serres i valls. Abans però, convé resaltar que, en un rastreig inicial, és interessant 
comprovar que tant en unes unitats com en unes altres, malgrat com és d'accidentat el relleu en 
general, és molt feqüent la formació de topònims en els quals s'usa la paraula pla o els seus deri
vats. Aquesta circumstància demostra que en la denominació de llocs, com ja hem assenyalat, és 
decisiva l'empremta dels elements en el paisatge, és a dir, que aquests siguen més o menys crida
ners. Aquest és el cas dels freqüents plans en tot aquest espai, i açò tant en els espais muntanyencs 
com en els deprimits, ja que la seua escassetat és la que els fa més cridaners des del punt de vista 
perceptiu, i es perceben tots com a plans encara que la seua naturalesa és ben diferent. 

L'anàlisi de l'espai escollit s' enfoca mitjançant un acostament progressiu, és a dir, amb l'ús 
d'escales diverses: 

• En la primera s'aborda el conjunt espacial, quasi podríem dir que es tracta d'una escala 
comarcal (encara que abrace un territori que pertany a diverses comarques administratives, històri
ques i geogràfiques). 

• En la segona s'estudien cadascuna de les unitats del relleu i la naturalesa de les formes que 
han merescut un nom propi. 

• Per últim, es ressenyen els detalls dins d'aquestes. 
D' aquesta manera es distingeix millor la intenció o el sentit dels topònims, alhora que ens per

met establir degudament la jerarquia existent entre els elements del relleu, entesos com a estructu
res o suports físics del paisatge, el qual, alhora, es reflecteix en els topònims de cadascun d'aquests 
elements de relleu. 

2. LA VISIÓ A ESCALA COMARCAL 

Dins del sector estudiat, les unitats deprimides del relleu considerades a escala comarcal reben 
denominacions expressives d' aquesta condició com són les de foia i vall. En el primer cas, els 
exemples són els de la Foia d'Alcoi i la Foia de Castalla que són les depressions de dimensions 
majors amb característiques que coincideixen amb aquelles en les quals la longitud i l'amplària 
són semblants, alhora que les serres les envolten per qualsevol part. 

Quan aquestes unitats són més llarges que amples, predominantment estretes per tant, i domi
nades per muntanyes, la denominació més freqüent és la de vall, com la vall de Ceta, la vall de 
Planes, la vall d'Alcalà, entre altres; a aquestes se suma un cas realment singular, amb valor de 
sinònim de I' anterior, la Canal d'Alcoi, solució de continuïtat entre la Foia de Castalla i la Foia 
d'Alcoi (fig. 1). 

Els sectors destacats del relleu agrupats en conjunts o aliniacions són les serres i els seus deri
vats. Aquest vocable es pot trobar tant en les elevacions amb formes retallades o irregulars amb 
dents com les d'una serra (de fuster) -amb el seu significat més propi-, com en les que presenten 
una morfologia arrodonida en el sector culminant, sense dents, però en les quals caldria preguntar
se si l'asserrat ocasionat per la instal·lació de la xarxa d' avinença justificaria aquesta denominació. 
Relleus com els de Serrella o la serra de Bèrnia coincideixen perfectament amb la primera de les 
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definicions, no obstant, són també molts , la majoria, els que no obeeixen a aquests trets i reben la 
denominació de serra, amb Ai tana com a exemple més clar. 

Tanmateix, com a elements destacats del relleu que se sigularitzen clarament dels conjunts de 
què formen part hi ha un gran nombre de muntanyes que mereixen conceptuacions per la seua 
importància en el paisatge. Aquests elements se situen de forma preferent en la vora meridional del 
conjunt muntanyós i són les fites que sobreixen en el conjunt muntanyenc que tanca l'horitzó del 
litoral de la Marina i del Camp d'Alacant pel nord. En aquests casos els topònims no es formen a 
partir de la paraula serra, sinó amb apel·latius més específics com els de puig i cabeçó, o fins i tot 
penya; en aquests casos s' aprecia una relació clara entre elevacions esmolades i punxegudes com 
el Puig Campana i el Puig Coronat (Maigmó), mentre que amb eminències més massisses els topò
nims emprats són els de Cabeçó d'Or i Penya Roja (de Migjorn, de Xixona o de Tibi). 

3. L'ESCALA INTERMITJA: ELS CONJUNTS 

El pas de l'escala comarcal a una altra que comprenga cadascuna de les unitats principals del 
relleu, permet una precisió major que facilita en gran mesura l'anàlisi de les formes que mereixen 
denominacions específiques. D'altra banda, podem esbossar la diversitat de formes que hi ha en 
cadascuna de les formes i la seua naturalesa. 

Amb aquesta escala s' han d'estudiar les unitats deprimides individulitzades clarament i els 
massi ssos muntanyosos en què s'agrupen les serres. Lògicament, aquesta tasca no abraça totes i 
cadascuna d'aquestes unitats, sinó que per a aquesta escala intermitja s' han triat algunes d' elles 
com a elements bàsics si bé també es fan al·lusions a uns altres conjunts que completen l'exposi
ció. 

3.1. Els conjunts muntanyosos 
En l'esquema sembla convenient iniciar l'anàlisi a partir dels conjunts efevats. Entre ells els 

sectors bàsics que cal considerar són el massís del Maigmó, Serrella i Aitana, a més de cites 
corresponents a Mariola, Alfaro, serra dels Plans-Carrasqueta ... 

La compartimentació dels mass issos, especialment els del Maigmó i Aitana, comporta una 
estructuració en la qual alternen les serres i els barrancs com a elements principals de la morfolo
gia, és a dir, sectors elevats i enfonsats respectivament. En aquest esquema tan simple és possible 
introduir matisos que al·ludesquen a diversos tipus de formes ja que no tots els sectors elevats es 
denominen serres, ni tots els enfonsats es denominen barrancs. 

3.1.1. Eminències i escarpaments 
Juntament amb el topònim serra i els seus derivats, ja s' han esmentat els de puig, cabeçó i 

penya en la designació d'alguns conjunts, però apareixen reiterats o ampliats per a denominar parts 
d'aquests conjunts per les seues característiques específiques. 

Un grup molt freqüent de topònims és el format a partir del vocable alt, que en principi s'usa 
per a elevacions esmolades, com és el cas de l'Alt de la Ximenera al massís del Maigmó. Tanma
teix, aquesta relació no és una norma i per alt s'entén un lloc destacat en el context d'un relleu 
dominat per uns altres cims, és a dir, serien accidents o pics secundaris dins de les zones muntan
yenques, fins i tot com ruptures de pendent cridaneres en les vessants d' aliniacions més importants 
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com l'Alt de les Ateres, replà situat en la meitat de la vessant oriental del Maigmó o l'Alt del Racó 
de l'Esparta! respecte a la culminació del Despenyador. Mentre, als voltants d' Aitana només en el 
cas de I' Alt de Tafarmaig i de l'Alt del Real et es pot apreciar la relació del topònim amb una 
eminència esmolada. 

Per a denominar eminències massisses, generalment de materials calcaris i, quasi sempre 
acompanyades d'escarpaments en aquests materials, s'usa amb molta freqüència la paraula penya. 
Hi ha molts exemples i es habitual que facen referència a conjunts de dimensions molt variables. 
El plural d'aquesta paraula al·ludeix a conjunts calcaris que es defineixen per una cinglera d'escar
paments. En canvi, els topònims formats amb el vocable penyó s'usen per a refererir-se bé a ele
ments aïllats de calcària, o bé a blocs d'aquest mateix material que destaquen en un escarpament. 
Un exemple del primer dels matisos es troba al sud d' Aitana on, en una sèrie d' aliniacions de 
calcàries eocèniques conseqüència d' un trencament dextrogir, s' individualitza un puig molt verti
cal de calcàries nummulítiques que rep el nom de Penyó Morer. Tanmateix, una mica més al nord 
hi ha un altre element que destaca en el relleu conegut com el Penyó Diví que té una morfologia 
ben diferent, ja que s'inclou dins d'un conjunt elevat molt escarpat vers el sud del qual també 
forma part la Penya de Sella i el sector meridional de les Penyes de Mulero amb un desenvolupa
ment total de prop de 10 km., però en el qual la incidència del trencament dexotrogir esmentat ha 
provocat el desplaçament cap al nord de les calcàries eocèniques situades a l'oest de la línia de 
trencament, de tal manera que determina un escarpament cridaner perpendicular a l'aliniació 
esmentada en el bloc conegut com Penyó Diví. 

També dins del massís d ' Aitana cal esmentar un exemple molt interessant, però en aquesta 
ocasió situat en la vessant septentrional. Dins de les anomenades Penyes de Matxelis (escarpament 
vers 1' oest), orientades de nord a sud, hi ha un bloc calcari més avançat vers I' est que, per tant, 
destaca i ha merescut ser individualitzat amb el nom de Penyó Roig. 

Els escarpaments reben denominacions molt diverses, però una de les més expressives és la de 
despenyador, i els dos exemples que s'han trobat se situen en el massís del Maigmó. En canvi, a 
Serrella destaca amb el mateix significat el lloc denominat els Recingles per a referir-se als cims 
de calcàries turonianes en disposició subvertical. 

D'altra banda, hi ha un grup de topònims que es formen amb la paraula cantal o derivades com 
el Cantal del Pixador, el Cantal del Llamp i el Cantalar (tots tres al Maigmó), en els quals no està 
absolutament clar quin és l'objecte a què es refereixen. Escarpaments calcaris al cim d'aquestes 
eminències és el tret comú a tots, com també l'existència de canchales, a excepció del Cantalar on 
únicament s'entreveuen uns blocs despresos a peu de l'escarpament. 

Per a designar eminències massisses hi ha un extens grup de noms que fan al·lusió a les parts 
de I' anatomia animal o humana. Per exemple, al nord del Carrasca! de Castalla o serra de 
l' Arguenya (Maigmó), són freqüents els topònims derivats de la paraula cabeçó, encara que amb 
alguns dubtes fonètics perquè no hi ha uniformitat, unes vegades és cabeçó mentre que en boca 
d'altres és cabeço, paraula plana. 

En canvi, a Aitana és més freqüent l'ús de la paraula morro per a nomenar les elevacions mas
sisses de calcàries, com el Morro Ferrungo, Morro del Soliguer, Morro Cabal, Morro del Port, 
entre altres. 

Més escàs és l' ús derivat de tossa que, en les serres, només s' ha trobat entre Serrella i Aitana, 
en el denominat Tossal del Florent que es correspon amb una elevació de cim pla. Més al NE, a la 
serra d'Alfaro, aquesta denominació es fa molt més freqüent. Coincideix amb sectors on les calcà
ries cretàcies, molt carstificades i aplanades, solen presentar cims plans. 
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També per a descriure eminències massisses constituïdes per calcàries amb el cim pla i les ves
sants escarpades pràcticament verticals, destaquen tant al Maigmó com a Aitana, els topònims de 
Pla de Moles, les Moles o La Moleta (equivalent a la muela del castellà). 

Un cas realment generalitzat en tota la toponímia, no només la catalana, és la de la referència a 
les sines femenines. Destaca, per exemple, les Mamelludes, eminència cridanera que el segle 
XVIII va atraure l'atenció de Cavanilles': 

"[. . .] Diéronle este nombre porque esta sembrada de ligeras elevaciones, cuyaforma es 
muy parecida al pecho de una muger: todas representan una media esfera masó ménos 
abultada terminada en un pezon; varían de diametro de tres a ocho pulgadas, y todas 
estan asidas al suelo calizo y blanquecino como elias." 

No menys espectacular és l'anomenada Mama del Cid, al Camp d' Alacant, on l'erosió que 
explota accidents tectònics del tipus de les falles, ha provocat que en els materials cretacis -amb 
estrats calcaris que culminen en altres més espessos de margues- aparega aquesta forma peculiar. 

Per últim, cal afegir que l'aspecte de muralla massissa o impenetrable que poden arribar a for
mar els fronts d' aliniacions calcàries, ha proporcionat topònims com el de serra del Castellar, a 
Agost (Camp d'Alacant), davant la qual, vers el sud, es troba el Castellaret de la Murta, on no hi 
ha cap castell però on la morfologia de les calcàries cenomanianes ho recorda. En altres casos, 
quan la morfologia de les alineacions té un aspecte emmerletat reb denominacions semblants com 
Ja de la serra dels Castellets, al nord del Puig Campana. Aquests últims topònims són conseqüència 
sens dubte al paregut entre les elevacions i les fortificacions al·ludides. Un exemple molt expressiu 
és el del denominat Castellet de Confrides (o de Benifato, segons qui siga l'interlocutor), el qual 
des de lluny com té un cim esmolat constituït per calcàries amb agulles afilades, sembla un castell 
veritable i que és aquesta morfologia la que li dóna nom; però quan s'hi està més aprop, quasi als 
peus, s'aprecia clarament que damunt la roca també s'hi troben les runes d'allò que va ser un cas
tell. 

3.1.2. Depressions i planes 
El relleu d'aquest sector estudiat és accidentat i molt contrastat, i aquests caràcters s'assenyalen 

no sols entre els conjunts de serres i les unitats deprimides que s'ha assenyalat com a base en 
l'escala comarcal, sinó que aquest caràcter s'aprecia, fins i tot de forma més palesa, quan s'analit
zen en aquesta escala intermèdia, és a dir, quan J'ambit d' anàlisi coincideix amb cadascuna de les 
unitats destacades del relleu. 

En principi sembla contradictori el fet que a les serralades els topònims referits a eminències 
siguen tan freqüents o abundants com els que descriuen els llocs deprimits i, de forma més espe
cial, els sectors plans dins de les serres. Tanmateix, aquesta circumstància no és estranya, ja que en 
primer lloc és allí on el relleu és més contrastat, els desnivells són importants i la compartimenta
ció estructural molt complexa; i en segon lloc, perquè en aquests àmbits, on predominen les ves
sants amb pendents fortes i escarpaments, per contrast els sectors plans resulten molt cridaners ja 
que són escassos i reduïts. 

La percepció d'aquests conjunts elevats com a espais muntanyosos deriva no sols de la seua 
alçària, sinó també del desenvolupament horitzontal d'aquest tipus d'espais. Per tant, els és con-

l. CA V ANTLLES, A.J.: Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, població i frutos del Reyno de 
Valencia, lmprenta Real, Madrid, 1797. Ed. facsímil de Artes Gnificas Soler, València, 1972. Vol , 11, p. 92. 
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digne l'existència de topònims relatius als passos i forats que permeten travessar les serres. No és 
estrany, per tant, que en el conjunt de serres que s'estén entre la Foia de Castalla i la Vall de Gua
dalest -que és el sector de major continuïtat de les serres i on s'assoleixen alçàries majors-, siga 
on predominen aquest tipus de topònims referits a depressions de la línia de cims que són els pas
sos més apropiats per a la comunicació terrestre. Són abundants les denominacions com Port de la 
Carrasqueta, Port de Rentonar o de Benifallim, Port de Tudons, Port de Confrides o d'Ares i, el 
Port (a l'est d'Ai tana) tots pròxims als 1.000 m d'alçada. 

No falten tampoc, topònims referits a passos dins de cadascuna de les serralades i és molt nom
brós el grup format per la paraula collao2

; per exemple, en el cas d'Ai tana destaquen collao Blanc, 
collao de Papagí i collao del Llamp, mentre que al Maigmó s'assenyalen el collao d'Exaú, collao 
del Buitre, collao dels Moros i collao de la Sima. A més, al Maigmó s'usa una vegada el del Por
tell, mentre que a Aitana destaca el conegut Pas de la Rabosa. Fins i tot és possible plantejar, amb 
un gran grau de versemblança, que Finestrat faça al·lusió a l'osca certament cridanera de la culmi
nació del bloc occidental del Puig Campana. 

Si bé el grup que s'ha assenyalat ens serveix per a expressar clarament la condició de muntan
yosos per a aquests espais, la veritable articulació del relleu es descriu mitjançant l'ús d'altres 
topònims, de manera que davant els elements que destaquen, assenyalats en l'epígraf anterior 
s'oposen els que es refereixen a les depressions. Entre ells, els més nombrosos són els que al·ludei
xen als engorjaments de la xarxa d'avinença que la majoria de les ocasions ocupen unitats tectòni
cament enfonsades. Es tracta de barrancs i rius, cursos que, a voltes han de travessar angostos, els 
quals mereixen denominacions com la d'estrets. Llevat de comptades ocasions, en cap cas la 
designació de rambla s'ha pogut apreciar dins del conjunt de serres, com a molt en la seua perifè
ria o en les valls estretes que hi penetren. 

De dimensions més diverses són els llocs deprimits que reben la denominació de foia amb 
topònims on els adjectius que descriuen la seua forma o el color no són estranys. Aquest tipus de 
topònims s'aplica a realitats ben diferents, de manera que quan es refereixen a les unitats tectòni
cament deprimides és possible assenyalar-les en aquesta escala intermèdia, mentre que en les oca
sions en què les formes són petites, derivades del modelatge càrstic generalment, cal usar fins i tot 
escales de detall per a la seua consideració. Així en aquesta escala es poden assenyalar per al cas 
d' Aitana, la Foia del Pou i la Foia Sirventa, mentre que al Maigmó, Ja Foia Redona i la Foia Cata
lina. 

Al massís del Maigmó destaca el sector denominat Catí, depressió constituïda fonamentalment 
per margues miocenes envoltada per serres calcàries que es troben en la capçalera de Ja rambla 
dels Molins (Petrer). Segons el que exposa Coromines, aquest topònim se sol usar en el sentit de 
lloc deprimit, accepció procedent del llatí catinus que significa 'olla' 3

• 

Els sectors plans entre serres solen aparéixer, com és lògic, en les àrees culminants o prop dels 
cims, acaparen una gran atenció i, per tant, determinen la freqüència, fins i tot abundància, de 
topònims derivats de la paraula pla. La dimensió i la naturalesa dels sectors aplanats són molt 
diverses, ja que igual es tracta de plataformes estructurals que de planes de carstificació o de restes 
d'una superfície d'erosió desnivellada per la tectònica. Per això, la variació en els noms, uns per a 
designar les planes petites (Planet de Joan, al Maigmó), uns altres fan referència a espais més 
amples com el Pla de la Carrasca (Aitana) o Ja Replana (Maigmó); fins i tot cal assenyalar els que 
al·ludeixen a conjunts de plans que presenten una certa continuïtat com és el cas de la serra dels 

2. Respecte la forma col·loquial comprovada. 
3. COROMINES, J.: Estudis de toponímia catalana, Ed. Barcino, Barcelona, 1970, vol. II, pàg. 153. 
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Plans o les Planisses (Maigmó). 

3.2. Foies i valls 
L' ús de l'escala comarcal ha servit per a conceptualitzar i diferenciar una sèrie d ' unitats. 

Aquestes s' han dividit en dos grups: els conjunts que destaquen en el relleu o serres, i les unitats 
depreses. Aquesta diferenciació obeeix sobretot a la contraposició que morfològicament determi
nen aq uests tipus d'espais, encara que cal recordar que aquesta oposició té un marcat arrel tectònic. 
Aquesta compartimentació estructural és, en definitiva, l'armadura o l' arquitectura del paisatge i 
per això, s' han distingit com a sistemes di ferents. 

Els espais deprimits del territori estudiat tractats d'una manera més directa són la depressió 
situada a l'oest del Maigmó, la Foia d'Alcoi i la Foia de Castalla. Si exceptuem la primera, que és 
més monòtona, les altres dues no es caracteritzen precisament per constituir espais plans de grans 
extensions; les planures no existeixen com a tals, com a molt es pot parl ar de plans més o menys 
extensos. Hi predominen els materials tous (margues blanques miocenes i dipòsits quaternaris), i 
en la seua morfologia ha estat decisiu el precés d' instal·lació de la xarxa d'avinença del riu d' Alcoi 
o Serpis i del riu Verd en el cas de la Foia de Castalla. En ambdós casos cal destacar que els pro
cessos èl'instal ·lació no han estat homogeni s, per això dins d'aquestes unitats deprimides es plante
ja la di stinció de diversos àmbits que depenen, quasi de forma exclussiva, de la major o menor 
densitat del buidatge i de l' engorjada dels cursos fluvials i la seua xarxa afluent, quasi podríem dir 
que del grau d'organització de la xarxa d'avinença. 

Partint d'aquests criteris, tant a la Foia d'Alcoi com a la Foia de Castalla podem distingir una 
àrea on la densitat de la xarxa flu vial és més baixa, la laceració i el buidatge febles i on el paisatge 
es caracteritza per l'existència de les pl anes més extenses i, una altra àrea on l' engorjada de 
barrancs i rambles introdueix desnivells notables (de 100m o més), la densitat de llits és alta i per 
això els sectors plans són escassos i de dimensions molt reduïdes. 

En el cas de la Foia d'Alcoi, el sector amb les característiques esmentades en primer lloc és 
molt reduït. Es tracta d'una àrea de perímetre aproximadament triangular entre el Serpis, el riu 
d' Agres i l 'extrem NE de Mariola. Aquesta porció del territori està constituïda per superfícies de 
glacis i per ventalls torrencials amb unes pendents de l'ordre de 4,5' que es percep i es coneix per 
la Plana o el Pla. 

Major ex tensió tenen els espais amb aquestes característiques a la Foia de Castalla, perquè són 
el s propi s de la meitat septentrional d 'aquesta depressió tectònica. En aquest cas, junt amb 
l' existència de topònims formats a partir de la paraula pla, com el Pla d'Onil o el Pla del Quarto, 
destaca l'existència de diversos sectors endorreics o semiendorreics, dels quals el més sigularitzat 
és la marjal d'Onil i que són els sectors més enfonsats dins de la Foia de Castalla que per això 
també es denominen Foia Amarga i Fondo d'Alfàs . En la seua gènesi s' ha considerat decisiu el 
concurs del diapir dels Campellos perquè ha determinat l'aparició d' un solc perifèric en el qual 
s'instal·len aquestes depressions' alhora que el manteniment d'aquest diapir es pot considerar la 
causa fonamental de la falta de connexió de bona part de la xarxa d'avinença d'aquesta part sep
tentrional de la Foia. 

És precisament al sud del diapir dels Campellos on la xarxa afluent del riu Verd s'engorja pro
fundament; de les superfícies de glac is no queden més que unes restes estretes separades pels 

4. GUALDA GÓMEZ, C.E.: La Sierra de Mariola. Aspectos geomorfológicos i biogeogrdjicos, Secretariat de Publica
cions, Universitat d'A lacant, 1988, pàg. 244. 

5. BOX AMORÓS, M.: Humedades i dreas lacustres de la provincia de Alicante, Institut d'Estudis Joan Gil-Albert, Ala
cant, 1987, pàgs. ll6-l l 8. 
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barrancs o les rambles i aleshores predominen els diminutius de pla o les llomes com a sinònim de 
pla; fins i tot, quan l'erosió ha deixat aïllat alguna d'aquestes restes de glacis, apareixen topònims 
com el de l' Altet dels Teipons. 

En el cas de la Foia d'Alcoi i alguna de les valls, la riquesa descriptiva dels topònims és encara 
major. Allí el relleu és, fins i tot, anfractuós ja que l' engorja dels barrancs i rius provoca desnivells 
de fins a 90- I 00 m respecte d'un nivell dominant constituït originàriament per una superfícia 
plana. La instal·lació de la xarxa d'avinença, com també l'engorja progressiva dels cursos, han 
lacerat completament aquesta superfície, de manera que només queden restes entre barrancs i rius. 
Aquests interfluvis reben com a denominació més freqüent la de pla i derivats; quan les restes són 
estretes i allargades, apareixen topònims formats amb l'apel·latiu lloma. 

No falten puigs aïllats, més destacats i de cim pla que reben la denominació de tossal i que per 
la seua morfologia coincideixen amb les antigues eres, topònim que cal assenyalar pel seu signifi
cat. Altres topònims d'aquests elements destacats de la Foia es formen a partir de la paraula alt 
especialment quan la morfologia és esmolada. 

Una menció especial dins d'aquest mateix espai de la Foia, concretament, en la depressió de 
Benifallim -apèndix de la d'Alcoi- mereix la denominació atorgada a dos puigs de forma cònica, 
completament aterrassats, que es coneixen com les Mamelles, topònim que ha estat esmentat en el 
cas de les serres. 

Amb tot, podem concloure afirmant que ~ot aquest conjunt de topònims reflecteix de manera 
molt clara el relleu tan trencat de la Foia, on els desnivells són considerables i les comunicacions 
són difícils. No és estrany, per tant, que en aquestes unitats conceptualitzades com a deprimides, 
apareguen topònims més freqüents -fins i tot podríem dir que més propis- de les serralades com 
són els de collao o port. 

Un aspecte, assenyalat en altres ocasions, referit tant a la vessant oriental com a l'occidental 
del massís del Maigmó és el del canvi de percepció i, per tant, de significació paisatgística que 
s'opera a llarg dels cursos fluvials6

. 

En aquests sectors - que no en la totalitat del País Valencià- , els cursos de la xarxa d'avinença 
instal·lats en l'interior de les serres són sempre barrancs. En el paisatge predomina el penyal calca
ri o, si aquest és margós, es tracta de llits molt engorjats, els horitzonts són reduïts. En canvi, quan 
els cursos entren a les planures arrapant les superfícies dels glacis, ja dins de les unitats deprimi
des, i quan les perspectives són molt més àmplies, els que fins aqueix tros eren barrancs, canvien 
de qualificatiu i es perceben com a rambles, com una cosa ben diferenciada dels barrancs, si bé són 
continuació d'aquests. Coincideixen, a més, amb els trossos amb llits freqüentment de morfologia 
prou més ampla, de fons relativament pla tapissat de terregall i grava i marges pràcticament verti
cals. 

Aquest comportament és clar allà on el pas de les serres a les planures es fa de manera brusca i, 
en especial, quan la superfície dels glacis s'ha conservat en una extensió major. Quan aquesta està 
molt dilacerada, en la majoria dels casos, aquest canvi de denominació no es produeix i el barranc 
continua sent-ho, fins i tot, dins de les zones deprimides. El problema principal que sorgeix amb 
l'ús d'aquests topònims és la seua recerca, ja que no sempre es conserven. Bona mostra d' això és 
el de la rambla de Gavarnera. Actualment aquest curs es coneix més com a barranc d'Ibi, tanma
teix, entre els habitants més vells, aquest topònim és pràcticament desconegut, parlen de la rambla 

6. BALLESTA LEGUEY, R.M. i MARCO MOLINA, J.A.: "Modelado de la cuenca vertiente de la rambla de Caprala", en 
IX Coloquio de Geografía, AGE, Múrcia, 1985, vol. li MARCO MOLINA, J.A.: El macizo del Maigmó. Estudio de 
Geografía Física, Institut d'Estudis Joan Gil -Albert, Alacant, 1987, pàg. 141. 
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o rambla de Gavamera. El barranc d'Ibi seria una denominació més recent i possiblement allunya
da de la sistemàtica popular en la qual es marca millor la diferència d'àmbits, les diferències de 
paisatge que, percebudes així, s'expressen mitjançant la contraposició entre barranc i rambla, 
variació toponímica que assenyala de manera molt nítida una diferenciació morfològica (mapes del 
Vinalopó i de la Foia de Castalla). 

3. LA GRAN ESCALA: DETALLS D'INTERFLUVIS I LLITS 

A mesura que s'ha anat ampliant l'escala d'anàlisi, s'han assenyalat les unitats o els elements 
amb dimensions cada vegada menors. Alguns d'aquests elements, de grandària molt reduïda, es 
podrien haver analitzat com a un detall més. No obstant això, s'han inclòs en l'escala intermèdia, 
ja que, en conjunt, donen idea del paisatge de sectors més amplis, de les unitats de les quals for
men part. 

L'ús d'aquesta escala de detall possibilita la consideració d'elements que, per una part, són de 
dimensions molt petites, en ocasions decimètriques, però, d'altra banda, són formes d'emplaça
ment molt específic i que, per tant, caracteritzen sectors molt concrets de les unitats. 

Com ja hem dit, són detalls del modelatge de gran singularitat i, per això, molt cridaners des 
d'un punt de vista perceptiu. La naturalesa de les formes que comporten topònims d'aquest tipus 
és molt diversa. La seua gènesi serà el criteri que articule la seua explicació. 

Les formes derivades del modelatge càrstic de les calcàries són les més utilitzades per a la crea
ció de topònims. Les dolines i les cubetes càrstiques tapissades de terra rossa solen determinar els 
únics espais aptes per a l'agricultura en terrenys on predomina el penyal calcari; per això la seua 
empremta en el paisatge és important i rep les denominacions de foia o foieta, el de llacuna i, fins i 
tot, el de clot on les cubetes càrstiques petites que modelen les calcàries eocenes, donen nom al 
paratge denominat els Clots. 

Si les dimensions de les cubetes càrstiques com la dels Clots poden arribar prop dels 150 m 
d'eix major, les d'altres formes no passen d'uns pocs metres. Els conductes càrstics colapsats o 
trocats per la tectònica també han induït un gran nombre de topònims en els quals s'usa l'apel·latiu 
foradada o, com passa a Penàguila, el de pont amb el cridaner i interessant Pont de Santa Llúcia. 

Fins i tot cal ressaltar la freqüència de formes amb dimensions que de vegades no arriben ni a 
un metre, ja que donen nom a alguns sectors. Així en les Planisses, en un sector on els forats són 
freqüents en ellapiaz, apareix el topònim les Caolletes (cadolla, equivalent als calderones del cas
tellà). 

El modelatge de les vessants tipus penya-segat-talús caracteritza la morfologia d'un gran nom
bre de serres. Aleshores abunden topònims com els de pedrera o els ja esmentats cantals o canta
lars. Però els penyalars i els pedregars tenen també altres denominacions que, com passa a Serrella 
i a Aitana, genèricament són runars o runarets. Destaquen per exemple els espectaculars Runars de 
Partagat. 

D'altra banda, els blocs calcaris que destaquen en els vessants com a monolits més o menys 
separats del penya-segat es denominen amb molta freqüència frares, formes de detall, però que, 
fins i tot, poden donar nom a unitats més àmplies, com passa amb la serra del Frare (al massís del 
Maigmó). Aquestes formes són especialment nombroses a Serrella i, en menor mesura, a les Pe
nyes del Mulera (Aitana). 

214 I Quaderns de Migjorn. Revista d'estudis comarcals del sud del País Valencià 



Relleu i toponímia a les muntanyes sud-valencianes 

Per últim, a manera de conclusió, cal assenyalar que hem fet una anàlisi -no exhaustiva- dels 
topònims descriptius que, d' una manera o altra, tenen relació amb el relleu o amb algunes formes 
de modelatge. Com són fruit de la percepció tenen una càrrega de subjectivitat molt forta, però 
això no vol dir que la seua utilització no tinga lògica o que s'assignen denominacions sense seguir 
cap norma. Res més lluny de la realitat, ja que en aquesta anàlisi s'ha pogut comprovar que en 
alguns aspectes -contraposició entre les denominacions de barrancs i rambles per exemple
s' aprecia una sistematicitat molt decidida, de tal manera que la correspondència entre els topònims 
i els trets morfogràfics és pràcticament completa. 

D'altra banda, cal assenyalar que la diversitat de topònims referits a espais de característiques 
semblants, no sempre és una qüestió de subjectivitat, sinó que la diversitat obeeix, la majoria de les 
vegades, a l'intent de marcar matisacions d' uns espais a uns altres, i això es comprén perquè hi ha 
una repetició d'aquest comportament, encara que, com en el cas de barrancs i rambles, s'hi trobe 
perfectament localitzat. 

Amb tot, podem assenyalar que la interpretació dels topònims ens permet una visió molt apro
ximada de la morfografia i dels elements principals del relleu d'aquest sector. També comprovem 
que la seua consideració comporta distincions molt encertades i precises. 
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Fig. 1. Mapa d' unitats fis iogràfiques. Hi apareixen ratllats els sectors més destacats del rell eu; les 
ratlles més denses representen les àrees per damunt dels 1.000 metres d' altitud. Van en blanc i 
puntejat les unitats deprintides (les àrees per damunt de 500 metres d'altitud). 
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Fig. 2. Exemples de canvis de denominació en la xarxa hidrogràfica al sector nord-est de la Foia de 
Castalla. L'enrajolat identifica les serres i el fons blanc correspon als plans i a les àrees deprimi
des. 

Quaderns de Migjorn. Revista d'estudi s comarcals del sud del País Valencià I 217 



Juan Antonio Marco Molina 

Fig. 3. Exemples de canvis de denominació en la xarxa hidrogràfica al sector oriental de la Vall del 
Vinalopó i occidental de la Foia de Castalla. L'enrajolat identifica les serres i el fons blanc corres
pon als plans i a les àrees deprimides. 
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