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E
ls estudis relacionats amb 
l’antroponímia o l’anàlisi dels 
noms de persones, es tracten 
d’una eina molt important per 

a l’historiador, perquè li proporcionen una 
informació molt valuosa i són diversos els 
aspectes que es poden extraure, a partir de 
la identificació de les persones que habita-
ren a un lloc i en un moment precís de la 
Història. 

En el cas del País Valencià medieval, les 
anàlisis antroponímiques es revelen com 
una tasca imprescindible per tal de conèi-
xer l’estructuració d’una nova comunitat a 
partir de la conquesta cristiana, ja que des 
d’aquest moment les terres valencianes es-
devingueren el destí de gents procedents 
de Catalunya, Aragó i Castella, entre altres 
llocs. Així, a partir dels noms farem una 
petita aproximació a la societat alacantina 
medieval, tractant d’esbrinar quines eren les 
seues preferències alhora de nomenar-se i 
d’on procedien els seus cognoms.

EL fENOMEN DE LA REPOBLACIó

Pel que fa a la conquesta cristiana de les 
terres alacantines, cal recordar la signatura 
del tractat d’Almirra en 1244, pel qual els 
reis d’Aragó i Castella delimitaven les seues 
àrees d’expansió. Aquest acord establia la lí-
nia Biar-Busot com a fita fronterera, la qual 
cosa donava com a resultat que les terres al 
nord d’aquesta s’adjudicaven a Aragó i les 
del sud a Castella. Així doncs, l’actual pro-
víncia d’Alacant quedava dividida des del 
punt de vista polític: el nord formaria part 
del Regne de València i el sud del Regne de 

Múrcia. Un fet aquest que va donar lloc a 
que l’origen dels nous repobladors fora dife-
rent, ja que mentre el nord rebia una afluèn-
cia majoritària de catalans i aragonesos, a les 
terres del sud, en un primer moment, foren 
els castellans el principal grup repoblador.

Respecte al territori sota poder de la 
Corona d’Aragó, caldria dir que Jaume 
I va tractar d’accelerar la repoblació des 
del començament a causa del seu caràcter 
fronterer. Tot i això, els assentaments van 
ser febles al principi, com és el cas d’Alcoi, 
Cocentaina o Dénia, i no va ser fins des-
prés de la revolta mudèjar de 1276-1277 
quan hi va haver un nou impuls repoblador. 
És a partir d’aquesta època quan trobem la 
concessió de cartes de poblament com la 
de Teulada, Biar, Xixona, Castalla, Planes, 
Penàguila, Tàrbena, Finestrat, Guadalest, 
Pego o Altea, les quals responien a una pla-
nificació d’assentaments cristians. Aquesta 
política repobladora recercava tant el con-
trol de la frontera com l’allunyament dels 
pobladors musulmans de la costa, a causa 
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La localitat de 
Biar marca el límit 
valencià front a 
Castella des de 
temps de Jaume I
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del perill que suposaven per la seua conni-
vència amb els pirates nord-africans.

Per altra banda, a les terres meridionals 
la conquesta castellana, tal i com va passar 
al regne de València, no va suposar l’ex-
pulsió dels musulmans. Els motius van ser 
fonamentalment demogràfics, per la falta 
d’elements propis amb els que repoblar, i 
econòmics, per tal de mantenir l’estructu-
ra productiva. Així va quedar una abundant 
població musulmana, sobretot en zones 

com la vall d’Elda, on va perdurar durant 
tota l’època medieval, i en un primer mo-
ment el model repoblador cristià es va basar 
en la creació de poderosos concejos amb un 
ampli terme (Alacant, Elx i Oriola) per tal 
que serviren de centres d’atracció a noves 
gents. Va ser després de la revolta musul-
mana sufocada l’any 1264 per Jaume I, qui 
va anar en ajuda del seu gendre Alfons X 
de Castella, quan es va donar una nova em-
penta repobladora per part dels castellans. 
Però, a més a més, hi va haver una apor-
tació de pobladors catalano-aragonesos que 
arribaren de la mà del rei aragonés. Cal dir 
que el poblament va ser dèbil en un primer 
moment i que amb l’annexió en 1305 del 
nord del regne de Múrcia per part de Jaume 
II d’Aragó el contingent de repobladors ca-
talano-aragonesos va ser el majoritari.

S’ha d’assenyalar per a tot el territori que 
l’afluència de gent vinguda d’altres territoris 
no es va aturar a les acaballes del segle XIII, 
en les dècades posteriors a la conquesta, sinó 
que el procés es va mantenir de forma inin-
terrompuda durant tota l’Edat Mitjana.

EL SISTEMA ANTROPONÍMIC 

La gent que va repoblar les terres alacanti-
nes a partir de mitjans del segle XIII pos-
seïa un sistema antroponímic determinat 
que s’havia desenvolupat a través dels segles 
i que era el resultat directe de la revolució 
onomàstica que es va produir a Europa als 
segles XI i XII. En aquest sentit, podem dir 
que, majoritàriament, els nous pobladors 
contaven amb un sistema format per un 
nom personal al qual s’afegia un nom espe-
cífic (el cognom). La novetat que va supo-
sar la revolució abans esmentada, residia en 
el fet d’introduir un segon element, perquè 
temps enrere el cristianisme havia imposat, 
a poc a poc, el nom únic en contraposició 
al sistema romà, el qual utilitzava, sobretot 
entre les classes altes, el nom triple: praeno-
men (nom personal), nomen (nom de la gens 
o tribu) i cognomen (nom de la família). Paral-
lelament a aquest canvi assistim també a un 
doble procés: una reducció de la quantitat 

L’assentament 
de cristians a 

les comarques 
alacantines es va 

intensificar després 
de ser vençut 

el cabdill rebel 
Al-Azraq. En la 

imatge el Castell de 
Guadalest.

També a les 
comarques 

meridionals 
alacantines, que 
pertanyien a la 

Corona de Castella, 
es va incrementar la 

presència cristiana 
després de ser 

vençuda la revolta 
mudèjar de 1265. 

Miniatura d’Oriola.
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de noms propis que s’utilitzaven, ja que 
amb la cristianització el ventall de noms 
era molt ampli, i una substitució del noms 
propis gràcies a l’aparició d’un nou santoral 
que va fer que s’estengueren noms que no hi 
havien abans del segle X.

Un dels possibles motius per a explicar 
l’empobriment de la quantitat de noms 
podria trobar-se en una motivació institu-
cional i econòmica: els petits propietaris 
veuen convenient la continuïtat dels noms 
en els documents escrits, on consta el dret 
de possessió, com un element que reforça la 
legitimitat de la propietat. A més, tampoc 
es descarta un factor basat en les tendències 
col·lectives, com és el de la moda o la imita-
ció a l’hora d’escollir els noms per als fills.

En el cas de l’aparició del nom doble, 
Enric  Moreu-Rey proposa tres hipòtesis 
que podrien explicar el seu origen. La pri-
mera d’elles es basaria en una possible in-
fluencia aràbiga sobre els comtats cristians, 
ja que els àrabs tenien el costum d’assignar 
un nom doble a les persones. La següent hi-
pòtesis situaria l’origen en un substrat que 
procediria del Pirineu central-occidental i 
l’última, que l’aparició del doble nom (nom 
més cognom) respondria a un desequilibri 
del sistema antroponímic.

A les conclusions del llibre Antroponímia y 
Sociedad. Sistemas de identificación hispano-cristianos 
en los siglos IX a XIII els autors assenyalen 
que al voltant del segle XII es pot observar 
dins dels territoris hispànics cristians una 
generalització dels noms dobles. Tot i això, 
durant el transcurs del segle XII veiem una 
evolució que afegeix una certa complexitat 
al procés de la confirmació del nom doble, 
ja que si tenim en compte les dues zones 
d’on arribaren la major part dels nous po-
bladors de les terres alacantines, Catalunya 
i Aragó, veiem certes diferències. Pel que fa 
a les terres catalanes durant el segle XII es 
dóna un canvi en la conformació del nom 
doble, perquè si en un primer moment apa-
reix la fórmula nom més nom patronímic, 
ara es veu com aquest últim és relegat pels 
topònims. Aquest fet també es pot apreciar 
a Aragó, encara que en algunes de les se-
ues zones hi ha un predomini de les for-

mes patronímiques i una major quantitat de 
noms complexos: nom més patronímic més 
toponímic.

ELS NOMS MEDIEVALS

Ja hem comentat anteriorment que la po-
blació que va arribar a les terres alacanti-
nes durant l’Edat Mitjana no posseïa un 
única procedència, sinó que gent originària 
de diversos llocs va anar durant tot el pe-
ríode medieval instal·lant-se als territoris 
meridionals valencians. Així els nous pobla-
dors venien de Catalunya, Aragó, Castella, 
Navarra, fins i tot de més enllà dels Pirineus. 
Cal assenyalar que el grup més nombrós va 
ser el compost pel contingent catalano-ara-
gonés front els altres. Ara bé cadascú dels 
grups de població va portar la seua tradició 
onomàstica.

Els mudèjars van 
mantenir la seua 
antroponímia de 
tradició àrab en 
terres valencianes 
fins la seua 
conversió forçosa 
al cristianisme, i 
després ho feren 
d’amagades.

En Elx, com en 
altres localitats del 
migjorn alacantí, van 
coexistir  durant els 
segles medievals els 
antropònims d’arrel 
catalana i castellana.
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En el cas dels nous pobladors trobem 
abundants exemples de noms que poden re-
velar-nos quin és l’origen de la persona, o la 
família que el porta, ja que hi ha alguns que 
són característics d’una regió determinada. 
Aquest és el cas d’antropònims com Borrell, 
Arnau, Guerau, Miró o Berenguer, que són típi-
caments catalans, i d’altres com Sanxo, Blasco, 
Garcia, Ximeno o Fortun que responen a la tra-
dició de llocs com Aragó, Navarra, el País 
Basc i La Rioja. A més, es donen altres que 
podrien tenir un origen indistint com és el 
cas de Pere o Joan, els quals aniran impo-
sant-se per quasi tots els àmbits geogràfics.

Pel que fa a l’anàlisi dels noms propis 
que portaven els alacantins durant la Baixa 
Edat Mitja, ens hem basat en algunes de les 
llistes de veïns que Enric Guinot recull a 
la seua obra Els fundadors del Regne de València. 
Les relacions de pobladors elegides corres-
ponen a diferents localitats representatives 
de les comarques alacantines: Dénia, Xàbia, 
Benissa, Pego, Calp, Alcoi, Penàguila, Ibi, 
Cocentaina, Elda, Monfort, Alacant, Elx i 
Oriola, i ens ha servit per a establir tres pe-
ríodes cronològics per tal de realitzar una 
primera aproximació a l’evolució que van 
tenir els noms de bateig entre els alacantins 
durant el segle XIV i XV. El primer dels 
períodes ens permet observar quina era la 
situació antroponímica després dels primers 
moviments repobladors ja que comença en 

1270 i finalitza en 1314 i inclou les pobla-
cions de Pego (1279-1286), Alcoi (1296-
1314), Penàguila (1270-1295), Cocentaina 
(1290-1295) i Oriola (1300). En la se-
güent etapa, que abraçaria entre 1381 i 
1400, s’han analitzat les poblacions de 
Dénia (1381), Xàbia (1381), Calp (1381), 
Benissa (1381), Cocentaina (1396), Elda 
(1396) i Elx (1380-1400). L’última es 
correspon amb els llistats de pobladors que 
apareixen del segle XV i que corresponen a 
Pego (1488), Ibi (1421), Penàguila (1421), 
Xixona (1421), Monfort (1421), Alacant 
(1421) i Oriola (1416-1458).

D’aquestes relacions hem extret els noms 
propis i hem obtingut un total de dos mil 
sis-cents seixanta-cinc entrades que suposen 
un estoc total de cent trenta-quatre noms. 
Cal assenyalar, però, que el conjunt de noms 
es reparteix de manera desigual. Així per al 
primer període trobem cent dotze, una xi-
fra que es redueix en poc més d’un 50% 
(cinquanta set noms) per a la segona de 
les franges cronològiques, a penes un segle 
més tard. Potser açò vindria a confirmar la 
reducció de la quantitat de noms utilitzats 
que es va donar amb la revolució onomàsti-
ca dels segles XI i XII. Tot i això, el que po-
dem assenyalar és que existeix una lleugera 
recuperació del nombre de noms durant el 
tercer període analitzat, on quantifiquem la 
presència de setanta quatre noms.

Pere i Joan van 
ser noms molt 

freqüents entre els 
nostres avantpassats 

medievals
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Des d’un punt de vista numèric destaca 
l’existència de només dos casos majori-
taris que superen les tres-centes entrades 
i que suposen, junts, més del 25% dels 
registres: 

Nombre total 
de registres

Percentatge 
total

Pere 336 12’6 %
Joan 340 12’8 %

Tal i com hem assenyalat, aquests dos 
noms tenen una procedència indistinta i 
van anar imposant-se als llocs d’on proce-
diren els repobladors des del segle X. En el 
cas alacantí veiem com es dóna una evolució 
diferenciada entre Pere i Joan, ja que el primer 
d’ells (on també hem comptabilitzat les for-
mes Pero, Pericó, Pedro i Peydro) és el nom ma-
joritari durant el primer període, amb cent 
quaranta-vuit mencions (12’8%), i es troba 
per davant de Joan (Johan i Juannes) que conta 
amb noranta-vuit entrades (8’5%). Aquesta 
situació canvia amb el pas del temps i així 
Pere, tot i ser un dels més utilitzats, anirà 
a poc a poc perdent importància front a 
Joan, el qual es convertirà en el segle XV 
en el nom més freqüent amb cent seixanta-
quatre mencions (20’5%) per vuitanta-sis 
(10’7%) de Pere.

Hem comprovat com els casos de Pere i 
Joan són els majoritaris si comptabilitzem 
els tres períodes analitzats. A aquests dos 
els segueixen, en importància numèrica, un 
conjunt de noms que superen les cent men-
cions i que suposen el 34’4% del còmput 
total: Bernat, Jaume, Domingo, Guillem, Berenguer 
i Barthomeu. 

Dins d’aquest grup de noms podem ob-
servar una evolució diferenciada respecte a 
la difusió que tenen en les diverses etapes 
estudiades. Per una banda Bernat, Domingo i 
Berenguer, veuen com es produeix un retrocés 
en el seu ús, mentre que altres com Guillem i 
Barthomeu fluctuen durant els períodes ana-
litzats i tant sols Jaume experimenta un crei-
xement amb el temps.

Nombre total 
de registres

Percentatge 
total

Bernat 221 8’3%
Jaume 185 6’9%
Domingo 184 6’9%
Guillem 114 4’2%
Berenguer 111 4’1%
Barthomeu 107 4%

Així en el cas de Bernat veiem com en l’eta-
pa de 1270 a 1314 es tracta del segon nom 
més utilitzat amb cent dinou registres, que 
significa un 10’3%, i que per tant el situa 

La devoció a Sant 
Joan, molt estesa a 
l’època, es va traduir 
en la dedicació al 
sant de nombrosos 
llocs de culte, entre 
ells les ermites com 
la que veiem en la 
fotografia, situada al 
terme de Dénia.
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per davant de Joan. Bernat és un dels noms 
preferits a Catalunya i sembla, per les dades 
recollides, com açò es trasllada també a les 
terres alacantines en les dècades posteriors 
a la conquesta. Però, aquesta importància 
no es manté amb el pas del temps i podem 
apreciar un descens en la seua utilització, 
ja que per al segon període només trobem 
cinquanta-vuit mencions (8’2%). Un fet 
aquest que es veu reafirmat per les quaran-
ta-quatre entrades que enregistrem en el se-
gle XV i que representa un 5’5% del total 
dels noms d’aquest període.

Un fenomen semblant al de Bernat es 
dóna en el cas de Domingo. Aquest es tracta 
d’un nom de tradició castellano-aragonesa, 
com ho demostra el fet que només apareix 
en la seua forma catalana, Domènech, com a 

cognom. Així doncs, per al primer període 
trobem una forta difusió d’aquest nom amb 
cent catorze registres (9’8%). Però tal i com 
succeeix en el cas de Bernat, la utilització de 
Domingo pateix una pronunciada davallada 
cap a finals del segle XIV amb un 6’8%, 
quaranta-vuit mencions, que es ratifica en 
el XV amb només vint-i-dos aparicions 
(2’7%).

Berenguer, és tracta d’un nom predominant 
a Catalunya en els segles anteriors a la con-
questa cristiana de les terres valencianes, i la 
seua evolució es paral·lela a la dels dos casos 
anteriors, si bé el seu ús és inferior al de 
Bernat i Domingo. D’aquesta manera la seua 
difusió retrocedeix amb el pas del temps i 
així si en un primer moment ocupa el cin-
què lloc entre els preferits amb setanta-dos 
mencions (6’2%), aquesta situació es veu 
modificada cap al 1400 quan la seua utilit-
zació es redueix en un 51%, ja que només 
trobem vint-i-tres entrades que suposen un 
3’2% del global. Una tendència descendent 
que es veurà agreujada durant el segle XV 
perquè el descens respecte al primer període 
és d’un 67’7%.

Ja hem avançant anteriorment com l’ús 
dels noms Guillem (Guillamó, Guiamó i Gui-
llermo) i Barthomeu (Berthomeu, Bartolomé i Bar-
tolomeu) oscil·len si atenem a les dades que 
ens ofereixen els llistats analitzats. En el cas 
de Guillem, que es tracta d’un nom amb una 
forta tradició catalana, observem com el seu 
punt màxim de difusió es troba en el perí-
ode que va de 1380 fins 1400. En aquests 
anys apareix mencionat cinquanta-set vega-
des, el que representa un 8’1% del total dels 
recollits i que el situen en el quart lloc de 
les preferències, per darrere només de Pere, 
Joan i Bernat. Aquesta situació contrasta de 
manera significativa amb l’etapa anterior, en 
la que tant sols compta amb un 2’68% dels 
registres, i posterior, on suposa un 3’2% del 
còmput total.

Pel que fa a Barthomeu podem afirmar que 
la situació és la mateixa que es dóna amb 
Guillem, perquè el seu moment àlgid se si-
tua a finals del segle XIV, on compta amb 
un 6’7% de percentatge respecte al total de 
noms utilitzats. Mentre que els resultats 

El nom de Jaume 
va abundar entre els 
valencians de l’Edat 
Mitjana. El prestigi 

de Sant Jaume i 
del rei Jaume I van 

contribuir a estendre 
dita devoció.

També el nom de 
Francesc, que va 

sorgir al segle XIII, 
va augmentar la seua 

presència gràcies al 
creixement del culte 
a Sant Francesc per 

tot Occident.
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obtinguts per al primer i tercer període 
2’1% i 4’3%, respectivament, confirmen la 
fluctuació d’aquest nom.

L’únic cas que trobem dins d’aquest grup 
de noms que experimenta un augment és el 
de Jaume (Jacme). Aquest cas presenta un in-
crement del percentatge en totes les etapes. 
Així per al primer període trobem seixan-
ta-tres mencions que suposen el 5’4% dels 
noms mentre que per al segon representa 
un 6’6%. Però, el creixement més destacat 
el tenim en el segle XV, on arriba fins al 
9’4%, convertint-se així en el tercer nom 
més important dins de les preferències de 
la població, la qual cosa el situa molt prop 
de Pere.

Un tercer grup estaria format per aquells 
noms que apareixen més de trenta vegades, 
els quals representen més del 19%. En líni-
es generals, podríem dir que no existeixen 
grans fluctuacions en l’ús d’aquests noms. 
Però, tot i això, podríem destacar els casos 
de Francesch i Anthoni front els altres, a causa 
de la seua creixent evolució. Un augment 
aquest, que només es veu seguit, en menor 
proporció, per Alfonso i Nicolau. 

Nombre total 
de registres

Percentatge 
total

Miquel 81 3%
Francesch 75 2’8%
Martí 69 2’6%
Anthoni 64 2’4%
Ramon 51 1’9%
Pasqual 40 1’5%
Ferran 36 1’5%
Andreu 34 1’2%
Alfonso 33 1’2%
Nicolau 33 1’2%

Respecte a Francesch es pot dir que durant 
el segle XII quasi no existia, la qual cosa 
repercuteix en la quantitat de mencions 
que d’aquest nom apareixen en els llistats 
corresponents al primer període, on només 
trobem deu individus, que representen un 
0’86% del global. La situació canvia cap 
a finals del segle XIV quan aquest nom 
presenta una tendència ascendent, amb un 
3’1%, i es veu reforçada en els anys poste-
riors ja que arriba fins a un 5’4%, situant-

se en el cinquè lloc de les preferències per 
darrere de Bernat.

L’evolució d’Anthoni (Antonio, Antón) es 
molt semblant a la de Francesch, si bé caldria 
assenyalar que la presència en el primer pe-
ríode és quasi inexistent, ja que només hem 
trobat un únic registre. Així, si analitzem les 
dades en termes proporcionals, Anthoni su-
posa sols un 0’08% i és durant el segle XIV 
quan passarà a equiparar-se amb Francesch 
amb un 3’1%. Aquest augment continua en 
el segle XV on representa un 5’1%. Segons 
Enric Moreu-Rey l’èxit d’aquest nom tant 
sols es podria explicar si tenim en compte 
el factor religiós.

Els altres noms en els quals es pot apre-
ciar un augment, encara que tímid, en la 
seua difusió són Alfonso (Alfons), que apa-
reix majoritariament en la seua forma cas-
tellano-aragonesa, i Nicolau (Nicolás). En el 
sentit contrari, on es pot apreciar un feble 

Sant Miquel va 
tenir una devoció 
creixent en el regne 
de València. En la 
foto veiem la taula 
dedicada a l’arcàngel 
conservada a la 
Catedral d’Oriola.
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retrocés és en Martí (Martín), Ramon i Miquel 
(Michel, Miguel). Els altres, Pasqual, Andreu 
(Andrés) i Ferran (Ferrando, Ferrandello) mante-
nen, amb petites oscil·lacions, el seu nivell 
de difusió.

Pel que fa a la resta de noms enregistrats 
trobem un grup que representa el 11’8% 
del total i que compta entre deu i trenta 
mencions: Arnau, Bonanat, Ferrer, Garcia, Gil, 
Ginés, Gonçalbo (Gonzalvo), Guerau, Lop (Lope), 
Lorens (Lorenç, Lorenzo), Matheu, Rodrigo (Rodre-
rich, Rodrich, Roderico), Romeu, Sancho (Sanxo), 

Simó (Simón), Thomàs, Vicent, Xemen (Ximenez, 
Eximen, Exemeno, Exemenes) i Yvannes.

Per últim tenim els casos en què apa-
reixen nou o menys vegades i que vindria 
a completar el conjunt de noms analitzats: 
Adam, Alaman (Alamany), Albert, Alexandre, 
Alixén, Alonso, Alvaro (Alvar), Antich, Aparicio 
(Aparici), Arnal (Arnaldet), Artalet, Assensio, Ato, 
Aymerich, Aznar, Balaguer, Barberà, Barceló, Bar-
nabé, Beneyto, Benito, Benvingut, Berart, Bergons, 
Bertran (Beltran), Blai, Blasco, Bonamich, Bosom, 
Borraç (Borrazs), Briç, Castelló, Çalom, Cervellon, 
Clemente (Climent), Corbaran, Dalmau, Daniel, 
Diaç, Diego, Eneg, (Ennegoç), Ermengou, Esteve, 
Feliu Filip (Phelip), Fortun (Fortunyo), Gabriel, 
Gaspar, Gaston, Gauçeran (Galçeran), Gener (Gi-
ner), Genís, Geroni (Jeroni), Gilsino, Gombalt, 
Gomes, Gorori, Gotier, Gràçia, Gustion, Inyiguez, 
Jacobo, Joffre, Julià (Julian), Just, Luis (Lluís, Loís), 
Luch, Macià, Maestre, Manuel, Marcho (Março), 
Marco, Marín, Maymó, Melchor, Melià, Mingot 
(Minguet), Miralt, Miró, Monçon, Nadal, Ortín, 
Paul, Pelegrí, Ponç (Pons), Rafael, Remir (Remi-
ro, Ramiro), Roy (Ruy), Salvador, Semén, Sigesar, 
Soriano, Struc, Tristany, Uget (Huget), Vasco, Vidal 
i Yago.

Cal assenyalar com la difusió del noms 
respon, en la major part del casos, a un fac-
tor religiós. L’església va tractar de donar 
a conèixer la vida dels grans sants per que 
serviren de model al poble, la qual cosa va 
donar lloc a l’aparició de figures venerades 
i a un augment del culte als sants. Aquest 
factor junt a la progressiva implantació de 
les ordes religioses, com és el cas dels fran-
ciscans, va fer que l’església marcara una 
tendència, o moda, alhora de triar un nom 
de bateig.

ELS NOMS DE LES DONES

Als llistats analitzats les referències que tro-
bem de noms propis de dones són molt es-
casses, només cent trenta-una entrades que 
suposen un estoc de seixanta-vuit noms. En 
molts dels casos el nom de la dona va lligat 
al d’un home i s’especifica el seu estat civil, 
sobre tot en el cas de les viudes, «Francesch 
Burgunyo i viuda Aldonça». En altres ocasions 

Entre les dones 
Maria era el nom 

més estés

La devoció a la 
Verge Maria 

va tenir la seua 
plasmació material 

en nombroses taules 
pictòriques, de les 
quals es conserven 
diverses mostres a 

les terres alacantines, 
com aquesta Mare 

de Deu del Miracle 
de Cocentaina.
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apareix sol, «dona Simona», mentre que en al-
tres sí que apareixen acompanyada d’un cog-
nom «Tresa Sanxeç». També trobem registres 
on la dona s’associa al cognom del marit 
«na Caterina d’en Bernabeu» i com es produeix 
una feminització dels noms d’home: Jacma, 
Pasqualeta i Domenga.

Maria és de llarg el nom més utilitzat amb 
vint-i-cinc registres. La gran difusió d’aquest 
nom respondria a l’augment que va tenir el 
culte marià des del segle XII, la qual cosa va 
donar lloc a una profusió d’iconografia i de 
santuaris dedicats a la devoció per la Verge 
Maria que va contribuir a la popularitza-
ció d’aquest nom. El segueix, de ben lluny, 
Elvira amb cinc mencions i Elisenda i Sança 
amb quatre. Uraca, Jacma, Guillema, Guilla, 
Gostança, Ermessenda i Caterina apareixen tres 
vegades cadascuna, mentre que Agnés, Alegre-
ta, Alicsén, Barçalona, Dolça, Domenga, Francesca, 
Johanna, Menga, Ramona, Serena, Sibília, Simona i 
Tresa compten amb dues mencions. La res-
ta de noms només els trobem una vegada 
Aldonça, Blanca, Botina, Cantusa, Cília, Elvendes, 
Espertona, Esthevania, Febrera, Flor, Florença, Gaya 

Geralda, Gisberta, Guisabel, Isabel, Juliana, Le-
xandria, Leonor, Magdalena, Major, Marcha, Mar-
garida, Marta, Martina, Milia, Monserrat, Nadala, 
Narbona, Orenga, Pasqualeta, Pera, Romea, Sal-
vadora, Saurina, Sebélia, Tomasa, Tràgia, Verduna, 
Violant i Vehinota.

ELS COGNOMS

Com hem explicat anteriorment, el sistema 
onomàstic dels nous pobladors alacantins 
era resultat de la revolució que es va donar 
al segle XI i XII. Per tant, podem afirmar 
que, majoritàriament, els habitants del sud 
valencià contaven amb un sistema format 
per un nom i un cognom. S’ha de destacar 
que als llistats analitzats també hem trobat 
exemples de noms complexos, on al nom 
propi se li afegeix un nom patronímic i un 
altre toponímic. A continuació, farem una 
anàlisi a partir d’una divisió seguint un dels 
sistemes de classificació més utilitzats i que 
estableix cinc tipus de cognoms en funció 
del seu origen. Si bé, s’ha d’assenyalar que 

Amb el bateig 
s’imposava el nom 
i el cognom al 
recent nascut. En 
la imatge observem 
una representació 
del sagrament del 
bateig en Las Cantigas 
d’Alfons X el savi.
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en una quantitat molt important de cog-
noms, no es pot establir quina és la seua 
procedència.

En aquesta ocasió ens hem servit de les 
llistes de pobles alacantins recollides en 
l’obra Els fundadors del regne de València, la rela-
ció de noms que apareix en El català i l’arago-
nés en els inicis del Regne de València segons el Llibre 
de Cort de Justícia de Cocentaina (1265-1295), 
de Joan J. Ponsoda, i l’anàlisi dels noms 
que apareixen a la Crònica de Bellot. Aquestes 
fonts ens han permés fer una petita aproxi-
mació general per tal de conèixer quins eren 
els cognoms dels alacantins durant l’època 
medieval.

El primer dels criteris a partir dels quals 
es formarien els cognoms són els noms de 
fonts o patronímics. Es tracta d’una formula 
adoptada per moltes cultures, on el nom del 
pare exercia un complement al del fill. En 
el cas dels noms d’origen català no existeix 
cap partícula que designe aquesta filiació. 
Un fet aquest, que sí que es dóna en alguns 
cognoms d’origen aragonés i castellà, on la 
fórmula –ez, (Pérez, Sánchez) designa la re-
lació de parentiu.

En l’apartat dedicat als noms de bateig 
hem assenyalat com el cas de Joan i Pere po-
dien tenir una procedència indistinta. Però 

aquests no són els únics casos, ja que el fet 
que la majoria dels pobladors de les terres 
alacantines foren catalano-aragonesos va 
donar lloc a la presència d’altres noms co-
muns a les àrees originaries com, Vidal, Ponç, 
Gil, Martí, Esteve, Thomas, Mateu i Lorenç

Deixant de banda els noms peculiars de 
cada territori, s’ha de dir que als pobles 
alacantins apareixen nombrosos cognoms, 
procedents de noms, en la seua forma ca-
talana, el que ens indica la procedència 
de l’individu. Així trobem cognoms com 
Andreu, Albert, Romeu, Nadal, Mir, Ricart, Jacme, 
Domènech, Gilabert, Jofre, Feliu, Bartomeu, Simó, 
March. Aquest aspecte també es pot contem-
plar pel que fa als cognoms d’origen cas-
tello-aragonés: Alfonso, Antón, Aparici, Aznar, 
Beneyto, Exameno, Lop, Pasqual, Vicent i Marco. 

Respecte al sufix castellano-aragonés 
–ez, podem assenyalar que també es troba 
molt difós per les poblacions alacantines. 
Així observem com, junt a la presència de 
noms com Martí/Martín, Ferran/Ferrando, 
Pere/Pero/Pedro, Sanxo, Ximeno, Gonçalbo, Lope 
o Rodrigo, podem trobar la seua transforma-
ció en els cognoms Martineç, Ferrandeç, Pereç, 
Sanxeç, Ximeneç, Gonçalbeç, Lopeç i Rodrigueç. En 
ocasions el sufix –ez esdevé –is sense que per 
això perda el seu significat: Llopis Lopis, Sanxis 
o Peris.

Per últim, incloem ací alguns exemples 
dels noms complexos abans esmentats, els 
quals tenen majoritàriament un origen ara-
gonés, castellà i navarrés: Garcia de Aiala, Lo-
pes de Siurana, Martines de Terrer, Peres d’Aynet i 
Sanxes d’Exea.

Un altre del tipus de cognoms que tro-
bem són els que es creen a partir de topònims, 
gentilicis i elements topogràfics. Dins d’aquest 
grup els dos primers ens resulten molt va-
luosos a l’hora de poder conèixer quin és 
l’origen d’un individu, ja que ens revela un 
lloc determinat: poble, comarca o país. En 
el cas que estem tractant són nombrosos 
els cognoms que fan referència a un indret 
concret la qual cosa ens permet identificar 
l’origen de molts dels nouvinguts. Així als 
llistats treballats podem trobar topònims i 
gentilicis catalans, aragonesos, navarresos, 
castellans, bascos i fins i tot valencians, la 

Molts cognoms 
estaven formats a 

partir de topònims 
d’origen, com el que 

fa referència a la 
localitat murciana  

de Llorca, la 
fortalesa de la qual 

podem apreciar en la 
imatge.
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qual cosa ens demostra el moviment de po-
blació dins del mateix regne. 

Els cognoms que fan referència a algun 
topònim català són molt abundants i per 
això ací només plasmarem alguns com a 
exemple Àger, Ainós, Canet, Torrelles, Arenys, Ble-
da, Cérvoles, Claramunt, Croses, Hortoneda, Altet, 
Artés, Cerdà, Empúries, Guardiola, Llofriu, Llor, 
Martorell, Masquefa, Parlavà, Pertús, Ripoll, Sant 
Pol, Santa Pau, Seva, Tapioles, Terrassa, Torregrossa, 
Vallebrera, Amill, Balaguer, Peralada, Maçanet, 
Monistrol, Perpinyà, Quexans, Rovira, Sant Martí, 
Santa Creu, Tarragona, Xerta, Aguiló, Albiol, Ar-
gensola, Barberà, Barceló, Berga, Besaldú, Camarasa, 
Cardona, Esparreguera, Figuerola, Francolí, Freixa, 
Grau, Manresa, Montagut, Pedrós, Puigcerdà, Rabas-
sa, Reus, Riufret, Rocafort, Rocamora, Soler, Togores, 
Tordera, Verdú, Terrés, Tortosa, Montcada, Vendrell, 
Ivars, Segarra, Segrià, Garriga, i Montblanc.

Altres cognoms es formen a partir de 
localitats aragoneses com: Zaragoza, Alcañiz, 
Calatayud, Casp, Montalban, Fraga, Terol, Aïnsa, 
Alberola, Barbastre, Belmonte, Malonda, Almúnia, 
Monçó, Campos, Osca, Aliaga, Borja, Pina, Tara-
çona, Aragón i Jaca. Els noms geogràfics que 
pertanyen a Navarra i que apareixen com a 
cognoms són: Esparça, Açagra, Aibar, Lerín, Pe-
ralta, Roncesvalles, Nájera i Tudela, entre altres. 
També hi ha mencions a topònims caste-
llans com: Còrdova, Lleó, Jaén, Jumilla, Ávila, 
Llorca, Chinchilla, Conca, Cartagena, Alcaraz, Ce-
hegín, Santander, Soria, Toledo i Burgos. Tal i com 
hem assenyalat abans, també les poblacions 
valencianes són utilitzades per a formar 
cognoms: Alcoi, Castalla, Ontinyent, Xàtiva, 
Segorbe, Pereç de Castellfabib, València, Oriola, Ay-
ora i Nompot. A més, sobretot en l’àrea de la 
Marina trobem el cognom Eivissa. Per últim, 
s’ha de destacar el fet que també apareix 
el nom de ciutats europees com Burdeus i 
Narbona.

Per altra banda, no sols els topònims 
són usats com a cognoms, sinó que també 
podem observar la presència de gentilicis: 
Navarro, Català, Mallorquina, Soriano, Sevilla-
na, Saragossà, Narbonès, Gascó, Gironès, Castellà, 
Franco, Espanyol, Gallego i Toledano.

Els elements topogràfics són un altre del 
aspectes a partir dels quals es formen cog-
noms. En aquest cas solen fer referència a 

accidents del paisatge, noms d’edificis i de 
plantes. Dins d’aquest grup on es pot apre-
ciar l’ús de l’article salat, els prefixos Des–, 
Ces/Ses, Ça/Sas, en la seua formació.

Pel que fa a cognoms basats en elements 
del paisatge podem trobar exemples abun-
dants com Despuig, Montañés, Badia, Bosc, Orts, 
Prats, Rius, Serra, Pujol, Riera, Riusech, Sacosta, 
Safont, Descamps, Çaplana/Zaplana, Puixvert, 
Pujalt, Espuig, Penya, Puig, Sarroca, Sarriera, Tor-
rent, Soler, Monte, Montalt i Desplà.

Els noms d’edificis o de llocs d’habitació 
també estan presents als cognoms dels ala-
cantins de l’època medieval: Abadia, Casa, Ca-
ses, Casavella, Castell, Castellet, Castellot Castellbo, 
Castellnou, Celler, Colomer, Desmas, Hospital, 
Mas, Mompalau, Palau, Pont, Porta, Portell, Vila, 
Sala, Savila, Soler i Torres.

L’ultim grup de cognoms que s’inclou 
dins d’aquest grup correspon al d’elements 
del món vegetal. Així arbres, plantes i fruits 
es vinculen al nom de persones per tal for-
mar diversos cognoms. A partir de les llis-
tes de veïns treballades hem pogut destacar 
la presència de Nogueroles, Olzina (Alzina), 
Dezpi (on s’utilitza l’article des–) Roure, Ce-
lom (que es tracta de l’om, derivat del llatí 
Ulmo) Figuera, Frigoler, Frigola, Farigola, Feixa, 
Romero, Fenollar, Fenoll, Morera, Pometa, Maçana, 

El sagrament del 
matrimoni legitimava 
la unió entre el 
home i la dona, així 
com els fills que 
tingueren els quals 
rebrien el cognom 
patern, d’acord amb 
la tradició que va 
anar consolidant-se 
durant els últims 
segles medievals.
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Manzanera, Manzano, Oliver, Soliveres, Olivares, 
Oliva i Comí.

Un altre conjunt nombrós de cognoms 
ens el proporcionen els basats en oficis i dig-
nitats o càrrecs. Respecte a les formes relacio-
nes amb la feina trobem la majoria en forma 
catalana: Argenter, Bover, Bastaix, Fuster, Metge, 
Forner, Ortolà, Carnisser, Torner, Batle, Piquer, Sa-
bater, Macip, Manyà, Jover, Escrivà i Moliner. Tam-
bé apareixen alguns que responen a l’àmbit 
aragonés, com per exemple Adalid, Ballestero, 
Cabonero i Molinero, i altres que podrien per-
tànyer a ambdós: Ferrer, Ballester, Sastre, Maestre, 
Pastor, Pellicer, Pintor i Teixidor. 

Quant als càrrecs hi ha exemples de cog-
noms tant de l’àmbit de l’església Abat, Bis-
be i Vicari, com de l’esfera civil Batlle, Claver 
i Reig. Mentre que les dignitats les trobem 
relacionades amb l’estament nobiliari: Mar-
qués, Comte i Baró.

Per últim tenim el tipus de cognoms 
que inclou els malnoms o sobrenoms. L’origen 
d’aquests podrien residir en la descripció 
d’alguna qualitat o característica física o 
de la personalitat, més o menys peculiar, 
que serviria en un primer moment per a 
distingir l’individu i d’aquesta manera for-

malitzar la composició d’un nom doble. El 
fenomen del malnom encara el trobem viu 
avui a moltes localitats, on el malnom d’una 
persona pot fer a vegades el paper d’un ve-
ritable cognom.

Per al cas que tractem hem pogut obser-
var la presència de cognoms referits al co-
lor de la pell o dels cabells: Blanch, Brunet, 
Roig, Ros, Rosell, Vermell, Rubio i Pardo. Altres 
característiques utilitzades per a la forma-
ció de cognoms eren els trets físics com 
Calb, Calbo, Calvet i Petit (en aquest cas fa 
referència a la mida tot i que també podria 
indicar una relació de parentiu com fill o 
germà).

Les virtuts morals també serviren com 
a base per a la formació de cognoms com: 
Amorós, Alegre, Alegret, Amat, Amic, Bona, Bons-
homs, Bonfilla, Bonfill, Dolç i Dolcet. Però també 
els defectes com Adormit. Per altra banda, 
existeixen alguns que fan referència al mo-
ment del naixement com Bonanat, Bonencontre, 
Abril, Febrer, Gener i Giner (derivat de Gener) 
i altres que expressen desig com Bonjorn o 
Bonivern.

Les característiques físiques o de la per-
sonalitat també es relacionaven amb animals 

Les característiques 
personals també es 

reflecteixen en els 
cognoms, com per 
exemple Falcó. En 

la imatge veiem a un 
cavaller amb el seu 

falcó.
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i així trobem cognoms com Bou, Burro, Cap 
de Bou, Cabra, Cavall, Colom, Conejo, Coniller, 
Dezllobets, Llop, Falcó i Mula.

Per últim, caldria afegir que tot i la for-
ta implantació del sistema antroponòmic 
del nom doble, als llistats estudiats podem 
trobar encara alguns casos en els que tant 
sols s’indica el nom propi, sense cognom. 
Així aquests individus s’identifiquen pel 
malnom, Garcia el Roig, per l’ofici, Pere el sas-
tre, o per l’origen, lo Sardo, però sense que 
aquests elements hagen assolit la categoria 
de cognom.

Aquesta aproximació a l’antroponímia 
alacantina medieval, tot i que el conjunt de 
població musulmana i jueva no hagen estat 
objecte d’anàlisi, ens permet conèixer quin 
era el contingent humà que va anar confor-
mant la societat de les terres alacantines, 
quines eren les seues preferències en el mo-
ment de triar els noms o com aquests van 
evolucionar al temps que ho feia la societat. 
A més l’anàlisi dels cognoms ens dóna algu-
nes pinzellades sobre l’origen de molts dels 
nouvinguts i posa de manifest la pluralitat 
de la societat de l’època.

‡




