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Dedicatòria: a Josep Tormo Colomina, pel seu suggeriment. 
Agraïments: a Josep Lluís Santonja Cardona, Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Matías Mas Gisbert, 

Joan Anton Rabella i Carme Barceló, per la seua ajuda inestimable. 
 
Topònim: Uixola, la 
Categoria 1: element antròpic, subpartida. 
Categoria 2: metàfora. 
Partida: l’Horta Major. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 
X: 718495.67458, Y: 4286550.93701  
 
Descripció:   

En l’actualitat, és una extensió de terreny d’unes 17 ha i 2 km de perímetre aproximadament, 
que correspon a la subpartida de la Uixola (també coneguda com les Uixoles) i que junt a la de les 
Mascarelles formen la partida de l’Horta Major. Fita a l’oest amb el barranquet de Soler 
(antigament de la Uixola), a l’est amb la prolongació del carrer d’Isabel la Catòlica, al sud amb 
l’esplanació de la inacabada via del ferrocarril Alcoi–Alacant (popularment coneguda com la Via, 
tot i que oficialment anomenada carrer de l’escultor Peresejo) i, finalment, al nord, amb els 
pendents de l’alt de sant Cristòfol.  

Al llarg del temps, el topònim alcoià la Uixola ha fet referència tant a una antiga alqueria, citada 
en el Llibre del Repartiment, com al curs d’aigua que travessa esta porció de terreny (denominat 
riuet, barranc o barranquet indistintament), així com a un mas, i després a d’altres (sorgits als 
voltants), també a una horta, una font, un camí; finalment, a un pont, un barri, un col· legi (ja 
desaparegut), un aparcament i una agència de lectura municipal. 
 
Situació:  

Situat al nord-oest de la ciutat d’Alcoi, en la façana sud-est de la serra de Mariola, comarca de 
l’Alcoià, al País Valencià. 
 
Etimologia:  

Diversos autors ens en parlen. Així, mentre que Francisco Vilaplana (RFMCA: 1954) i Enrique 
García (RFMCA: 1966) el fan suspecte d’etimologia àrab, Adrián Miró (RFMCA: 1984) planteja la 
hipòtesi d’un origen antroponímic, concretament del llatí AUCIUS i, Juan Faus Barberà i Juan Faus 
Cardona (Faus: 1994) el fan derivar del llatí OSTIUM. Efectivament, tot descartant l’etimologia àrab 
del nostre topònim, com fa saber Carme Barceló, i tenint en compte que el mot llatí PORTA 'porta 
gran, portal de ciutat', acabà generalitzant-se en les diferents llengües romàniques en el sentit de 
qualsevol tipus de porta, amb l'eliminació de OSTIUM, IANUA 'porta d'una casa' i FORIS 'porta d'una 
cambra', Joan Coromines argumenta que  OSTIUM, (llatí vulgar USTIUM) evoluciona a uix en català 
antic, amb el significat de porta, però que actualment només es conserva per a referir-se al forat 
gros d’una bóta; igualment, el diminutiu OSTIOLUM–USTIOLUM > uixol-uixola ‘portella’, hui en dia 
només amb valor toponímic, i el derivat  OSTIARIUS > uixer ‘porter’ encara d’ús comú. Totes tres 
formes: uix, uixol-uixola i uixer amb la consonant romànica fricativa palatal sorda [ʃ], resultant de 
l’evolució en català del grup consonàntic llatí STY, com per exemple ANGUSTIA > angoixa, MUSTIU > 
moix. Així, doncs, podem considerar que el nostre topònim és d’origen llatí. 

Finalment, cal esmentar que, tot i la semblança, l’etimologia del nostre topònim no està 
relacionada amb la d’Uixó. Així ens ho fan saber Carme Barceló, que la fa suspecta d’un 
hispanoàrab Xon [ʃún] ‘cavitat, depressió, si’ pres del llatí SINUM i Joan Coromines, que dubta entre 
esta i la preromana, arran d’unes inscripcions aquitanes OXON, OSSON que la relacionen amb el nom 
basc otso ‘llop’ i el seu diminutiu [otʃó]. (Faus: 1994, p.23), (Barceló: 1982, p.217), (OnCat, vol.7 
p.374-378), (DCat, vol. 6, p.724, 12a),  (DCat, vol. 8, p.958-959), (Badia: 1981 p.215). 
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Origen de la denominació:  

Tenint en compte l’etimologia del nostre topònim ‘porta, obertura, entrada’ així com la situació 
geogràfica de l’indret [...] alqueria de Uxola situada e posada al cap de la orta de la dita vila de 
Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1448-01-24) cabria aventurar que el nom li ve per estar en l’entrada de 
les hortes de l’antiga alqueria musulmana. 

D’altra banda, Coromines documenta l’evolució de la forma llatinovulgar USTIUM en altres 
llengües romàniques (oc. ant. uis; fr. huis; it. uscio; cast. ant. uço) tot confirmant l’extensió 
romànica d’este mot durant l’edat mitjana. Així, trobem la seua petja en diversos topònims de la 
península Ibèrica, com el municipi asturià d’Uxo (grafia oficial Ujo), diversos Uceros a Sòria, i fins 
i tot (segons que ens fa saber Joan A. Rabella de l’Oficina d’Onomàstica de l’IEC) a l’antic regne 
de Lleó es documenta, a prop de la població d’Otero, un topònim Uxola el 1228; a més dels 
corresponents al nostre domini lingüístic, com són Sti. Juliani de Uxs (doc. 1072) –en l’actualitat 
l’ermita de St. Julià d’Uixols–, torrent de la Uixola, coll d’Uixola i turó de la Uixola a Castellterçol 
i a St. Pere de Vilamajor (Vallés Oriental); la creu de l’Uixol entre Espot i la vall d’Àsua (Pallars 
Sobirà); la vall de l’Uixol (Garrigues); així com també l’antiga alqueria musulmana d’Uxola (al 
terme municipal de Pego, Marina Alta). 

Tot açò ens planteja dues possibilitats: o es tracta d’un topònim anterior a l’època musulmana 
que es va mantindre, o bé és un trasllat toponímic, atesa la procedència dels repobladors jaumins: 
els Montllor o Muntllor del Pallars, els Torregrossa de les Garrigues i els Vilamajor del Vallès 
Oriental. (OnCat, vol. 7, p.374-375), (DCat, vol. 8, p.958-959), (DCECH, vol. 5, p.726, 18a), 
(Soldevila: 1962, p. 65), (Guinot: 1999, vol.2, p.600-610). 
 
Documentació:  
 Segle XIII : 
[...] terre in Cota et Huxol, alqueriis de Alcoy [...] (Ferrando: 1979, p. 275) 
[...] in uxola, termino de alcoy [...] (Bañó: 2008, foli 22v)  
 Segle XIV : [Informadors: BAÑÓ ARMIÑANA , Ricard – SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
[...] in termino de Alcoy vocato Uxola [...] (AMA, PN, PM: 1322, foli 3v)  
[...] uxolla orta de Alcoy [...] (AMA, PN, DP: 1341, foli 124v) 
 Segle XV:  
[...] Jacme loret vehin de la vila de Alcoy senyor de la alqueria de Uxola situada e posada al cap 

de la orta de la dita vila de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1448-01-24) 
Segle XVII : [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
[...] un ort situat y posat en la partida del Orta Major a Uxola, terme de la present vila de Alcoy 

[...] (AMA, LPA: 1669-10-06, p. 701) 
[...] un ort en la partida del rihuet de Uxola, terme de la present vila de Alcoy [...] (AMA, LPA: 

1669-10-07, p.407) 
[...] un hort a la Horta Major al barranch de Uxola, qua afronta ab ort de Diego Macià, ab ort de 

Francés Assensi y ab barranquet de Uxola [...] (AMA, LPA: 1669-10-17, p. 401) 
[...] un hort en la Orta Major, terme de la present vila de Alcoy, a la partida de Uxola, que afronta 

ab terra de Vicent Merita [...] (AMA, LPA: 1678-09-18, p.124) 
[...] un ort en la Horta Major, terme de la present vila, que afronta ab ort de Andreu Abat, ab 

barranch de Uxola, ab terra de Agustí Macià y ab camí de Uxola [...] (AMA, LPA: 1683-12-
06, p.561) 

 Segle XVIII : 
[...] Barranquito de Uxola [...] (AMA, LTA (I): 1752, foli 20, núm. 259) 
[...] Barranco de Uxola [...] (AMA, LTA (I): 1756, foli 34, núm. 496) 
[...] de otra heredad llamada Uxola [...] (AMA, LTA (I): 1788, foli 175v, núm. 2012) 
 Segle XIX : 
[...] situado en el termino de esta villa partida de les Uixòles [...] (AMA, PN, TL: 1807-01-14, 
p.13v) 



Fitxes de toponímia alcoiana  La Uixola 

 
Vicent Cabanes Fitor – Joaquim Amorós Francés   3 
 

[...] Ujola dels Chorros [...] (ídem) pequeña [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 2262) 
[...] Ujola de Merita [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 873) 
[...] la Uxola de Merita [...] (AMA, LTF: 1859, núm. 341) 
[...] Caserios [...] Uxola (La) [...] (NPA: 1863)  
[...] Caserios [...] Uxòla (La) [...] (Martí: 1864, p. 53)  
[...] Uxola Baron; Uxola Moseñes; Uxola del Ninot [...] (PERCA: 1875) 
 Segle XX: 
[...] Uixola del Baró; de Moseñas; de Miralles; Uixola de Moya [...] (PATM: 1913) 
[...] les Uixoles [...] (Valls: 1932) 
[...] Uxola Armunia [...] Uxola Conde [...] Barrio La Uxola [...] (GA: 1943) 
[...] Uxola [...] (IGC: 1955)  
[...] Uxola [...] (PTMA: 1986)  
 Segle XXI : 
[...] La Uixola [...] (MTTMA: 2002)  
[...] Les Uixoles; El racó de la Uixola; Casetes de la Uixola; Pont de la Uixola [...] (MTA: 2003)  
  
 
Observacions: articulació i grafia 

Pel que fa a la pronúncia de la fricativa palatal sorda (en posició intervocàlica –caixa– o final de 
mot –peix–) en català central, balear i rossellonès, s’articula [ʃ], p.ex. [káʃǝ - péʃ], però en lleidatà, 
tarragoní i valencià apareix acompanyada de la semivocal [j] que la precedix, p.ex. [kájʃa - péjʃ] 
(tret de l’alacantí meridional [ʃ] i la parla apitxada de l’Horta [js], p.ex. [kájsa - péjs]). Açò és, els 
dialectes occidentals, en general, presenten estadis evolutius d’articulació en què la semivocal [j] es 
manté: [js > jʃ > ʃ] (Badia: 1981, p. 205). Amb tot, E. Alarcos Llorach no considera viable esta 
evolució fonètica, sinó que conjectura que, en este cas, el català desenvolupa la semivocal [j], com 
a element de transició, entre la vocal i la consonant palatal (Alarcos: 1983, p.98-99). 

Quant a la grafia, el so [ʃ] [j ʃ], en general, és expressat unes vegades per x i unes altres per ix 
segons les normes següents:  

• S’escriu x: en posició inicial (xarampió), en interior darrere de consonant (punxa), en 
interior darrere de i vocal (clixé), en interior darrere de u semivocal (disbauxa). 

• S’escriu ix: en posició interior i final, darrere de a, e, o, u (faixa, reixa, angoixa, bruixa, així 
com el nostre topònim Uixola; baix, peix, coix, dibuix), (Badia: 1995, p. 767-768). 

• Finalment, la grafia x entre vocals (màxim), entre vocal i consonant sorda (explosió), i a 
final de mot (apèndix) correspon al grup fònic [ks], (GNV: 2006, p. 43) i és per això que no 
és correcte escriure Uxola perquè, com hem vist, s’articularia [Uksɔla].  

Tot i això, des del s. XII  trobem en català general l’alternança gràfica x–ix (corresponent a 
l’articulació de la fricativa palatal sorda), fins que al s. XVII,  en els dialectes occidentals, es 
generalitza la grafia ix, tot i que es manté l’alternança en els orientals fins a la normativització 
lingüística de primeries del s. XX, com il·lustra la taula següent: 
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Segle Dialecte Grafia Font 

XII 

    Oriental [...] axí serà fait [...] 
[...] així com és dit [...] 

Liber iudicorum ‘Llibre dels judicis’ (fragment 2) 

Occidental [...] acrexen et enadexen [...] 
[...] així com dix [...] 

Liber iudicorum ‘Llibre dels judicis’ (fragment 1) 
Homilies d’Organyà 

XIII 
Oriental [...] axí per I plaga [...] Usatges de Barcelona 

Occidental [...] lexarà molts hereus [...] 
[...] viuren l’ux tancad [...] 

Furs de València 
Document d’heretgies (Urgell) (DCat, vol.8, p.959) 

XIV 

 
   Oriental 

[...] ne ab uxols ne ab altres enginys [...] 
[...] uxier d’armes [...] 
[...] que no·n conaxia nagú [...] si mateys [...] 
si matex [...] 

BSAL IX , p.31 (DCat, vol.8, p.959) 
Ordin.Palat.Pere III (DCat, vol.8, p.959) 
Un llibre de Cort Reial mallorquí del s.XIV   
 

 
 

Occidental 

[...] Texeda [...] 
[...] hun dexeble [...] fil  de exàrcia [...] 
[...] qui no conexia [...] axí [...] si mateyx [...] 
si matex [...] 
[...] indueix [...] indiexen [...] avorrex [...] si 
mateix [...] lexes e almoynes [...] 

AMA PN: 1300 (22-01-1300) 
Furs de València 
Valeri Màximo 
 
Epistolari valencià 
 

XV 

 
Oriental 

[...] conex [...] coneix [...] lexant lo marit [...] 
us leix ma filla [...] arruxaré tots [...] aquexa 
[...] 

El cavaller i l’alcavota 

 
 

  Occidental 

[...] Texeda [...] 
[...] embaixadors [...] ambaxada [...] lexar [...] 
leixà [...] deixau  star [...] dexau morir [...] axí 
[...] aqueix [...] aquexes [...] matexa [...] 
mateixa [...] conexíeu [...] coneixen [...] 
peixcar [...] pexcadors [...] 

AMA, PN: 1466 (03-02-1466) 
Tirant lo Blanc 

XVI 

 
Oriental 

[...] matexa [...] enbaxadós [...] quexes [...] no 
dexar entrar ni axir [...] exa raó [...] aquexa 
raó [...] axí [...] coxí [...] debaix [...] Joan 
Teixidor [...] 

Cavallers i ciutadans a la Catalunya del cinc-cents 

 
 

Occidental 

[...] congoxa [...] axí [...] puix [...] nàxer [...] 
vexell [...]  
[...] Aleixa [...] dexar [...] coneix [...] baix [...] 
mateixa [...] 
[...] hoig [...] conexença [...] merexcut [...] 

Vida de St. Vicent 
 
Vida de Sta. Catherina de Sena (edició de 1511) 

XVII 

 
Oriental 

[...] embaxador [...] don Alexos [...] axí [...] no 
dexavan exir [...] matex [...] mateix [...] bax 
[...] baix [...] 

Dietari de Jeroni Pujades 

Occidental [...] així [...] mateixa [...] coixí [...] ruixada 
[...] baix [...]   

Dietari de Joaquim Aierdi (ESCARTÍ, Vicent J.) 

XVIII 

 
Oriental 

[...] eixida [...] naixement [...] baixada [...] 
baix [...] calaix [...] vaxells [...] contrabaxos 
[...] dexant [...] axí [...] caxa [...] gruxudas [...] 

Calaix de Sastre I del Baró de Maldà (BOIXAREU, R.) 

 
Occidental 

[...] pareix [...] així [...] deixaren [...] mateixa 
[...] fluixos [...] rebaixara [...] caixa [...] 
calaixos [...] 
[...] hoix [...] coneixença [...] mereixcut [...] 

Memòries d’un capellà del s.XVIII (CASANOVA, E.) 
 
 
Vida de Sta. Catherina de Sena (edició de 1736) 

XIX 

 
Oriental 

[...] mateix [...] matexa [...] baxada [...] baix 
[...] axecaren [...] aixecar [...] enfexuguiren 
[...] feixuch [...] axò [...] bruixa [...] crexeu 
[...] dexau [...]  

Rondalles de J.Verdaguer (BOSCH I RODOREDA, A.) 

 
Occidental 

[...] madeixa [...] això [...] deixàrem [...] 
mateixos [...] arruixar-la  [...] baix [...] ixir  [...] 
eixir [...] eixe [...] roxiu [...] 

Sainets ilicitans de la Restauració  (SANSANO, Gabriel 
– CASTAÑO, Joan)  

 
 

És per això que hi ha una diversitat de grafies per al nostre topònim, tot i predominar la forma 
Uxola. Així, al llarg del temps, el trobem escrit Huxol, Uxol, Oxola, Uxola, Uxolla, Uixoles, 
Uixola, fins i tot amb la grafia castellana Ujola, fruit de l’adaptació a la noves normes ortogràfiques 
castellanes de començament del s.XIX .  
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També, en la Revista de Festes de Moros i Cristians d’Alcoi (RFMCA), el topònim Uixola ha 
manifestat esta diversitat gràfica que comentàvem, si bé a partir de 1950 comença tímidament a 
aparéixer la grafia normativitzada i es generalitza cap a les darreries del s. XX. 
 
[Uixola]. ”La mona de Pasqua en Alcòy”, d’Antonio Valor Albors. (1950) 
[la Uxola]. ”Pervivencia del elemento árabe en el Alcoy cristiano”, de Fco. Vilaplana Llopis. (1954) 
[Puente de la Uxola]. ”El Alcoy del año 2000”, de Salvador Oriola Giner. (1956) 
[Uixòla]. ”Alazrach, entre el mito i la historia”, de Francisco de P. Momblanch. (1970) 
[Uxola–Oxola–Uxol]. ”Nociones de toponimia alcoyana”, d’Adrián Miró García. (1984) 
[Uixola–Uxola]. ”Quan Alcoi era Alquy”, de Josep Torró i Abad. (1987) 
[Uixola]. ”Galindo. Estampes populars alcoianes”, de Josep Tormo Colomina. (1990) 
[les Uixoles]. ”Los sainetes alcoyanos de Enrique Valls Vicéns”, d’Adrián Miró García. (1991) [Sainets publicats el 1932] 
[Huxol–Uxola]. ”Els topònims alcoians en el s.XIII”, de Ricard Bañó Armiñana. (1998) 
[Baró de l’Uxola–riu Uxola–subpartida Uxola]. ”Masos a Alcoi”, de Ricard Bañó Armiñana. (1999) 
[Uxola–Huixol]. ”Alcoi i els repobladors de’n Jaume I”, d’Enric S. Rivelles.  (2000) 
[Uixola]. ”Un apòstata a la companyia d’Al-Abbas, any 1304”, de Josep Torró. (2004) 
[Uixola–Unxola (Pego)]. ”Què va ser la fundació d’Alcoi”, de Josep Torró. (2006) 
[Uixola]. ”Llibre notal dels anys 1296-1303”, de Ricard Bañó Armiñana. (2007) 
[Uixola]. ”Mossén Alcover, l’apòstol de la llengua, convidat a festes de St. Jordi en 1910”, de Josep Tormo Colomina. (2008) 

 
Genèrics derivats:  

El racó de la Uixola, casetes de la Uixola, pont de la Uixola (en l’actualitat de José Luis 
González), mas de la Uixola o del Baró de la Uixola. 
 
Extensió geogràfica:  

L’Uixol –partida–, vall de l’Uixol –hidrònim– (Juncosa de les Garrigues, comarca de les 
Garrigues); ermita de St. Julià d’Uixols, torrent de la Uixola, coll d’Uixola i turó de la Uixola (a 
Castellterçol i a St. Pere de Vilamajor, comarca del Vallés Oriental); creu de l’Uixol, (entre Espot i 
la vall d’Àssua, comarca del Pallars Sobirà), (OnCat, vol.7 p.375), (Sarrià: 2002, p. 36-37). 

Consideració final: 
Comptat i debatut, la toponímia és un dels factors més importants d’identificació d’una 

comunitat lingüística: és un dels aspectes on la llengua té una major repercussió social per mitjà de 
la nombrosa informació de la senyalització viària i, indirectament, dels mapes (IEC: 1996, 165); 
per esta raó i pel seu valor patrimonial, cal instar especialment l’Administració i els mitjans de 
comunicació, així com la societat en general, a generalitzar l’ús normatiu del nostre topònim, tal 
com l’incorpora el Corpus toponímic valencià, de l’Acadèmia valenciana de la llengua: Uixola. 
Perquè no es tracta de reproduir transcripcions arcaïtzants de la pronúncia, sinó d’unificar amb el 
sistema actual (les Normes de Castelló) un sistema vacil·lant de transcripció. Si no fos així, 
continuaríem escrivint Çaragoça, com abans de la normativització del castellà, que va substituir el 
grafema ç per z, en comptes de la transcripció s, que hauria estat més exacta, com en català 
(Saragossa), francés (Saragosse) o àrab (Saraqusta). Així, doncs, la normativització és determinant, 
és la modernització ortogràfica contra els arcaismes grafemàtics (Epalza: 1986, 137). 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, PN, PM: 1300. AMA, protocol notarial de Pere Miro (1296–1303). Signatura 481 
AMA, PN, PM: 1322. AMA, protocol notarial de Pere Miro (1321 – 1329), signatura 482. 
AMA, PN, DP: 1341. AMA, protocol notarial de Domenech Pico (1340 – 1342), signatura 483. 
AMA, PN, PM: 1448. AMA, protocol notarial de Pere Martí (1447 – 1448), signatura 494. 
AMA, PN, PM: 1466. AMA, protocol notarial de Pere Martí (1466). Signatura 501 
AMA, LPA: 1669, 1678, 1683. AMA: Llibre de Peytes de Alcoy (1669-1780), signatura 182. 
AMA, LTA (I) . AMA. Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que se 

imponen empezando en el año 1748-1793. Signatura 1679. 
AMA, PN, TL: 1807. AMA, protocol notarial de Tomas Lorca (1807-01-14), signatura 1152. 
AMA, LAM: 1850 . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378. 
AMA, LTF . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de traspasos de fincas, (1853–1859). Signatura 3505 
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