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Agraïments: a Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Manu Ceberio, Àngel Lluís Ferrando Morales, Josep Lluís Santonja Cardona,  Lluís 
Serra Laliga, Albert Turull Rubinat, Josune de Vicente, Miquel Vives Miralles i Luis María Zaldúa. 

 
Topònim: Mariola. 
Categoria 1: element antròpic, partida. 
Categoria 2: antropicònim. 
Partida: Mariola. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 

X:716294.65, Y:4289392.27  
 
Nota prèvia: 

Tot i que la present fitxa toponímica correspon a la partida alcoiana de Mariola, com que es tracta d’un 
genèric derivat de la serra de Mariola, hem considerat convenient associar-hi tots dos genèrics (la partida i la 
serra) del lema Mariola, i és per això que en la documentació consultada la referència és la serra o la partida, 
indistintament. 
 
Descripció:   

La partida de Mariola d’Alcoi ocupa una extensió de terreny d’unes 1.390 ha i 19 km de perímetre 
aproximadament, i abasta tant àrees de protecció paisatgística (les Pedreres i el barranc del Cint, al sud-est; el 
pla Roig i el mas de Blai Giner, a l’oest) com ecològica (la resta de la partida), segons el plànol del Pla 
d’ordenació dels recursos naturals de la serra de Mariola (PPORN: 2000). 
 
Situació: 

La partida està situada 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. Fita a l’oest amb la partida de Barxell, a l’est amb les partides de Cotes Altes i 
l’Horta Major, al sud amb les partides de Riquer Baix, Riquer Alt i el Salt i, finalment, al nord, amb els termes 
municipals de Cocentaina i Bocairent (MTTMA: 2002). 

 
Etimologia:  

Pel que fa a la seua etimologia, des de ben antic diversos autors ens en parlen. La font documental més vella 
que hem trobat, i que més ha perdurat, apareix en el llibre I de la Crònica de Pere Antoni Beuter –s. XVI– que li 
atribuïx un origen antroponímic mític,  probablement fent referència al general i polític romà Gai Mari –GAIUS 

MARIUS– (Arpinum, 157 aC – Roma, 86 aC). Així, ens relata:  
[...] Laltra es deves ponent en respecte de la ciutat de Sagunto que es diu Mariola, a la falda de la qual esta 

la ciutat de Cocentayna cap del comtat dels Corelles. A esta volgue posar lo seu nom Mario, capita roma, que 
fon enviat per a que assossegas algunes bollicies que en Spaña se eren alçades contra roma. Aquest quant fon 
en la Betica que aras diu Andalozia, pelea amb los enemichs en los ports de les montanyes hon pensaven 
desfer-lo per la estretura del pas. Mas prevehint ell ab gran prudencia al perill hague la victoria y per çols 
resta lo nom a les montañes que es dihuen montes Marii. Lo Ptholomeu los nomena Termarianos, per ventura 
perque tres voltes hague alli victoria. En vulgar se diu Sierra Morena o perque lo vocable ses corromput o, 
per ventura perque es la peña negra, segons que lo Tito livio la nomena en lo VI. lib. de la iii decada. Aquest 
Mario doncs detenint-se per esta terra nostra regonegue la noblea de la montaña de Cocentayna, que 
encara que sia chica en vogi, es en la virtut de les herbes molt avantatjada i per ço li posa lo seu nom dient-li 
Mariola, i tingué en tant lo roma haver regonegut esta montaña com haver vençut los rebetles al poble roma. 
De lavors se divulga la fama desta montaña en tant que fins en nostres temps venen molts herbolaris 
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expertissims de terres molt lluny a cullir herbes que en les altres parts del mon nos troben [...] (Beuter: 1538, f. 
18, llibre I, capítol 4t).   

 
Així com en la Crònica de Martí de Viciana:   
[...] Cossentayna [...] Junto a la villa esta la sierra de Mariola, assi nombrada por vna torre que Mario 

fundo en la cumbre della [...] (Viciana: 1564, f. 94, llibre II). 
 
Més tard, d’altres autors recullen esta conjectura, com: 
Bernardo Espinalt (s. XVIII ) 
[...] En lo elevado de su sierra se afirma que edificó una Torre, Mario Capitan Romano, de donde se cree 

llamarse esta tierra Mariola [...] (Espinalt: 1778, p. 18). 
 Gaspar Escolano–Juan Perales (s. XIX ) 
[...] Nuestros historiadores –Beuter y Viciana– sienten que se llamó Mariola por una torre que en ella 

edificó Mario, capitán romano [...] (Escolano-Perales: 1879, p. 586). 
 
A més, Roc Chabàs (s. XIX ), afig una altra suposició:  
[...] Si pues pena cadell es, por consiguiente peña cachorra, la peña madre será Mariola, que algunos 

cronistas hacen derivar de Mario, general romano y otros creen puede significar muy bien la relación que 
aquí proponemos, Mayoriola  [...] (Chabás: 1887-1888, p. 71).  

 
En el s. XX, Alcover–Moll considera que la seua etimologia és: [...] incerta. Potser preromana, potser 

derivada del nom personal llatí Marius [...] (DCVB, vol. 7, p. 252).  
 
Coromines, que també recull dos casos d’antropònims, com és el cas d’una Na Mariola en un document de 

1265 (Soldevila: 1956, p. 455)  i un Mariol (morisc), c.1198, en el Cart. de Poblet núm. 180, bandeja esta 
hipòtesi antroponímica per la seua exigüitat (OnCat, vol. 5, p. 203), tot i que Albert Turull, de la Universitat de 
Lleida, atesa esta documentació, considera la possibilitat que el topònim Mariola es tracte d’un derivat 
diminutiu de l’antropònim Maria (Turull: 2007, CD-ROM). 

 
D’altra banda, Juan Faus esmenta que [...] Mariòla puede ser una palabra traía por los vasconavarros que 

vinieron a la conquista del Reino de Valencia, pues en vascuence “Mari” = quiñón, porción de tierra de 
labor; y “-ola” = sufijo que indica lugar o conjunto de; entonces podría ser el lugar o el conjunto de parcelas 
de tierra laborable [...] (Faus: 1994, p. 26). Quant a este possible origen basc, cal assenyalar que entre les 
localitats guipuscoanes d’Astigarraga i Errenteria trobem el topònim Mariola, articulat Maiola a causa de la 
pèrdua de la erre intervocàlica en el registre col·loquial (Zubiri: 2000, p. 42). Així, segons que ens informa 
l’historiador Manu Ceberio, col· laborador de l’Aranzadi Zientzia Elkartea (Societat de Ciències Aranzadi) i 
director de la prospecció arqueològica de Mariola (situada en la fita entre els municipis guipuscoans 
d’Astigarraga i Errenteria) este topònim pot estar format pels elements Mari, divinitat femenina basca, i ola 
‘amorriador, lloc on sesteja el ramat’, açò és, l’amorriador o sestador de Mari. Quant a la documentació d’esta 
Mariola basca, que ens aporta Manu Ceberio tenim: 

 
Segle XV: 

[...] cabeçera del sel de Mariola [...] (Arenzana: 2002, p. 54) [Any 1425] 
[...] çimera del sel de Mariola [...] (Arenzana: 2002, p. 54) [Any 1425]  
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[...] a otro mojon que esta en cabeça de Mariola [...] (Arenzana: 2002, p. 15) [Any 1495] 
Segle XX: 

[...] Maiolako kaskua [...] ‘alt de Maiola’ (Ceberio: 2010, p. 173) [Any 1919] 
Segle XXI : 

[...] Mariola (lloma) [...] (ATM: 2008). 
 
Que el topònim es documente en un text en castellà del s. XV, és conseqüència de l’ús exclusivament oral 

del basc, que no va conéixer cap mena de conreu escrit fins al 1545. Les llengües escrites del territori èuscar 
fins al s. XVI  eren el llatí, el castellà i l’occità, a més del parlar romànic navarrés (DLE: 2002, p. 57).  

 
D’altra banda, Luis María Zaldua, director de la Asmoz Fundazioa de la Eusko Ikaskuntza (Fundació Asmoz 

de la Societat d’Estudis Bascos), ens informa que Mariola deriva probablement de Madariola i no de Mari-ola. 
Madari-, en èuscar, significa 'perera'; res a veure, en principi, amb el teònim Mari, tot i que ho poguera 
semblar. Quant al significat del segon terme de la composició, -ola, coincidix amb Manu Ceberio en el 
significat d’amorriador, i ens aporta documentació de les primeres referències de l’èuscar –ola (s. XI) com ara: 
[...] Olaluce [...] Ollazabal [...] Ol(h)abeeçahar [...] Mendiolha [...] Harriolha [...] (Mitxelena: 1964). 

 
Finalment, Coromines, bandejant l’etimologia antroponímica anteriorment esmentada i admeten la vaga 

possibilitat preromana, considera més probable que vinga del llatí MERIDIOLA, –OLUM, diminutiu de MERIDIES 
‘migdia’, que en llenguatge pastoral s’aplicà als llocs on sestejaven o s’amorriaven els ramats i escamots, a 
l’hora de les grans calors: MERIDIOLA > Mariola,  seria el ‘petit sestador’ (OnCat, vol. 5, p. 201), (DCat, vol. 5, 
p. 489).  
 
Origen de la denominació:  

Tot i la llarga tradició de l’origen antroponímic mític (Mariola derivat de Marius, capità o general romà) tot 
apunta a considerar-lo llegendari i per tant, desestimem esta hipòtesi. Ara bé, altres autors opinen que potser es 
tracta d’un simple derivat diminutiu del nom de persona Maria (Turull: 2007, CD-ROM). 

 
Quant a la possibilitat de l’origen basc del topònim Mariola, cal tenir en compte que durant l’època romana 

parlars de tipus basc –preromans–  vivien al nord dels Pirineus fins a la Garona, al sud fins a l’Ebre, i per l’est 
arribaven fins a l’actual Pallars i més enllà, i és per això que trobem molts topònims d’etimologia basca en el 
Pirineu occidental català. Amb tot, cap a l’any 1000 els parlars romànics ja hi eren exclusius (DLE: 2002, p. 
56), (Lapesa: 1968, p. 22). Així, doncs, es podria conjecturar la hipòtesi del seu origen basc atesa l’existència 
de la Mariola guipuscoana (única en l’actual domini lingüístic èuscar), i perquè el topònim pallarés Mariola es 
troba en un territori farcit de toponímia iberobasca, com ara: Esterri, Lladorre, Noarre, Tavascan, Durro, 
Besiberri, Erill... En tot cas, cal assenyalar el valor semàntic del sufix –ola en basc com a sestador per als 
ramats. 

 
D’altra banda, hem de tenir en compte l’etimologia llatina proposada per Coromines (actualment la més 

acceptada) que considera Mariola com a resultat de MERIDIES ‘migdia’, que en llenguatge pastoral s’aplicà als 
llocs on sestejaven o s’amorriaven els ramats, més el sufix diminutiu –ULUS, així MERIDIOLA > Mariola ‘petit 
sestador’, que generalment es relaciona amb indrets d’orografia coincident: paratges elevats, propis per 
pasturar-hi i jaure-hi bestiar, frescals i ventejats o ombrívols (OnCat, vol. 5, p. 201). 
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Tot i això, tant siga d’origen basc com llatí, tot apunta a considerar que el nostre topònim és el resultat d’un 
trasllat toponímic, des de les comarques catalanes dels Pallars, (pic i estany de Mariola) o del Segrià 
(partida/barri de Mariola de la ciutat de Lleida), a l’incipient Regne de València, dut a terme pels repobladors 
jaumins de les nostres comarques. Així, ens apareixen en textos medievals d’Alcoi, Cocentaina i Bocairent: els 
Muntllor o Montllor, Figuerola, Alçamora i Miralles, del Pallars; els Almenar, Segrià, Alcarràs o Alcaràç, del 
Segrià; i els Morelló i Calaterra, de Lleida (Guinot:1999, vol. II, p. 588-622). I també en textos medievals 
d’Alzira, on també trobem la partida del secanet de la Mariola, apareixen els Abella, Burch, Canals, Espills, 
Gurp, Lins, i Saurí, del Pallars; els Lleida i Salvador, del Segrià (Guinot:1999, vol. II, p. 434-440). 
 
Documentació:  
 Segle XIII : 
[...] et castrum et villam de Agres et de Mariola [...] (Guinot: 1991, p. 271) [Any 1256] 
[...] terre in Mariola [...] (Bañó: 2008, f. 7v) [Any 1264] 
 Segle XIV : [Informadors: BAÑÓ ARMIÑANA , Ricard – SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
[...] en la serra de mariola terme de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1322, f. 3v)  
Segle XV:  
[...] in partita vulgarment nuncupata de Mariola o del Riu de Barchell terminis ville de Alcoy [...] (AMA, PN, 

PM: 1447-01-25) 
Segle XVII : [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
[...] el cami que va a la torre de benisaido y a mariola [...] (AMA, LPA: 1669-10-06, p. 70) 
 Segle XVIII : 
[...] Andres Macia de su heredad de Mariola [...] (AMA, LTA (I): 1756, f. 33v, núm. 490) 
[...] heredad de Vicente Vilaplana sita en la partida de Mariola [...] (AMA, LTA (I): 1788,  
f. 179, núm. 2050) 
 Segle XIX : 
[...] heredad de Vicente Vilaplana de Mariola [...] (AMA, LTA (II): 1807, núm. 3559) 
[...] Partida rural [...] Marióla [...] (Martí: 1864, p. 49)  
 Segle XX: 
[...] Sierra de Mariola [...] Camino de Mariola [...] Casetas de Mariola [...] (PATM: 1913) 
[...] Sierra Mariola [...] Vereda de Mariola [...] Casas de Mariola [...] (CPCVP: 1931) 
[...] Mariola [...] Serra de Mariola [...] el pla de Mariola [...] Casetes de Mariola [...] (PTMA: 1986)  
 Segle XXI : 
[...] Mariola [...] Serra de Mariola [...] la carretera de les casetes de Mariola [...] les casetes de Mariola [...] el 
mas Nou de Mariola [...] (MTTMA: 2002)  
    
Genèrics derivats:  

La partida de Mariola de la ciutat d’Alcoi és un genèric derivat del topònim serra de Mariola, que abraça 
part dels termes municipals d’Alfafara, Agres, Muro, Cocentaina (Comtat), Alcoi, Banyeres de Mariola 
(Alcoià) i Bocairent (Vall d’Albaida). D’altres genèrics derivats són: el cabeçó de Mariola 
(Alfafara/Bocairent); l’alt, la torre/el castell, la font, el camí, l’assegador i la casa de Mariola (Bocairent); 
l’ombria de Mariola (Agres); la solana de Mariola (Muro); el mas de Vilaplana de Mariola, dels Capellans de 
Mariola i el mas Nou de Mariola, així com la carretera a les Casetes de Mariola i les Casetes de Mariola 
(Alcoi). Finalment, el castell de Banyeres de Mariola (Banyeres de Mariola) (CTV: 2009), (MTTMA: 2002). 
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Extensió geogràfica:  
Trobem el topònim Mariola al departament francés de l’Arieja (en occità Arièja, en francés Ariège) de la 

regió Migdia-Pirineus, com a font: Hont de Mariòla; també, el pic i l’estany de Mariola, a Lladorre (Pallars 
Sobirà); la roca Mariola, a Freixe, terme de Soriguera (Pallars Sobirà); el pic, l’estany i la collada de Mariolo, a 
Cabdella (Pallars Jussà); la Mariola, partida/barri de la ciutat Lleida (Segrià); el secanet de la Mariola, partida 
d’Alzira (Ribera Alta); la Mariola, muntanya i partida de Llíber (Marina Alta), a més dels ja esmentats com a 
genèrics derivats de la nostra serra de Mariola (CTV: 2009), (ATC: 2003, p. 3), (OnCat, vol. 5, p. 200), (NCat: 
2009), (GVA, DVP: 1991, p. 27-28). 

 
Observacions 

La serra de Mariola fou declarada parc natural pel Decret 3/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià 
(DOCV núm. 4167, de 14-01-2002). Es localitza en l’extrem nord-oriental del sistema Bètic de la península 
Ibèrica, al País Valencià, i presenta una alineació general SO-NE. S’ha format a partir dels materials 
sedimentaris que es dipositaren durant milions d’anys en el fons marí. A finals de l’època del cretaci superior 
(66 milions d’anys, aprox.) començaren a plegar-se els sediments, i al començament del paleocé s’inicià 
l’orogènia alpina, la fase més intensa de la qual correspon en la comarca al miocé mitjà. Amb els moviments 
alpins emergí la part més elevada del plegament, i s’inicià el procés d’erosió i transport de materials des de les 
zones més elevades que es dipositaren en els sinclinals que rodejaven el plegament (Isurus: 2007, p. 47), cosa 
que afegida als posteriors processos d’erosió conformaren, si fa no fa, el massís. Els punts més elevats del qual 
són: el Montcabrer (1.390 m),  les Penyes Monteses (1.354 m), l’alt de la Reja (1.127 m), l’Eixarc (1.093 m), el 
Portí (1.087 m), l’alt de Mariola (1.070 m), etc. (MGEMARIOLA: 2009). A més, cal destacar que l’aigua és 
una de les grans riqueses naturals de la serra ja que pertot arreu sovintegen fonts i brolladors que donen lloc a 
tres rius importants: el Vinalopó, l’Alcoi i el Clariano. (HNPC: 1992, vol. 16, p.340). 

 
Cal remarcar que arran de la petita edat del gel que es produí des de l’últim terç del s. XVI  fins a la segona 

meitat del XIX , s’originà la construcció dels pous de neu, caves o neveres per abastir un productiu comerç de la 
neu. Entre les més significatives que encara hi resten són la cava Gran o Arquejada (Ø 14.9 m), cava del Buitre 
(Ø 8.2 m), cava de l’Habitació o d’Aznar (Ø 7 m), cava d’En Miquel (Ø 14.5 m), cava de sant Blai (Ø 7.7 m), 
les neveres de la Serreta de la Neu, pou de neu del Taulellet (Ø 10 m)... (Boira – Tormo: 2009). 

 
La fauna manté encara uns nivells de diversitat i importància remarcables. Dels molts insectes que poblen la 

serra, destaquen les palometes de l'aristolòquia, especialment la Zerynthia cantereri, en perill d'extinció, però la 
fauna més comuna està representada pels petits mamífers: el conill, la rata cellarda, el ratolí de bosc, el 
ratpenat, la musaranya, l’eriçó... o aus petites i mitjanes com la perdiu, el pinsà, el verderol, el totestiu, el 
gafarró, el tudó, el pit-roig o reiet, el rossinyol, l'abellerol, la blanca, etc. De rèptils hi trobem: la sargantana, el 
fardatxo, el dragó, la serp d'aigua, la serp pardalera i el sacre, i d’amfibis: la granota i el granotet. Quant als 
animals dels llocs més alts de la cadena tròfica trobem mamífers, com la rabosa, la mostela, la geneta..., i 
rapinyaires (diürns i nocturns) com l'àguila daurada, l'àguila cuabarrada, el falcó, l'esparver, l'astor, el duc, el 
mussol banyut, el gamarús, el mussol, l'òbila, el xot... Finalment, cal esmentar per la seua abundància el porc 
senglar (AJA: 2012), així com el voltor comú, recentment reintroduït. 

 
 La vegetació és típicament mediterrània, definida per la quantitat de pluja anual rebuda (entre 500 i 700 

mm de precipitació) i la diferència altitudinal (més de 1000 metres entre la plana de Muro i el cim del 
Montcabrer). Es caracteritza pel predomini del carrascar, tot i que a les ombries apareix el bosc mixt caducifoli: 
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teixos, aurons, freixes, corners, cirerers de pastor i moixeres, i als barrancs septentrionals i de ponent (en 
aflorament margosos) rouredes de galer que conviuen amb alberedes i salzedes. Malauradament els fragments 
de bosc original són escassos, els quals per l’acció antròpica han estat substituïts, majoritàriament, per 
coscollars (coscolla, ginebre, espí negre i aladern) o per bardisses dominades per rosers i espinals. Actualment, 
els matollars són les formacions amb més extensió a la serra, (timons, argelagues, estepes, setges, espígol, 
romer, sàlvia, sajolida, pebrella, etc.) juntament amb els pasturatges (fenàs, lletsó), a l’ombra dels pinars o 
descoberts de pins, on també hi apareixen diverses plantes bulboses (orquídies, narcisos, tulipes, gladiols o 
lliris). D’altra banda, des del punt de vista onomàstic, s’aprecia la particularitat de tres espècies vegetals que 
contenen els epítets mariolense, mariolensis en el seu nom científic: Centaurea mariolensis Rouy in Bull. Soc. 
Bot. Fr. 29: 110 (1882), Salvia blancoana Webb. & Heldr. App. Cat. Pl. Hispan.: nº 308 (1850) subsp. 
mariolensis Figuerola in Anales Jard. Bot. Madrid (42)2: 538 (1986) i Helianthemum x mariolense Pau in 
Anales Soc. Esp. Hist, Nat. 27: 420 (1898) [H. croceum subsp. cavanillesianum x H. violaceum] (Serra: 2007).  

 
Pel que fa a la serra de Mariola com a font d’inspiració literària, destaquen algunes obres, com ara el poema 

Moncabrer, dins el poemari Tendrors (1908), de Josep Carbonell Botella; la Cançó de Mariola (1947), de Joan 
Valls i Jordà; L’encant de Mariola (1930), El ramat de Goriet (1950), Lina Morell. Un cas apasionant, (1964), 
La nostra serra de Mariola i la seva llegenda bimil·lenària (1970), i Tres historias solariegas de las montañas 
de Alcoy (1975), de Jordi Valor i Serra; també en algunes Rondalles Valencianes (1984-1985) d’Enric Valor, 
com ara Abella, L’albarder de Cocentaina, El gegant del romaní, El gegant del sol i Esclafamuntanyes. Més 
modernament, en format de conte infantil trobem El misteri del Montcabrer (1997), Troglo i la vall de la 
fantasia (2001), Els voltors del Preventori (2002) i Mariola (2005), de Jordi Raül Verdú, així com la col·lecció 
de contes infantils Des de la Mariola (2009-2010), d’Ignasi Reig Ferre (Brotons: 2007, p. 92), (Domènech: 
2007, p. 82). 

 
Com a font d’inspiració musical, cal esmentar primer que res la cançó tradicional Serra de Mariola que ha 

estat motiu de diverses adaptacions. D’altres composicions musicals que evoquen la Mariola són: la simfonia 
per a banda Mariola (1915) i el pasdoble Aromas de Mariola (sense data), de José Carbonell García, i En los 
pinares de Mariola (1916), de Gonzalo Blanes Colomer. També la Suite de siete tonos (1984) de Javier Darias 
conté referències directes a la Mariola (Ferrando: 2007, p. 116). 

 
Finalment, Mariola també ha sigut un model d’inspiració per als creadors plàstics, especialment a partir de 

les darreries del s. XIX , i primeries del XX, amb F. Cabrera Cantó com a màxim exponent, en què el paisatge o el 
quadre de costums de caire local i típic, es convertí en un dels gèneres artístics més sol·licitats per la burgesia. 
Així, es reflectix en les seues obres Forn de calç (1902), Paisatge de Mariola (sense data), Paisatge amb boira 
(1926?), i en la del seu deixeble J. Mataix Monllor, que obté en 1901 un premi en una exposició per un 
paisatge de la serra de Mariola. Allunyant-se de l’estètica de Cabrera, Miquel Abad Miró contempla i retrata 
este paisatge des de sa casa a les faldes de Serelles (Mestre: 2007, p. 87-88). 
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AMA, PN, PM: 1447. AMA, protocol notarial de Pere Martí (1447 – 1448), signatura 494. 
AMA, PN, PM: 1322. AMA, protocol notarial de Pere Miró (1322 –1329), signatura 482. 
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