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1. Descripció del bloc 
 

En el bloc Toponímia alcoiana presentem l’estudi etimològic de la 
toponímia del terme municipal d’Alcoi, l’objectiu principal del qual és 
divulgar el patrimoni onomàstic valencià. 
 
Hem d’agrair, especialment, la col·laboració de Josep Lluís Santonja 
Cardona, Ricard Bañó Armiñana, Josep Tormo Colomina, Ramon Molina, 
Joaquim Enric Victoriano Laviña, Josep Maria Segura Martí, Matías Mas 
Gisbert, Indalecio Carbonell Pastor, Rafael Sebastià Alcaraz, Antonio 
Castelló Candela, Lluís Serra Laliga, Emili Casanova Herrero, Joan Anton 
Rabella Ribas i altres que s’indiquen en l’apartat d’agraïments de cada un 
dels articles. 

 
 

2. Metodologia 
 

Per tal d’homogeneïtzar la nostra anàlisi, classifiquem els topònims en dos 
categories. La primera comprén dos elements:  
 

• Elements físics (producte de l’acció de la natura): orografia i 
hidrografia. 

• Elements antròpics (producte de l’acció humana sobre el medi): 
nucli de població, urbanització, edificació, obra de fàbrica, 
partida, subpartida, indret, etc. 

 
Quant a la segona, la classifiquem tenim en compte:  
 
A) El camp semàntic:  

• Antropicònim: producte de l’acció humana sobre el medi. 
• Antropònim: noms, cognoms i malnoms. 
• Càrrecs, dignitats, títols, etc. (civils, eclesiàstics, militars o 

nobiliaris). 
• Fitònim: plantes. 
• Hidrònim: fonts, cursos d’aigua, etc. 
• Hodònim: vies de comunicació. 
• Orònim: relleu. 
• Hierònim: hagiònims i edificis religiosos.   
• Zoònim: animals. 
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B) La categoria gramatical adjectiu. 
C) La figura retòrica de metàfora i/o metonímia. 
D) Finalment, hi assignem un camp específic per a tots aquells topònims 

l’origen del qual és incert: altres. 
 

Per altra part, no fem servir l’article davant els topònims que mantenen el 
significat del seu nom comú o genèric: barranc de l’Abellar (hidrografia). 
Contràriament, l’emprem quan el genèric perd el seu significat com a nom 
comú (pseudogenèric) i el topònim globalment identifica una nova realitat: 
el Racó de St. Bonaventura (edificació), i també amb els topònims formats 
per un genèric o pseudogenèric sense determinant: la Mola (orografia), la 
Mota (edificació) o per un determinant amb el genèric elidit: el Potro 
(edificació).  
 
A més, escrivim en majúscula el determinant (simple o compost): alt del 
Troncal (orografia), mas de la Font de l’Olivereta (edificació); el 
pseudogenèric (per distingir-lo del nom comú): l’Assegador de Baix 
(edificació); els topònims formats per un genèric o pseudogenèric sense 
determinant: el Puig (orografia), les Llacunes (partida), i per un 
determinant amb el genèric elidit: el Fardatxo (edificació), Serelles 
(edificació). Òbviament, en posició inicial absoluta, s’escriuen en 
majúscula tant el genèric com l’article davant genèrics o pseudogenèrics. 

 
Pel que fa a l’ordenació alfabètica dels topònims, els compostos amb 
genèric i determinant, s’entren pel determinant, i després de coma es 
col·loca la resta: Galers, pla dels (orografia). Els pseudogenèrics més 
determinant i els formats només per genèric o pseudogenèric, s’entren per 
ells mateixos, i després de coma es posa l’article: Teular del Llonganisser, 
el (edificació); Serreta, la (orografia); Mota, la (edificació). 

 
Altrament, considerant la coherència normativa, prioritzem l’ús del 
registre estàndard de la varietat diatòpica del territori (abric de la 
Falaguera, i no Falguera), tot evitant col·loquialismes (penya Foradada, i 
no Foradà) i bandejant les formes que no es corresponen amb el codi 
lingüístic català (el mas del Safraner, i no del Safranero). No obstant això, 
conservem les formes manllevades més antigues (el Xorrador, i no el 
Brollador) i reconeixem la importància de les fonts documentals per poder 
restaurar la referència semàntica d’alguns topònims (barranc del Cint, i no 
Cinc). 
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3. Estructura de les fitxes toponímiques 

 
Hem elaborat una fitxa que arreplega sistemàticament les dades bàsiques 
que s’han de tenir en compte per a l’estudi de cada topònim. Així, la fitxa 
que en resulta conté els apartats següents: 

A) Presentació: 
– Agraïments. 
– Nom del topònim. 
– Categoria 1. 
– Categoria 2. 
– Partida municipal. 
– Coordenades UTM. 

B) Estudi: 
– Nota prèvia. [Si cal] 
– Descripció. 
– Situació. 
– Etimologia. 
– Origen de la denominació. 
– Documentació. 
– Genèrics derivats. [Si n’hi ha] 
– Extensió geogràfica. 
– Observacions: (per destacar particularitats pròpies del topò-

nim) 
- Altres denominacions. [Si n’hi ha] 
- Anàlisi fonètica. [Si cal] 
- Anàlisi de la grafia. [Si cal] 
- Anàlisi descriptiva: fauna, flora, geologia, orografia, 

història, societat, literatura, música, plàstica, religió, etc. 
[Si cal]  

- Consideració final. [Si cal] 

C) Dades consultades: 
– Fonts arxivístiques. 
– Bibliografia. 
– Àtles i nomenclàtors. 
– Plànols. 
– Internet. 

D) Imatge fotogràfica del topònim. 


