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Resum: Gràcies al coneixement del terreny i de la tradició oral es revisa la polèmica toponímia an-
tiga de Vilajoiosa i voltants que apareix en documents medievals i moderns. També s’aclareixen els 
noms de lloc citats en documens antics. 
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Resumen: Gracias al conocimiento del terreno y de la tradición oral se revisa la polémica toponimia 
antigua de Villajoyosa y alrededores que aparece en documentos medievales y modernos. También 
se aclaran los nombres de lugar citados en documentos antiguos.
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Els historiadors han trobat problemes a l’hora d’interpretar o ubicar alguns topònims antics 
per falta d’estudis locals. Ací aporte una revisió crítica de la toponímia històrica de l’extrem 
meridional de la comarca, basada en documents de diferents arxius, en el coneixement 
de la naturalesa del terreny i en les fonts rals actuals més fiables. Una regió que es troba 
molt mal recollida en els mapes en ús, però que es descriu en documents antics a causa 
del seu valor estratègic. Aporte transcripcions i traduccions revisades (en cursiva) dels 
documents principals.

 1. Primers documents

 El Tractat de Caçola –del 20-3-1179, a l’actual Cazola, a Ariza (Sòria)– entre Alfons II 
d’Aragó i Alfonso VIII de Castella, delimitava les àrees d’influència de catalans i castellans: 

[…] concedit […] Exativam […], et Biar […] et tota terram heremam et populatam que est a 
portu qui est ultra Biar […]; et Deniam, et totum regnum Denie cum omnibus suis pertinenciis 
heremis et populatis sicut tendit et ducit portus usque ad mare et vadit usque Calp […]       (Ar-
xiu Virtual Jaume I, document 570)

[…] concedim […] Xàtiva […] i Biar […] i tota terra erma i poblada que estiga situada 
més cap enllà del port de Biar […], i Dénia i tot el Regne de Dénia amb totes les seues 
pertinències ermes i poblades des del citat port fins la mar i que arriba fins a Calp […]

 El destí de la nostra comarca no quedava clar. Cal suposar que la Marina Baixa 
pertanyia al regne taifa de Dénia (Francisco Franco, com. pers.), però podria interpretar-
se també que tota la costa al sud de Calp hauria de ser castellana. Per això l’interés de 
Jaume I en el Tractat d’Almisra, signat el 26-3-1244 amb el seu futur gendre i futur rei de 
Castella, Alfonso X el Sabio, a especificar les poblacions que corresponen a cada regne, 
com va quedar registrat en almenys aquests tres documents:

Tractat d’Almisra

Quod rex Iacobus predictus per se et suos successores laudat, concedit atque diffinit 
predicto infanti domino Alfonso et suis succesoribus in perpetuum castrum et villam de Ala-
cant cum omnibus suis terminis et Aquas cum omnibus suis terminis et Busot cum omnibus 
suis terminis, secundum quod terra vadit et ext ad portum de Biar et castrum et villam de 
Millena cum omnibus suis terminis et omnia alia que sunt ultra terminum de Biar, sicut vadunt 
ad portum de Biar inter terminum de Biar et terminum de Milena et versum partem Murcie et 
Castelle, salvo utrique ipsorum termino suo ab integro, et omnia alia sicut vadunt inter termi-
num de Almiçran et de Bogarra, salvo utrique istorum termino suo ab integro et sicut vadunt 
versus principium serre de la Rua, quod est super Ayora, prout aque vertunt de dicta serra de 
la Rua ex parte Castelle et sicut dicta serra de la Rua est ubi cadit Cabriel in Xucarum.

Similiter infans dominus Alfonsus primogenitus domini Ferdinandi illustris regis Caste-
lle laudat, concedit atque diffinit per se et omnes suos successores iam dicto Iacobo regi Ara-
gonum et suis successoribus in perpetuum castrum de Caztalla cum omnibus suis terminis 
et castrum de Biar cum omnis suis terminis et castrum de Almizra cum omnibus suis terminis 
et omnia que sunt ultra dicta castra de Alacant, de Auguas et de Busot, salvis omnibus ab 
integro utrique istorum castrorum suis terminis, ut superius est expressum, et omnia que sunt 
infra portum de Biar versum Xativam, Deniam et versus aliam terram regni Valencie et omnia 
alia sicut vadunt infra terminos superius assignatos citra prout aque vertunt ex parte Valencie. 
Hec tamen divisio procedit usque in Xucarum, ubi Cabriel intrat in Xucarum et a Xucaro usque 
in Biar, prout dictum est superius.
(Arxiu Corona Aragó Jaume I, cartes en paper 127, reproduït a Huici i Cabanes [1976].)

Que el predit rei Jaume, per ell mateix i els seus successors, concedeix i divideix per 
a l’esmentat infant Don Alfonso i els seus successors perpètuament el castell i vila d’Alacant 
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amb tots els seus termes, i Aigües amb tots els seus termes, i Busot amb tots els seus termes, 
segons es va per terra i s’ix al port de Biar, i el castell i vila de Villena amb tots els seus ter-
mes, i tots els altres que estan situats més enllà del terme de Biar, així com es va del port de 
Biar entre els termes de Biar i Villena i cap a la part de Múrcia i Castella, excepte íntegrament 
aquests dos termes i tots els altres, així com es va entre el terme d’Almisra i el de Bugarra, 
excepte aquests dos termes íntegrament, i així com es va cap al començament de la serra 
de la Rufa, que està sobre Aiora, en tant que les aigües vessen de l’esmentada serra de la 
Rufa cap a la part de Castella, i així com aquesta serra de la Rufa està situada allà on mor el 
riu Cabriol en el Xúquer. 

 De manera semblant, l’infant Don Alfonso, primogènit de Don Fernando rei de 
Castella, concedeix i divideix, per ell mateix i tots els seus successors perpètuament, el caste-
ll de Castalla amb tots els seus termes, i el castell de Biar amb tots els seus termes, i el castell 
d’Almisra amb tots els seu termes, i tots els que estan situats després dels esmentats castells 
d’Alacant, d’Aigües i de Busot, excepte íntegrament aquests castells i els seus termes, com 
es diu més amunt, i tots els que estan situats més avall del port de Biar cap a Xàtiva, Dénia 
i l’altra terra del regne de València, i tots els altres així com es baixa dels termes esmentats 
més amunt cap ací, en tant que les aigües vessen a la part de València. També aquesta di-
visió procedeix fins al Xúquer, a on el Cabriol entra en el Xúquer i del Xúquer fins a Biar, tal 
com s’ha dit més amunt.
(Traducció recolzada en la castellana de Carreres [1908] que es troba en Castañer [2002].)

Llibre dels fets

Aquest fo lo partiment de les terres: que l’infant hagués Almansa, e Sarafull e el Riu de Cabri-
vol: e nós que haguéssem Castalla, e Biar, e Relleu, e Seixona, e Alarc, e Finestrat, e Torres, 
e Polop, e la Mola que es prop Dagues, e Altea, e tot ço que s’enserrava dins sos térmens.  (Soldevila 
[1982])

Aquest fou el repartiment de les terres: l’infant (Castella) tindria Almansa, Xarafull i el Riu 
Cabriol, i nós (Aragó) tindríem Castalla, Biar, Relleu, Xixona, Alarc, Finestrat, Torres, Polop, 
la Mola que hi ha a prop d’Aigües i Altea, i tot el que tanquen dins dels seus límits.

Furs de València (1261)

[…] e axi com hix a Xerelli, e a la serra de la Rua: e feneix a Cabriol, e al terme de Gara-
moixen, e a la font de la Figuera: e com ix a Burriaharon, e de allí a Almizra e al port de Biar, 
que partex terme ab Billena; e axí com va la serra de Biar entrò en la Mola e entrò en la mar, 
que partex ab Bosot e ab Aygües. (Colón i García [1970])

[…] i segueix per Xirell i per la serra de la Rufa; i va des del Cabriol fins al terme de Gar-
moixent i la Font de la Figuera; i segueix per Burjafaro, i d’allí per Almisra i pel port de Biar, 
fitant amb el terme de Villena, i va per la serra de Biar fins a la Mola i fins la mar, fitant amb 
els termes de Busot i Aigües.

 Altres documents del segle XIII que aporten topònims són:

Donació del governador Abū Sa’īd a l’orde de Sant Jaume (28-9-1244)

… yo rey Zeyt Abuzeyt, nieto de Almiramamom, fago carta de vendicion e de firmidade por 
siempre mas a vos Don Pelay Perez, Maestre de la Orden de Caballeria de Santiago e a 
vuestra orden de suno de los mios castiellos que ay en Aragon, Tii, Orcheta e Torres, ven-
devolos… 
(Archivo Histórico Nacional, citat en García Gandía et al. [2002].)

[…] jo, el sayyid Abú Saïd (governador almohade del Xarq al-Andalus), nét de l’Emir al-Mumi-
nin (“Príncep dels Creients”, títol dels califes almohades del Marroc, en particular del primer 



SARRIÀ                   9

d’ells, Abd al-Mumin), faig carta de venda i de confirmació per sempre més a vós, Don Pelai 
Peres Correia, mestre de l’orde de cavalleria de Sant Jaume, i separe per al vostre orde els 
meus castells que hi ha a Aragó, Tii, Orxeta i Torres, i vos els venc […] 

Confirmació de la donació a l’orde de Sant Jaume per Jaume I (20-7-1257)

[…] donacionem quam Ceyt Abu Zeyt fecit vobis de castro de Urcheta et de castro de Torres 
[…] 
(Arxiu Virtual Jaume I, document 199.)

Tractat entre Jaume I i el rey de Tunis (1270) que autoritza el comerç amb:

[…]  Valencia, Cuyllera, Denia e altre calque loc nostre, de Sanos tro al loc qui es 
apellat Torres, e parteys terme ab Alacant […]   (Martínez Ortiz [1993]; la versió de 
Viquitexts diu ‘Galsos’ en lloc de ‘Sanos’)

[…]  València, Cullera, Dénia i altres llocs nostres, des de Salses fins al lloc anomenat Torres, que fita amb 
Alacant […]

Els treballs de lingüistes i historiadors han deixat molts dubtes sobre els noms de les 
localitats esmentats en aquests documents. Ara revise els topònims, per ordre alfabètic:

L’extrem sud de la marina: recuperació de la toponímia antiga

Figura 1, Frontera del tractat d’Almisra. Des del Riu Cabriol a Aigües, passant per Biar. Els punts 
foscos indiquen poblacions del Regne de València citades al document del tractat.
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Aigües és el plural d’aigua, nom escaient a un lloc ric en fonts, si bé es troba sovint 
escrit en grafies distorsionades (*Aques, *Agues, *Agnes, *Aygues, *Aybés, *Algues… ). 
La denominació Aguas de Busot (oficial des de 1916, per evitar la confusió amb el poble 
de Aguas, al terme de Loporzano, Osca) és artificial, castellana i falsa, perquè mai no hi ha 
hagut dependència del poble veí. També cal dir Balneari d’Aigües, no de Busot. 

Alarc és un antic hisn (fortificació musulmana aïllada) andalusí d’aquest nom, pròxim a la 
font de l’Arc, en l’actual terme de Benimantell a prop de Sella (Guichard 1982, Torró 1990, 
Coromines II, Doménech et al. 2007). Era una font kàrstica que quan eixia formava un doll 
espectacular en forma d’arc (Galiana 2001). Els andalusins conservaren el nom romànic 
en forma aglutinada al-Arc. Molts documents del segle XIII (Guichard 1982, López 2006) 
citen clarament el castell d’Arc o Alarc –inclosa la carta de poblament de Vilajoiosa, que 
parla de «Vall-Arc» (Payá 1987)–, generalment al costat del veí hisn de Sanxet (al cantó 
sudest del terme de Benimantell).

Almisra (o Almiçra o Almirra) és la localitat del tractat, al Camp de Mirra, dalt de la serra 
de Sant Cristòfol, al nord del pla de Biar (Guichard 1982, Ferrándiz 1994). La seua etimo-
logia àrab no està clara i podria ser la mateixa que la d’altres topònims semblants com ara 
Almiserà o Almàssera (Coromines V, Francisco Franco com. pers.). 

Altea en aquest moment és l’actual Altea la Vella, a la vora esquerra del Riu de l’Algar 
(Coromines II). 

Bugarra (o Bogarra) és l’actual partida de Bogarra, situada a Cabdet o Caudete (Coro-
mines III). S’hi conserva una torre islàmica i devia ser una alqueria. Alguns autors l’han 
confós amb el Bugarra dels Serrans.

Burjafaro (o Borjaharon) és una muntanya en la frontera entre Almansa i la Font de la 
Figuera, que hui s’anomena la Sella (o la Silla), per la forma de sella de muntar, amb dos 
cims: el SW a 947 m (vora el corredor d’Almansa) i el NE a 1005 m (punt més alt del terme 
de la Font, fita actual amb Castella). Segons Franco (1995) vindria de l’àrab burj al-urum, 
‘torre de les fites’ (vegeu també Coromines III), una de les del sistema de vigilància anda-
lusí del corredor d’Almansa, restes hui conegudes com la Torre Alta (cim SW). A la Font 
anomenen partida de Bujafaró o Butxafaró el vessant nord de la Sella. A voltes s’escriu 
incorrectament com a *Bujarón o *Bujarrón (!) i en alguns textos es confon amb Bogarra. 
Lozano (1794) i Guinot (1995) donen referències addicionals sobre el topònim.

Busot, també escrit sovint amb grafies distorsionades (*Bosot, *Bussot, *Busoch), però la 
pronúncia tradicional clarament és u esse sonora o oberta (Coromines III). 

Garmoixent (o Carmoixent) era un hisn andalusí en l’actual terme de Moixent (Burns 1973), 
a prop de la fita amb la Font, pel Corral de Saus (Jesús Gimeno, com. pers.), que encara 
existeix i s’anomena el Castellonet, situat damunt d’una cova, com indica l’etimologia àrab: 
gar Moixén o ‘cova de Moixent’ (Algar també és al-gar, ‘la cova’). García Perales (2000) 
comenta que és la partida que travessa la carretera i on hi ha la Cova dels Porros (situada 
a uns 7 Km al W del poble), que podria derivar de Cova dels Moros (Coromines V). Terme 
extens i quasi desert, del qual es va segregar la Font de la Figuera el 1301 per carta de po-
blament i que incorporava també el sector occidental de l’actual terme d’Énguera (voltants de 
Navalon). Va estar en poder, com Orxeta, de frares castellans de l’orde de Sant Jaume.
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La Mola que hi ha «a prop d’Aigües» és una referència enigmàtica que diversos autors no 
han sabut identificar (Burns 1967, Guichard 1982, Coromines V, Bruguera 1999, Català 
Roca 2000, Hinojosa 2002, Villacañas 2003). Orts (1993) i Guinot (1995) van creure que 
seria el Cabeçó. Però, vista la documentació de l’amollonament d’Alacant del segle XVIII 
(Arxiu Municipal d’Alacant, armari 14, llibre 11) i el mapa de Gianbattista Antonelli del XVI 
(Museo Naval de Madrid) a on apareix el nom «Cantal de la Mola» (Galiana 2009), queda 
clar que és el que hui s’anomena el Cantal (486 m, fita la Vila-Orxeta). S’ha comprovat 
recentment que va disposar d’una talaia medieval (Sergio Llorens, com. pers.).

Orxeta era una població islàmica important, després va ser comenda de Sant Jaume. Apa-
reix amb grafies diverses que han dificultat la seua identificació (Miret 1918, Coromines VI): 
*Urcheta, *Orechita, *Orqueta.

Polop llavors inclouria els pobles que se’n van segregar més tard: Benidorm, l’Alfàs, una 
part d’Altea i la Nucia. Fitava per la costa amb Vilajoiosa. En alguns textos apareix escrit 
*Palop (vegeu Coromines VI). 

El port de Biar no és l’actual port de la carretera que passa per dins del poble, sinó el 
port de la Penya Rúbia, un collado a 4 Km al SW del poble, per un camí abandonat, que 
travessa la serra de la Penya Rúbia camí del caseriu de l’Arguenya, i que fa de fita triple 
entre Biar, Saix i Villena.

La Rufa «que está sobre Ayora» ha de ser el seguit de serres que van des del corredor 
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Fiigura 2. Jaume I per la Marina Baixa. Possible ruta traçada pel rei el 1274. Elaboració per l’autor.
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d’Almansa, passant per la Sella-Burjafaro i la vora occidental del massís del Caroig fins a 
Cofrents. El topònim Ruha o Rufa s’aplica hui (Ventura 1986) a una muntanya (885 m) del 
terme d’Almansa, 4 Km al NW del cim principal de la Sella, de forma que entre les dos hi 
ha el port d’Almansa (per a on passa l’autopista A-35). No recollit per Coromines. Ferrer 
(1990) recull un «port de Benifaro en la serra de la Rua». Poveda (2001) interpreta que la 
«Sierra de la Rua» és la Muela de Jalance, que s’estén justament des de la confluència 
Xúquer-Cabriol cap al sud. Aquest seguit de muntanyes ha rebut altres noms: «Solana de 
Ayora» entre els enguerins; o «la Canal» en les tres llegües que van del port d’Almansa al 
Peñón de los Machos de Bicorp (Cavanilles 1795). 

Tii (o Tiri) ha estat considerat per Orts (1972, 1991) equivalent a la ciutat de Tiris citada 
per Aviè, que segons altres historiadors és València. El nostre Tii ha de ser alguna de les 
alqueries que hi havia pels actuals termes d’Orxeta i Finestrat, o potser el hisn que hui es 
coneix com Castellet de la Vella (Galiana 2009).

Torres era una alqueria andalusina que hi havia a l’actual terme de Vilajoiosa, on es con-
serva el topònim del Torres (no les Torres). El nom deu derivar del monument funerari romà 
que hi ha: la torre de (Sant) Josep (Espinosa 2008). Burns (1973) recull les denominacions 
llatines Turris i Turribus. El tractat comercial amb el rei de Tunis indica clarament que Torres 
està situat a la costa. De fet, hi ha diverses restes andalusines en la partida del Torres.

Fins ara crec que ningú ha situat Jaume I –suposat creador de l’expressió «la Mola 
a prop d’Aigües»– en la Marina Baixa. Tanmateix, hi ha dos documents de la seua Can-
celleria datats a Orxeta l’11 de gener de 1274 (Martínez Ortiz 1993). A més, l’Itinerari de 
Jaume I recollit per Miret (1918) aporta que el rei era a Dénia el 8 de gener i a Elx el 13, 
passant per Calp i Orxeta. El seguici de Jaume I devia passar des d’Orxeta fins a Aigües 
pel barranc de la Mola, frontera de les terres conquistades i pas clau entre les muntanyes. 
La ruta de Jaume I per la Marina Baixa podria haver sigut la següent: Castellet de Calp, 
Collado d’Altea, la Galera, Altea la Vella, Polop, Lliriet, Finestrat, Orxeta i la Mola. 

S’ha suggerit la presència personal de Jaume I a la Torre de les Maçanes, amb 
motiu de posar un molló del regne a la Serratella (Castanyer 2002). A la fita Relleu-Aigües 
hi ha tradició que hi havia un altre molló del regne, a la penya que es coneixia com el 
Cantal de l’Espino (vegeu més avant). Tots dos es van poder posar durant el setge de Biar 
(setembre 1244 a febrer 1245). És perfectament lògic el marcat de la frontera d’Almisra 
en aquests dos punts (vegeu il·lustració), que són els extrems dels dos entrants que fa la 
frontera (pràcticament recta en la resta del seu traçat). 

 2. Fundació de Vilajoiosa

Durant la conquesta les poblacions o fortificacions militars de què tenim informació a 
l’extrem sud de la comarca (actuals termes de Relleu, Finestrat, Orxeta i Vilajoiosa) eren, 
segons els documents: Relleu (poble i castell), Cabeçó, la Mola, Orxeta (poble i castell), 
Tii, Finestrat, Serra, Encoms, Cota, Benienzo, Almiserà i Torres. 

Hi ha coneixement arqueològic (García Gandía et al. 2002, García Gandía 2007) de 
les fortificacions andalusines del Castellet del Moro (Orxeta, al peu de la Serra d’Orxeta), 
el castell de Finestrat (cim de l’actual nucli urbà), el Castellet de la Vella (fita Sella-Or-
xeta-Finestrat, al cim de l’Alt del Realet) i també del Castell de Relleu (Senabre 2009). 
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A més a més, Senabre (2009) situa el hisn de Cabeçó, esmentat al testament de Bernat de 
Sarrià de 1321 (Orts 1998), al SE de la serra homònima, a prop d’Aigües.

L’alqueria d’Almiserà s’ha trobat (García Gandía et al. 2004) en la partida homòni-
ma de la Vila (és incorrecta la forma *Almisserà) pròxima al terme de Finestrat. Encara no 
s’ha trobat l’alqueria de Torres, esmentada més amunt. Cota i Benienzo corresponen a 
partides de Finestrat (Galiana 2009) i Almiserà i Torres a partides de la Vila (Galiana 2008). 
Quant a Serra (o Serra de Finestrat), alguns historiadors (Orts 1991, García Gandía 2007), 
han suggerit que seria el mateix Finestrat. Tanmateix, en molts documents es citen sepa-
radament, com en l’exemple següent:

de castro de la Serra de Finestrat et loco de Finestrat…  (document 1377 en López Rodríguez [2006])

Opine, com Guichard (1982), que són llocs diferents. Si és clar que Finestrat era 
dalt del poble (punt conegut com «el castell», actual ermita del Crist del Remei), faltaria 
trobar un castell de Serra a prop, possiblement al Puigcampana, que és la serra que té un 
«finestrat» o portell (Orts 1991). Podria ser «la Torre de Finestrat» (García García 2007) 
a uns 300 m a l’est del castell o restes per estudiar de la partida de l’Alqueria, al peu del 
mateix Puigcampana i a 1 Km al NE del castell. Aquest últim lloc apareix al mapa del terme 
de Vilajoiosa de 1786 (arxivat al Centro Geográfico del Ejército de Tierra, Madrid) amb el 
nom d’alqueria d’Encoms. L’alqueria d’Encoms es cita en la carta de poblament de Vila-
joiosa, però deu ser per error, ja que és una altra, la de Benienzo, la que hi ha tocant a la 
fita amb la Vila, uns 2 Km al sud del poble, a la dreta del riu de Torres o Anxero –error ja 
esmenat al Madoz (1849) en l’entrada «Villajoyosa». Encoms no sembla nom àrab, sinó 
català (etimologia desconeguda), que potser va substituir el Serra inicial. 

Els historiadors han confós en ocasions, d’una banda, Serra (de Finestrat) i Torres 
en la Marina Baixa i, d’altra banda, Serra i Torres-Torres a l’interior de Sagunt. 

L’extrem sud de la marina: recuperació de la toponímia antiga

Figura 3.Algunes fites al segleXIII. Fites del terme de Vilajoiosa en traç continu. Elaboració per 
l’autor
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En la carta de poblament de la Vila de Vilajoiosa (Orts 1972, Payá 1987) apareix 
una delimitació molt concreta. Lògica, perquè la regió encara es disputava amb Castella i, 
de fet, es segregava de la comenda d’Orxeta, en poder de l’orde de Sant Jaume, cosa que 
va comportar un plet molt llarg entre l’orde i els reis d’Aragó (Sainz de la Maza 1980). La 
carta, donada per Bernat de Sarrià el 1300, diu:

Volem, loam, é atorgam que sia terme appellat del dit Loch de Villajoyosa així com parteix ab 
lo terme de Aygues, so es a saber del Alcantarella [la Cantarella] tro la mar, é del Alcantarella 
així com es la senda davall la Mola tro al departiment del Cocó, segons que les fites hi son 
possades per Hernan [Arnau] de Mataró, é dels Alibs [alarifs] dels Moros, é així com vexa 
[vessa] aygua ves mar la Montanya que es sobre la torre de Orcheta, é com departeix terme 
de Finestrad ab la Alqueria de Encoms tro al terme del Alfas de Polop, é així com departeix 
terme lo dit Alfas de Polop ab Torres tro a la mar […]  (Amb aclariments i puntuació de l’autor, 
basat en Payá [1987].)

Crec que la descripció és exacta i coincideix bàsicament amb les fites actuals. El 
que més confusió ha creat és l’Alfàs de Polop, pres com un error anacrònic per l’actual 
Alfàs del Pi (Orts 1972); tanmateix, estic segur que fa referència a l’actual partida de l’Alfàs 
en terme de Finestrat, entre la Vall de Finestrat i la Cala (partida que el 1300 era, com tot 
Benidorm, de Polop). Després de tot, alfàs (àrab al-fahs) significa simplement ‘el (camp de 
cultiu de) secà’ (Josep Torró, com. pers., matisant l’opinió de Coromines que signifique ‘el 
camp’). Potser l’Alfàs (de Polop) era tot el tros de secà del terme antic de Polop.

La Cantarella (o Alcantarella) és hui una partida dividida entre Orxeta i Aigües. 
També és el nom d’un tossal al costat de la Mola, amb el qual pràcticament es pot identi-
ficar (Galiana 2009). El Cocó és l’actual partida vilera de l’Alcocó. Cap dels dos noms són 
d’origen àrab, però porten aglutinat l’article àrab.

Vilajoiosa es cita per primera vegada, però, el 1296 (4 anys abans de la fundació i 
en la forma abreujada Vilajosa) en la delimitació del terme d’Alacant, que recorre de nou 
la frontera entre Aigües i la Vila (text de 1609 tret de l’AMA, armari 1, llibre 17, pàg. 119-
120): 

Estos son los términos de la villa de Alicante. Primeramente en la partida de Vilajosa a la mar 
diez millas al Carrisalejo pegado a la mar, y del Carrisal a la muela y de la muela al cantal del 
spino al cabo del barranco de lalCantarola, y del cantal del spino a cabeçonsuelo a la penya 
foradada de Cabeçon y [del] cabeçonsuelo al vergeret, y del Vergeret a los guardos viejos, 
y de los guardos viejos a monnegro, y de monnegro a lalcubilla i de lalcubilla al ventoso 
sube barranco arriba del majmon, y del majmon a las vertientes de la sierra fasta la sierra, y 
de la sierra todas las vertientes de la solana de la sierra al almadrava, y del almadrava a la 
Carraschiella, y de la Carraschiella al derramador de boniomar, y del derramador a la forca 
de Novelda, y de la forca de Novelda al alfagar ramblajugo a do se ajuntan los Rios de Aspe 
y de Novelda y de monforte, ay [=ahí] se ajuntan los terminos y los terminos de la quasjada 
de Nogala, y de quajada de Nogala a la mata de Marti Sancho a los Cavaleros, dos bancales 
ensima la torrosilla, y de la torrosilla a la sierra de Sancho con las vertientes todas alderredor 
de la sierra Sancho al portichuelo de ante elche y Alicante, y del portichuelo a la mar diez 
millas a la mar.

Començant per Vilajoiosa, a unes 10 milles per la costa, des del Carritxal (o un altre aigua-
moll) a la Mola, de la Mola al Cantal de l’Espino en el començament del Barranc de la Can-
tarella, a la Penya Foradada del Cabeçó, al Vergeret, a les Guardes Velles, a Montnegre, 
a l’Escobella, al Ventós, barranc amunt al cim del Maigmó i d’allí per la carena de la Serra 
de l’Almadrava (=Solana del Cid) a la Serreta Llarga, al Tossal de la Forca de Novelda, a la 
Rambla, a on s’enjunten els rius d’Asp, Novelda i Montfort, a les Llomes de la Canyada 
(pel Rebolledo), a la Mata de Martí Sancho (?), als Cavallons (?) dos bancals damunt 
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de la Torrosella (?), a la Torrosella, a la Serra del Sanxo (al nord de Torrellano), al portitxol 
entre Elx i Alacant (collado en la Serra dels Colmenars) i del portitxol a la mar, a 10 milles 
d’Alacant per la mar.

Aquesta delimitació ha sigut publicada per Del Estal en diverses obres (1977, 1990). 
També l’he trobada, amb lleus diferències, en un document de 1761 del plet d’Alacant amb 
la Vila (Arxiu del Regne de València, EC 1760 Vilajoiosa, f. 223). Té inconsistències que la 
fan sospitosa de manipulació (Guinot 1995), com que s’anomene «Guardes Velles» a una 
obra que devia ser llavors nova. Potser el text va ser retocat interessadament pels alacan-
tins del segle XVI (Dueñas 1997, Azuar 1997). 

Aquesta delimitació d’Alacant mereix algunes consideracions. En primer lloc, el 
Carritxal és hui una partida dividida entre la Vila i el Campello, a la gola del barranc 
de la Cantarella (o del Carritxal; amb altres noms en diferents segments), que al mapa 
d’Antonelli és denominat «Carrichalet», i que deu significar ‘lloc ple de càrritx’, sinònim 
de carrís o canyís (topònim no recollit per Coromines). Però, podria ser que la intenció de 
l’autor del text fóra referir-se a un altre carrissal o aiguamoll litoral, com el de la gola del riu 
d’Aigües o el de la Cala del Perxer (Galiana 2009). Aquesta era la interpretació que feien 
els vilers del segle XVIII.

Els topònims Mola i Cantarella es troben mal escrits. El Cantal de l’Espino era una 
penya a la fita actual Relleu-Aigües vora el camí, esmentada repetidament a l’amollonament 
d’Alacant de 1772, però hui desapareguda (desfeta en unes obres de la carretera), i obli-
dada en la tradició oral.

El document cita el Cabeçó i el Cabeçonet (tossal de 623 m, al sud del Cabeçó, fora 
del perímetre del terme general d’Alacant), però s’iguala erròniament el Cabeçonet al cim 
més alt del Cabeçó. La Penya Foradada del Cabeçó és un forat que s’observa en la roca 
damunt de la cova de Canelobre, al crestall de la Foradada. La línia Cantal de l’Espino-cim 
del Cabeçó-Penya Foradada delimita perfectament pel nord les terres depenents tradi-

L’extrem sud de la marina: recuperació de la toponímia antiga

Figura 4. La Mola i la Cantarella. Vista des dels Racons d’Aigües. Foto del autor. 1.- El Cantal de 
la Mola. 2.-Alt de la Cantarella. 3.- Alt de Làsero. 4.- El Cantalet. 5.- Alt de Madronyal. 
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cionalment d’Aigües (el terme actual, la partida de Baranyes i l’enclavament de Cabeçó 
que conserva Alacant). I seguint el crestall de la Foradada en línia recta es va al caseriu 
del Vergeret (en l’enclavament de Montnegre, terme d’Alacant), fita actual d’Alacant amb 
Busot i Xixona. (El sector nord del terme actual de Busot –la Foia de Cabeçó– quedaria 
llavors per a Xixona; Xixona i Busot s’han barallat per fites durant segles.) La venta del Pla 
de les Guardes o Guardes Velles o Venta Guardeta (Galiana Carbonell 2007) i el tossal de 
Montnegre també estan alineats en la fita entre Xixona i Alacant.

Quant a Cabeçó, cal dir que és un topònim antic d’origen castellà (Cabezón), cosa 
que el fa únic a la Marina Baixa (Coromines no dóna cap etimologia). L’origen castellà és 
clar tant per derivar de cabezo (tossal n’és el terme català equivalent) com per tractar-se 
d’un augmentatiu (la terminació catalana –ó indica diminutiu). Potser es tracta d’un nom 
donat pels primers conquistadors castellans d’Alacant (orde de Sant Jaume). Els mariners 
l’anomenen «Muntanya de l’Home» (Sempere 2000).

3. Plet de la Vila amb Alacant

Després dels decrets de Nova Planta la classe dirigent de la ciutat d’Alacant va 
començar a reclamar propietats en les fites amb els pobles veïns, per tal de rectificar 
suposats abusos. El 1757-1758 es va emprendre un amollonament del terme gene-
ral d’Alacant, que va ser continuat entre 1772 i 1775 (Dueñas 1997, Arxiu Municipal 

Figura 5.- Les reixes des de la mar. Vista des d’Alacant. Font: pòster turístic de l’Ajuntament del 
Campello. 1.- Ponoig. 2.- Puig Campana. 3.- Torre del Riu d’Aigües. 4.- Les Reixes. 5.- Punta del 
Perxer. 5.- Carritxal
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d’Alacant, armari 14). Dueñas (1997) no dóna informació sobre el contenciós amb la Vila, 
que he consultat al llibre 11 del citat armari de l’AMA i al lligall Escrivanies de Cambra 1760 
de l’Arxiu del Regne de València (ARV) en València. Aquesta documentació és rica en 
topònims i delimitacions; Orts (1972) ja va fer un breu resum dels topònims que aportava 
el lligall de l’ARV.

En el plet que s’obri amb aquesta fitació, la Vila va perdre un sector en benefici 
d’Alacant: partides del Volador, Foietes d’Úrios, Racó del Caragol, Foia de Baeza, Racó 
del Pixador, la Torrosella, l’Alt de les Reixes, la Punta del Perxer, la Cala de Peresot i part 
del Carritxal: totes les terres a ponent del Barranc del Carritxal-la Cantarella. Hui en dia 
és més conegut aquest sector, en particular la franja costanera, pel nom de Venta Lanuza 
(per un hostal del camí reial Alacant-la Vila que s’hi va construir amb posterioritat als fets). 
El 1899 van passar al nou terme del Campello, segregat del d’Alacant (Dueñas 1997), junt 
amb Aigües Baixes i Baranyes.

L’extrem sud de la marina: recuperació de la toponímia antiga

Figura 6. Mapa toponímic de la zona. Les creutes indiquen la quadrícula UTM d’1 Km. Elabora-
ció per l’autor



18 SARRIÀ  Revista d´investigació i assaig de la Marina Baixa  (nova época)

Els vilers defensaven la fita amb Alacant procedent d’Almisra, basant-se en els següents 
arguments.

1) La Vila fita al sud amb Aigües, segons diuen tots els documents antics; Aigües arriba fins 
a la mar, comprenent la gola del riu d’Aigües, tota la conca d’aquest riu (inclosa la partida 
d’Aigües Baixes als dos costats del riu) i la torre de guaita del Riu d’Aigües (a l’Alt de les 
Reixes).

2) Tots els propietaris de les partides en disputa són de la Vila (situació que s’ha prolon-
gat fins al segle XX) i han pagat impostos a la Vila i delmes al bisbe de València (no al 
d’Oriola).

3) Els d’Alacant no coneixen els topònims de la zona en disputa (situació que s’ha prolon-
gat fins a l’actualitat), si bé els d’Aigües a voltes tenen noms alternatius. Així, per exemple, 
a la Vila el paratge del Carritxal no s’ha conegut mai per *Carrisal, *Carrizalet ni *Carriza-
lejo (noms aportats per Alacant).

4) Elaboració d’un mapa molt detallat del terme de Vilajoiosa i voltants, datat el 1786 
(abans esmentat), on es situen totes les fites i fins i tot les finques de cada propietari.

Aquest mapa és molt clar i engloba les conques dels barrancs del Pixador i d’Úrios en 
el terme de la Vila. Del Estal (1983, 1984, 1989) va publicar la troballa del mapa (sense 
citar-ne la font) i el va reproduir, amb unes transcripcions plenes d’errors i mapes auxiliars 
deficients, esmenats en part per Azuar (1997). Comente a continuació els topònims de la 
fita que proposava la Vila.

· Alto de las Rexas. És l’Alt de les Reixes (del Estal va transcriure de las texas). Té 
dos cims: el SW a 199 m (anomenat pels mariners «Alt de les Ratlles») i el NE a 188 
m (les Reixes, pròpiament). És el segon cim el que servia de fita amb Alacant.
· La Torrosella. Nom hui desconegut, ruïnes d’una torreta de planta quadrada des-
crites en l’AMA, potser d’època andalusí, de vigilància de la costa, ubicada per l’altet 
a on hi ha ara la urbanització El Poblet.
· Alto Coll dels Estornells. L’Alt dels Estornells es troba a la vora W del Racó del 
Pixador. El coll és entre aquest alt i el següent.
· Alto de la Guarda. Nom hui desconegut, que suggereix un punt estratègic; de fet 
té bones vistes i es troba vora una cruïlla de sendes. És el tossal (300 m) que hi ha 
entre la Foia de les Canyades i l’Alt de la Dama, just a l’interior del Racó del Pixador. 
També considerat al segle XVIII part de la muntanya anomenada la Moratella Llarga 
(vora E del Racó del Pixador). 
· Alto dels Porchets de Arnau. Nom hui desconegut, se’l coneix com l’Alt del Figue-
ral (415 m) i ve sovint als mapes actuals amb el nom erroni de Lomas de Verdú. Al 
vessant SE naix el barranc d’Úrios, que en algunes ocasions s’ha denominat ba-
rranc dels Porxets, deformat en alguns documents a *Porcha (Coello 1859, Figueras 
1914) o *Percha (Morell 1866). Hi ha un antic Corral d’Arnau a la Foia d’Úrios. En 
algunes declaracions del plet el nom de Porxets d’Arnau s’aplica al collado entre 
la Foia d’Úrios i la de les Canyades, a on hi ha unes balmes que podrien semblar 
porxes.
· Alto del Blanquinar. El seu cim més alt (452 m) és anomenat hui en Aigües «el 
Picatxo» (castellanisme recent). El nom li ve d’unes roques calcàries de color blanc 
viu, a la falda de la muntanya que toca el riu d’Aigües, hui dites les Penyetes 
Blanques (José Iborra, com. pers.). Anomenat per error el Castellet en mapes 
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actuals (hi ha una font del Castellet vora el riu, però més avall). La part vilera dels 
anomenats Blanquinars comprenia el Volador i la Foia d’Úrios; entre els caçadors 
vilers actuals l’Alt del Figueral ha acabat anomenant-se també «del Blanquinar» 
(incorrectament).
· Tosal del Medio. Hui encara anomenat Tossal d’Enmig (405 m), situat entre el 
Blanquinar i la Cantarella.
· Alto de la Coba Negra. La Cova Negra (segons del Estal, Cola negra) ha de ser 
l’actual Cova de Milhomes, a la falda meridional d’un tossal que a la documentació 
del plet s’anomena sovint Alt de la Cantarella (nom hui oblidat en la tradició oral). 
És el cim més alt (494 m) de la Serra de la Mola, uns 500 m al SW del Cantal de la 
Mola, i lloc d’un molló antic, que va ser fita triple d’Alacant, Orxeta i Vilajoiosa. 
· Cantal del Barranco de La Mola, letra S. Es tracta del Cantal de la Mola (486 m).

Mentrestant, els arguments d’Alacant, que van resultar decisius, eren els següents:

1) El document de delimitació d’Alacant de 1296 diu que la fita amb la Vila és pel 
«Carrisal o Carrisalejo» cap a la Cantarella, que suggereix el barranc del Carritxal.

2) En un amollonament anterior, de 1661 (del qual s’ha perdut la documentació ori-
ginal, però que es reprodueix en part el 1772), es fa referència a un «Carrizalet» en la fita 
entre Alacant i la Vila. El text és (certificat en pàg. 27 en AMA):

Primeramente por la partte de la villa de Villajoyosa se partte y divide el término general de la 
Ciudad de Alicante con el de la dicha villa diez Millas por denttro del Mar y por tierra empieza 
la divicion y partticion de dichos términos en la parttida dicha del Carrizalet, que estta a la ori-
lla del Mar enttre la Torre del Charco y la Cala de Peresott, en la boca del Barranco nombrado 
de la Canttamola [Cantarella], y por medio del suelo de dicho barranco se prosigue linea 
recta passando arriba hasta el lugar mas alto de la Sierra de la Mola [Alt de la Cantarella], 
en donde en todos tiempos ha esttado y esttá el Moxon que parte y divide dichos términos, 
si bien al presente esttá muy derruhido y no tiene otras limittaciones ni confrontaciones que 
las Montañas Reales […] 

Hui podem aportar més arguments a la discussió del plet, favorables a la Vila. Al-
guns mapes situen el límit entre les governacions d’Alcoi i d’Alacant al tram final del Riu 
d’Aigües (García Edo 2003), igual com també van fer Munyós pel 1568 (Chabás 1890) 
i Castelló pel 1783 (Codina 2000). El mapa més fiable i complet, el de Tomás López de 
Vargas de 1788, situa clarament la fita en una línia quasi recta entre el naixement del ba-
rranc de la Mola (la Cantarella) i la gola del riu d’Aigües, deixant dins del terme de la Vila 
a bona distància de la frontera el «Cabo Pensol», és a dir, la Punta del Perxer (Galiana 
2009). Alguns medievalistes han situat la gola del riu d’Aigües a la frontera d’Almisra, i no 
el Carritxal. La veritat és que el riu d’Aigües és una marca natural molt més impressionant 
que el barranc del Carritxal. Les Reixes també destaquen poderosament vistes des de la 
mar, amb un penya-segat de quasi 200 m d’altura. 

Les Ordinacions de la costa de 1693 assignaven al castell de la Vila la vigilància fins 
al Perxer. Cite el text original (Arxiu de la Casa d’Orduña, al Castell de Guadalest, còpia 
facilitada per Pasqual Almiñana), que he preferit a l’adaptat de Martí (1991):

Torre del Charco o de Chiraleix.-  […] Ha de haver també en dita torre altra descuberta, que 
té obligació de pagar dita vila de Vilajoyosa, la qual tindrà obligació de exir a descobrir devés 
ponent, fins encontrar-se ab la descuberta de la torre del riu de Aygües en la cala de Peresot. 
Y, pres lo segur, tornar a dar-lo a dita torre.
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A més a més, un document de 1754 diu que l’ajuntament viler va arrendar diferents 
trossos de secà de la seua propietat en la zona que després estaria en disputa. José Payá 
(com. pers.) en fa el resum següent: 

Pues el primero estaba en el tosal de enmedio (sic), lindante con los Blanquinars, en [=con] 
la Sopalma [=el Volador] y con senda de Aguas. Los demás son los que siguen, en cuya 
relación prescindimos de detalles de lindes: Foyetes de Urrios, lugar que se repite; Carrichal; 
Robelles «a la falda del monte de Orcheta»; Salomons; la Cala (lindante con Tierra de las 
Almas); Torres; Redonda de Llinares [=Carritxal]; Tosal de Damunt lorta [Damunt de l’Horta]; 
Barranco de la Canterella y Pantano de Baesa [=Pantanet de la Cantarella]; Rincón dels 
Blanquinars; Salmar [?]; Agua Soberana [Aigüeta Sobirana]… 

4. Conclusió

Si bé és perfectament natural que la toponímia, com tantes coses, evolucione, em 
sembla oportú recuperar la que procedeix d’una tradició de segles, en lloc de substituir-la 
per noms improvisats i erronis, així com traslladar-la als mapes oficials de la Generalitat 
Valenciana i dels ajuntaments implicats.
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