
ALCOI 

Biel) a un loch apellat Sayx, prés lo loch de Castalia», 
Cròn. de Pere el Cerimoniós, 381.24 (ed. Pagès, recor-
do que la de Bofarull hi posa loch del Coy). 

Biblgr.: LzVargas, c. 1774 (i, 63). Cavanilles des-
erai Alcoy extensament: el terme, la ciutat, agricultu-
ra i fabriques (il, 194), donant-ne vistes de la «hoya» 
(p. 190); i détails del «rio de Alcoy» en li, 144. No 
escaient a aquest llibre fer més, em limito a citar-ne 
uns pocs treballs destacats, i útils especialment per a 
la nomenclatura topogràfica: Josep Martí i Casanova, 
Guía del Forastero en Alcoy; la Topografía y la His-
toria de Alcoy ---, Alcoi 1864, 408 pp. 4.°, organitza-
da per aquell editor-Uibreter, en collaboració amb un 
grup d'escriptors, encapçalat per un docent G. Faus i 
Sanchis. Remigio Vicedo, Guia de Alcoy, Alcoi 1925, 
431 pp. Carme Llorca Vilapiana, Monografia de Al-
coy, en Estudios Geográficos xii (1951), 288-315. 

ETIM. Després de reflexionar-hi molts anys, amb 
escorcolls en totes direccions; encara que mai vaig po-
der creure en un origen romànic: ara ja no vacillo, i 
dono per segur que ve de l'àrab, no justament com a 
mot arabitzat, sino realment aràbic. Per més que el 
nom no figuri en geògrafs ni autors aràbics, la seva pre-
sència en la forma constant Alcoy, en una munió de 
cites des del moment de la Conquesta, i sempre amb 
Al-, ja n'és un fort i racional indici. 

I el que ens hi acaba d'induir és l'aparició d'un bon 
nombre de NLL valencians en -coi o -oi, tots els quais 
ens arriben en forma arábiga o arabitzada; i uns 
quants, els més semblants, reben una explicado prò-
piament arábiga. 

Jubalcoi (pron. gubalkçi), veïnat o llogaret subur-
bial d'Elx, i la partida que el rodeja, és a uns 5 k. 
OSO. de la ciutat, entre Altabix i el Pia de St. Josep 
(IGC 63' X 16'); avui té més de 400 hab., pron. gu-
balkçi; GGRV 911 (i nomencl. IGE, 1950). És en 
una pianura de terra seca, en la quai els aljubs o cis-
ternes eren d'importància primordial: salta a la vista 
que aquí hi ha un compost del tipus corrent en àrab: 
subst. + al 4- nom dépendent. Sens dubte gubb 'al-
jub, cisterna'. Una base gubb al-qâui és ben satisfacto-
ria; i admetent que el segon terme sigui adjectiu, igual 
podrá ser al-gubb al-qàui amb el significai de 'el fort, 
el rie, l'abundós, aljub'. Justament sembla haver-hi en 
el mateix terme d'Elx, a la costa (per tant terres avall 
de Jubalcoi), un lloc anomenat amb el mateix mot al-
jub: Madoz hi cita el «puerto del Aljibe» (¿per qué 
no aüudiria al mateix aljub que denomina Jubalcoi}).2 

De retop això ens illumina sobre l'etimologià d'Al-
coi mateix: llevem-ne (al)Jub i resta Alcoi. I bé, es 
tracta d'un mot aràbic ben conegut, i d'una arrel ben 
viva en l'àrab de pertot i de sempre: qwy 'ser fort, ser 
ferm, ser rie'. Ja descabdellada en l'àrab de l'Alcorà: 
«to be strong, powerful», com a verb, i en participi 
actiu qáut «strong, powerful» (és verb en l'Alcorà i 
per tant ocasionalment en participi, Penrice, 122è). 

En l'àrab d'Espanya, qauì «fortis» (aixi RMa 165b, 
396) junt amb derivats traduint «fortitudo» i «forti-
ficare»;3 Dozy (Suppl. li, 429) en dona moites ci-
tes en autors ben coneguts: «riche» Ibn-Batuta, «cor-

pulent» Mil-i-una Nits, «actif, qui agit avec force et 
promptitude; assuré, ferme, hardi» Boqtor. En el seu 
Viatge a Espanya, del S. xn, l'usà el famós Aben-Djo-
bair en el femeni: (modino) qauiya al-°[a]mara «(ville) 

5 très peuplée» (cf. Dozy il, 171-172). Qâuï com a NP 
a Algèria (GGAlg.). 

Ara bé la a aràbiga sonava tan fortament velar en-
tre la labial u i l'emfàtica velar q: qauì, que els nostres 
havien de sentir cotti, i és dar que koui es tornava 

io kòi. Al-qâui 'el fort, el rie, el poblat' dona, doncs, ben 
planerament Alcoi. 

L'exemple de Jubalcoi que ens induïa, anava acom-
panyat d'altres que vaig conèixer bé, quan m'acompa-
nyaven per aquells fondais i muntanyes, els pràctics 

15 alcoians Baldo i Ponsell, i el valent pedagog i escrip-
tor Jordi Valor, fidel paladi del poble i de la nostra pà-
tria tota; i d'altres NLL valencians en -eòi o en -ài, 
tots ells d'origen aràbic o almenys arabitzats. Més 
avall explicarem Alboi (prop de Xàtiva); més enda-

20 vant veurem Lambroi/Olimbroi, ja repoblat per Jau-
me I (cap a Dénia), nom problemàtic, que també de-
gué tenir origen aràbic o arabitzant. Missamaroi (cap 
a Tivissa), compost amb Manzal 'hostal'. Coy poblat 
al N. de Lorca (Ga. Soriano, Vocab. Mure., p. xxxvi), 

25 que deu ser un altre cas del mateix adjectiu que ha 
donat Alcoi, si bé alli sense l'article al.A 

Jancoi és una partida important de Tavernes de 
Valldigna, a on ve a desembocar el Barrane de garikçi 
(xxxi, 174.9). Hi podem veure un compost paraHel a 

30 Jubalcoi: si bé sense article unitiu gannà qauià 'hort 
rie, hort actiu' amb a de la pron. morisca vai. > *Ja-
necoie > cat. Jancoi (o, si hi hagué un nom genèric 
masculi sense la -a: *gann kâui). En fi, el barri de Ba-
tòi o vt. rural d'Alcoi (a uns 2 k. de la ciutat, xxxiv 

35 3.2): l'ètimon d'Alcoi ja no el podriem retrobar aqui, 
però encara crec que l'origen pot ser aràbic o bereber: 
B'àtuui i Battiuì consten com NPP algerians (GGAlg.); 
amb una evolució del diftong com la que demostro a 
l'article tafulla del DECat vili, 201 b, o a Missamaroi 

40 de Tivissa (xiv, num. 96). Alboy citat darrere de Tor-
re de Lloris i d'Albo, posseïts per D. Juan Sanz, amb 
44 focs moriscos aquell, i aquest amb 18, segons el 
cens de 1609 (p. p. Boronat i Reglà, An. Univ. Val. 
1964, p. 114); també devia venir d'un dérivât nisba 

45 al-bauì format sobre Albo. 
Acabem rebutjant l'etimologia d'Alcoi que han do-

nat molts: del Ila ti C o l l i s 'coli, muntanyola' (fins 
AlcM eau en aquesta aberració). ¿Qui no veu que una 
LL llatina de cap manera no podia donar i enlloc del 

50 domini català? És -yl ( - c l - , - l i-) el que es redueix a i 
en alguns parlars de l'extrem NE. del Princ. i a les 
Illes. Però ni això s'ha donat mai en el Pais Val. El bo 
d'AMAlcover es desorientà pel poblet Alcoli del Va-
llès (BDLC li, 248), però allò no era més que una ca-

55 cografia en lloc de la grafia correcta El Coli, i si Moli 
no va reaccionar contra aquesta ensopegada del seu 
mestre, potser va ser perquè molts involucraven el 
nom del nostre Alcoi amb el de la ciutat tunisenca ata-
cada per Pere el Gran, el 1284, en els prolegòmens de 
la intervenció a Sicilia. Avui en diuen Collo, però 


