ALCÜDIA
ró': «podium» RMa; «cerro: cúdia, pl. cudí» PAlc Sumacàrcer (1962); i l alkúdia deia constantment el
167<33; en l'ár. marroquí kudiá «dune, monticule» a meu inf. d'allí (xxxii, 66.23); tanmateix a Montesa ho
Rabat, i «sol dur, gros rocher, amoncellement» en al- deien sempre sense article (xxxn, 58.19, 20), i només
tres parlars veins (Brunot); més noticies hispano-ma- provocant-ho l'inf. ho reconegué amb article, però
grebines en Steiger, Contr., p. 206.
5 com a menys corrent. En el Rept.: «Alchudia; torre
ALCÜDIA a Mallorca
sobre Crespins», 336, 425, 471, i don. de vinya i ca1) La cabdal població del NE. de Filia. Ja en el ses, te. de Xàtiva, 480; i veg més en SSiv. i GGRV:
Rept., en qualitat de Rabal Alcudia en te. de Pollen?a «--- la alquería vulgarment dita de la Alcudiola, que
(54, Quadrado 459).
ara es diu lo lloch de la Alcudia de Canals», «los luPRON. POP. dlkúdi. Gentilici: dkudiárik, a Con- io gares de Canals, torre de Canals y heredad de la Alcusell i Llubí X
( L 37.24, XLI 6.10). C£. Pere Ventayol i diola (hoy Alcudia de Crespins), eran de te. particular
Suau, Historia de la Ci. de Alcudia, desde los tiempos y jurisd. y contrib. de Xàtiva, y por compra de 1342
prehistóricos, 3 vols., Palma 1927-8; JLladó i Ferra- componen la baronía de Canals, en favor de la ciudad»
gut, La Sección Hist. del Arch. Mun. de Alcudia, Pal- Sarthou, Hist. de Xâtiva 1, 418, 411. «Alqueries de
ma 1964 (amb un catáleg deis seus megalits, pp. 63- Canals, Crespins i Alcudia» 1276, i anàlogament Cres88, per Mascaró).
pins 1279 MtzFerrando (Doc. Val. ACA 11, 182); «—
2) De Mallorca son també Alcudiola poss. a Santa y Alcudia de Canals o de Crespins» MGadea (T. del
Margalida (XLI); ja en el m. Despuig, i cases d'~ Mas- Xè i, 385). El 1883 una Carmen Crespi de Valldaura
caró 11H12. Alcudieta = Ca de los Carros en te. de era senyora de Llocnou de Fenollet, separat d'aquell
Lloseta (XL).
20 per uns 15 k. (i cf., encara, XXXII, 37).
El compost Alcudia-Arrom, que no localitzem prou
en el vol. 1, 49, és una alq. del te. de Vilafranca de
5) ALCÜDIA de Veo
Bonany (Mase. 8G11), que ja figura com Cudia Arrom
SGuarner recomana L'Alcudia de Veo en el nomenen vuit jovades en l'antic te. de Petra del Rept. (Qua- clátor de 1966. J. G. M. va anotar Alcúdia usât sense
drado 474), i com Alcudiarrom en la llista de 1511 25 article ni determinatiu oït a tres segadors de l'Alcora,
p. p. el BSAL.
que d'altra banda deien béo amb bilabial: «de la AlPer a S'Alcudia eivissenc, de St. Miquel de Balan- cudia termini de Veo», i «de loco del Alcudia term,
sat, veg. l'explicació que donem del nom i de l'accen- de Fanzara» en el L. del Patrimoni, de 1317-36 (p. 33).
tuació en el vol. 1, 33.
A les pp. 464 i 376 del Rept. ja es parla de Beho o
Veg. Papalcúdio a Maó, article a part.
30 Veyo, però sense anomenar més que globalment les
seves alqueries. En aquest terme, la GGRV diu que hi
ha un Barrane de Villastre i la Puente del Villastro,
Del País Valencia
Vegeu el que en diu Cavanilles: Alcudia de Carlet I, cap a la punta SE. del terme (p. 911); cai sospitar que
p. 195, A. de Gallinera 11, 152, de Veo 11, 106, de Vi- ho troba en docs, que escriuen Uyllastre, -astro interlallonga 11, 146; Alcudieta de Consentaina 11, 157, Al- prétant malament la grafia, perqué el mateix vol., pácudieta de Crespins 1, 224, Alcudiola po. destrult n, gina 786, diu que Eslida (el terme de la quai afronta
29, Alcudiola de Alfandéc cap a Valldigna, 1, 209. amb aquesta font) s'anomenava GLEASTRUM.
Aquest últim podria ser el mateix que el despoblat
6) etc. Impossible donar details de totes les Alcúdia
que GGRV (xi, 172) anomena Alcudiola d'Alfondec a
Simat de V. i Alcudiola o Alcudietes (n, 150) situant- del P. Val.; en els extrets de les meves enq. de 1961lo en el te. de Benifairó de V.; cf. encara Alcudiola en 1963, tinc nota d'aquest NL en 16 pobles diferents,
des de Nules fins a Elx.
la Hist. de Xativa de Sarthou 1, 417-8.
D'altres fonts, els següents: Alcúdia ant. p. de la
Vali d'Uixó, Rept. 466 i 478; més, Honori Garcia,
3) ALCÜDIA de Carlet
PRON. POP. Alkúdia sense article allí mateix, a BSCC xiv, 474.
Alcúdia prop de Favareta en doc. de 1272 (MtzFerCatadau i a Carlet, 1935; «diem vindre a alkúdia» (no
l'Alk-), declaraven en el poblé (1962). Gentilici: «un rando, Doc. Val. ACA 1, 1314); se nliavia dit Alcualkudiétik o bé mos diuen roscans» id. (xxxi, 77.15); diola, a la quai havia pertangut Favareta quan les desmembraren de Cullerà l'any 1534 (SSiv., 229).
roscans Carlet, Catadau, Alcudia, 1935.
DOC. ANT. Ja en el Rept. (un honor i vinya allí 50 L'Alcúdia in termino dicti castri [Agres], L. Patri356); un «Paschali de Alcudia de Carlet» en doc. de moni, 1317-36 (p. 32).
L'Alcúdia te. Vali de Gallinera (Mateu i li., País
1277 (Soldevila, Pere el Gran 1, ii, A-73, 93); Alcudia
de Orlet [lleg. Al. de Carlet] citat junt amb Alfarb a. Val. 107) i Cavanilles (11, 152).
1275 (MtzFerrando, Doc. Val ACA 1, 1877); «in loAlcúdia de Vilallonga, pb.° ant. (Mateu i Llopis, P.
éis del Alcudia et de Alharb — et sub la Alcudia de Val. 66) i Cavanilles (n, 146).
Carlet» en el Libre del Patrimoni de 1317-36 (p. 33);
Suposo que calia llegir Alcúdia en un document
biblgr. en LzVargas c. 1774, n, 42.
de 1258, on es troba copiât: «en terme de Calp,
en el lloc dit Aleuda» MtzFerrando (Doc. Val. ACA
i, 132).
4) ALCÜDIA de Crespins
UAlcúdia d'Elx (MGadea, T. del Xè n, 20).
«L'alkúdia de krespíns» vaig oír espontaniament a
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