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Agraïments: a Francisco Alentado Femenía, Ricard Bañó Armiñana, Indalecio Carbonell Pastor, Emili Casanova Herrero, Antonio Castelló Candela, 
Matías Mas Gisbert, Josefa Rico Agulló, Josep Lluís Santonja Cardona, Rafael Sebastià Alcaraz, Josep Maria Segura Martí, Luis Serra 
Cremades. 

 
Topònim: Barxell. 
Categoria 1: element antròpic, partida. 
Categoria 2: altres. 
Partida: Barxell. 
Coordenades UTM: Institut Cartogràfic Valencià (ICV). 
   X:714739.33982  Y:4285601.32711 

Descripció:   
La partida de Barxell ocupa una extensió aproximada de 1.448,98 Ha i 21,433 km de perímetre. Comprén 

terrenys agrícoles (amb la presència de nombrosos masos) i forestals, així com alguns molins paperers 
(actualment en desús si no en ruïnes) de l’antiga conca industrial del riu Barxell. Inclou, a més, les 
urbanitzacions del Baradello i  del  Sergent. 

Situació: 
La partida de Barxell està situada a 6 km a l’oest de la ciutat d’Alcoi, en una zona de transició entre els parcs 

naturals de Mariola i del Carrascal de la Font Roja, en la comarca de l’Alcoià, al País Valencià. Limita al nord 
amb la muntanya del Sotarroni, al sud amb el riu Polop i la partida del Salt, a l’oest amb la partida de Polop 
Baix i a l’est amb les partides de Mariola i Riquer Alt (MTTMA: 2002). 

Etimologia:  
D’etimologia incerta. Coromines planteja la hipòtesi que Barxell puga ser un derivat de perxe ‘porxe, 

barraca’, mot europeu (pregermànic i preromà) < *PÁRRICE, amb la P- arabitzada. En el cas de Barxell, no sols 
podria ser un cas de l’anomenat “superlatiu islàmic” en âl-läh, (‘l’insigne perxe, el perxe d’Al· lah’), perquè de 
fet ens consta que perxe tingué una variant párchelle/bérchele en mossàrab granadí, i andalús (Perchel, los 
Percheles). I tant d’una manera com de l’altra s’explica que en el Barxell d’Alcoi existí antigament una variant 
Barcheta (DECat VI, p.728, b9), (OC II, p.363, b3). 

D’altra banda, l’erudit alcoià Adrián Miró el considera un mossarabisme perquè la palatalització de ce, (de la 
mateixa manera que ci, cy) característica del mossàrab, es troba patent en Barchell, i el fa derivar de parceilu, 
variant de parcella ‘territori partionat per un repartiment de terres’ (Miró: 1984, p.81), (Galmés: 1983, 147-
162). 

Llúcia Martín, de la Universitat d’Alacant, suggerix que l’etimologia d’este topònim sembla una 
pronunciació arabitzada del llatí vulgar *PARTICELLA, una forma romancejada del diminutiu llatí PARTICULA que 
s’aplica a un tros de terra o finca petita (Martín: 1991, p.653). 

Finalment, Carme Barceló, de la Universitat de València, insinua que potser provinga de l’àrab /búrj/ ‘torre’ o 
/márj/ ‘camp’. El diminutiu és d’època cristiana com evidencia la documentació que vacil·la entre Barcheta i 
Barxell, tots dos romanç (Barceló: 1982, p. 103). 

Origen de la denominació: 
D’origen incert. De les propostes etimològiques podem extraure que els autors que en parlen, fan esment 

d’elements que podríem atribuir a la fesomia de la nostra partida de Barxell. Així, és plausible pensar que hi 
haguera hagut alguna edificació semblant a un porxe–barraca (etimologia pregermànica i preromana); que fera 
referència a un terreny partionat per un repartiment de terres (etimologia mossàrab); i el més obvi, la presència 
del castell o torre (etimologia àrab catalanitzada). 
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Documentació:  
Segle XIII :  

[...] Furtunio Petri de Falçes, scutifero, domos in Barcheta, alcheria de Alcoy [...] Furtunio Garcez de Çitina, 
scutifero, domos in Barcheta, alcheria de Alchoy [...] (Ferrando: 1979, p. 183). [Any1249] 

[...] Alqueria de Barxell, termino de Alcoy (Mtz. Fdo. Doc. Val. ACA I, núm. 145) [...] (OC: 1994, p. 363). 
[Any1258] 

[...] IIII fanegades de terra en Barxiel [...] (Bañó: 2008, f. 26v). [Any1263] 
[...] trocium terre in barxell [...] (Bañó: 2013, p. 210). [Any1298] 

Segle XIV :  
[...] in Barxell termino de Alcoy [...] (AMA, PN, PM: 1322, 6r). [Informador: BAÑÓ ARMÑANA , Ricard]  
[...] moro de bartxell [...] (AMA, CJ: 1323, p. 566). [Informador: BAÑÓ ARMÑANA , Ricard] 
[...] in rivo de barxell [...] (AMA, PN, DP: 1342, 151r). [Informador: BAÑÓ ARMÑANA , Ricard] 

Segle XV:  
[...] dins lo terme de la vila de Alcoy ha una alqueria apellada Barxell en la qual ha sis fochs de moros [...] 

(AMA, MC: 1439, f.352). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
[...] un tros de terra campa i olivar en pda. del Collado, fita amb camí de Barxell, amb rierol i camí de Torch 

[...] (AHMX, PN, JP: 1479, 3 de març). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 
Segle XVI :  

[...] Hieronym Pasqual, collector de barchell del present any [...] (AMA, LR: 1538, f. 51v). [Informador: SANTONJA 

CARDONA, Josep Lluís] 
[...] partita de barchell [...] (AMA, PN, JJA: 1556, 25 d’abril). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

[...] In partita dita del baladello y del riu de barchell confrontatum et limitatum cum flumine de barchell [...] 
(AMA, PN, GA: 1595, 20 de març). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep Lluís] 

Segle XVII : 
[...] una heretat eo Alqueria ab son castell mes amunt dita vulgarment de Barchell terme de la present vila 

part orta de· la· font de Barchell, que afronta ab masada de Ignasio Sempere de Visent, dit lo·mas de 
Merita ab terra de Juan Monllor de Juan, ab terra de Diego Llopis, ab terra de Mauro Lopis ab terme 
de Bocairent ab terra de Franses Sentonja, ab terra de Tomas Pons, riu de Barchell en mich [...] (p.134-
135); [...] ab riu de Barchell damunt lo salt y davall ab terra de Vicens Merita part riu enmig y part lo 
camî del salt enmig , ab riu de polop [...] (p.181) (AMA, LPA: 1669); [...] tres trosos de terra y casa a la 
partida de barchell terme de la dita vila [...] (p.87) (AMA, LPA: 1682). [Informador: SANTONJA CARDONA, Josep 
Lluís] 

Segle XVIII : 
[...] heredad de Barchell [...] (AMA, LTA (I), 1749, p.3v, núm. 22). 
[...] Riera del rio de Barchell desde la fuente hasta el Salt [...] (AMA, LTA (I), 1751, p.12v, núm. 160). 
[...] en la Heredad llamada del Retor, propia del  referido Clero, cita en la Partida de Barchell [...] (AMA, 

LTA (I), 1789, p.180v, núm. 2069). 
[...] tierra nombrada els Comellars partida de Barchell [...] (AMA, LTA (I), 1790, p.188, núm. 2157). 
[...] fuente de Barchéll [...] Pla de Barchéll [...] (Cavanilles: 1797, p.195). 

Segle XIX:  
[...] fabca de papel [...] Barchell  [...] Molino de Abargues [...] (AMA, LAM: 1850, núm. 1611). 
[...] Salt del Barchell [...] Cno de Barchell [...] Rio Riquer, Polop o Barchell [...]  (A: 1859). [Informador: MAS 

GISBERT, Matías] 
[...] Partida rural, Barchell [...] (p.49) [...] Caseríos, Barchell (El) [...] (p.53) [...] rio de Riquer ó Barchell 

[...] (p.59) [...] fuente de Barchell [...] (p.60) [...] alquerias de Barchell y Xirriella [...] (p.112) (Martí: 
1864). 

Segle XX: 
[...] Barchél [...] Bco de Barchel [...] Fuente Barchel [...] Ermita  de Barchél [...] Rio Barchél [...] (BP: 1900, 

Zona 2ª. Hoja 1ª i 2ª. Zona 3ª). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Barchell [...] Barranco de Barchell [...] Fuente Barchell [...] Ermita de Barchell [...] Rio Barchell [...] 
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(PATM: 1913). [Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] Río Barchell [...] (IGC-SGE: 1955). [Informador: MAS GISBERT, Matías] 
[...] Barxell [...] Nacimiento de Barxell [...] Ermita  de Barxell [...] Mas de Barxell [...] Castell de Barxell [...] 

Rio Barxell [...] (PTMA: 1986). 
[...] rio Barchel [...] (GOTMA: 1989). [Informador: CARBONELL PASTOR, Indalecio] 
[...] P.D. Barxell [...] Naixement de Barxell [...] Riu Barxell [...] Mas i Ermita de Barxell [...] Castell de 

Barxell [...] (PCVP:1991). 
Segle XXI : 

[...] Barxell [...] Font de Barxell [...] Riu Barxell [...] Ermita de Barxell [...] Mas de Barxell [...] Castell de 
Barxell [...] (MTMA: 2002). 

Genèric derivat:  
• La font de Barxell. Situada en el vessant meridional de la serra de Mariola, a uns 7 km de la ciutat d’Alcoi, 

a tocar de la carretera CV 794 Alcoi–Bocairent. L’origen de l’aqüífer d’esta font són els afloraments 
calcaris oligocenoburdigalians situats al llarg de la faixa compresa entre el riu Barxell i el Capenal, que 
conformen forts desnivells i provoquen un escolament d’aigües elevat però sotmés a una pluviometria 
variable. Esta font és, juntament amb la del Xorrador, el barranc Cint i el Molinar, un dels aqüífers de la 
xarxa de subministrament d’aigua de la ciutat d’Alcoi (García: 2007, p.34). 

• El riu Barxell . Amb una longitud de 3,764 km, naix al terme municipal d’Alcoi, en la denominada font de 
Barxell. El seu règim fluvial, típicament mediterrani, es caracteritza per una aportació hídrica molt irregular, 
amb un mínim estival molt acusat i uns màxims no gaire importants a la tardor i primavera associats a la 
irregular distribució anual de les precipitacions. Arreplega les aigües del barranc que ve des del Racó del 
Cirer i travessa la partida de Barxell, on no solament s’aprofiten les seues aigües per a l’agricultura, 
regulades des del s. XV, sinó que també, des de finals del s. XVIII  fins a l’últim terç del s. XX, per a 
l’establiment d’una conca industrial organitzada (Cavanilles: 1797, p.195), (Olcina: 2006, p.36-37). 
Seguidament, entra en la partida del Salt on forma una cascada (d’uns 60 m d’altura) del mateix nom. 
Després, penetra en la partida de Riquer, i en les immediacions de la heretat de la Mesquita, tot confluint 
amb les aigües del riu Polop, muda el seu nom pel de Riquer, com fan alguns hidrònims que canvien la seua 
denominació en passar per un topos significatiu. Finalment, s’endinsa per la ciutat d’Alcoi i a l’altura de la 
fàbrica d’Escaló confluïx amb el riu Molinar tot formant el riu d’Alcoi o Serpis.  

• El castell de Barxell. Es tracta d’una torre senyorial construïda en tapial de poc més d’un metre d’altura, 
amb un petit pati d’armes que ocupa l’actual masia i un ampli albacar, possiblement construït en època 
musulmana, que servia de refugi a les famílies i ramats dels mudèjars de Barxell i Xirillent. Tant les altures 
del tapial com les ceràmiques i la documentació trobada, posterior al primer quart del segle XIV , conferix al 
castell una cronologia cristiana i un caràcter senyorívol de funcionalitat defensiva en una època marcada per 
incursions granadines i castellanes. D’ençà de 1964, en què es deshabità, ha patit un progressiu 
deteriorament fins a l’actualitat que es troba en estat ruïnós i que reclama una intervenció d’urgència. 
(Segura-Torró: 1984) (Paredes: 2006, p.130). 

• L’ermita de Barxell , de planta en forma de creu llatina està sota l’advocació de St. Josep. El seu 
frontispici, que incorpora una creu llatina, està realçat per un frontó el timpà del qual conté un òcul cec que 
té al damunt l’espadanya ruïnosa. A la porta, amb el típic revestiment metàl·lic i ornamentada amb reblons, 
es pot llegir la inscripció AÑO 1897. 

• El mas de Barxell. 
• Mas de la Venta de Barxell.  
• El pla de Barxell, petita depressió travessada per la carretera CV-795 d’Alcoi a Banyeres de Mariola. 

Extensió geogràfica:  
El nostre topònim només el trobem a Petrer (Vinalopó Mitjà) com a partida.  
D’altra banda, cal esmentar els topònims que s’hi relacionen etimològicament: Barx i Barxeta. Pel que fa a 
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Barx, és un nucli de població, un barranc i una nevera o pou de neu de la comarca de la Safor. Barxeta, el 
trobem com a nucli de població a la comarca de la Costera; com a barranc i motor (o pou) a la de la Ribera 
Alta; com a riu a les de la Costera i la Safor, i com a edificació i orònim a la de la Safor (OC II, p.363, a30), 
(CTV: 2009), (ICV-Terrasit). 

Observacions 
Quant a l’alternança gràfica x–ch, la grafia ch fou introduïda en els textos medievals romànics, per via 

llatinoculta, per a representar el so oclusiu velar sord /k/, ja que el llatí la feia servir amb el mateix so /k/, 
per escriure paraules gregues que portaven el so oclusiu velar aspirat /χ/ que no existia en llatí (p. ex.: σχολή 
> schola) (Grandgent: 1970, p.207-208). Posteriorment, algunes llengües romàniques com el castellà, el 
francés i el gallegoportugués, empraran esta grafia tant per representar el so oclusiu velar sord /k/ com el 
neofonisme romànic palatal africat sord /t•/.  

En espanyol, este nou so, s’origina a partir de l’evolució dels grups llatins CT, ULT, CI, PL, FL, CL, CY, TY 
(FACTU > fecho> hecho; MULTU > mucho; CICCU > chico; AMPLU > ancho; INFLARE > inchar; MANCULA > 
mancha; CAPPACEU > capacho; PUNCTIARE > punchar), i empra la grafia ch per a representar-lo. Menéndez 
Pidal indica que, en castellà, els primers exemples documentats d’esta grafia són de finals del segle XI, i 
s’inclina a acceptar que el seu origen és d’influència francesa (Menéndez Pidal: 1980, p.47, 62, 120-121, 
140-145, 151). 

En català, Philip D. Rasico assenyala que el desenvolupament dels grups llatins CY, C
i,e i TY era en un 

principi semblant al so palatal africat sord /t•/ però més tard es desafricarà /•/ (Rasico: 1982, p. 137), tot i 

que en parlars occidentals–valencians, es manté, en general, l’articulació palatal africada sorda: CICCU > xic 
[t•ík]; SIBILARE > xiular[t•iular]; PORTICU > porxe[pórt•e], PANTICA > panxa[pánt•a], etc. (Badia, 1981, p. 179-

251). A més, a partir del segle XIV  apareixen noves paraules amb palatal africada sorda, que en este cas són 
préstecs lingüístics, tant del francés: atxa < hache (s.XIV ); fletxa < flèche (s.XIV ); pitxer < pichier (s.XIV ); 
espatxar/despatxar < dépêcher (s.XIV ); torxa < torche (s.XV); botxí < botchȋ (s.XV); marxar < marcher 
(s.XVI ), etc. (DECat: 1980– 1991), com del castellà: reproche, penachos/pennachos, antorches (s.XV) 
(Cabanes, 1992). 

D’altra banda, a causa del desori ortogràfic per manca de normativa s’observa, preferentment, en textos 
occidentals-valencians del s. XIV -XV  una alternança entre les grafies pròpies tx–x i les franceses–castellanes 

ch–tch per a representar el so de l’africada palatal sorda /t•/, no solament en els préstecs francesos i 

castellans (scorxar/escorchar; pixer/picher; axa/atcha/hacha; reprotxar/reprochar; flexa/fletxa/flecha; 
antorxa/antorcha; etc), sinó que també, per analogia, en mots propis: xich/chiquet,  xiular/chiular, 
porxe/porche (Cabanes, 1992). 

A partir del s. XVI , la grafia francesa-castellana ch es generalitzarà en textos occidentals–valencians per al 
so palatal africat sord /t•/ (acha, bochins, escorchar), la mateixa que tradicionalment també s’utilitzava per a 

representar el so oclusiu velar sord /k/ (chomte, bocha, públich). A la resta del domini lingüístic català es 
continuarà emprant la tradicional grafia ch per a representar el so oclusiu velar sord /k/ (carrech, drach, 
Christo) i també, alternant-la amb les grafies x–tx, per als castellanismes amb palatal africada sorda: 
desditxada–desditchada–desdichat; rechasar (Cabanes, 1992). Finalment, la normativa ortogràfica fabriana 
(1918) i la seua projecció a les Normes de  Castelló (1932), fixarà les grafies pròpies: africada palatal sorda, 
grafia: tx /x; oclusiva velar sorda, grafia: c (Normes 1933, p. 6–9); tot i que no seran efectives fins a l’últim 
terç del segle XX.   

Així, doncs, s’explica com en la nostra documentació el canvi de grafia Barxell–Barchell és evident a 
partir del s. XVI i que no es normativitze fins a finals del s. XX. 
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Fonts documentals de l’Arxiu Municipal d’Alcoi (AMA ): 
AMA, PN, PM: 1322. Protocol Notarial de Pere Miró (1322 – 1329). Signatura 482. 
AMA, CJ: 1323. Cort de Justícia (1323). Signatura 215. 
AMA, PN, DP: 1342. Protocol Notarial de Domènec Picó (1340 – 1342). Signatura 483. 
AMA, MC: 1439 . Manual de Consells (1427-1440). Signatura 2. 
AMA, LR: 1538 . Libre de la retacha dels menyfalliments de les persones compossades per los delictes populars de la vila de Alcoy (1538). Signatura 

191.  
AMA, PN, JJA: 1556. Protocol Notarial de Josep Joan Alçamora (1556). Signatura 557. 
AMA, PN, GA: 1595. Protocol Notarial de Gines Aiz (1595). Signatura 662. 
AMA, LPA.  Llibre de Peytes de Alcoy (1669-1780), signatura 182. 
AMA, LTA (I) . Libro en donde se continuan las licencias que se conceden para cortar arboles y las obligaciones que se imponen empezando en el año 

1748-1793. Signatura 1679. 
AMA, LAM: 1850 . ARXIU MUNICIPAL D’ALCOI. Libro de Amillaramiento, (1850). Signatura 3378. 
 
Fonts documentals de l’Arxiu Històric Municipal de Xixona (AHMX): 
AHMX, PN, JP: 1479. Protocol notarial de Juan Perez (1479). Signatura 6 
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