-719-

ANEX I. TOPONÍMIA I GENTILICIS VALENCIANS
S’inclou en el present anex una llista dels municipis valencians acompanyats dels
gentilicis corresponents. Donat que algunes denominacions hui oficials no responen a
la tradició històrica i genuïna valenciana, en la llista s’arrepleguen les formes que es
consideren més respectuoses tant en dita tradició com en la realitat llingüística actual.
Per a la seua fixació es seguixen els següents criteris:
- La seua forma ortogràfica es regularisa d’acort en la normativa valenciana
actual, en sa major part coincident en les grafies històriques; incloent
l’observància de certes excepcions (-ch, -y finals) per respecte a la tradició.
- En ocasions, la forma que presenta un us més estés conviu en unes atres formes
populars o històriques, les quals també s’arrepleguen en els casos més
significatius, en notes al peu. També s’arreplega la denominació en castellà, si
és diferent de la valenciana, si es tracta d’un municipi històricament
castellaparlant.
- Tant en la forma principal com en el cognomen, o apelatiu que acompanya a
molts dels topònims –el qual a sovint permet la distinció entre poblacions que
d’una atra manera serien homònimes– se pren el criteri de respectar, en
general, la lliure decisió de cada municipi, sempre que no s’oponga
radicalment a la tradició onomàstica precedent ni a la correcta ortografia
valenciana.
- Se marquen en un asterisc les paraules que presenten e/o oberta en el cas de
que no duguen accent gràfic.
En quant als gentilicis, són el resultat d’un estudi documental i un exhaustiu treball de
camp que, en conjunt, han permés identificar les formes majoritàriament utilisades
pels habitants de cada municipi; les quals, per tant, se donen com a preferents en un
us general de l’idioma, encara que poden haver-ne unes atres vives i també correctes.

Municipi

Gentilici

Ademús 424

ademusser, -era

Ador

adorer, -era

Agost

agoster,-era

Agres

agresà, -ana

Agullent

agullentí, -ina

424

Ademuz en castellà.
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Municipi

Gentilici

Aigües425

aigüeser, -era

Aïn

aïnenc,-enca

Alacant

alacantí, -ina

Alaquàs

alaquaser, -era

Albaida

albaidí, -ina

Albal

albalenc, -enca i albaler, -era

Albalat de la Ribera

albalatà, -ana

Albalat dels Sorells

albalatà, -ana

Albalat dels Tarongers

albalatà, -ana

Albatera

albaterà, -ana

Alberich

alberiqueny, -enya

Albocàsser

bocassí, -ina

Alboraig426

alborager, -era

Alboraya

alborayer, -era

Albuixech

albuixequí, -ina

Alcalà de Chivert*

chivertenc, -enca

Alcanalí

canalier, -era

Alcàntera del Xúquer

alcanterí, -ina

Alcàsser

alcasser, -era

Alcoleja

alcolejà, -ana

Alcora, L'

alcorí, -ina

Alcosser de Planes

alcosserí, -ina

Alcoy*

alcoyà, -ana

Alcubles, Les

alcublà, -ana

Alcúdia de Crespins, L'

alcudienc, -enca

Alcúdia de Veo, L'

alcudienc, -enca

Alcúdia, L'427

alcudienc, -enca

425

Conegut també durant un temps com a Aigües de Busot.

426

Alborache en castellà.

427

Conegut també durant un temps com a L’Alcúdia de Carlet.

-721-

Municipi

Gentilici

Aldaya

aldayer, -era

Alfafar

alfafareny, -enya i alfafarenc, -enca

Alfafara

alfafarí, -ina

Alfara de la Baronia428

alfareny, -enya

Alfara del Patriarca

alfarer, -era

Alfarp

alfarbí, -ina

Alfarrasí

alfarrasiner, -era i alfarziner, -era

Alfàs del Pi, L'

alfassí, -ina

Alfauir

alfauireny, -nya

Alfondeguilla

fondeguiller, -era

Algar del Palància

algarí, -ina

Algemesí

algemesinenc, -enca

Algímia d’Alfara

algimià, -ana

Algímia d’Almonesir429

algimià, -ana

Alginet

alginetí, -ina

Algorfa

algorfer, -era

Alguenya, L'

alguenyer, -era

Almàssera

almasserí, -ina

Almassora

almassorí, -ina

Almedíxer430

almedixà, -ana

Almenara

almenarenc, -enca

Almiserà

almiseratí, -ina

Almoines*

almoiner, -ra

Almoradí

almoradidenc, -enca

Almudaina

almudainer, -era

Almussafes

almussafeny, -enya

Alpont*431

alpontí, -ina

428

Conegut també durant un temps com a Alfara d’Algímia.

429

Algimia de Almonacid en castellà.

430

Almedíjar en castellà.
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Municipi

Gentilici

Alqueria d'Asnar, L'

alquerià, -ana

Alqueria de la Comtesa, L'

alquerià, -ana

Alqueries, Les

alquerià, -ana

Altea

alteà, -ana

Altura

alturà, -ana

Alzira

alzireny, -enya

Andilla

andillà, -ana

Anna

anner, -era

Antella

antellà, -ana

Aranyuel*432

aranyuelenc, -enca

Ares del Maestrat

arenc, -enca

Ares dels Oms433

areny, -enya

Argelita

argelità, -ana

Artana

artanenc, -enca

Asp434

aspenc, -enca

Asuébar435

asueber, -era

Atzeneta d’Albaida

atzenetí, -ina

Atzeneta del Maestrat

atzenetí, -ina

Atzúvia, L'

atzuvià, -ana

Ayelo* de Malferit

ayeloner, -era

Ayelo* de Rugat

ayelí, -ina

Ayòder436

ayoder, -era i ayodà, -ana

Ayora*

ayorí, -ina

431

Alpuente en castellà.

432

Arañuel en castellà. Aranyuel, en e oberta, és la forma usada habitualment en valencià, si be
existix la variant antiga Aranyol.

433

Aras de los Olmos en castellà. Durant un temps, Aras de Alpuente.

434

Aspe en castellà.

435

Azuébar en castellà. Exisitixen variants ortogràfiques pero Asuébar, pronunciat en s sonora i b,
és la que s’ajusta millor tant a l’etimologia com a la pronunciació habitual en valencià.

436

Ayódar en castellà.
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Municipi

Gentilici

Balones

baloner, -era

Banyeres de Mariola*437

banyerut, -uda

Barcheta

barchetà, -ana

Barig

barcher, -era

Barraques438

barraquer, -era

Bechí

bechinenc, -enca

Begís439

begiser, -era

Bèlgida

belgidà, -ana

Bellreguart

bellreguardí, -ina

Bellús

belluser, -era

Benafer

benafer, -era

Benafigos

benafeguí, -ina

Benaguasil

benaguasiler, -era

Benaixeve440

benaixever, -era

Benasau

benasauer, -era

Benassal

benassalenc, -enca

Benavites

benaviter, -era

Beneixama

beneixamut, -uda

Beneixida

beneixider, -era

Benejússer441

benejussenc, -enca

Benetússer442

benatussí, -ina

Benferri*

benferrí, -ina

Beniajar

beniagí, -ina

Benialí

benialiner, -ra

437

El cognomen “de Mariola” és contemporàneu.

438

Barracas en castellà.

439

Bejís en castellà.

440

Benagéber en castellà.

441

Benejúzar en castellà.

442

Popularment la denominació habitual és Benatússer.
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Municipi

Gentilici

Beniarbeig

beniarbegí, -ina

Beniardà

beniardut, -uda

Beniarjó

beniarjoter, -era

Beniarrés

beniarresí, -ina

Benicarló

benicarlando, -anda

Benicàssim

benicassut, -uda

Benicolet

benicoletà, -ana

Benicull del Xúquer

benicullenc, -enca

Benidoleig

benidolijà, -ana

Benidorm*

benidormer, -era

Benifairó de la Valldigna

benifairenc, -enca

Benifairó de les Valls

benifaironer, -era

Benifallim

benifallimer, -era

Benifato

benifater, -era

Benifayó

benifayoner, -era

Beniflà

beniflater, -era

Benigànim

beniganí, -ina

Benigembla

benigembler, -era

Benijòfar443

benijofer, -era

Benilloba

benillobut, -uda

Benillup

benilluper, -era

Benimantell

benimantellut, -uda

Benimarfull

benimarfuller, -era

Benimassot*

benimassoter, -era

Benimeli

benimelí, -ina

Benimodo*

benimodí, -ina i benimodolí, -ina

Benimuslem*

benimusler, -era

Beniparrell

beniparrellà, -ana

443

Benejúzar en castellà.
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Municipi

Gentilici

Benirredrà

benirredrà, -ana

Benissa

benisser, -era

Benissanó

benissaner, -era

Benissoda

benissodà, -ana

Benissuera

benissuerà, -ana

Benlloch*444

bell-lloquí, -ina i belloquí, -ina

Bétera

beterà, -ana

Biar

biarut, -uda

Bicorp*

bicorí, -ina

Bigastre445

bigastreny, -enya i bigastrenc, -enca

Bocairent

bocairentí, -ina i boquerentí, -ina

Bolbait446

bolbaití, -ina

Bolulla

boluller, -era

Bonrepòs i Mirambell

borrempostí, -ina; mirambellà, -ana

Borriol*

borriolenc, -enca

Bufali

bufalità, -ana

Bugarra

bugarreny, -enya

Bunyol*447

bunyoler, -era

Burjassot*

burjassoter, -era

Burriana448

burrianenc, -enca

Busot*

busoter, -era

Cabanes

cabanenc, -enca i cabanut, -uda

Càlig

calijà, -ana

Calles

callejà, -ana

Callosa d’En Sarrià

callosí, -ina

444

Evolucionat d’una forma antiga Bell Lloch en la que ha alternat fins a temps recents.

445

Bigastro en castellà.

446

Bolbaite en castellà.

447

Buñol en castellà.

448

Se documenta també des d’antic la forma Borriana.
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Municipi

Gentilici

Callosa del Segura

callosí, -ina

Calp

calpí, -ina

Campello, El

campeller, -era

Campet de Mirra, El

camper, -era i camput, -uda

Camporrobles

camporruteny, -enya

Canals

canalí, -ina

Canet d’En Berenguer

canetari, -ària

Canet lo Roig*

canetà, -ana

Canyada, La449

canyader, -era i canyut, -uda

Capdet450

capdetà,-ana

Capdet de les Fonts*451

caudeteny, -enya

Carcaixent

carcaixentí, -ina

Càrcer

carceler, -era

Carlet

carletí, -ina

Carrícola

carricolí, -ina

Cases Altes452

casesalter, -era

Cases Baixes453

casesbaixer, -era

Casinos

casiner, -era

Castalla

castallut, -uda

Castell de Cabres

castellenc, -enca

Castell de Castells

castellà, -ana

Castell de Guadalest, El454

guadalestí, -ina i castellut, -uda

Castell de Villamalefa, El455

casteller, -era

449

Coneguda també com La Canyada de Biar o, popularment, La Canyadeta.

450

Caudete en castellà. Municipi històricament valencià, hui inclòs en la província d’Albacete.

451

Caudete de las Fuentes en castellà.

452

Casas Altas en castellà.

453

Casas Bajas en castellà.

454

Conegut també com a Guadalest.

455

Castillo de Villamalefa en castellà.
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Municipi

Gentilici

Castellfort*

castellfortí, -ina

Castellnou*456

castellnover, -era

Castelló de la Plana

castellonenc, -enca

Castelló de Rugat457

castellonenc, -enca

Castellonet458

castellonetí, -ina

Castielfabip459

castieler, -era

Catadau

catadauí, -ina

Catarroja*

catarrogí, -ina

Catí

catinenc, -enca

Catral

catraler, -era i catralenc, -enca

Caudiel

caudielenc, -enca

Cerdà

cerdaní, -ina

Cervera del Maestrat

cerverí, -ina

Chella

chellí, -ina

Chelva

chelvà, -ana

Chera

cherà, -ana

Chert*

chertolí, -ina

Chest460

chestà, -ana

Chestalgar461

chestalguí, -ina

Chilches

chilcher, -era

Chirivella

chirivellà, -ana

Chiva

chivà, -ana

Chodos

chodenc, -enca

Chova462

chover, -era

456

Castellnovo en castellà.

457

També conegut popularment com Castelló de les Gerres.

458

Recentment se li ha afegit el cognomen “de la Conquista”.

459

Castielfabib en castellà.

460

Cheste en castellà.

461

Gestalgar en castellà, si be la pronunciació popular tradicional dels seus habitants és Chestalgar.
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Municipi

Gentilici

Chulilla

chulillà, -ana

Cinctorres

cinctorrà, -ana

Cirat

cirater, -era

Cocentaina

cocentainer, -era

Cofrents463

cofrentí, -ina

Confrides

confrider, -era

Corbera

corberà, -ana

Cortes d’Arenós464

cortesà, -ana

Cortes de Pallàs465

cortesà, -ana

Costur

costurer, -era

Cotes*

coter, -era

Coves* de Vinromà, Les

covarchí, -ina

Cox466

coixer, -era

Crevillent

crevillentí, -ina

Culla

cullà, -ana

Cullera

cullerà, -ana

Daimús

daimuser, -era i muser, -era

Daya Nova*467

dayés, -esa i dayer, -era

Daya Vella468

dayavellenc, -enca

Dénia

denier, -era

Dolores469

dolorenc, -enca

462

Chóvar en castellà. Chova és forma històricament registrada i l’usada en el valencià de la
comarca de la Plana.
463

Cofrentes en castellà.

464

Cortes de Arenoso en castellà.

465

Cortes de Pallás en castellà.

466

Segons zones, és pronunciat també en o oberta.

467

Daya Nueva en castellà.

468

Daya Vieja en castellà.

469

Rep també la denominació popular de La Majada en castellà i La Maixada ([la mai̯ ʃá])en
valencià
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Municipi

Gentilici

Domenyo470

domenyer, -era

Dosaigües471

dosaigüer, -era

Elda*

eldenc, -enca

Eliana, L'

elianer, -era

Elig*

elchà, -ana i ilicità, -ana

Énguera

enguerí, -ina

Énova

enover, -era

Eslida

eslider, -era

Espadella472

espadellà, -ana

Estivella

estivellenc, -enca

Estubeny

estubenyer, -era

Fageca

fagequí, -ina

Famorca

famorquí, -ina

Fanzara

fanzarí, -ina

Faura

faurí, -ina i faurer, -era

Favara

favarer, -era

Figueres473

figuerà, -ana

Figueroles*

figueroler, -era

Figueroles* dels Serrans474

figuerolà, -ana i grigüelà, -ana

Finestrat

finestratí, -ina

Fondó de les Neus, El475

fondoner, -era

Fondó dels Flares, El476

fondoner, -era

Font* d’En Carròs, La

fonter, -era

470

Domeño en castellà.

471

Dos Aguas en castellà.

472

Espadilla en castellà.

473

Higueras en castellà.

474

Higueruelas en castellà. Coneix també la denominació popular de Las Grigüelas.

475

D’acort en els usos locals de l’artícul, s’utilisa popularment la forma El Fondó des Neus.

476

D’acort en els usos locals de l’artícul, s’utilisa popularment la forma El Fondó des Flares.
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Municipi

Gentilici

Font* de la Figuera, La

fontfiguerí, -ina i fontí, -ina

Font* de la Reina, La477

reiner, -era

Fontanars dels Alforins

alforiner, -era

Fonts* d’Ayòder478

fonter, -era

Forcall

forcallà, -ana

Formentera del Segura

formenterenc, -enca

Fortaleny

fortalenyer, -era

Foyos*

foyer, -era

Fuenterrobles

fuenterrobleny, -enya

Gaibiel

gaibielà, -ana

Gandia

gandià, -ana

Gata de Gorgos*

gater, -era

Gàtova

gatover, -era

Gavarda

gavardí, -ina

Gayanes

gayaner, -era

Genovés

genovesí, -ina

Gilet

gileter, -era

Godella

godeller, -era

Godelleta

godelletà, -ana

Gorga*

gorguer, -era

Granja de la Costera, La

granger, -era

Granja de Rocamora*, La

granger, -era

Guadasséquies

vorassequià, -ana

Guadassuar

guadassuarenc, -enca i vorassuarenc, -enca

Guardamar de la Safor479

guardamarenc, -enca

Guardamar del Segura

guardamarenc, -enca

Herbers

herbessenc, -enca

477

Fuente la Reina en castellà.

478

Fuentes de Ayódar en castellà.

479

Coneguda també popularment com L’Alquerieta.
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Municipi

Gentilici

Ibi

ibier, -era i iberut, -uda

Jana, La

janenc, -enca

Llanera de Ranes

llanerí, -ina

Llaurí

llauriner, -era

Llíber

lliberà, -ana

Llíria

llirià, -ana

Lloc* Nou* d’En Fenollet

llocnoví, -ina

Lloc* Nou* de la Corona

llocnoví, -ina

Lloc* Nou* de Sant Jeroni*

llocnoví, -ina

Llombay

llombaí, -ïna

Llosa* de Ranes, La

lloser, -era

Llosa* del Bisbe, La480

lloser, -era

Llosa*, La

lloser, -era

Llucena

llucener, -era

Lluchent

lluchentí, -ina

Lludient481

lludientí, -ina

Loriguilla

loriguillà, -ana

Macastre

macastrer, -era

Manises

maniser, -era

Manuel*

maniuelenc, -enca

Marines

marinenc, -enca

Massalavés

massalavesí, -ina

Massalfassar

massalfassí, -ina

Massamagrell

massamagrellenc, -enca

Massanassa

massanasser, -era

Mata, La

mater, -rra

Matet

matetà, -ana

Meliana

melianer, -era

480

Losa del Obispo en castellà.

481

Ludiente en castellà.
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Municipi

Gentilici

Millars482

millarenc, -enca

Millena483

millener, -era i billener, -era

Miramar

milamarí, -ina

Mislata

mislater, -era

Moixent

moixentí, -ina

Moncada

moncadí, -ina

Moncofa*

moncofí, -ina

Monfort*484

monfortí, -ina

Monòver

monoverí, -ina i monover, -era

Monserrat

monserrater, -era

Montan485

montaner, -era

Montanejos

vidigoner, -era

Montaverner

montaverní, -ina

Montesa

montesí, -ina

Montesinos, Els486

montesiner, -era

Montichelvo

montichelvà, -ana

Montroy*

montroyer, -era

Morella

morellà, -ana

Muchamel*

muchameler, -era

Murla

murler, -era

Muro d'Alcoy*487

mureny, -enya

Museros

muserenc, -enca

Nàquera

naquerà, -ana

Navaixes488

navaixer, -era

482

Millares en castellà.

483

Popularment se denomina Billeneta.

484

Monforte en castellà.

485

Montán en castellà.

486

Los Montesinos en castellà.

487

El cognomen “d’Alcoy” se referix al riu Alcoy.
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Municipi

Gentilici

Navarrés

navarresí, -ina

Novelda*

novelder, -era

Novetlè489

novetlerí-ina

Nucia, La

nucier, -era

Nules

nuler, -era

Oliva

oliver, -era

Olleria, L'

ollerià, -ana

Olocau

olocauí, -ina

Olocau del Rei490

olocauí, -ina

Onda

onder, -era

Ondara

ondareny, -enya

Onil

colivenc, -enca i onilenc, -enca

Ontinyent

ontinyentí, -ina

Orba*

orbí, -ina i orber, -era

Orcha, L'

orchà, -ana

Orcheta

orchetà, -ana

Oriola*491

oriolà, -ana

Orpesa492

orpesí, -ina

Otos

otosí, -ina

Paiporta*

paiportí, -ina

Palanques

palanquí, -ina

Palma de Gandia

palmer, -era

488

Navajas en castellà.

489

El dígraf tl representa una geminació de la l, que es pronuncia doble. Encara que es registra
també la forma Novelè, convé escriure Novetlè puix, ademés de ser forma històrica, reflectix millor
la pronunciació real del nom de la localitat per part dels seus habitants.

490

Olocau del Rey en castellà.

491

Orihuela en castellà.

492

Encara que la variant Oropesa també es registra des d’antic, Orpesa està àmpliament
documentada des de temps anteriors a la conquista de Jaume I, i és la forma generalment usada a
nivell popular pels seus habitants.
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Municipi

Gentilici

Palmera

palmerí, -ina

Palomar

palomarenc, -enca

Parcent

parcentí, -ina

Paterna*

paterner, -era

Pavies493

pavier, -era

Pedralba

pedralbí, -ina

Pedreguer

pedreguer, -era

Pego

pegolí, -ina

Penàguila

penaguilenc, -enca i penailenc, -enca

Peníscola

peniscolà, -ana i penisclà, -ana

Petrer

petrerí, -ina494

Petrés

petresà, -ana

Picanya

picanyer, -era

Picassent

picassentí, -ina

Pilar de la Foradada, El

pilareny, -enya

Piles

piler, -era

Pina de Montalgrau

pinenc, -enca

Pinet

pinetà, -ana

Pinós, El

pinoser, -era

Planes

planer, -era

Pobla*495 d’Arenós, La496

poblà, -ana

Pobla* de Benifassà, La

poblatà, -ana

Pobla* de Farnals, La497

poblatà, -ana i creuer, -era

Pobla* de Rocamora*, La498

poblatà, -ana

493

Pavías en castellà.

494

Existix també la forma popular petrolanco, -a.

495

Encara que etimològicament la o de Pobla (topònim molt comú en terres valencianes) és oberta,
a nivell popular se pronuncia generalment tancada.

496

Puebla de Arenoso en castellà.

497

També coneguda popularment com a La Creu.

498

Puebla de Rocamora en castellà.

-735-

Municipi

Gentilici

Pobla* de Sant Miquel*, La499

poblà, -ana

Pobla* de Vallbona*, La

poblà, -ana

Pobla* del Duc, La

poblatà, -ana

Pobla* Llarga, La

poblatà, -ana

Pobla* Tornesa, La

poblaí, -ïna i poblatí, -ina

Poble* Nou* de Benitachell, El

pobler, -era

Poblets, Els

pobleter, -era500

Polinyà del Xúquer

polinyaner, -era

Polop

polopí, -ina

Portell de Morella

portellà, -ana

Potries

potrier, -era

Puçol*

puçolenc, -enca

Puig de Santa Maria, El

puger, -era

Quart de les Valls

quarteny, -enya

Quart de Poblet

quarter, -era i quartà, -ana

Quartell

quarteller, -era

Quatretonda

quatretondà, -ana i quartondí, -ina

Quatretondeta

quatretondà, -ana501

Quesa

quesí, -ina

Rafal

rafaleny, -enya

Rafelbunyol*

bunyoler, -era

Rafelcofer

coferer, -era

Rafelguaraf

rafelguareny, -enya

Ràfol d’Almúnia, El

rafalenc, -enca

Ràfol de Salem, El

rafolí, -ina

Real502

realer, -era

499

Puebla de San Miguel en castellà.

500

Gentilici encara no consolidat a nivell popular, puix Els Poblets és un municipi conformat
recentment per l’unió dels pobles de Setla, Mirarrosa i Miraflor.

501

A nivell popular és generalisat l’us de l’apelatiu espentador, -ora.

-736-

Municipi

Gentilici

Real de Gandia, El

realer, -era

Redovà503

redovanenc, -enca

Relleu

relleuer, -era

Requena

requenenc, -enca

Ribarroja* del Túria

ribarroger, -era

Ribesalbes

ribesalber, -era

Riola*

riolenc, -enca

Rocafort*

rocafortà, -ana

Roglà i Corberà

roglaí, -ïna

Rojals504

rojaler, -era

Romana, La505

romà, -ana

Rossell

rossellà, -ana

Ròtova

rotoví, -ina

Rugat

rugatí, -ina

Sacanyet

sacanyeter, -era

Sagra

sagratí, -ina

Sagunt506

saguntí, -ina i morvedrí, -ina

Salem

salemer, -era

Salines, Les507

saliner, -era

Salzadella, La

salzadellà, -ana

Sanet i els Negrals

sanetenc, -enca

Sant Antoni de Benaixeve

santantonià, -ana

Sant Fulgenci*508

santfulgentí, -ina

502

Conegut també anteriorment com a Real de Montroy.

503

Redován en castellà.

504

Rojales en castellà.

505

Coneguda també com a La Romana de Tarafa.

506

Encara que en el sigle XIX se recuperà oficialment la denominació romana de la població, el seu
nom tradicional és Morvedre.
507

Salinas en castellà.

508

San Fulgencio en castellà.

-737-

Municipi

Gentilici

Sant Isidre509

santisidrenc, -enca

Sant Joan d’Alacant

santjoaner, -era

Sant Joan de Moró

santjoaner, -era

Sant Joanet510

santjoaner, -era

Sant Jordi*

santjordienc, -enca

Sant Mateu

santmatevà, -ana i santmateuà, -ana

Sant Miquel* de les Salines511

santmiqueler, -era

Sant Rafel* del Riu

santrafelí, -ina

Sant Vicent* del Raspeig

santvicenter, -era

Santa Magdalena de Polpís

santamadalener, -era i malener, -era

Santa Pola

santapoler, -era

Sax

saxeny, -enya

Sedaví

sedavienc, -enca

Segart

segardí, -ina

Sella

sellart, -arda

Sellent

sellentí, -ina

Sempere512

semperí, -ina

Senija

senijol, -la

Senyera

senyerut, -uda

Serra*

serrà, -ana

Serra* d’En Garceran, La

serraí, -ïna

Serratella, La

serratellà, -ana

Setaigües513

setagüenc, -enca

Silla

sillà, -ana

Simat de la Valldigna

simater, -era

509

San Isidro en castellà.

510

També conegut com a Sant Joan d’Énova, s’ha oficialisat la forma popular Sant Joanet.

511

San Miguel de Salinas en castellà.

512

Encara que etimològicament deriva de Sent Pere, Sempere és la forma popular i oficial.

513

Siete Aguas en castellà.

-738-

Municipi

Gentilici

Sinarques514

sinarqueny, -enya

Sogorp*515

sogorbí, -ina

Sollana

sollaner, -era

Soneixa516

soneixer, -era

Sorita

sorità, -ana

Sot* de Chera

soter, -era

Sot* de Ferrer

soter, -era

Sucaina517

sucainer, era

Sueca

suecà, -ana

Suera

assuerà, -ana

Sumacàrcer

sumacarceler, -era

Tales

taler, -era

Tàrbena

tarbener, -era

Tavernes* Blanques

taverner, -era

Tavernes* de la Valldigna518

valler, -era

Teresa

teresà, -ana

Teresa de Cofrents519

teresí, -ina

Terrateig

terrategí, -ina

Teulada

teuladí. -ina

Tibi

tibier, -era

Tírig

tirijà, -ana

Titagües520

titagüeny, -nya i titagüenc, -enca

Todolella, La

todolellà, -ana

514

Sinarcas en castellà.

515

Segorbe en castellà.

516

Soneja en castellà.

517

Zucaina en castellà.

518

S’usa molt la denominació popular La Vall.

519

Teresa de Cofrentes en castellà.

520

Titaguas en castellà.

-739-

Municipi

Gentilici

Toga*

togà, -ana

Toixa521

toixà, -ana

Tollos

toller, -era

Toràs

toraser, -era

Torís522

torisà, -ana

Tormos

tormosí, -ina

Toro*, El

torà, -ana

Torralba del Pinar

torralbí, -ina

Torre d’En Besora, La

torrellà, -ana

Torre d’En Doménech, La

torratí, -ina

Torre de les Maçanes, La

torruà, -ana

Torrebaixa523

torrebaixer, -era

Torreblanca

torreblanquí, -ina

Torrechiva

torrechiver, -era

Torrella

torrellà, -ana

Torrent

torrentí, -ina

Torres Torres

torrestorrer, -era

Torrevella524

torrevellenc, -enca

Tous

touenc, -enca

Traiguera

traiguerí, -ina

Useres, Les

userà, -ana

Utiel

utielà, -ana

Valéncia525

valencià, -ana i valentí, -ina

Vall d’Alauar, La

guarer, -era

521

Tuéjar en castellà.

522

També es documenta des d’antic la forma Turís.

523

Torrebaja en castellà.

524

Torrevieja en castellà.

525

Convé molt usar les construccions Ciutat de Valéncia o Valéncia Ciutat, i reservar Valéncia
preferentment per al conjunt del territori valencià.

-740-

Municipi

Gentilici

Vall d’Alba, La

valldalbí, -ina

Vall d’Alcalà, La

alcalaner, -era

Vall d’Almonesir, La526

vallenc, -enca

Vall d’Ebo, La

ebolí, -ina

Vall d’Uxó, La

valler, -era

Vall de Gallinera, La

vallenc, -enca

Vallada

valladí, -ina

Vallanca

vallanquer, -era

Vallat

vallatí, -ina

Vallés

vallesí, -ina

Vallibona*

vallibonenc, -enca

Venta d’Emperador, La

venter, -era

Venta del Moro*

venturreny, -enya

Verger, El

vergerí, -ina

Vila Joyosa, La

viler, -era

Vilafamés

vilafamesí, -ina

Vilafermosa del Riu527

vilafermosà, -ana

Vilafranca

vilafranquí, -ina

Vilallonga

vilallonguer, -era

Vilamalur528

vilamalurer, -era

Vilamarchant

vilamarchanter, -era

Vilanova* d’Alcolea

vilanoví, -ina

Vilanova* de Castelló529

vilanoví, -ina i castellonenc, -enca

Vilanova* de la Reina530

vilanoví, -ina

Vilar de Canes

vilarenc, -enca

Vilarreal

vilarrealenc, -enca

526

Vall de Almonacid en castellà.

527

Villahermosa del Río en castellà.

528

Villamalur en castellà.

529

Popularment sol usar-se també la forma Castelló. Antigament rebé la denominació de Castelló
de Xàtiva.
530

Villanueva de Viver en castellà, encara que el cognomen històric és “de la Reina”.

-741-

Municipi

Gentilici

Vilavella, La

vilavellà, -ana i vilaveller, -era

Villar, El531

villarenc, -enca

Villargordo del Cabriel

villagordenc, -enca

Villena

villener, -era

Villores

villorà, -ana

Vinalesa

vinalesí, -ina i vinaleser, -era

Vinaròs

vinarossenc, -enca

Vistabella del Maestrat

vistabellà, -ana

Viver

viverenc, -enca

Xàbia

xabienc, -enca

Xacarella532

xacariller, -era

Xalans533

xalansí, -ina

Xaló

xaloner, -era

Xàtiva

xativenc, -enca i xativí, -ina

Xeldo534

xeldà, -ana

Xeraco

xeraquer, -era
535

Xerafull

xerafullí, -ina

Xeresa

xeresà, -ana

Xérica536

xericà, -ana

Xixona

xixonenc, -enca

Yàtova537
Yessa, La

yatover, -era
538

Zarra

yessà, -ana
zarrí, -ina

531

Villar del Arzobispo en castellà, si be tant en valencià com en castellà sol usar-se El Villar.

532

Jacarilla en castellà.

533

Jalance en castellà.

534

Geldo en castellà. La forma en x és la documentada històricament en temps antics.

535

Jarafuel en castellà.

536

Jérica en castellà.

537

Yátova en castellà.

538

La Yesa en castellà.

