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897 ss.: que el nom del poble de Jóc. en el Confient, 
ve d'una comparació amb el jóc de gallines [i el de 
les aus de presa], es comprèn hé per la posició 
d'aquest poble: «perché» (diriem en francés) a mig 
aire d'un vessant de la part baixa del massis 5 
canigonenc. I ho comprova el gentilici joguinès, for-
mat modernament sobre el sinònim local joguiner 
'jóc', cf. joquiner (JSebPons 898^56). Ja ho veié Pere 
Vidal: «Jóc avait un château, très haut perché, dont 
les ruines subsistent encore: à ses pieds les maisons, io 
audacieusement accrochées au rocher abrupt et pen-
chant» (Guide des Pyr.Or. 234). No és sols el castell: 
el poble està assegut a mig aire d'un coster, a 40 ó 50 
me. per damunt de les planes ondulades que formen 
aquesta part del Confient: és visible de lluny en 15 
aquesta posició, mirant des de la terra baixa de Prada 
i Vinçà. 

PARÒNIMS: Pic del Joquiner damunt Planés i 
Fontpedrosa, 1967. Joucou poble amb municipi al 
SE del dept. Aude, entre Quilhan i Belcaire, ja 20 
documentât com Jocono l'any 1019 (Sabarthès). 
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(1) La Jòca, turò grandiós —o mola de roca de 
capçada estreta—. en els Ports Ibèrics. entre Caro i 
el Mas de Barberans (Montsià); oït zóka, al Mas de 
Barberans l'any 1930. 

Joca és el mot que reemplaça jóc «l'indret on 30 
l'aviram i els ocells es posen per dormir» en una 
zona considérable del S del Principat i en una bona 
part del Pais Valencia. Ad aplicat a cims rocosos on 
s'ajoquen els ocells de presa. 

(2) Serrât de la Jòca. mun. del terme de Barruera 35 
(Vali de Boi) (xiii, 162) 

DERIVATS-. 
La Joquera, mas del terme de Vallibona (Ports de 

Morella), oït la zokéra, alli l'any 1935. 
Pas de la Joquera. indret del terme de Borriol 40 

(PlanaCast.) (BSCC xiv. 85) 
La Joquereta, masia elevada a la dreta del Cervol, 

en el carni de Rossell a Turmell (Baix Maestrat), oit 
laéokeréta alli, l'any 1935) J.F.C. 

45 

Joconat, V. Joncanat 

La JODIA 
Partida del terme de Barxeta (de Xàtiva) (xxxi, 

154.13) 50 
ETIMOLOGIA. Probablement de l'àrab Yàhudîya. 

fem. de yàbùdî'jueu'. J.F.C. 
JOGLARS, Santa Creu de-
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Llogaret agrégat a Olost (Lluçanès). 

PROX. sant krçù ch sukklâs o cb zukklâs. oït a 
Olost (1930) i 1964). 

DOC. AXT. a. 984: Sancta Crucis ... que vokant 
Gugulares (Dip. Cat. Vie 427 § 508). 

HOMÙXLMS. Carrer de Xuclà. a Barcelona (va de 
Bonsuccés al Carme), ja esmentat en el dietari de 
Jeroni Pujades de l'any 1609: carrer d'enJutglar (Diet. 
11, fol. 198v). 

Mas Xuclà. en el terme de Palafolls (Maresme). 
Joglatis) . probablement en el sentit de musics' o 

mûsics ambulants que concorreguessin aquests llocs 
(cf. DECat iy. 896b6-8). J.F.C. 

LA MLA JOIOSA i altres derivats de joia o joi 

La ciutat de la Marina valenciana. a mig cami 
d'Alacant a Calp i a l'Ifac. 

En la pron. local el nom usual a tota la comarca és 
simplement i nua: la vila. Teulada. Xixona. Alacant. 
Dénia, Albaida i pertot ( 1935). El mateix constate en 
les enq. de 1963. a la poblaciô mateixa (xxxiv, 119-
130) i a totes les veïnes. Gentilici viléros a Teulada, 
Xixona. Alacant, Dénia. Albaida i a La Vila mateixa. 
Sembla que alguns hi han usât una forma més plena 
perô contracta: «El sepulcre romà de la Vila - - - y 
atres objectes -- - revèlen la importància de Vilajosa} 
com pronûncien els seus naturals i comarcans» 
(MGadea. T. delXè. 11. 132). Cert que La Vila és d'us 
aplicat a tôt. també al «Riu de La Vila» (parlant del 
que baixa de l'Aitana. a desembocar-hi a mar (Mateu 
Ll. P. Val., p. 10T). I és clar que fora ben exagerat dir 
que «joiosa» nés una part enterament estranya a 1 us 
viu: Villa joyosa escriviren Cavanilles (11. 245): Lz. 
Vargas (c. amb bibliografia, 1139); SSiv. 447-8, 
Viciana. Escolano. Beuter. Caries Salvador ( Vilajoiosa. 
Voc. Ort.). I La Vila Joiosa. és la forma que han 
adoptat els valencianistes en llur ortografia normativa 
(1936. Raixa i Xomencl. de SGuarner. 1963). 

MEXCLOXS AXT. El nom complet, de fet, és ja 
médiéval: «Castro de Villa Joyosa» a. 1322 (A.C.A. 
reg. 222, f.108). Conquerida per Jaunie I el 1244. 
Bernât de Sarrià li donà carta de poblaciô en l'any 
1300. En dôna altres dates SSiv. ( 1368 i 1393 ). Sembla 
que havia estât venuda a fi del S. xiv a un Miquel 
Novell, i cinc anys després els seus ciutadans la hi 
rescataren. Veg. en La Marina (Dénia-Alacant) 1964 
una bella fotografia de la imponent mola amurallada 
en un carrer de la ciutat. que hom mira com un gran 
sepulcre romà (car almenys son d'aquell temps un 
bon nombre d'inscripcions romanes que s'hi han 
trobat)2 Vegeu-ne un intel ligent resum del P. Chabàs. 
ElArch. m. pp. 261-262. altres noticies en ElArch. vu, 
410 o 415. 

A penes cal dir que son pura falômia les historiés 
contades per Viciana. Beuter i Escolano (11.11 ap. 12) 


