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1. Introducció

1.1 Justificació
“Albarca és un poble del municipi de Cornudella de Montsant, a la comarca del Priorat en
procés de despoblació: 205 h, l’any 1900; 14 h, l’any 1960. Està emplaçat a 815 m d’altitud
sobre el Coll d’Albarca, unió de Montsant amb les muntanyes de Prades i pas de carretera
de Reus a Les Garrigues on embranca amb la que s’adreça a Prades. A l’època musulmana hi havia un castell i la Serra del Montsant era coneguda amb el nom de Muntanyes
d’Albarca fins poc després de la conquesta cristiana del segle XII”.
Si és certa la nota anecdòtica, distant i purament descriptiva que la GEC (pàg. 408. Vol. I) dóna –i
ha de donar– d’Albarca i de qualsevol poble dels PPCC que es troba en el terrible procés sense retorn
del despoblament, també és cert que és aleshores, més que mai, quan cal espavilar-se, des de tots
els estaments, per rescatar allò que, de fet, ja és l’últim que resta i restarà de l’indret i de la història
escrita en el lloc durant molts i molts anys:
– els noms de lloc (El Mas d’en Lluc, El Mas de l’Anglès, La Pallissa de l’Argany...), els noms de
les persones (els de ca l’Abelló, els de cal Boquer, els Selma...), l’esforç per bastir-lo i confegir-lo
a mida d’economia autòctona (La Bassa del Poble, La Caseta del Cisterer, Els Corrals del Xavo...),
l’esplendor d’altres temps coneguda (Les Mines del Bessó, La Vinya del Guillem...), els conreus (Els
Perers, Les Vinyetes, Els Segalassos, Els Avellaners...), la fauna (La Colomina, Les Perdiguers, La
Moixonera...), les classes socials (El Tros de la Senyora, La Plana del Senyor...)
i és que la gran Història de tots està feta d’històries petites com aquesta:
un petit poble estratègic de la serralada Prelitoral catalana, d’antiga història i de renom antic,
ocupat per sarraïns que hi basteixen un castell, més antic que el de Siurana, –s’apressa a puntualitzar l’única vilatana que actualment hi resideix permanentment– lloc de pas i de desfeta de
diverses guerres...
i de la vida senzilla i tranquil·la de tots els pobles del món:
el privilegi de tenir un ajuntament (fins al 1846) de poder anar a l’escola (encara dempeus i
amb mestra el 1949) de gaudir de les festes-majors (el 15 d’agost i per Sant Roc) de poder fer de
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romeu a l’ermita (l’Ermita de la Mare de Déu de Montsant) i de poder-se anar mantenint i establint
en un espai i en un temps, de sempre, migrat –prou sabut pels vilatans!– i menyspreat (Morera
1955, pàg. 424):
“donde no se oye, aún actualmente más que el graznido del buitre, el aullido del lobo y el
plañidero quejido de la zorra y del gato montés”.
Bé, el cert és que, allò que va començar essent només un treball com un altre, ha acabat per
ocupar-me hores feineres i dies de lleure i, a més, potser perquè també sóc de poble petit i d’antiga
anomenada, per corprendre’m (com si d’un presagi es tractés):
que si el poble esdevé “lugar” (1846), i després “barri de”... i després “carrer de”..., que si s’enderroca
l’escola, que si cau l’ajuntament.... Trobar al pas naixements, casaments, morts de persones concretes, amb noms i cognoms i renoms, en llibres escrits i embrutits d’anys i anys...
1.2 Nota preliminar

1.2.1 Objectius generals
Els objectius generals d’aquest estudi toponímic són:
– Recollir i descriure els diferents noms de lloc i de persona de l’antic terme d’Albarca (El Priorat).
– Refer els límits d’aquest antic terme –avui agregat al de Cornudella de Montsant– omplenant-lo amb les partides, camins, barrancs i d’altres genèrics que, amb seguretat, haurem
pogut establir.
– Confegir un mapa del terme on quedin assentats els diversos topònims establerts.
– Transcriure fonèticament i situar en el català corresponent els mots recollits mitjançant l’AFI ja
que entenem que aquest treball pot ser base d’altres investigacions lingüístiques (de gramàtica
històrica, d’història de la llengua, de fonètica, etc.).
– Fixar, finalment, el patrimoni lingüístic i històric d’un poble que, ara ja, és història.
1.2.2 Objectius específics
Específicament, la tasca portada a terme ha consistit en:
– Entrevistes orals a vilatans i antics veïns al més acostats possible al poble (citats en l’apartat
d’informadors orals).
– Caminades pel terme per tal de delimitar-lo, descriure’l i redefinir-lo.
– Buidat dels documents relacionats en l’apartat “Fonts documentals” i dels corresponents llibres
impresos, indicant sempre grafies, variants diatòpiques i, si cal, errors del copista.
– Col·laborar en la tasca feta en estudis d’onomàstica a les contrades del Camp de Tarragona
i de la serralada Prelitoral catalana. És, sens dubte, un gaudi i un privilegi que ens volem
reservar.
1.3 Mètode de treball
1. Mètode purament alfabètic. És el mètode proposat per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, el qual
permet un marge d’error més petit que no pas aquell que organitzava els inventaris per accidents
geogràfics (rius, muntanyes, roques...) o bé humans (basses, pallisses...).
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Cal apuntar, però, que ens hem desmarcat en alguns punts concrets i marginals del mètode:
1.1 Hem considerat oportú no tenir en compte l’ortografia per ella mateixa, sinó aplicada als diversos genèrics aconseguits. Així doncs, hem intentat d’agrupar tots els genèrics corresponents
a una entrada nominal, en detriment de l’ordre alfabètic estricte que els hauria desgavellat:
Ex:

ROC, El Barranc del–
ROC, Cal–
ROC, El Camí del–
ROC, El Corral del–
ROC, El Mas d’en– (edificació)
ROC, El Mas d’en– (partida de terra)
ROCA (cognom)

1.2 Hem diferenciat, creiem oportunament, mitjançant l’ús de majúscules, aquells topònims que
són partides de terra d’aquells altres que no són sinó edificacions o coves o barrancs...
Ex:

ABELLA, La Cova d’– (cova, balma)

Aquest topònim el trobarem escrit amb minúscula enmig del text (la cova d’Abella).
Ex:

ABELLA, La Cova d’– (partida de terra)

Les referències explícites a la partida del mateix nom vindran sempre diferenciades per l’ús
constant de les majúscules, malgrat la inserció enmig del redactat (La Cova d’Abella).
1.3 Quant a l’entrada dels topònims, ens hauria plagut de seguir les indicacions de ICC 1985 (pàg.
57), on s’aconsella de mantenir l’article etimològic LO / LOS en els topònims menors i de substituirlo per la forma reforçada EL / ELS en els casos de topònims majors (ciutats, viles, pobles, etc.).
També hauríem volgut respectar, tot donant-los preferència d’entrada, alguns “dialectalismes”
que hem trobat documentats des d’antic i que ofereixen, etimològicament, una constant fonètica:
Ex:

REDÓ, AUBELLÓ, AUBIS...

Això no ho hem considerat oportú atenent el corpus de toponímies estudiades –i publicades–, i
que ja hem esmentat en d’altres indrets del treball, en les contrades del Camp de Tarragona i de
la serralada Prelitoral catalana que no han seguit aquest mètode específic. Hem donat preferència doncs, a la unitat de criteris a l’hora de bastir la investigació d’una zona i no pas al mètode
que, personalment, pensem més respectuós i enraonat.
Tot i l’opció presa, voldríem encara aclarir que, al nostre entendre, l’article LO / LOS és prou
justificable etimològicament i ben viu en les diverses variants diatòpiques com per poder-lo
mantenir sempre que és usat, sistemàticament, i no haver-lo de reduir a topònims menors, com
si d’un problema de nivells de llenguatge –variant diastràtica– es tractés.
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2. Els problemes derivats dels cognoms es poden reduir a dos nivells:
2.1 Ortogràfic: Davant de les dues alternatives1 que se’ns presentaven a l’hora d’inventariar i fixar els
antropònims, hem decidit fer entrades particularitzades per als cognoms tot respectant la grafia i la
fonètica que els vilatans practiquen encara habitualment o bé que hem pogut extreure de la pertinent
documentació, entrades que remetran (per a la descripció i datació del cognom) a la seva forma
normalitzada. Ens ha fet decidir per aquesta opció la gran quantitat de cognoms de què disposem
sense cap mena d’aval oral, és a dir, la forma pretèrita, “morta”, dels cognoms, majoritàriament i la
consegüent dificultat de fixar-los davant dels trets diferencials que presentaven sota la forma escrita.
Així doncs, ens ha semblat oportú fondre-les ambdues per tal de facilitar d’una banda els posteriors estudis que puguin fer-se sobre llinatges, afavorint-ne la trobada immediata normalitzada, i
de l’altra ens hem sentit menys incòmodes si respectàvem les formes que famílies senceres han
fet rodolar durant anys i anys i han traspassat de generació en generació; formes a les quals
–insistim– només dediquem entrades referencials.
Explicitem amplament aquest apartat atesa la poca uniformitat de criteris en aquest sentit i
les diferents opinions respecte a la fixació dels antropònims que ja han fet públiques eminents
toponomistes i que, sembla, no comparteixen.
Com que la polèmica que comporta aquesta opció ja ha estat servida amb anterioritat, no mereix
la nostra insistència.
En tot cas, remarcar la importància de la fidelitat a les grafies i a les pronúncies habituals del
poble –quant a topònims i antropònims– en aquells casos en què sigui possible perquè, de fet,
són les que ens permetran escatir la procedència geogràfica i el possible origen familiar del
llinatge, les immigracions portades a terme, el rastreig, en definitiva, de la història humana que
els ha fet possibles i operatius.
Ex: MARER (escrit actualment Maré)... podria procedir d’un antic renom –qualificatiu– i, per
tant, seria lícit de normalitzar-lo (Marer); o bé podria procedir d’immigrants francesos (Marais) i,
aleshores, hauria estat un error la ultracorrecció.
2.2 Exhaustiu: Sense cap mena de dubte, hem fet entrada dels primers cognoms masculins i
femenins; la qüestió però era què fer amb els segons cognoms. Trobarem doncs, les entrades
pertinents a primers i segons cognoms tot indicant-ho (allò que més ens ha fet decidir han estat
els documents aconseguits i les dates tan tardanes que presentaven –a partir, gairebé sempre,
del segle XVIII–).
Nota
1. La del Butlletí de la SDO, del desembre de 1988, núm. XXXIV (en un comentari bibliogràfic fet pel Dr. Moreu-Rey):
“No podem considerar encertada la normalització dels cognoms: el cognom, com el prenom, pertany a qui el porta, i no a cap institució
(o a cap generació de cinc-cents anys enrera). Científicament, si es tracta de respectar la realitat, aquestes reformes innecessàries
(...) quasi les podríem comparar a la inacceptable acció que consistiria en retocar dibuixos prehistòrics per a adaptar-los a les lleis
de la perspectiva...”.

D’altra banda, la que refereix Amigó P (32):
“tal i com creiem que hom l’escriuria si Catalunya no hagués patit la colonització cultural de Castella des del Compromís de Casp
(1412) ençà i les diverses ocupacions castellanes del 1652, 1714, 1939. La deformació dels topònims va quedar consagrada amb
l’aparició del registre civil, l’any 1870 (que Castella va posar en marxa amb funcionaris enviats de terres castellanes: funcionaris que
no van tenir cap mirament pels nostres noms de família, alguns dels quals van deformar fins a l’exageració)”.
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3. Quant als prenoms, hem acordat de constatar només aquells que per llur incidència ens cridaven l’atenció (Bonaventura, Maria, Joan, Josep, Vicent –nom del patró–) i, contràriament, aquells
que només figuraven de manera escadussera en la documentació (Hermenegildo, Mariagna...). Així
doncs, al costat de cada cognom, hi haurà inclosos, quan sigui possible, els prenoms corresponents.
4. A nivell fonètic es fa difícil ser precís i just. El poble és abandonat. Els vilatans que hem pogut
aconseguir fa molts anys que són fora vila i el seu parlar pot haver pres ja trets del lloc de segona
residència, tot perdent la idiosincràsia i els localismes que, de ben segur, el devien configurar.
Malgrat tot, hem intentat de transcriure amb la màxima fidelitat (comparant enregistraments diversos i remarcant els trets coincidents) totes aquelles paraules que ens han arribat per transmissió
oral amb el mètode de l’AFI.
Trobareu només reproduïts fonèticament aquells topònims i antropònims que han estat fruit de la
recollida oral, és a dir, aquells que hem pogut constatar de viva veu.
5. Un altre problema a esmentar són les partides de terra i els topònims pretèrits. Ens sembla poder
afirmar que hi ha partides que poden rebre tres o més noms segons les diferents èpoques, costums,
cadastres, conreus... Es fa difícil, doncs, no errar alguna vegada el nombre exacte i augmentar o
minimitzar les veritablement existents. El fet és, però, que el nostre interès va centrat en el nom més
que no pas en el lloc i, és per aquest motiu que hom pot trobar-los tots fixats, tan precisament com
es pugui. Quan un nom sigui pretèrit, s’indicarà oportunament i es remetrà al nom actual.
Ex:

BORRALL, El–
Pretèrit
Veg. TEIX, El–

6. Els noms de casa, renoms, malnoms... són difícils d’escatir tenint en compte que acostumen a
no poder-se constatar oralment. En alguns documents –llistats de persones– podem trobar renoms
inscrits al costat de cognoms oficials, i, de fet, esdevenir tan hereditaris aquells com aquests (tal i
com s’esdevingué en els orígens més remots).
Si en algun cas s’ha dubtat suficientment d’un cognom, s’indicarà i se’n farà l’explicació pertinent,
basada, sovint, en la pura etimologia popular que encara resta en la memòria d’algun vilatà.
7. Les fonts documentals consultades responen a la història traçada per la vila anys ha:
– Administrativament va quedar agregada el 1846 a la vila de Cornudella i és en aquest arxiu i no
en cap altre on hem pogut aconseguir notícies (censos de població, llistats de finques rústiques...).
– Confessionalment, ha pertangut des de fa anys, a la Parròquia d’Ulldemolins, i només aquest
arxiu ens ha fornit informació (llibres de batejos, de matrimonis, de defuncions, testaments...).
– L’Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona és nul en informació sobre Albarca. El poble no
figura en els llistats i els indicis que n’hem extret han estat aconseguits per d’altres toponomistes
que els han trobat al pas, escadusserament, en portar a terme els seus treballs respectius, en lligalls
i manuscrits pertanyents a d’altres viles. Nosaltres, després, hem repassat els documents en qüestió.
– L’Arxiu Històric de Tarragona omet el nom d’Albarca en els seus departaments.
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– La totalitat dels documents de l’Arxiu Medinacelli de Sevilla, creiem, els tenim a la nostra disposició. És, per tant, un cas tancat.
8. Totes aquelles entrades que ens ha estat possible d’avalar mitjançant documentació, les trobareu
anotades amb les corresponents abreviatures després de la descripció i delimitació del topònim (amb
les variants ortogràfiques pròpies que presenti cadascuna i sense cap ressenya especial si el nom
presenta la mateixa grafia que l’entrada). Les que no portin cap mena d’esment documental, són
resultat únic i exclusiu de l’enquesta oral.
9. La fixació dels límits de l’antic terme d’Albarca i el repartiment de partides i accidents importants
a remarcar s’han escrit, finalment, en un mapa que intentarà donar una visió globalitzadora del treball.
1.4 Una mica d’història
Les primeres noves certes sobre poblaments al terme d’Albarca ens vénen donades per les recerques arqueològiques portades a terme a l’indret2: els treballs han datat els poblaments en una època
que oscil·la entre l’Epipaleolític i l’Edat del Bronze, amb troballes aconseguides en diversos tallers i
estacions de sílex a l’aire lliure (al Mas d’en Lluc, als Colls...).
D’altres autors citen que entre els anys 718-1128 la serra era ocupada tota per castells i alqueries sarraïnes: Siurana, Prades, Arbolí, La Morera, La Mussara, Vinaixa, Marçà, Masroig, Tivissa i que el nom que
rebia tota la muntanya era la de Serra d’Albarca, nom que hom troba anotat encara el 1151, després de
les primeres incursions cristianes ordenades per Ramon Berenguer IV el 17 de febrer de 11463.
La repoblació fou feta probablement amb gent de la Catalunya Vella, amb l’impuls de la
Cartoixa d’Escaladei, de la qual es van fer afrontacions i límits al començament del segle XIII
i que comprenia el lloc de la Morera i altres pobles. La resta de la comarca va continuar sota
el domini de la casa de Castellvell, després passà al comte de Prades. Aquest comtat fou creat
pel rei Jaume II, posteriorment passà a l’hereu del comtat de Cardona i finalment anà a parar a
mans de la casa de Medinacelli que tenia propietats a la comarca4.
És per aquestes dates, el 29 de sewtembre de 1152, que rebem notícia de les primeres donacions fetes a conqueridors: Pere de Pinós, capellà, rep diverses heretats a Albarca5 i serà ja a
1163 que trobem el nom de la muntanya canviat, i, per tant, consolidada la reconquesta cristiana: la donació a Ramon de Vallbona i a d’altres ermitans de “unum locum in Monte Sancto”
corresponent a l’altiplà de la serra i els seus vessants. Allí s’hi instal·là una comunitat de religiosos al servei de Déu i de la Mare de Déu, al lloc on després s’aixecarà l’ermita de Montsant6.
Nota
2. Genera, 1979
Vilaseca, 1936
3. Morera, 1985
4. Margalef, 1985
5. Font, 1969
6. Font, 1969
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Als segles XIV i XV es produeix una forta devallada demogràfica a tota la comarca del Priorat
a conseqüència de la Pesta i serà ja ben entrat el segle XVI quan la població es recuperarà i
s’estabilitzarà. Prades, Siurana i Tortosa deixaran de ser els nuclis de l’activitat econòmica de
la comarca i, a partir d’aleshores, l’intercanvi comercial es portarà a terme amb Reus i Falset, a
través del coll d’Alforja i del coll de la Teixeta respectivament (comercialització de vins)7.
Al segle XVIII tenim notícies d’una limitada actuació de bandolers als camins del coll d’Alforja
i de la Teixeta. En sorgí un guerriller famós, Carrasclet, que reclutà un exèrcit de 8000 homes,
format per gent d’arreu, amb l’inici d’una migració cap al Priorat8. Diverses guerres (la de Successió, carlinades...) es lliuraren també en terres del Priorat per la seva qualitat geogràfica de
connexió entre Catalunya i les terres de l’Ebre. Alguns exèrcits (els cristins) van sotmetre els
arxius a una crema brutal de la qual ens n’informa APU. B.M. 1774-1842.
És per aquelles dates, relacionat o no amb el guerriller, quan la comarca rep un increment
demogràfic d’unes 6000 persones i que Falset i Cornudella, amb més de 2000 habitants, estaven,
per llur grandària, entre les poblacions més significatives de Catalunya.
Es produeix un increment del nombre d’hectàrees conreades i s’exporten vins i aiguardents a
través de Reus i el seu port9.
Els temps però, per a Albarca s’acostaven difícils: el 12 d’agost de 1846 es produeix, l’annexió
d’Albarca a la vila de Cornudella. Això no comportarà el dret de pastura i d’altres aprofitaments.
Consta en acta que es nomenarà un alcalde pedani, elegible, tal i com era costum, entre els caps
de casa masculins i de renda imposable més alta. El document està signat per Josep Massip,
alcalde de Cornudella i Ramon Argany, últim alcalde d’Albarca, i aprovat per reial ordre del 24
de juny10.
La fil·loxera arrasà la comarca el 1894 de la qual cosa ja no se’n recuperà mai: la base econòmica
havia estat sempre l’agricultura i la ramaderia, més la primera que la segona segons la documentació11:
100 quarteres d’avellanes
200 cargues de vi
16 cargues d’aiguardent
8 quintars de llana
distribuïts en 934 jornals de terra (110 de segona categoria i 200 de tercera) i repartits entre 107
propietaris i 290 finques12.

Nota
7. Margalef, 1985
8. Margalef, 1985
9. Margalef, 1985
10. AMC. Alb. Acta 1846
11. Ruiz, 1846
12. Madoz, 1849-50
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Població
Focs/cases/veïns

Any
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1496
1497
1515
1553
1708
1716
1717
1719
1819
1830
1842
1862
1900
1936
1991

16 (9 viles + 7 masos) F
16 (9 viles + 7 masos) F
17
F
18
F
16
C
24
C
30
V
24
C
35
C
22
V
42
V
57
C
74
C
36
(habitades)
9
(dempeus, 1 habitada)

1. Iglésies, 1496
Iglésies, 1975
2. Iglésies, 1975
3. Iglésies, 1975
4. Iglésies, 1975
5. Iglésies, 1975
6. Iglésies, 1975

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Iglésies, 1975
Iglésies, 1975
Iglésies, 1975
Iglésies, 1945
AMC. Apeo, 1862
Carreras, 1915
Oral (F)

Habitants
Anys
Habitants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1716
1719
1787
1830
1842
1845
1846
1862
1900
1907
1930
1936
1950
1960
1986
1991

1. Iglésies, 1975
Iglésies, 1975
2. Iglésies, 1975
3. Iglésies, 1975
Iglésies, 1975
4. Madoz, 1849-50
5. Ruiz, 1846
6. AMC. Amill, 1862

112
112
220
170
165
165
133
171
205
123
225
117
45
14
4
1
7.
8.
9.
10.

Carreras, 1915
Gras Elías, 1907
Amigó C
Oral (F)
Amigó C
11. GEC
12. Amigó C
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La despoblació i la descapitalització es fan evidents al segle XX quan la migració cap als nuclis
industrials és el pa de cada dia13:
Albarca, la població més alta del Priorat, assentada sobre sòls pobres de llicorell i de conglomerats
calcaris, d’hidrografia escassa, amb recursos i població migrats, amb clima ferreny i estada inclement, s’entossudí a preservar-se com a poble.
Allò que les condicions “naturals” no van aconseguir mai –el despoblament–, sí que ho ha aconseguit el tractament econòmic despietat que han rebut –sense excepció i des de fa molts anys– el
medi rural i els seus habitants.
L’estadística ens confirma la diàspora:
“Únicament ofereixen índexs de pèrdua superiors a El Priorat les tres comarques pirinenques del vèrtex de mestral del triangle territorial català, o sigui, els dos Pallars i la Vall
d’Aran. El Priorat, i amb ell Albarca, té el trist privilegi d’ésser, entre totes les comarques
de la Catalunya baixa la que, a partir de 1960, experimentà el coeficient més alt de despoblament14.”
1.5 El parlar15
Si seguim Veny 1984 (pàg. 20-22) llegirem:
“El bloc del Català Oriental s’estén, a més de la Catalunya francesa, en línies generals per
les conques dels rius Fluvià, Ter, Tordera, Besòs, Llobregat, Cardener, Anoia, Foix, Gaià,
Francolí, Riudoms, Alforja i Riudecanyes, mentre que cauen en domini Occidental les conques del Segre, amb els seus afluents, i de l’Ebre”.
De manera semblant (amb fluctuacions decisives en d’altres poblacions però que no afecten essencialment el poble d’Albarca) pensen d’altres estudiosos del tema: Alegre 1980, Barnils 1919,
Cabré 1977, Griera 1920, etc., sense aclarir però, amb quines isoglosses bàsiques s’han fixat per a
la delimitació i que hem intentat de reflectir amb els traçats de frontera dialectal que han establert
cadascun d’ells en el mapa annex.
Serà fàcil, doncs, d’encasellar el parlar d’Albarca (El Priorat) dins de la zona Occidental dels parlars
catalans, al costat mateix del subdialecte del Camp de Tarragona –Central, Oriental–.
Serà el mateix Dr. Veny qui anunciarà, més tard (pàg. 22):
“no hi ha un límit clar, un pas brusc entre els dos dominis, sinó que el canvi es realitza
insensiblenent, amb les isoglosses no superposades sinó separades per distàncies variables”.

Nota
13. Margalef, 1985
14. Iglésies, 1975
15. Cal tenir presents les característiques singulars de la vila (despoblada actualment) ja esmentades en l’apartat previ de “Mètode de
treball” i prou documentades en l’apartat “Una mica d’història”.
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I és aquest el cas que ens ocupa i que voldríem puntualitzar: Atenent el mapa adjunt, Albarca se
situaria exactament als límits –en uns autors més i en d’altres menys– de la frontera dialectal, i, per
tant, semblantment al parlar del Camp, estaria sotmès a isoglosses discontínues i individualitzades,
sense aconseguir mai formar-ne un feix compacte que el delimiti clarament en una o altra variant
diatòpica:
– Geogràficament s’escau el seu territori entre les aigües del Francolí i les de l’Ebre, és a dir, enmig
de la delimitació dels “catalans” suara esmentada.
– Puntualment, el trobem situat al costat mateix del dialecte del Camp, acceptat ja d’antuvi per
Recasens 1985, (pàg. 45) com a
“àrea de transició amb personalitat pròpia”
amb el qual mantindrà la major part de les relacions humanes quotidianes: mercat, sanitat,
escoles... (el centre de l’esmentat parlar serà per a ells, Reus).
– És una zona de creuament d’isoglosses, ja que, d’un poble a l’altre, i durant una franja variable
en quilòmetres, poden canviar obertures vocàliques, articulacions consonàntiques, realitzacions
lèxiques... (vegeu, sinó, el mapa adjunt).
Ara bé, si el dialecte del Camp de Tarragona, malgrat ser de transició, és situat pels lingüistes en
la zona Oriental Central, al costat del Barceloní, el Septentrional de Transició, el Salat i el Xipella, i
els trets occidentalitzants que presenta s’entenen com a modificadors però no pas com a definidors
(llengua A: Oriental, llengua B: Occidental –emprant la terminologia de Recasens 1985); la variant
diatòpica a la qual pertany Albarca és simètricament oposada: l’Occidental, malgrat tots els orientalismes presos per veïnatge constant, que el qualifiquen i singularitzen (llengua A: Occidental; llengua
B: Oriental).
Intentem de definir però, sistemàticament, aquest parlar de transició que caracteritza (o caracteritzava) la vila:

1.5.1 Fonètica
El vocalisme tònic
Pertany en la seva totalitat al Català Oriental, sense excepcions, és a dir, se cenyeix nuclearment a
les set vocals distintives de l’Oriental amb evolució característica:
i

u
Ē

>e

o
E EI >



3
a

Podem anotar, en comptades ocasions, obertures vocàliques, diferenciades de l’Oriental;
Ex: TEIX <(t3i2 1)
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El vocalisme àton
Pertanyent al Català Occidental: Vocalisme amb 5 sons distints, sense les neutralitzacions pròpies
de l’Oriental:
i

u
e

o
a

Remarques:
– La - A àtona en posició final (síl·laba lliure) queda neutralitzada en (3), encara que la tensió
articulatòria no sigui tan accentuada com la (3) en posició tònica.
Ex: ALBARCA > (a2ubá&rk3)
PLANA > (plán3)
– La - E àtona en posició final (síl·laba lliure o travada), esdevé alguns cops (i), talment una perllongació de la isoglossa definitòria del xipella de la Conca.
Ex: FRARE (frári)
– En la síl·laba AL - inicial, la líquida lateral quan va seguida de consonant bilabial vocalitza en (u).
Ex: ALBELLÓ > (a&u.eλó)
ALBARCA > (au.á&rk3)
– La O - inicial sofreix una mena de diftongació –segurament donada per fonètica sintàctica– tot
seguint la tendència contrària etimològica (AU- llatí).
Ex: OLIVA > (a2ulív3)
OBAC > (a2u.ák)
– La O en posició àtona es neutralitza en (u) en algunes posicions puntuals, sense poder-ne concretar les causes. Intuïm, però, que com molts cops en fonètica, l’analogia juga un paper important.
Ex: JOAN MAS > (dluám más)
MONTSANT > (munsán)

El consonantisme
El consonantisme es distingeix per seguir els trets occidentalitzants al peu de la lletra (africacions
de les palatals fricatives inicials, segregacions de la iod en les palatals fricatives intervocàliques
i finals...).
Em limitaré, doncs, a remarcar els trets que se’n diferencien:
– Diferenciació clara i sistemàtica de l’oclusiva bilabial sonora (b) de la fricativa labiodental sonora (v).
Ex: BOVA > (be$v3)
– Reforç final en alguns casos de líquides i nasals.
Ex: ALBIS > (á2u.its)
– De vegades, les oclusives intervocàliques o seguint líquida es mantenen i no s’articulen com a
aproximants (tret que és totalment arbitrari i fluctuant).
Ex: LLURBA > (λú&rba)
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l.5.2 Morfologia
La morfologia és totalment occidental. En el recull trobarem només explicitat –no dóna més de
si– l’article masculí singular etimològic LO / LOS com a únic emprat a l’indret. No coneixen l’ús de
la forma reforçada EL / ELS.
Hem pogut també recollir però, en les converses intermitents durant la recollida toponímica, d’altres
mostres d’occidentalitat clares (3a. persona del Present d’Indicatiu articulada sempre (e); Imperfet
d’Indicatiu on es perd la labiodental fricativa sonora (pozáen); Subjuntius etimològics (amb e) (fésen); la.
persona del Present d’Indicatiu amb (o) (e) (reke$r& δo) (rece$r& δe)....
Remarques:
– Alguns trets típics del dialecte del Camp, traspassen les fronteres establertes oficialment i els
trobem ben vius a les contrades del Priorat, a Albarca.
Ex: 3a. persona Present d’Indicatiu del verb DEIXAR (dé2ig) sofreix un canvi de conjugació de la
primera a la tercera.
3a. persona Present d’Indicatiu del verb MORIR (me$r3) sofreix, així mateix, un canvi invers:
de la tercera a la primera.
Ometem en aquesta introducció l’apartat de lèxic i de semàntica que reservem àmpliament per
a les conclusions atès que no són trets generalitzats, trets de la parla quotidiana, sinó aconseguits
estrictament de la recollida toponímica.

2. Fonts
documentals
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2. Fonts documentals

2.1 Arxius
AMED
Arxiu
APP
Arxiu
APU
Arxiu
AMC
Arxiu
AHAT
Arxiu
AMU
Arxiu

Medinacelli. Sevilla
Parroquial Prades. Prades (El Baix Camp)
Parroquial Ulldemolins. Ulldemolins (El Priorat)
Municipal Cornudella. Cornudella (El Priorat)
Històric de l’Arquebisbat de Tarragona
Municipal Ulldemolins. Ulldemolins (El Priorat)

2.2 Documentació manuscrita
AMED. Capb. 1554.
Signatura X6 lll-6. Comprèn tots els pobles del Comtat de Prades. El poble d’Albarca ocupa els folis
XLI - XLV.
AMED. CED A1. 1727.
Ocupa els folis 125v/126.
AMED. CED A2. 1727.
Ocupa els folis 126v/127.
AMED. Recod. 1628.
Recopilación o Inventario de los autos y otras escrituras del Condado de Prades. Manuscrit de
Bernat Josep Llobet. Situació de mollons –afitament– entre La Cartoixa d’Escaladei i el Comtat de
Prades, 20 de març de 1628.
APP. Capb. 1789.
Capbreu que repeteix el de 1554 d’AMED de les rendes que el duc de Medinacelli i Cardona percep
del Comtat de Prades, fet pel notari Antonio Cortés d’Alcover en els anys 1789-1791. Certificació
feta per Bonaventura Vidal, escrivà i arxiver de dita casa ducal, de les còpies que n’hi havia el 18 de
novembre de 1906 al Palau de l’Exm. Sr. Duc de Medinacelli, al carrer de Portaferrissa de Barcelona.
El terme d’Albarca ocupa les pàgines 35 a 47.
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APU. Mis. 1956.
Llibreta de misses pro-populo d’Albarca.
Llibreta valuosa quant a antropònims i també a noms de cases.
Consta de les donacions pecuniàries de les famílies d’Albarca, ara per a l’ermita de Montsant, ara
per al Sagrat Cor...
APU. G.C. 1849.
Libro de gastos del Culto de la parroquia de Albarca.
Antropònims. Misses en favor de feligresos. Dietari d’actes litúrgics. Itineraris de les processons.
APU. Consul 1859.
Llibre de Consulta y Inventario de los efectos de esta parroquia de Albarca.
Molt de valor antroponímic.
APU. Pap. Disp. 1918-1956.
Papers dispersos (factures de jornals, llistats de donants per a les obres de l’ermita de Montsant,
llistats d’enterraments).
El més vell és de 1918 i el més nou de 1956. Molts sense datació explícita.
APU. Test-1838-1946.
Testaments.
APU. B.M. 1774-1842.
Baptismes i matrimonis.
Al llom hi figuren els anys 1832-1842 però en realitat trobem incloses actes de 1774 com a més
antigues. Això és degut a l’enrenou que produïren a la vila l’exèrcit dels cristins en cremar l’arxiu
parroquial.
El mossèn, més tard, fixà els fulls solts que havien restats sencers i legibles en un nou llibre (a partir de
1832). També per la voluntat explícita d’alguns pares que volien re-escriure l’acte de bateig del seu fill.
APU. B.M.D. 1844-1851.
Libro de Bautismos, Matrimonios y Difuntos. Valor antroponímic.
AMC. ALB. Acta de 1846.
Llibre d’Albarca. Acta de la Agregación de Albarca a Cornudella en 1846.
Aquest llibre és un recull de tots els documents solts d’Albarca trobats a l’Arxiu de Cornudella en el
monent d’ordenar-lo i endreçar-lo.
AMC. ALB. Pad. 1924.
Fulls solts del Padró Municipal de 1924. Albarca figura ja com a carrer de Cornudella. A 1916, en
un expedient per a la renovació biennal de la Junta Administradora, figura com a barri de Cornudella
(1 de febrer de 1916).
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AMC. ALB. Car.1945.
Documents pels quals es demana als pagesos que hi figuren una contribució sobre el conreu.
AMC. ALB. Mil. 1873.
Llistats solts de les milícies nacionals, gener l873 desembre de 1874.
AMC. ALB. C.E. 1872.
Full solt on figuren els noms corresponents al Col·legi Electoral d’Albarca. Seran 74 electors: Tot
homes. La data no és del tot certa.
AMC. ALB. Atras. 1940.
Atrasos de Utilidades.
Full solt on figuren els noms dels pagesos que s’han endarrerit en pagar les contribucions.
AMC. ALB. Cens 1900.
Cens de població. Relació de les cases habitables:
Carrer de la Plaça
34 cases
Carrer Hostalet
14 cases
Afores
13 cases
Total de
61 cases.
AMC. ALB. F. R. 1879.
Declaració de les Finques Rústiques de cada propietari.
Fulls solts i escadussers. 20 d’agost de 1879.
20 declarants. Descripció de la mena de conreu i vegetació.
AMC. ALB. Contr. 1847.
Lista de individuos de la villa de Cornudella y del Lugar de Albarca que como mayores contribuyentes tienen derecho a ser electores elegibles y electores de los individuos que se han de nombrar
para ejercer los cargos de alcalde, teniente alcalde y regidores.
El llibre està dividit entre elegibles (9 caps de casa masculins, la renda més alta dels quals és de
1432 i la més baixa de 449) i no elegibles, que són 4 caps de casa la renda dels quals oscil·la entre
179 i 152.
AMC. ALB. Padró. 1846.
Padrón de Contribuyentes con distribución de riquezas que les sujetan a la contribución territorial
(bienes inmuebles, cultivo y ganaderia). 1 de setembre de 1846.
Hi trobem: 107 propietaris rurals, 290 finques que paguen contribució, 25 propietaris urbans, 28
cases contribuents, 1 ramader (sense especificar).
AMC. Apeo. 1862.
Libro de Apeo de Albarca, pueblo sufragáneo de Cornudella.
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No està tot mesclat tal i com ja estem acostumats, sinó que al mig trobem un separador que ens
facilita la feina.
Hi trobem: 171 noms censats,
444 terres registrades.
AMC. ALB. Padró. 1872.
Hojas del padrón de Albarca. 2 de febrero de 1872.
AMC ALB. Padró 1901-1905.
Padrón de Vecinos. Quinquenio de 1901-1905. Albarca. Comprende las calles de:
Plaza ......................................................40 veïns
Hostalet ................................................... 9 veïns
Masías de su término............... Lluch, Anglès
Figura, al costat del nom, l’ofici que desenvolupa cada individu:
33 pagesos,
2 pastors,
7 propietaris.
AMC. Val 1815.
Llibre lo qual conté la Revalida de totas las pesas de terra situadas dins lo terme de la vila de Cornudella, feta per los experts Joan Pujol, Geroni Revull i Geroni Pellicer elegits per la Junta de Reparto
i ab annuencia de tots los individuos de esta vila de Cornudella lo any 1815.
Toponímicament molt interessant, però no separa les partides de terra de Cornudella i Albarca.
AMC. Det. 1510 - 1523.
Determinacions de Cornudella.
Molt poc rendiment.
AMC. C. R. 1846 - 1876.
Carpeta de la Contribució Rústica de 1846 a 1876. Hi ha inclosos altres pobles: Albarca, Poboleda...
AMC. Censals 1766.
24 de març de 1766.
Poc rendiment. Gairebé il·legible.
AMC. Amill. 1862.
Libro de Amillaramiento de la riqueza rústica, urbana y pecuaria formado por el geómetra Medin
Sabater Palet. Año 1862.
Pueblo de Albarca:
51 cases,
6 masos,
171 persones.
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Cabida que arroja el plano del presente distrito en jornales de rey de 2 500 canas cuadradas y
de 6084 metros.
Líquido ........................................................2166’20 ................................... 1317’9161 ha
Caminos Torrentes. Población .......... 62 jornales ....................................... 37’7208 ha
Imponible ..................................................... 21684
Interessant pels antropònims i renoms.
AHAT. Cartas, d.n. 92, 1152.
AHAT. Cartas, d.n. 113. Corbera, maig 1159.
AHAT. Cartas, d.n. 153.
Carta població Vilanova de Prades, Castelldans, gener 1175.
AHAT. Man. Not. 1286; n. 55.
AHAT. Man. Not. 1304; n. 56.
AHAT. Man. Not. 1339.
Vila de Siurana, n. 23.
AHAT. Man. Not. 1398; n. 105.
AHAT. Man. Not. 1422 - 1424. Vila d’Ulldemolins, n. 62.
AHAT. Man. Not. 1419 - 1526.
Vila de Siurana, n. 20.
AHAT. Man. Not. 1448. Anys 1448-1456, n. 106.
AHAT. Man. Not. 1495 - 1518.
Vila de Siurana, n. 13.
AHAT. Invent. XVI. Inventaris segles XVI-XVII. Capsa 25, n. 139.
AHAT. Invent. XVII. Inventaris segle XVII. Capsa 25, n. 140.
AHAT. Man. Not. 1500. Anys 1500-1519, n. 143.
AHAT. Llibre Sacramental 1506.
Vila de Siurana, Capsa 9. n. 24.
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AHAT. Man. Not. 1515 - 1734.
Vila de Siurana, n. 21.
AHAT. Man. Not. 1542 - 1606.
Vila de Siurana, n. 22. Hi ha anotacions anteriors a 1542.
AHAT. Man. Not. 1584 - 1595.
Vila de Siurana, n. 10.
AHAT. Man. Not. 1585; n. 118.
AHAT. Man. Not. 1612 - 1633.
Vila de Siurana, n. 3.
AHAT. Man. Not. 1613 - 1616.
Vila d’Alforja, n. 27.
AHAT. Man. Not. 1615. Anys 1615-1627, n. 121.
AHAT. Man. Not. 1660 - 1708.
Vila de Cornudella. Manual Notarial.
Informació antroponímica solament.
AHAT. Man. Not. 1675 - 1711.
Vila de Siurana, n. 16.
AHAT. Man. Not. 1676 - 1679.
Vila de Siurana, n. 3.
AHAT. Man. Not. 1682; n. 71.
AHAT. Man. Not. 1711. Anys 1711-1730, n. 75.
AHAT. Man. Not. 1711 - 1748.
Vila de Siurana, n. 38.
AHAT. Cad. 1732.
Capsa 9, n. 91.
Vila de Cornudella. Cadastre.
Cal anar-lo resseguint partida per partida i anar escatint, de vegades explícitament, d’altres per
informació prèvia, els noms i terres pertanyents a Albarca.
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AHAT. Capb. 1558. Capbreu vell. Anys 1558-1620. Capsa 31, n. 182.
AHAT. Capb. 1589. Capbreu vell. Any 1589. Capsa 31, n. 183.
AMU. Valia 1457. 53 folis.
AMU. Valia 1465. 39 folis.
AMU. Valia 1529. 94 folis.
AMU. Valia 1535. 83 folis.
AMU. Valia 1583.
Foliat posteriorment amb 93 folis.
AMU. Valia 1597.
Foliat posteriorment amb 44 folis.
AMU. Valia sd/a. 41 folis.
AMU. Valia sd/b. 40 folis.
AMU. Valia sd/d. 66 folis.
AMU. Valia 1577. 95 folis.
AMU. Valia 1474. 41 folis.

2.3 Informants orals
Andreu, Filomena
Més coneguda per la Sra. Cortès. És de Tarragona, però fa una “pila d’anys” que s’està a Albarca.
Actualment és l’única habitant de l’indret que hi resideix tot l’any.
Va néixer a Tarragona l’any 1919.
Argany, Ramon
Nat a Albarca l’any 1903. Resideix habitualment a les comarques barcelonines, encara que els
estius, i moltes temporades de bonança, les passa a la vila.
Boquer, Ricard
Pagès. Albarca 1928 - Alforja 1983.
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Espasa, Baptista
Cornudella 1922. Toponomista.
Franquet, Pere
Pagès d’Albarca. Actualment resideix a Cornudella.
Inglès, Josep
Abans pastor d’Albarca. Ara resideix a Cornudella. Va néixer l’any 1916.
Masip, Jaume
Pagès d’Albarca. Actualment resident a Alforja. Va néixer l’any 1916.
Roca, Teresa
Mestra d’Albarca durant molts anys.
Resident a Alforja. Va néixer l’any 1903. Morí el 1990.
Selma, Vicent
Pastor. Fill d’Albarca. Resident a Ulldemolins.
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de Filología, VI.
Amigó, P
Amigó, Ramon: Noms de lloc i de persona del terme de Prades. Associació d’Estudis Reusencs/
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persona. Dins Butlletí de la Societat d’Onomàstica. Juny de 1990. XV Col·loqui. XL.
Amigó, C
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Fernàndez, 1977
Fernàndez i Pellicer, E.: Un guerriller liberal al Priorat. Barcelona, 1977. Rafael Dalmau.
Font, 1969
Font rius, José M.: Cartas de población y franquicia de Cataluña. Vol. I-II. Madrid-Barcelona 1969.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Jerónimo Zurita. Escuela de Estudios Medievales. (Indicació de la donació de terres d’Albarca en el cartulari de Poblet, segle xiii. fol. 144. doc. 223).
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Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1980.
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Barcelona, 1984. Fundació Enciclopèdia Catalana. Vol. 11.
Genera, 1979.
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Iglésies, 1553
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Iglésies, Josep: Les Muntanyes de Prades, El Montsant i La Serra de la Llena. Reus, 1929.
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Iglésies, 1930
Iglésies, Josep:

El Priorat: L’extensió de la comarca natural. Reus, 1930.
Iglésies, 1959
Iglésies, Josep: El Poblament de Catalunya durant els segles XIV i XV. Madrid, 1959. IV Congreso
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Iglésies, 1960
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SDO
Manent, Albert: Ornitologia i toponímia als onze pobles més alts de les muntanyes de Prades. Dins
Butlletí de la Societat d’Onomàstica. Desembre 1990. XLII.
Mapa 1

Atlas muntanyenc Serralades de la Costa Catalana, n. 22. MONTSANT.
(Scala Dei, Les Vilelles, Margalef, Ulldemolins, Albarca, Cornudella, Cova Santa, Roca Corbatera,
Fraguerau, La Cogulla, El Piló dels Senyalets) Escala 1:25.000. Granollers, 1968. Ed. Montblanc.
Mapa 2
Atlas muntanyenc Serralades de la Costa Catalana, n. 23. MUNTANYES DE PRADES. (Serra de la
Llena, Punta Curull, Tossal de la Baltasana, Mola d’Estat, Bosc de Poblet, Puig de Marc, Els Motllats,
Valls del Francolí i Brugent, Glorieta, Montsant i Siurana). Escala 1:25000. Granollers, 1967. Ed.
Montblanc.
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Manuel de Montoliu. Diputació Provincial.
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Margalef de Montsant i Alió. PAM. 1986. Actes del VII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes. Tarragona-Salou, 1985.
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Morera i Llaurador, Emili: Tarragona Cristiana. Vol. I-V. Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon
Berenguer IV. Tarragona, 1955.
Moreu-Rey, 1981
Moreu-Rey, Enric: Renoms, motius, malnoms i noms de casa. Barcelona, 1981. Ed. Millà.
SDO
(Moreu-Rey): Bibliografia (Dins un comentari bibliogràfic). Butlletí de la Societat d’Onomàstica.
Desembre de 1988. XXXIV.
Moreu-Rey, 1965
Moreu-Rey, Enric: Els noms de lloc (Introducció a la toponímia). B. 1965. Unió Excursionista de
Catalunya.
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Nadal-Prats, 1982
Nadal-Prats: Història de la Llengua catalana. Barcelona, 1982. Ed. 62.
Osona, 1900
Osona, Arthur: Guía Itineraria dels llochs mes pintoreschs de les Serres situades al Noroest, Nort i
Norest del Camp de Tarragona. Barcelona, 1900.
Perea, 1984
Perea, Eugeni: La Morera de Montsant i el seu terme municipal. Toponímia. Santes Creus, 1984.
Fundació d’Art i Història Roger de Belfort.
Recasens, 1985
Recasens i Vives, Daniel: Estudi Lingüístic sobre la parla del Camp de Tarragona. Barce-lona, 1985.
Curial, Ed. Catalanes i PAM. Textos i Estudis de Cultura Catalana, 11.
Ruiz, 1846
Ruiz i Ruiz, José: Descripción geográfica, histórico, estadística e itineraria que acompaña al mapa
geográfico de la província de Tarragona. Tarragona. Imprenta de José Ant. Nel·lo. 1846.
HC
Sales, N: Història de Catalunya: Els Segles de la Decadència. XVI- XVIII. Barcelona, 1989. Ed. 62.
Vol. IV.
SanchÍs Guarner, 1980
SanchÍs Guarner, Manuel: Aproximació a la Història de la Llengua catalana. Navarra, 1980. Salvat.
ICC, 1985
Toponímia i Cartografia. Assaig de Sistematització. Barcelona, 1985. Institut Cartogràfic de Catalunya.
Veny, 1984
Veny, Joan: Els Parlars. Palma de Mallorca, 1984. Ed. Moll. Col. Raixa, 128.
Vilar, 1964
Vilar, Pierre: Catalunya dins l’Espanya moderna. Barcelona, 1964. Ed. 62.
Vilar, 1979
Vilar, Pierre: Catalunya mil anys enrerra. Barcelona, 1979. Ed. 62.
Vilaseca, 1936
Vilaseca, Salvador: La indústria del sílex a Catalunya. Les estacions i els tallers del Priorat i extensions. Reus, 1936.
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3. Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona
de l’antic terme d’Albarca (Priorat)
ABADIA, L’- (la.aí3)
Casa, rectoria. Situada davant mateix de l’església de St. Vicent. Reformada el 1892 completament.
Avui no en resta sinó el solar, ja sense ni enderrocs.
APU. Consul 1859; AMC. ALB. F.R. 1879.
ABADIA, El Carrer de l’- (lo kar̄é e la.aí3)
Placeta davant de l'Església.
ABADIA, L’Hort de l’- (le$r̄d de la.aí3)
Solar i hortet que hi havia al costat de la rectoria, al davant de l'Església.
ABELLA
Cognom registrat també a Cornudella ja en el 1304 i que sembla, en el cas d'Albarca, procedent
de La Morera, on es troba anotat el 1809. L'hem documentat com a segon cognom i seguint el nom
propi de Josep.
AMC. Apeo. 1862; Amigó C (61); Perea 1984 (153); Amigó C (28).
ABELLA, La Cova d’Cova primitiva a la partida del mateix nom. És límit de terme amb Ulldemolins. Segons tots els
capbreus consultats, s’hi alça una fita de terme.
ABELLA, La Cova d’- (la ke$v3 a.e33)
Partida de terme, al peu de la serra de Montsant, sota mateix de l'ermita de la Mare de Déu, entremig de Les Deveses i El Pla de Boscos, limitant amb el terme de La Morera de Montsant pel WSW.
El conreu més bàsic era vinya i erm per als ramats.
Notem l'afèresi que acostumen a fer els veïns de l'indret en molts mots —masculins i femenins,
introduïts o no per l'article— començats per la vocal àtona A-.
AMED. Capb. 1554, XLIII ("cova de bella"); CED A1. 1727 ("Cova de bella"); APP. Capb. 1789, pàg.
39 ("de la Bella"); AMC. ALB. Acta 1846 ("de la Bella"); AMC. ALB. F.R. 1879 ("del Bella").
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ABELLÓ - (a.eó)
Un dels cognoms importants del poble. Molt ben documentat com a primer i segon cognom. Ha
donat també lloc a nombrosos topònims. El cognom és freqüent a les contrades des d'antic (a Prades,
el 1591).
L’hem trobat postposat a noms masculins (Mateu, –regidor–, Bernat, Gabriel, Pere –batlle–, Joan
–jurat–, Isidre, Jaume) i noms femenins com (Rosa, Francesca).
Fog. 1496; AHAT. Man. Not. 1542-1606, n. 22 ("Abeló"); Iglésies, 1553; AMED. Capb. 1554, XLI vr
i XLII; AHAT. Man. Not. 1584-1595, n. 10. f. 1v; AMU. Valia 1597 ("Abelo"), 39v, 40r; AHAT. Man.
Not. 1613-1616; APP. Capb. 1789, pàgs. 35/46; AMC. Val 1815; APU. Consul 1859; AMC. Amill.
1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Atras, 1940; Amigó P (43).
ABELLÓ, La Bassa del Joan Pretèrita, sense possibles topants.
AHAT. Man. Not. 1542-1606, n. 22. ("lo senyer en Johan Abeló de la Bassa del Loch de Albarcha");
AMED. Capb. 1554 XLI v.
ABELLÓ, Ca l'- (ká la.eó)
Cal Josep Abelló.
ABELLÓ, Cal Pere - (kál péra.eó)
Habitada encara el 1935. Situada al carrer de la Plaça, al n. 8.
ABELLÓ, L'Era del Ramon Prop del poble. Tocant al n. 8 del carrer de la Plaça.
AMC. ALB. F.R. 1879.
ABELLÓ, L'Heretat d'en Gabriel AMED. Capb. 1554, XLIII.
ABELLÓ, El Mas de n'Mas pretèrit, desconegut. Il·localitzable.
AMED. Capb. 1554, XLI v. (“el manso de”)
ABELLÓ, El Mas de n'Partida. Limita amb el terme d'Ulldemolins per un camí veïnal d'Albarca a Ullde-molins. Topònim
pretèrit perquè cap dels informants actuals n’ha sabut donar fe.
AMED. Capb. 1554, XLI.
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ABELLÓ, La Pallissa de l’Pretèrita.
AMC. ALB. F.R. 1879.
ABELLÓ, El Roure de n’El mateix roure anomenat d’altres vegades el roure del Terme, el roure de Josep Ferrer, el roure
de Maties Tolrà i també el Roure, solament, sense cap mena d’apel·latiu ni de qualificatiu, així devia
ser de magnífic i singular. Segons el capbreu consultat, servia de fita de terme i definia els termes
d’Albarca i d’Ulldemolins.
Adonem-nos de la fluctuació d’article –que pot ser el definit simplement o bé el personal de respecte– dins de la referència a un mateix cognom.
AMED. Capb. 1554, XLIII.
ABELÓ
Veg. ABELLÓ
ABEURADOR DEL BESTIAR, L’- (la.uraó el .estiá)
El trobem registrat i emmarcat al racó del Carro, als límits entre Cornudella i Albarca, en posició
SW.
Sembla que eren bassetes on el bestiar acostumava d’abeurar.
AMED. Capb. 1554, XLI v.; Amigó C (64).
ACESTATS, Els Rodalies d'Albarca. Pretèrit: una punta de roca de cingle situada entre La Cova d'Abella i l'ermita
de la Mare de Déu de Montsant, a WSW d'Albarca.
APP. Capb. 1789, pàg. 40 ("paraje llamado Acestados"); AMC. ALB. Acta 1846 ("los Acestados").
ADZERIES
Veg. ATZERIES
AGUSTÍ, Ca l'- (ká laγustí)
Casa pairal d’Albarca dempeus i habitada encara el 1935. Actualment en resta només el solar.
Situada al carrer de la Plaça, prop del lloc dels Quatre Cantons.
AGUSTÍ, El Clot de l’- (lo kle$d de laγustí)
A la partida d’Els Colls. Sembla que és només un tros de terra, no pas una partida, però de molta
anomenada, punt de referència orientatiu. Al damunt mateix del camí del bosc del Lluc, en el bocí
anomenat els Lliscadors. A l’E de la vila.
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AGUSTÍ, El Coll de l’- (lo ke$ de laγustí)
Veg. COLLS, Els AGUSTÍ, El Corral de l’- (lo kor̄á2l e laγustí)
Les informacions són del tot contradictòries: mentre els uns el situen a la partida de La Rasa (més
conegut), els altres el col·loquen a Els Segalassos. Antigament rebia aquest nom, ara rep el de corral
del Pere Vinyes, hereu de l’Agustí.
AGUSTÍ, El Freginal de ca l’- (lo fre2iliná2l e laγustí)
Veg. FREGINALS, Els AITÉS
Antropònim molt poc documentat i entrat solament com a segon cognom. Singular.
AMC. ALB. Atras. 1940.
AIXERIUGUES
Veg. NEBOT, El Pla de les Aixeriugues del Mapa 1.
AIXERROGES
Veg. SARROGES, Les ALABART (ala.ár̄t)
Antropònim. Documentat com a primer i com a segon cognom amb la mateixa freqüència.
AMC. Apeo. 1862; AMC. Amill. 1862 (“Alebart”).
ALBA
Sembla que és un cognom pretèrit, però és difícil establir les fronteres entre cognoms i malnoms,
propis o familiars, atès que, freqüentment, hom utilitza indistintament uns o altres en els llistats de
censos, padrons...
A Prades, el trobem documentat el 1553.
AMC. ALB. Padr. 1846, Amigó P (46).
ALBAHALKA
Veg. ALBARCA
ALBARCA (a2u.ár̄k3)
Poblet del municipi de Cornudella de Montsant (El Priorat) partit de Falset, en el qual s’ha consumat
ja el terrible procés de despoblament de què parlaven, ja fa temps, llibres i enciclopèdies de renom.
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Té el privilegi d'estar emplaçat a 815 m d'altitud, sobre el coll d'Albarca, unió de Montsant amb les
muntanyes de Prades i pas de la carretera de Reus a Les Garrigues on embranca també amb la que
s'adreça a Prades.
Les primeres notícies de poblaments a l'indret són les troballes que oscil·len des de l'Epipaleolític
fins a l’Edat del Bronze (estacions de sílex a l’aire lliure a El Mas d’en Lluc, a Els Colls, a Els Segalassos...).
Segons alguns autors, en temps antics i més pròspers, (abans de la reconquesta cristiana del segle
xii) el poble havia donat nom a tota la serralada coneguda avui amb el nom de Montsant, la qual
s'albirava des del seu castell —un més dels molts que ocupaven la contrada— situat damunt mateix
del coll.
Ramon Bereguer IV ordenà, juntament amb la conquesta de Tortosa, la de les Muntanyes de Prades i Siurana el 17 de febrer de 1146, i el 1152 els cavallers cristians s'havien endinsat ja pel coll
d'Albarca i es portaven a terme les primeres donacions de terreny per al repoblament. És el 1163
que s'erigeix ja el primer edifici després de la reconquesta: una ermita a Montsant per al recolliment
i la pregària que sembla coincidir amb l’ermita de la Mare de Déu de Montsant.
Albarca forma part, des del primer moment, del comtat de Prades i de l’esponsalici lliurat pel comte
Ramon Berenguer a la seva muller Blanca.
La població i els conreus d’Albarca han estat de tota la vida migrats: les condicions del sòl i de
la climatologia així ho han volgut, però la gent, fins fa poc, s’havia entossudit a preservar-la de les
runes imminents a què es veié abocada després de la reial ordre del 24 de juny de 1846 que annexionava Albarca al municipi de Cornudella de Montsant i que transformava tot allò que havia estat una
organització administrativa de "vila" a la denominació i al tractament de “lugar” (document firmat
per Josep Massip, alcalde de Cornudella, i per Ramon Argany, alcalde d’Albarca).
El lloc doncs, podria retornar a la feréstega descripció que en fa Morera 1955, pàg. 424:
“donde no se oye, aún actualmente, más que el graznido del buitre, el aullido del lobo y el
plañidero quejido de la zorra y del gato montés”.
La dinàmica actual de repoblaments forasters de caps de setmana sembla que ho impedirà: la
transformació del concepte és, però, evident.
Etimològicament, segons el DCVB, sembla provenir de l’àrab vulgar al-barka, amb significat de
“benedicció, propietat beneïda”; o bé del mot romànic “barca” amb l’article aràbic al- ; i encara, de
l’arab al-birka “l’estany”.
El Dr. Coromines, en canvi, a DECLC (Avarca), diu que el mot es remunta a les tres llengües romàniques de la península Ibèrica i a la llengua basca i que és antiquíssim en totes quatre i d'origen
incert, segurament provinent d'una base ABARCA pre-romana però probablement no basca en
especial sinó comuna a les diverses llengües preindoeuropees de la península.
Les diferents grafies recollides són:
Cartas, d. n. 92, 1152 (“Albarca”); Cartas, d. n. 113, Corbera, maig 1159 (“Albaurca”); Cartas, d. n.
153, Carta de població de Vilanova de Prades, Castelldans, gener 1175 (“Albarcham”); AHAT. Man.
Not. 1286 (“Albarca”), AHAT. Man. Not. 1304 ("Aubarcha"); AHAT. Man. Not. 1339, n. 23 ("Albar-
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cha"); AHAT. Man. Not. 1398 ("Aubarcha"); Iglésies 1496, pàg. 217 ("Lalbarcha"); AMED. Capb.
1554, pàg. XVIII ("Albarca"); Valia sd/v 16r i 16v ("Albarqua"); AHAT. Man. Not. 1585 ("Albarca");
AHAT. Cad 1732 ("Aubarca"); Gras i Elias 1907 ("Albahalka").
ALBARCA, La Bassa d’Pretèrita, sense referències actuals.
AHAT. Man. Not. 1542-1606. n. 22. ("lo senyer en Johan Abeló de la Bassa del Loch de Albarcha").
ALBARCA, El Camí d'- (lo kamí a2u.ár̄k3)
Veg. SEGALASSOS, El Camí dels AHAT. Cad. 1732 (“Aubarca”); AMC. Val 1815; Ruiz, 1846, 88; Osona 1900, 96.
ALBARCA, La Carretera d’Veg. REUS, La Carretera de Iglésies, 1960, 622 i 668.
ALBARCA, El Castell d’Veg. CASTELL, El Iglésies, 1960, 622.
ALBARCA, El Coll d’- (lo ke$ da2u.ár̄k3)
Té una altura de 774 m i està situat al peu mateix de la vila que li dóna el nom. És l'enllaç entre la
serra de Montsant i les muntanyes de Prades. El travessa la carretera que va de Reus a Les Garrigues
i en parteix la que va a Prades.
Cal fer notar que la gent de la contrada, actualment, mai no empra el mot coll per designar un pas
entre muntanyes, ans al contrari, per a ells, coll és l'elevació menuda de terreny, conreable, sinònim
de pujol o tossal. En aquest cas, en el del topònim que ens ocupa, sí que és emprat per tothom i,
potser, imputable a forasters (cartells de carreteres, mapes toponímics...).
AMC. Val 1815; Ruiz 1846, 88; Osona 1900, 82; Iglésies, 1929, 309; Iglésies, 1960, 640; Amigó C
(70).
ALBARCA, La Collada d’Veg. ALBARCA, El Coll d’Iglésies, 1928, 15.
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ALBARCA, El Collet de la Font d’A la partida de La Font, al WSW d’Albarca. Al peu del cingle.
Iglésies, 1960, 782.
ALBARCA, El Comú d'Referit, pretèritament, a l'Ajuntament.
AMC. ALB. Acta 1846.
ALBARCA, La Creu d’Veg. CREU, La Iglésies, 1929, 273.
ALBARCA, La Font d’Veg. FONT, La Mapa 1. Iglésies, 1960, 782.
ALBARCA, Els Horts d’- (loz e$r̄z a2u.ár̄k3)
Veg. HORTS, Els ALBARCA, Els Hostalets d’Veg. HOSTALETS, Els Iglésies, 1929, 309 i 317.
ALBARCA, La Serralada d’- (la ser̄alá3 a2u.ár̄k3)
Nom que, segons Morera 1955, rebia la serra de Montsant abans de la reconquesta cristiana a
mitjan segle XII.
L’any 1151 encara conservava aquest nom.
Morera 1955, 305 I, 427 II.
ALBARCA, El Terme d’- (lo tér̄rm3 a2u.ár̄k3)
Segons els capbreus consultats, el terme d’Albarca limita pel N amb el terme de Vilanova de Prades, per l’E amb el terme de Prades, al S i W amb el terme de Cornudella de Montsant i al NW amb
el terme d’Ulldemolins i ometen al SE amb el de Siurana i al WSW amb el de La Morera de Montsant.
La seva longitud des del S al N és d'una llegua (uns cinc quilòmetres, si fem cas dels capbreus);
del W a l'E, mitja llegua (i en canvi és de quatre quilòmetres i mig si hom el recorre) i té dues llegües
de circuit (que en realitat, segons els mapes, són uns disset quilòmetres).

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

El terme té deu mollons: Comença en el torrent del Carabassó, passa cap al torrent de la Plana
del Frare on hi ha una fita, s’acosta cap a la font del Ginebre, lloc on existeix una altra fita i
s’encamina cap al mas d’Agustí Boquer, passant el límit per la meitat d’aquest mas, segons ho demostra una fita allí emplaçada. Travessa el camí de Vilanova de Prades i passa per l’Alt de la Serra
afrontant així amb el terme de Prades i de Vilanova. D’aquí tresca recte fins al roure de Terme, on
reposa una altra fita, segueix cap a El Pla de Boscos amb una fita que ho demostra, i d’allí dret
cap a Montsant, cap al lloc anomenat La Cova d’Abella on trobem emplaçada una altra fita. D’allí
puja cap a la punta d’un altre pujol anomenat els Acestats amb fita, i transita fins a sota mateix
de l’ermita de la Mare de Déu de Montsant, fins al lloc que marca la fita corresponent. A partir
d’aquí limita amb Cornudella de Montsant per La Plana d’en Vilella i cap al riu de l’Argentera,
aiguavessant d’orient i després Argentera amunt fins a trobar el torrent d'en Carabassó, al mateix
lloc on ha començat.
Segons d'altres descripcions (la de 1708 feta per Josep Aparici Mercadel) recollides per Iglésies,
1974, el terme té de llargada una hora, d'amplada, dos quarts i de rodalies dues hores i dos quarts.
Afronta a llevant amb Vinaixa, a migdia amb El Vilosell, a ponent amb Ulldemolins i Montsant i a
tramuntana amb Vilanova.
Les jurisdiccions d’aquest terme les adjudica al Duc de Cardona, comte de Pliego i consten de 24
cases juntes, amb cent dotze habitants, 24 homes i un pobre. El situa a:
“el cabo de una montaña, asperíssimo terreno menos por la parte de Pradas, y aún tiene
mala entrada”.
Remetem, novament, als límits actuals explicats més amunt.
AMED. Capb. 1554, XLI v; AHAT. Man. Not. 1660-1708; APP. Capb. 1789, 40-45, AMC. ALB.
Acta 1846.
ALBARCA, El Torrent d’Els vilatans l’identifiquen com la font d’Albarca. És pretèrit.
Veg. FONT, La AHAT. Cad. 1732 (“Aubarca”); AMC. Val 1815.
ALBARCA, El Torrent del Coll d’Desconegut pels vilatans.
Mapa 1.
ALBARCHA
Veg. ALBARCA
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ALBARCHAM
Veg. ALBARCA
ALBARQUA
Veg. ALBARCA
ALBAURCA
Veg. ALBARCA
ALBELLÓ
Veg. ARGANY, L'Albelló del Pou de l'ALBELLÓ, L'- (la2u.eó)
Desguàs de terreny situat a la barrancada d'abans d'arribar al poble, a banda i banda de la carretera
de Cornudella a Ulldemolins, entre La Plana d'en Vilella i La Carrerada, i El Solà d'en Pou, al SSW. Dóna
nom a una partida de terra conreada, antigament, per vinya, ametllers i erm per al bestiar. També, i
prop de la sortida de l'aigua, s'hi assajava horta. Actualment —com gairebé tot el terme— és bosc.
Entre els veïns s'estableix la confusió Albelló i Abelló per la vocalització, sense fluctuacions, de la
líquida lateral de la síl·laba al– en posició inicial quan va seguida de consonant bilabial. Els vilatans
en són conscients i, davant d'allò que ells creuen un error, rectifiquen sovint en parlar amb forasters.
D’aquí que, de vegades s’esmenti, sense sentit de tradició sinó només per analogia, la partida de
l’Abelló.
AMC. Apeo. 1862 (“Auballó”); AMC. ALB. F.R. 1879.
ALBELLÓ, El Barranc de l’- (lo bar̄án de la2u.eó)
Anomenat també, però més estranyament, barranc del Mas de l'Anglès. Discorre paral·lel a la carretera que va a Cornudella i la travessa al racó de l'Albelló on neix. Desemboca al riu de l'Argentera
després d'haver fet cos amb el barranc dels Lladres.
AMC. ALB. F.R. 1879; Mapa 1.
ALBELLÓ, El Camí de l'- (lo kamí e la2u.eó)
El mateix camí de Cornudella, el qual pren aquest nom quan passa per la corresponent partida de terra.
Veg. CORNUDELLA, El Camí de AMC. ALB. F.R. 1879.
ALBELLÓ, La Font de l'- (la fe$2n de la2u.eó)
Una mina petita, tocant a la carretera, a l'esquerra, just al racó de l'Albelló, vora el barranc del
mateix nom.
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ALBELLÓ, El Pont de l'- (lo pe$2n de la2u.eó)
Pont que travessa el barranc de l'Albelló a la carretera de Reus a Les Garrigues. El feren durant
les carlinades.
ALBELLÓ, El Racó de l'- (lo r̄akó e la2u.eó)
Nom amb què es coneix el tomb de la carretera on neix el barranc de l'Albelló. És la raconada que
forma el barranc i la partida de l'Albelló abans d'entrar a la partida d'El Solà d'en Pou. De vegades,
emprat com a sinònim de barranc.
Iglésies, 1960, 668 ("Aubelló").
ALBIS, Els - (loz á2u.its)
Un grup d'àlbers i d'oms situats al barranc del Salt d'en Pres, a l'ESE a La Castanyera. Se'ls coneix
també pels oms del Cisterer.
El mot respon a la pronúncia comuna que els parlants occidentals fan del mot àlber oriental, cada
vegada, l'occidental en més regressió.
Amigó P (46).
ALEBART
Veg. ALABART
ALEGRET, Els Corrents de l’Pretèrit, tot descrivint les rodalies d'Albarca i els seus límits de terme. Desconegut pels vilatans.
APP. Capb. 1789, pàg. 40; AMC. ALB. Acta 1846.
ALEGRET, El Tossal de l’Sembla que és el mateix que els vilatans anomenen actualment collet de les Forques. Està situat
sota Montsant del qual és la primera escala, al SSW.
Veg. FORQUES, El Collet de les APP. Capb. 1789, pàg. 40; AMC. ALB. Acta 1846 ("Tossal d'en Alegret").
ALEGRET, El Tossal de les Forques d’en Veg. FORQUES, El Collet de les CED A1. 1727.
ALSINÁ
Veg. ALZINAR
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ALT
Veg. SERRA, L’Alt de la ALTS
Veg. COLLS ALTS, SEGALASSOS ALTS
ALZINA
Veg. CORRALS, GANIVETER, MOLETA, XAVO
ALZINAR, L’- (lalziná)
Partida de terme a l'ENE passat el mas de l'Argany, a banda i banda de la Carretera de Prades.
Conreada per vinya i erm per al bestiar. El topònim deu fer referència al bosc autòcton mediterrani
visible malgrat les talades i esporgades a l'indret. Limita al N amb la partida d'Els Segalassos i al S
amb La Moixonera i El Corral Nou.
AMC. Apeo. 1862 ("Alsiná"); AMC. ALB. F.R. 1879.
ALZINAR, El Barranc de l’- (lo .arán de lalziná)
Anomenat també barranc dels Segalassos. Pren el nom en passar per la partida de l'Alzinar, sobre
el camí de Vilanova i el camí d'Ulldemolins a Prades, enllà del mas de l'Argany. Neix a la partida de
La Plana del Frare i mor al riu de Vilanova.
Veg. SEGALASSOS, El Barranc dels AMC. ALB. F.R. 1879.
ALZINAR, La Font de l’- (la fe$2n de lalziná)
Font situada a la partida que li dóna nom. Insignificant. Intermitent: al bo de l’estiu s’eixuga i és
de difícil localització.
AMAIET, La Coma d’Partida pretèrita sense situació clara avui damunt el mapa. Cap antic vilatà no l’ha sabuda reconèixer. El diminutiu procedeix d'un cognom també pretèrit (Amaió o bé Miet?).
AMC. Amill. 1862 (“Mayet”).
AMAIÓ
Cognom singular malgrat que ha deixat petjada en toponímia.
AMC. Amill. 1862 ("Amayó").
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AMAIÓ, La Vinya de l'Pretèrit. Il·localitzable avui.
APU. Test-1838-1946 ("de la Mayó").
AMAIONA
Renom fruit de la feminització del cognom inventariat al segle XIX.
AMAIONA, El Tros de l’ - (lo tre$z e lamajón3)
Al costat de les Camades de la Bet, a l’altra banda de carretera.
AMAYÓ
Veg. AMAIÓ
AMIGÓ (amiγó)
Cognom que és motiu de distints topònims. Antic d’anomenada a la contrada. El trobem com a
primer cognom principalment i també, escadusserament, com a segon. Lligat a noms de persona
com Joan, Josep i Miquel.
Als pobles veïns (Prades) també ha estat recollit primerencament, el 1497. També molt important
a Ulldemolins en el passat.
AMED. Capb. 1554, XLIII - XLIII v; APP. Capb. 1789, pàg. 39; AMC. Amill. 1862, Amigó P (48).
AMIGÓ, L'Heretat de Josep Pretèrit.
CED A1. 1727; AMC. ALB. Acta 1846.
AMIGÓ, El Manso de n'Veg. El Mas de n'Amigó
APP. Capb. 1789, pàg. 39; AMC. ALB. Acta 1846.
AMIGÓ, El Mas de n'Pretèrit. Sense noves actuals.
CED A1. 1727.
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ANDÓ, El Coll/Collet de l'- (lo koe3d de la2ndó)
Partida de terra situada entre el coll d’Albarca i la partida d’Els Colls, al N, sota Els Perers. De
vegades ometen l’article definit: El Collet d’Andó.
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879.
ANDREU (a2ndré2u)
Cognom que sembla procedir de Prades on Amigó P el data ja el 1262. Lligat al nom propi de Joan.
Actualment, respon a aquest cognom l'única habitant de la vila, la Filomena Andreu, no pas però
per ascendència genuïna de la vila, sinó nouvinguda de Tarragona des de fa molts anys.
AMC. ALB. Padró 1901-1905, Amigó P (48).
ANGLÈS (ingle3s)
Juntament amb el cognom Argany, és el de més anomenada, oralment i documental, com a primer
i com a segon. Donarà lloc a multitud de topònims vius encara. Lligat a noms masculins com Pere,
Joan, Gabriel, Jaume —batlle— Ramon, Francisco... i a femenins com Teresa, Rosa, Magdalena,
Antònia...
Inventariat també a Prades el 1305-1306, a Ulldemolins el 1286 i a Siurana el 1229.
Iglésies, 1553; AMED. Capb. 1551, XLII, XLIIIv, XLIIII; AHAT. Man. Not. 1584-1595, n. 10, f. 81 v
("ingles"); AHAT. Man. Not. 1612-1633, n. 3.; AHAT. Man. Not. 1675-1711, n. 16, f. 7; CED A2. 1727;
CED A1. 1727; AHAT. Cad. 1732; AMC. Censals 1746; APU. B.M. 1774-1812; AMC. Val 1815; APU.
B.M.D. 1844- 1851 ("inglès"); APU. Consul 1852; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC.
ALB. Padró 1901-1905; APU. Pap. Dis. 1918-1956; AMC. ALB. Padró 1924; AMC. ALB. Atras. 1940;
APU. Mis. 1956; Amigó P (50); AHAT. Man. Not. 1682 ("in termino de Albarca, in partita dita del
Mas den Angles dita la Pedrenyera").
ANGLÈS, El Barranc del Mas de l'- (lo .ar̄án del máz e lingle3s)
Dit també barranc de l'Albelló. On mor, comença el riu de l'Argentera.
Veg. ALBELLÓ, El Barranc de l'Iglésies, 1960, 604 ("inglés").
ANGLÈS, El Camí del Mas de l'- (lo kamí el máz e lingle3s)
Veg. HORTS, El Camí dels ANGLÈS, El Mas de l'- (lo máz e lingle3s)
Era, junt amb el mas d'en Lluc i el mas de l'Argany, el més espectacular de la contrada. Conten
els vilatans que s'hi feia mercat i tot i que els veïns frares de La Cartoixa hi cobraven el delme, en
prové el sant que ara es venera a l'església, cremat i mutilat. Dóna nom a una partida de terme
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encara avui conreada. Del mas no en queden sinó l’esplendor d’algunes parets dels corrals i algunes
pedres picades dels dintells de portes i finestres que s’han salvat de la fúria dels passavolants i de
l’expoliació dels forasters.
AHAT. Man. Not. 1612-1633, n. 3 (“Gabrielli Angles cultori mansi et termini de albarcha”); AHAT.
Man. Not. 1682; APU. B.M. 1774-1842; APU. Consul 1859; AMC. ALB. C.E. 1872 (“Masia Angles”);
AMC. F.R. 1879 (“casa”); Mapa 1.
ANGLÈS, El Mas de l'Partida de terra situada als entorns del mas del mateix nom, al S. Juntament amb el mas d'en
Vallès i el mas d'en Lluc formaven el nom de partida conegut com a El Fondo dels Masos. Algun
cop és confosa amb La Pedrenyera, amb la qual limita.
AHAT. Cad. 1732; AMC. Sensals, 1766; AMC. Val 1815.
ANGLÈS, La Plana del Mas de l'- (la plán3 el máz e lingle3s)
Pla de terreny enfront del mas del mateix nom, conreada, d’antic, de cereals i sembradura. Avui
erma.
ANGLÈS, La Rasa del Mas de l'Creiem que és un afluent del riu de l’Argentera, en terme de Siurana. El nom respon a la cartografia i no pas a la manera habitual de parlar de la contrada, atès que, per a ells, mai barranc no
és sinònim de rasa.
Iglésies, 1960, 599.
ANTÒNIA, Ca la Tia - (ká la tía2nte$nj3)
Casa antiga d'Albarca, de record oral però no del tot localitzable. Sembla que estava situada al
costat de cal Pepet. Era coneguda també per ca l'Antònia Canuta.
Remarquem l'apel·latiu familiar TIA —contret de vegades en TI—, que, en d'altres contrades —La
Ribera d'Ebre, El Baix Ebre...— és del tot freqüent i que a Albarca ens ha sorgit escadusserament.
No hem pogut constatar en canvi, el corresponent masculí CO, tal i com s'acostuma a realitzar en
els indrets esmentats.
ARAGONÈS (araγone3s)
Cognom més freqüent com a segon que com a primer i, fent cos sempre amb noms femenins: el
més freqüent, Francisca.
APU. B.M. 1774-1842; APU. B.M.D. 1844-1851; AMC. ALB. Padró 1846; AMC. ALB. Mil. 1873;
AMC. ALB. Padró 1901-1905; APU. Mis. 1956.
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ARAN DEL SOLERÀS
Cognom o renom pretèrit, escadusser. Ca l'Aran és a Ulldemolins.
AHAT. Man. Not. 1660-1708.
ARBÓÇ
Cognom antic de molt poca anomenada.
AMC. Amill. 1862. (“Arbos”)
ARÇONS
Renom de Josep Espasa. Pretèrit. Remarca un tret de caràcter: espinós, feréstec.
AMC. Amill. 1862 (“Arsons”).
ARDÈVOL
AHAT. Man. Not. 1500 (“Jacobus Ardevol, rector d’Albarca”).
ARGALL (ar̄γá)
La palatització final en LL (líquida) i no pas en NY (nasal) és l’únic motiu per fer una entrada
diferent per a aquest cognom. Sospitem però, que es tracta del cèlebre cognom Argany, propi de
l’indret. Cal fer notar, a més, que les lectures d’Iglésies, 1553, ja han estat més d’una vegada posades
en dubte.
Iglésies, 1553.
ARGANI
Veg. ARGANY
ARGAÑ
Veg. ARGANY
ARGANY (ar̄γá)
Cognom representatiu d’administració, de riquesa i de prosperitat a la contrada. Els Argany foren
batlles, ramaders d’anomenada –Els Corrals de l’Argany donen nom a una partida– i es troben com
a habitants fidels del lloc.
A l’antropònim el seguiran nombrosos topònims, encara avui vius.
El cognom ocupa primeres i últimes posicions amb la mateixa freqüència. Destaca però per la
gran quantitat de noms masculins —d'hereus— que el pogueren traspassar: Bonaventura —batlle—,
Ramon, Ceferino, Gabriel, Pere, Joan, Vicent —regidor—, Josep... Alguns de femenins: Rosa, Magdalena, Antònia, Ramona, Mariagna,...
A Prades el trobem documentat el 1497.

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

AHAT. Man. Not. 1584-1595, n. 10, f. 23 ("Argañ"); AMU. 1583, 90; AMU. Valia 1597, 40 r; AHAT.
Man. Not. 1660-1708; AHAT. Man. Not. 1676-1679, n. 3; CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàgs. 3546; AMC. Val 1815; APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. Apeo. 1862 ("Argañ") AMC. ALB.
C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Padró 1924; AMC. ALB. Atras. 1940; AMC.
ALB. Car. 1945 ("Argani"); APU. Mis. 1956; APU. Pap. Dis. 1918-1956; Amigó P (52).
ARGANY, L'Albelló del Pou de l'- (la2u.eó el po2u e lar̄γá)
Albelló que sorgeix més avall del pou, cap a la part del riu de Vilanova.
ARGANY, El Baixest de l’Recod, 1628 (“baxest dit d’Argany d’Albarca”).
ARGANY, El Barranc de l’- (lo .ar̄án de lar̄γá)
Afluent del riu de l’Argentera. Forma part dels diferents reguerols anomenats els Barrancons.
ARGANY, Ca l’- (ká lar̄γá)
Casa pairal immensa, entre cal Pere Abelló i cal Miet. Era habitada encara el 1935. Ha estat renovada per poder-la mantenir dempeus, però fa anys que és deshabitada. L’esplendor de la seva
fesomia va fer donar nom, fins i tot i en moments concrets, al carrer.
APU. Consul 1859 (“Casa Argany”).
ARGANY, Cal Pere - (kál pérar̄γá)
Habitada encara el 1935, abans de la guerra. Renovada.
APU. Consul 1859 (“Casa de Pere Argany”).
ARGANY, El Camí als Corrals de l'Veg. ULLDEMOLINS, El Camí d'Iglésies, 1960, 640.
ARGANY, El Carrer de Casa És el mateix carrer de la Plaça, just en passar per davant de la casa pairal d'aquest nom.
Veg. PLAÇA, El Carrer de la APU. Consul 1859.
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ARGANY, La Carrerada de l’- (la kar̄erá3 e lar̄γá)
Anomenada també la carrerada del Lluc. Servia, tal i com el seu nom indica, per desplaçar bestiar,
tant dels corrals de l’Argany com del mas d’en Lluc. Creiem que coincideix amb el camí del bosc del
Lluc o de les Vinyes. Arrenca del mateix mas en direcció S.
Veg. LLUC, El Camí del Bosc del Amigó P (53).
ARGANY, El Collet de la Llarga de l’Situat al camí d'Ulldemolins, tocant a Prades. A l'E de La Llarga de l'Argany.
Iglésies, 1960, 641.
ARGANY, El Collet de la Plana Llarga de l’Veg. ARGANY, El Collet de la Llarga de l’Iglésies, 1960, 640.
ARGANY, La Colomina de l’- (la kolomín3 e lar̄γá)
Veg. COLOMINA, La ARGANY, Els Corrals de l’- (los kor̄álz e lar̄γá)
Corrals esplendorosos, els més importants de les rodalies, no solament d’Albarca, sinó també de
Prades i Cornudella.
Estaven formats per corrals, pallissa i estatge i coincideixen amb la localització del mas de l'Argany.
De vegades, i en alguns documents, mas i corrals passen a ser sinònims i, l'indret, llavors, pot
denominar-se d'ambdues maneres.
La situació és: a la carretera de Prades, ENE.
AMC. Apeo. 1862 ("Argañ"); AMC. ALB. F.R. 1879; APU. Pap. Dis. 1918-1956 ("masover dels
corrals de l'Argany").
ARGANY, Els Corrals de l’Partida de terra situada al mas de l’Argany. Anomenada també partida dels Corrals, sense cap
mena de definició. Està situada a la carretera de Prades, en una àmplia plana fressada, a banda i
banda, conreada avui encara per sembradura i pasturatge. Limita al N amb El Mas del Pere Silo i al
S amb Els Barrancons.
AMC. Apeo. 1862 (“Argañ”); AMC. ALB. F.R. 1879.
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ARGANY, La Cova de l’- (la ke$v3 e lar̄γá)
Nom actual de la cova del Bonet atès que les pubilles restaren importància al cognom. És al poble,
sota mateix de cal Peret, en el vessant frescal que mira a Ulldemolins.
ARGANY, L’Era de l’- (lér3 e lar̄γá)
Veg. ERES, Les APU. Consul 1859.
ARGANY, L’Horta de l’- (le$r̄t3 e lar̄γá)
Veg. HORTS, Els ARGANY, La Llarga de l’- (la ár̄γ3 e lar̄γá)
Partida de terra. Una llenca llarga d'avellaners, prop dels Corrals de l'Argany l'extensió de la qual,
segons notícies, és de tres o quatre dies de llaurar.
La situació és puntual: Allà on s'encreuen els camins de Vilanova i de Prades, sobre la carretera,
tocant al barranc dels Segalassos, al NE.
Iglésies, 1929, 261; Iglésies, 1960, 622.
ARGANY, El Mas de l’- (lo máz e lar̄γá)
Estatge situat al costat dels corrals del mateix nom. A la carretera de Prades, a l’ENE. La distància
des d’Albarca és d’1,7 km.
Encara avui en resten les runes i és possible refer en el record part de la seva antiga vitalitat.
Osona 1900, 82; Mapa 1; Iglésies, 1960, 622.
ARGANY, La Mata de l’- (la mát3 e lar̄γá)
Veg. MATES, Les ARGANY, El Pou de l’- (lo pó2u e lar̄γá)
Davant mateix del mas de l’Argany, a la partida dels Corrals de l’Argany, a l’altra banda de la
carretera de Prades, a uns 200 m de la carreterera.
És fàcil de localitzar perquè és a recer d’un gran roure i d’un noguer magnífic, enmig d’una parada
rasa de sembradura.
El pou abastava d’aigua la vila quan la font d’Albarca afluixava el cabdal a l’estiu.
Encara resten avui la corona del pou i les conduccions d’aigua mig trencadisses.
ARGANY, La Recta de l’- (la re3kt3 e lar̄γá)
Una recta singular entremig de revolts i revoltets que hom desfà anant cap a Ulldemolins, a la
carretera.
A WNW de la vila. A la partida d’Els Corrals del Mig, de la qual, de vegades, esdevé sinònim.
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ARGANY, El Roure de l’- (lo r̄ò2ure e lar̄γá)
Roure immens situat al bell mig dels plans de la partida dels Corrals de l’Argany. Davant del mas,
a l’altra banda de la carretera. És sopluig del pou del mateix nom.
ARGANY, Els Segalassos de l’- (los seγalásoz e lar̄γá)
Veg. SEGALASSOS, Els ARGANY, El Sot de la Llarga de l’On fan trobada el camí ral que va de Prades a Ulldemolins amb el que va d’Albarca a Vilanova de
Prades. A La Llarga de l’Argany. El nom és negat pels vilatans.
Osona 1900, 105.
ARGANY, El Torrent de l’Veg. ARGANY, El Barranc de l’Mapa 1.
ARGENTADA, El Barranc de l’Veg. ARGENTERA, El Riu de l’Iglésies, 1929, 218.
ARGENTERA, L’- (lar̄dle2ntér3)
Partida de terra. Es coneix també com la partida del senyor Emílio perquè era el propietari amb més
terreny. És el terreny situat més al sud del terme, aquell que fa veïnatge amb el riu del mateix nom.
Limita al N amb Els Trossets i amb El Mas d'en Lluc i al W amb El Mas d'en Vernet.
Actualment, part de la partida és conreada per sembradura i arbres de fruita seca, però, la major
part, és un bosc espès mediterrani, d'alzines, roures, pi i pinassa, amb un sotabosc ric de màquia.
El terreny és calcari tot trenat de camins forestals per a l'explotació de la fusta.
Sembla que el nom prové de les distintes mines d'argent que s'excavaven, temps ha, en la contrada.
Amigó C, documenta ja aquest nom a Cornudella el 1378 i a Siurana el 1399.
AHAT. Cad. 1732; AMC. Val 1815; AMC. Apeo. 1862.
ARGENTERA, El Barranc de l’- (lo .ar̄án de lar̄dle2ntér3)
Veg. ARGENTERA, El Riu de l’Ruiz 1846, 171; Iglésies, 1928, 14; Iglésies, 1929, 273 ("Barranc d'Argentera").
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ARGENTERA, El Coll de l’- (lo ke$ de lar̄dle2ntér3)
Segons documentació errònia, és el punt divisori de les aigües de l'Ebre amb les de Montsant.
Ruiz 1846, 171.
ARGENTERA, El Riu de l’- (lo r̄í2u e lar̄dle2ntér3)
Estableix el límit de terme d'Albarca amb Siurana.
És un afluent del riu de Siurana, encastat en una estreta vall.
S’inicia sota Els Corrals de l’Argany i es troba al pas amb els Barrancons, tot baixant en direcció
NWE. En trobar-se amb el barranc del Salt d’en Pres gira en direcció S fins al barranc de la Font
Freda i, més tard, trenca en direcció SW.
Se l’anomena també Riu de la Moleta.
AMED. Capb. 1554, XLIII; CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 40; AMC. ALB. Acta 1846; Osona
1900, 79 - 82; Iglésies, 1929, 106 i 273.
ARNAVA, El Còrrec de l'Veg. ARNAVA, El Racó d'Iglésies, 1960, 603.
ARNAVA, El Racó d'Els vilatans saben situar-lo però no és un topònim que ells hagin emprat mai. Està situat al S d'El
Carabassó i a l'E de La Castanyera.
Amigó P (53).
ARRUÏNO, El Mas de l'- (lo máz e lar̄uíno)
Mas enderrocat del qual només resten les quatre parets. Les teules i els dintells de portes i finestres han desaparegut per complet. Situat a la partida de terra del mateix nom, a la partió amb
Ulldemolins.
ARRUÏNO, El Mas de l’Partida de terra al límit entre Albarca i Ulldemolins, al NW. Encara són visibles les runes del mas
que li dóna nom. Limita a l'E amb El Mas d'en Belart i al S amb Les Comes.
ARSONS
Veg. ARÇONS
ASIDRE
Veg. ISIDRE
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ASIDRET
Veg. ISIDRET
ASTRADÉ
Veg. ESTRADER
ATZERIES
Amigó C diu que provenen d'Albarca. Els Atzeries que hem trobat nosaltres documentats sembla
que vénen de Cornudella. De fet, l'anada i vinguda de població era freqüent en aquells paratges i,
alguns, posseïen terres i patrimonis en ambdues poblacions. L'estadística que hem aconseguit ens
demostra més freqüència de l'antropònim com a segon que com a primer.
APU. B.M. 1774-1842 ("Adzeries"); AMC. Amill. 1862; ("Adzeries"); AMC. ALB. C.E. 1872 ("Adzeries"); AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Adzeries"); AMC. Atras. 1940; ("Adzeries"); Amigó C (87).
AUBAC
Veg. OBAC, L’AUBACS
Veg. OBACS, Els AUBAGUES
Veg. OBAGUES, Les AUBALLÓ
Veg. ALBELLÓ
AUBARCA
Veg. ALBARCA
AUBARCHA
Veg. ALBARCA
AUBELLÓ
Veg. ALBELLÓ
AUBIS
Veg. ALBIS, Els AULIVA
Veg. OLIVA
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AULIVER
Veg. OLIVER
AVALL
Veg. HORT MÉS AVALL, L'AVELLANER, la Font de l’Pretèrita.
“situatum in termino de Albarcha in partita nominata la font del Avellaner”
AHAT. Man. Not. 1530.
AVELLANERS, Els - (loz veanés)
Partida de terra, anomenada també Els Avellaners de Dalt. A l'E de la vila, limitant amb El Coll
Blanc i La Planeta al S i amb El Mas d'en Roc al N. Una plantada d'avellaners, en secà, en un terreny
solà i costerut.
Notem l'afèresi, esmentada ja en d'altres mots, la qual és tret freqüent de contrades veïnes (El
Camp) que feinegen també aquest conreu.
AMC. ALB. F.R. 1879.
BADIA
Veg. ABADIA, L’
BAGET
Cognom que, segons documents, sembla provenir de Cornudella. Els noms propis que s'hi anteposen són, tots, femenins i, per tant, el cognom fatalment s'ha de perdre. També l'hem documentat
cinc vegades com a segon cognom.
APU. B.M. 1774-1842 ("Baiget"); APU. Consul 1859 ("Bayget"); AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB.
Padró 1901-1905.
BAIX
Veg. PALAU, VINYES
BAIXOS
Veg. SEGALASSOS BAIXOS, Los BALANYÀ
Cognom escadusser a Albarca que també trobem anotat a Prades el 1867.
AMC. ALB. C.E. 1872; Amigó P (57) ("Balenyà").
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BALCELLS
Anotat sempre com a segon cognom. A Prades, datat el 1863.
AMC. Amill. 1862 ("Balsells"); AMC. ALB. C.E. 1872; Amigó P (59).
BALCÓ
Veg. LLUC, Lo Balcó de Mas d'en BALENYÀ
Veg. BALANYÀ
BALLESTÉ
Veg. BALLESTER
BALLESTER
Cognom segon i, a més, lligat sempre a prenoms femenins.
APU. B.M. 1771-1842 ("Ballesté"); AMC. ALB. Contr. 1847; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1862.
BARBAT
Llinatge que sembla procedir, també, de la veïna vila de Cornudella. Lligat a noms com Ramon,
Emili, Teresa...
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. Mil. 1873; AMC. ALB. Padró 1901-1905.
BARBERÀ
Cognom antic el qual queda relegat a segona posició a partir del segle xviii. Els noms més freqüents
que acompanya són Joan i Josep.
AMED. Capb. 1554, XLIII; Iglésies, 1553; APU. B.M. 1774-1842; AMC. ALB. C.E. 1872.
BARRANC
Veg. ALBELLÓ, ALZINAR, ANGLÈS, ARGANY, ARGENTERA, BASSES, BELART, BESSÓ, BORRÀS, BOVA, CALÇOTIS, CARABASSÓ, CARRACA, CARRETELLS, COMES, COSTERS, DEVESA,
FONT, FONT FREDA, GUIXERS, LLADRES, LLUC, MADARXA, MASA, MOLETA, OBACS, PERDIGUERES, PERERS, PLANETES, PRES, SALANCA, SALT, SEGALASSOS, TANO, TEIX, VICENTA.
BARRANCONS, Els - (loz .ar̄ankóns)
Partida de terra anomenada també La Salanca. Situada al NE de la vila d'Albarca, entre Els Corrals
de L'Argany i El Mas d'en Roc.
Un devessall de barranquets i còrrecs que s'enceten a mas de l'Argany i moren a l'Argentera.
Temps ha, les gents d’Albarca hi anaven a fer bugada.
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BARROT
Sobrenom de Joan Massip. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
BARRUFET, El Solà d'en - (lo solá em bar̄ufe3t)
Potser ja és terme de Cornudella però és esmentat sovint pels vilatans com a peça de terra. Situat
en posició S i, tal com el genèric indica, a la solana, prop d'El Mas d'en Vernet.
El cognom Barrufet és registrat a Cornudella ja el 1452.
Amigó C (97).
BARRULL, El Bosc del - (lo .e$zγ el .arú)
Bocí de bosc a la partida d’El Pla de Boscos, tocant a Ulldemolins.
Podria ser una dissimilació del cognom Borrull, atès que a La Morera trobem el cognom Barrull
datat el 1687.
A Ulldemolins, el 1398.
BASSA
Veg. ABELLÓ, ALBARCA, COMÚ, POBLE.
BASSA (bás3)
Nom de casa viu a Albarca fins als últims batecs com a poble. Sempre lligat al nom de Vicent.
Dóna nom a una de les cases pairals.
APU. Consul 1859.
BASSA, Cal - (kál .ás3)
És la segona casa entrant pel coll d’Albarca. Entre cal Jepa i cal Peret.
Segons testimonis orals, era habitada encara el 1935.
BASSA, El Carrer de la - (lo kar̄é e la .ás3)
Deu ser el carrer de la Plaça, allà on era conegut amb el nom de la bassa del Poble.
Veg. POBLE, La Bassa del APU. Consul 1859.
BASSA, La Font del - (la fe$2n del .ás3)
A la partida dels Avellaners, pel camí del bosc del Lluc, prop de la caseta del Cisterer.
Una font constant –qualitat important en terres ermes– i que l’estiu no acaba d’estroncar.
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BASSA, Els Segalassos del - (los seγalásoz el .ás3)
Veg. SEGALASSOS, Els BASSER, El Torrent d’en Veg. LLADRES, El Barranc dels Iglésies, 1960, 630.
BASSES, El Barranc d’en - (lo .ar̄an dem báses)
Veg. LLADRES, El Barranc dels BASTERET, El Mas del A la partida d’Els Segalassos.
Iglésies, 1960, 631.
BATISTA
Cognom rar, poc esmentat.
AMC. Apeo. 1862.
BAXEST
Veg. ARGANY, El Baixest de l’CED A2. 1727.
BAYGET
Veg. BAGET
BELART
Llinatge que encapçalarà diversos topònims. Amarinat amb noms masculins com Gabriel i femenins com Rosa. També com a segon cognom.
El DCVB diu que és un llinatge antic, existent a Cornudella i Ulldemolins. En aquest últim poble
sota la forma Berart data del 1500.
AMED. Capb. 1554, XLIIII v; APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. Padró 1901-1905;
APU. Pap. Dis. 1918-1956.
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BELART, El Barranc del Mas d’en - (lo .ar̄án del maz em belár̄t)
Rep també el nom de barranc dels Perers. Neix a El Collet del Carles i desemboca a Les Alzines
del Xavo. En direcció W. Travessa cap al terme d'Ulldemolins.
AMC. ALB. F.R. 1879.
BELART, El Camí de Mas d'en - (lo kamí e máz em belár̄t)
Camí ral. Parteix del coll d'Albarca cap a El Collet de l'Andó, Els Perers i L'Obac.
AMC. ALB. F.R. 1879.
BELART, El Mas d’en - (lo máz em belár̄t)
Mas que toca ja al terme d'Ulldemolins. Runes. En posició NW.
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879 (“Velar”).
BELART, El Mas d’en Partida de terra, conreada, d'antic, de vinya i sembradura. Localitzada en posició NW, limita a l'E
amb Les Vinyetes, al W amb El Mas de l'Arruïno i al N amb el Collet Blanc.
AMC. Apeo. 1862.; AMC. ALB. F.R. 1879 (“Velar”).
BELLA
Veg. ABELLA
BEPA
Renom pretèrit: Jaume Bepa. Trobarem també, tot seguit, el corresponent masculí, segurament, per
les branques —hereus o pubilles— que va tenir la família.
AMC. Amill. 1862.
BEPO
Renom antic de Sebastià Canyelles.
AMC. Amill. 1862.
BERNADA
Renom, fruit de la feminització del cognom masculí.
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BERNADA, Ca la Marieta - (ká la marie3t3 .er̄ná3)
Casa pairal d'Albarca habitada encara el 1935. Prové del cognom Bernat, que, degudament feminitzat, ha esdevingut nom de casa, renom.
BERNAT (bernát)
Cognom, rel d’altres topònims. Registrat com a primer i com a segon i lligat al nom de Francisco.
Documentat també a Prades el 1497.
APU. Consul 1859; AMC. Apeo. 1862. Amigó P (65).
BERNAT (bernát)
Nom de casa o malnom que a Albarca posseïa la família Dalmau.
BERNAT, Cal - (kál .ernát)
És el n. 49 del carrer de la Plaça. Habitada encara el 1935. Actualment, renovada i dempeus.
APU. Consul 1859.
BERNAT, El Corral del - (lo korá2l del .er̄nát)
A la partida dels Segalassos. Corral i pallissa.
BERNAT, La Font del - (la fe$2n del .ernát)
A la partida del Mas de l'Anglès, al mateix barranc. Una font intermitent, poc cabalosa.
BERNAT, La Pallissa del - (la país3 el .ernát)
Una és a Els Segalassos, junt amb el corral del mateix nom. L'altra, i més coneguda, és a La Creu,
passada l’entrada del poble pel Coll d’Albarca en direcció a Ulldemolins.
BERNAT, El Segalàs del - (lo seγaláz el .ernát)
Veg. SEGALASSOS, Els Amigó P (65).
BESSÓ
Provinent, el cognom, d’Ulldemolins. El trobem al costat de noms tan comuns com Maria i Josep
i en primer i segon lloc.
AMC. ALB. Padró 1901-1905; APU. Pap. Dis. 1918-1956.
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BESSÓ, El Barranc del Pi Li donava el nom un immens pi, al mig del barranc, potser en terme de Prades. Fou tallat a cops
de destral durant la guerra del 36, quan el mas del Lluc fou col·lectivitzat. La grandària de l’exemplar
però, els privà de poder-lo sacsejar i aprofitar.
Veg. CARRETELLS, El Barranc dels Iglésies, 1960, 603; Amigó P (222).
BESSÓ, Les Mines del - (lez mínez el .esó)
Alguns vilatans les han situades ja, fora de terme, a Ulldemolins, però, de fet, són al límit, al NNW.
Segons les informacions, els mapes són erronis i les mines no es troben a Les Sarroges, sinó passat
el coll del Cap de Molló. Se n'extreia plom.
Iglésies, 640; Mapa 1.
BESTIAR
Veg. ABEURADOR DEL BESTIAR, L’BET, Les Camades de la - (les kamáez e la .e3t)
Un bocí de terra a la partida de l'Argentera, al S. Són parades planes, amb camades de plançons
de vinya o bé incultes. S'estén des del peu de la carretera fins al riu de l’Argentera.
Hem decidit establir així aquest topònim, per altres motius d’aferesi de la A en posició inicial ja
constatats i, amb seguretat, perquè l’hem trobat documentat a Cornudella al segle XVIII.
Així doncs, el nom res no té a veure amb l’arbre nòrdic, desconegut a les contrades fins fa ben poc,
sinó amb el nom d’Elisabet, contret en l’última síl·laba, tal i com és costum en català.
BIGORRA
Trobat només com a segon cognom i en una sola ocasió.
AMC. Amill. 1862.
BLANC
Llinatge poc estès. Acompanyat del nom de Pere.
AMC. ALB. Padró 1846 ("Blanch"); AMC. Amill. 1862.
BLANC
Veg. COLL, COLLET, COLLS
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BLANC, El Llosar del Pere - (lo ozá el pére .lank)
Peça de terra situada a l'extrem de Vilanova de Prades, al N, a la partida de La Perdiu, entremig del
barranc dels Enllosats o riu de Vilanova. Les lloses esmentades són la llicorella que conforma gran
part del territori de la serralada Prelitoral i costanera catalana, i, essencialment, la comarca d'El Priorat.
BLANCH
Veg. BLANC
BONA
Veg. FONT BONA, La BONET (bone3t)
Cognom pretèrit i actual a Albarca. Dir Bonet és dir encara moviment i vitalitat al poble: casa
oberta i terres conreades. Els Bonet han estat integrats —segons els documents— a la vida del poble
d'antic: regidors el 1700, alcaldes el 1930. Els prenoms més freqüents són Maria, Ramon, Josep.
Sovinteja més com a segon cognom. Sembla que era un cognom freqüent a les contrades: a Prades
datat el 1553 i a La Morera el 1687.
AHAT. Man. Not. 1675-1711, n. 16, f. 7 ("lo honorable"); CED A1. 1727 ("regidor"); AMC. ALB.
Contr. 1847; APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 19011905; AMC. Padró 1924; Perea 1984, 152; Amigó P (68).
BONET, Cal - (kál .one3t)
Casa pairal situada al costat de cal Cisterer i ca la Rosa Boneta. Ara es coneix també per la casa
Blanca. És situada a la plaça del Forn.
Actualment és una casa renovada, habitada a l'estiu i en temporades de repòs.
APU. Consul 1859.
BONET, La Casa de Joan Pretèrita.
APP. Capb. 1789, pàg. 41.
BONET, El Corral del - (lo kor̄á2l del .one3t)
Dins al poble, a l'entrada pel coll d'Albarca. Actualment està reformat en garatge.
BONET, La Cova del - (la ke$v3 el .one3t)
És, com ja hem esmentat, la mateixa que la cova de l'Argany. El nom de Bonet es va perdre en
tenir només la família pubilles i cabalers.
Veg. ARGANY, La Cova de l’-

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

BONET, El Mas del Pretèrit. Els vilatans no el coneixen avui.
AHAT. Man. Not. 1660.
BONET, La Pallissa de Cal - (la país3 e kál .one3t)
Al pla del Bonet. Corral i pallissa nova.
BONET, El Pla del - (lo plá el .one3t)
Situat sota mateix del coll d'Albarca, al damunt de la partida dels Horts, sota Els Solans. Actualment està conreat de sembradura. És un pla molt ampli, de terra argela, amb parades fressades que
contrasten amb les terres incultes de l'entorn.
BONET, Els Segalassos del - (los seγalásoz el .one3t)
S’hi es troba la fita de terme entre Vilanova de Prades i Albarca.
Veg. SEGALASSOS, Els BONETA, Ca la Rosa - (ká la re$z3 .one3t3)
Situada entre cal Bonet i cal Martí. Hi havia vida encara el 1935.
Actualment, renovada i dempeus.
BOQUÉ
Veg. BOQUER
BOQUER (.oké)
Llinatge que sovinteja en papers i documents diversos. Dóna encara nom a una casa pairal renovada i a diversos topònims.
Els noms propis que l'acompanyen són Josep, Ramon, Ricard, Magí, Vicent... i els femenins Teresa,
Maria i Magdalena. El trobem també a Prades a partir de 1671.
APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC.
ALB. Atras 1940 ("Boqué"); AMC. ALB. Car. 1945; APU. Pap. Dis. 1918-1956; Amigó P (68).
BOQUER, El Manso d'Agustí Pretèrit. La cèdula esmentada, informa que la partió de terme passa pel mig del mas.
CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 39; AMC. ALB. Acta 1846.
BOQUER, El Toll del - (lo tó del .oké)
Al barranc dels Costers o de les Planetes. Abans d’arribar al Salt d’en Pres, a la partida d’Els Costers.
L'aigua hi és constant, semblant a una cadolla. D'antic que serveix per abeurador de bestiar.
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BORJASSES, Les - (lez .or̄dláses)
Partida cap al límit d'Albarca amb Vilanova de Prades, a banda i banda de la línia de terme. Parteix
amb Els Segalassos a l'E i amb La Perdiu al S. Situada al NNE.
Els vilatans repeteixen sense vacil·lar Borjasses (barraca freqüent a les vinyes per soplujar-s'hi i
guardar-hi les eines de treball) i no pas, com fóra menys estrany *Botjasses (de botja, mata petita:
màquia) referint-se al sotabosc mediterrani que li és propi.
Coromines 1977, esmenta aquest mateix topònim —que posa d'exemple— tot atorgant-li origen
àrab, fent referència a les barraques anteriors (Borges).
BORONAT
Cognom escàs a Albarca. Pretèrit. A La Morera datat el 1687. A Ulldemolins des del segle xvi i
Boranat des del XV.
AMC. ALB. Padró 1846; Perea 1984, 152.
BORRALL, El Nom antic de la partida de terra d’El Teix.
Veg. TEIX, El AMED. Capb. 1554, XLIII v; CED A1. 1727 ("partida dita lo borral ara dita lo tex"); APP. Capb.
1789, pàg. 41.
BORRÀS (bor̄ás)
Provinents de Cornudella i documentats ja en aquella població al segle xiv. Gran varietat de
prenoms posposats al cognom: els més freqüents, Joan, Josep, Maria, Pere, Vicent, Rosa, Teresa,
Ramona; i el menys, Agnès. També ha estat inventariat a Prades el 1815.
APU. B.M. 1774-1842; APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; APU. Pap.
Disp. 1918-1956; AMC. ALB. Padró 1924; Amigó P (69).
BORRÀS, El Barranc del - (lo .ar̄an del .or̄ás)
Dit també barranc de la Plana del Frare o dels Segalassos o de l'Alzinar. Comença al terme de
Prades però s'engrandeix i augmenta de cabal al terme d'Albarca.
Veg. SEGALASSOS, El Barranc dels BORRÀS, Cal - (kál .or̄ás)
Primera casa en entrar al poble pel coll d’Albarca. Abans de cal Peret. Habitada encara el 1935 i
renovada a hores d’ara.
APU. Consul 1859 (“Casa Borras”).
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BORRÀS, La Caseta de Can Un mas en enderrocs, vora un pal d'electricitat, ja als límits amb Prades, a la fondalada, passada
La Plana del Frare, a uns 100 m de la carretera.
Iglésies, 1960, 631.
BORRÀS, El Corral del - (lo kor̄á2l del .or̄ás)
A Els Segalassos, sobre el barranc de l’Alzinar. Corral i pallissa.
BORRÀS, La Pallisa del - (la país3 el .or̄ás)
Veg. BORRÀS, El Corral del BORRULL (bar̄ú)
L’hem pogut documentar com a cognom lligat als noms que sempre es van repetint: Ramon i Joan.
També com a segon cognom. Fonèticament, sofreix una dissimilació que hem pogut documentar
oralment (al bosc del Barrull) i escrita (al terme de La Morera de Montsant) i a Ulldemolins des de
finals del segle xiv amb “a”.
APU. B.M.D. 1844-1851; AMC. ALB. Padró 1846; AMC. ALB. Padró 1901-1905; APU. Pap. Dis.
1918-1956; AMC. ALB. Atras. 1940.
BOSC
Veg. BARRULL, ISIDRE, LLUC, PLANES, RECTOR
BOSC, El Nom antic de la partida d’El Pla de Boscos.
Veg. BOSCOS, El Pla de AMC. Apeo. 1862 (“Bosch”); AMC. ALB. F.R. 1879.
BOSC, La Parada del - (la pará3 el .e$sk)
Pretèrit. Algun vilatà l'ha situat, sense cap mena de seguretat, cap a la partida dels Corrals
del Mig.
AMC. C.R. 1846-1876.
BOSCH / BOSCHS
Veg. BOSC, BOSCOS

75

76

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

BOSCOS, El Pla de - (lo plá e .e$skos)
Partida de terra al WSW, a la partió amb Ulldemolins, immensa i obaga.
Limita al S amb La Cova d'Abella. Els conreus més freqüents són vinya i ametllers. Hi ha bocins
també de garriga i erm. Formada per diversos boscos privats els noms dels quals depenen dels
propietaris (Barrull, Isidre).
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Boschs”).
BÓTA, La - (la .ót3)
No és terme d'Albarca sinó de Siurana. Forma part de la paret del cingle, sobre el bosc del Lluc.
És una roca, un sortint de cingle, que, per analogia física i geològica, rep aquest nom.
Servia de senyal horari als pagesos, quan feinejaven al camp. Quan a l’estiu hi tocava el sol –diuen–
eren les dues de la tarda, hora de plegar.
BOTADOR, El - (lo .otaó)
Replà de davant mateix de l'església de St. Vicent. És un rotllet de cingle roig, tot entrant al poble
pel coll d'Albarca.
BOTERET
No hem pogut escatir amb seguretat si era renom o bé cognom, perquè ambdós es fonen en una
mixtura, de vegades, indestriable. En un mateix llistat es troben tots dos en els mateixos usos.
AMC. Amill. 1862.
BOVA, El Barranc de la - (lo .arán de la .e$va)
Altrament dit barranc de la Font. Conflueix amb el barranc de la Rasa. En direcció SNW. Passa
per les partides dels Obacs, La Rasa, El Barranc de la Bova i Els Corrals del Mig. Pren el nom de la
planta que li és més comuna, sobretot en els llocs entollats.
AMC. ALB. F.R. 1879.
BOVA, El Barranc de la Partida de terra que pren el nom del barranc que la traspassa. És al W i parteix a l'E amb La Rasa
i amb El Mas d'en Palau.
Actualment és inculta, els marges i arrabassats han esdevingut erms en cosa de mig segle.
AMC. Contr. 1846-1876 (“Barrang de la Boveda”); AMC. ALB. F.R. 1879.
BOVEDA
Veg. BOVA, El Barranc de la -

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

CABACERS, El Collet de - (lo koe3d de ka.asés)
Tossalet a la partida de La Font. Entre el coll de les Forques i el de Miragüelos. Al camí que porta
a l'ermita de la Mare de Déu. Al WSW.
CABANA
Veg. FRARE, NEBOT
CABRER
Cognom pretèrit. No n’existeix cap altra notícia. A Prades i a La Morera hi és establert des de 1657
i 1687 respectivament.
AMED. Capb. 1554, XLIIII v.; Perea 1984, 152; Amigó P (75).
CABRERA
El trobem adjuntat a un nom femení, sense saber si n’és la definició d’ofici, o bé la feminització
del cognom masculí (del marit?).
AHAT. LL. Sacr., 1506, c.9, n. 24, f. 26 r (“na Chatarjna Cabrera”).
CABRIT, El - (lo ka.rít)
Una roca plana de la cinglera que va de Siurana a Prades, fora del terme d’Albarca però emprat
pels pagesos de la vila com a senyal horari. El nom prové de la semblança de la roca amb l'animal
esmentat. Quan hi toca el sol a l'estiu és l'hora d'anar a dinar.
CALÇOTES, El Torrent de/del Veg. FRARE, El Barranc de la Plana del Iglésies, 1929, 264; Iglésies, 1960, 610.
CALÇOTIS, El Barranc de Veg. FRARE, El Barranc de la Plana del Amigó P (76).
CAMADES
Veg. BET, Les Camades de la CAMÍ
Veg. ALBARCA, ALBELLÓ, ANGLÈS, ARGANY, BELART, CAMÍ VELL, CASTELL, COLL
BLANC, CORNUDELLA, VELL DE CORNUDELLA, COSTERS, COVASSA, DEVESES, ERES, MAS
D'EN FABRA, FONDO DELS MASOS, FONT, HORTS, HOSTALETS, LLEIDA, LLISERA, LLUC,
MARE DE DÉU, MASOS, MONTSANT, PERDIGUERES, PLANETES, PLANS, LA POBLA, PRA-
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DES, RASA, VELL CAMÍ REIAL, REUS, ROC, SALANCA, SAVINALS, SEGALASSOS, SIURANA, SOLANS, TEIX, ULLDEMOLINS, VELL D'ULLDEMOLINS, VERNET, VELL DE VILANOVA,
VINYES.
CAMÍ VELL, El - (lo kamí vé)
És el camí ral d'Albarca a Ulldemolins, altrament dit camí o drecera d'Ulldemolins.
Veg. ULLDEMOLINS, El Camí d'CANALS, Les - (les kanáls)
Canalera que travessava el riu de l’Argentera, a l’alçada del mas d’en Lluc. L’aigua venia del mas
de l’Oliver i era aprofitada pels de mas d’en Lluc.
A hores d’ara, en resta només un pilar força alt, al mig de la riuada.
CANUT
Cognom poc freqüent, lligat als noms de Blai i Joan. A Cornudella, datat el 1815.
Canut és nom de fonts el 1761 a Siurana.
A Siurana també hi trobem el mas del Canut, cap a l'Argentera.
APU. Consul 1859; Amigó C (127).
CANUT, Cal Casa pairal d'Albarca. Pretèrita.
APU. Consul 1859 (“Casa”).
CANUTA (kanút3) (kanú3)
És la feminització del cognom Canut, documentat a Albarca i també a Cornudella.
CANUTA, Ca la Veg. ANTÒNIA, Ca la Tia CAÑELLAS
Veg. CANYELLES
CANYELLES
Llinatge escadusser. Noms postposats: Josep i Sebastià.
AMC. Amill. 1862; AMC. Apeo. 1862 ("Cañellas").
CAP
Veg. MOLLÓ, El Cap de -
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CAP DE FERRO, El - (lo káb de fe3r̄o)
Renom que només hem pogut extreure de fonts orals i sense cap mena més de referència.
CAPDEVILA
Documentat només com a segon cognom. Registrat a Prades el 1863 i a Ulldemolins al segle XVI.
AMC. Apeo. 1862; Amigó P (83).
CAPELLA
Veg. MONTSANT, La Capella de Nostra Senyora de CARABAÇÓ
Veg. CARABASSÓ
CARABASÓ
Veg. CARABASSÓ
CARABASSA, El Collet d’en - (lo koe3d den kara.ás3)
Se'l coneix també pel collet d'anar a esmorzar. És en terme de Siurana, al damunt del mas de la
Palla, però la visibilitat i el senyal horari que ofereix només són visibles des d'Albarca. Quan hi toca
el sol a l'estiu són les 7 del matí.
CARABASSA, L’Era del - (lér3 e/l kara.ás3)
Veg. ERES, Les CARABASSÓ, El - (lo kara.asó)
Coll de 807 m on conflueixen els tres termes: el d’Albarca, el de Siurana i el de Prades. Localització ESE. Diuen els informants que entremig del coll hi ha la fita de terme de què parlen també els
capbreus antics.
Per sota, hi discorre el barranc del Salt d’en Pres.
AMED. Capb. 1554, XLI v ("carabaçó"); Amigó P (83).
CARABASSÓ, El Partida de terra al voltant del coll del mateix nom. Són terrenys amargenats i arrabassats al bosc,
que ara, fatalment, tornen als seus orígens més feréstecs. Confronta a l'E amb La Castanyera i al N
amb Les Perdigueres.
AMED. Capb. 1554, XLI v ("Carabaçó").
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CARABASSÓ, El Barranc del - (lo .ar̄án de/l kara.asó)
Conegut també per barranc del Salt d'en Pres. Neix en terme de Prades, a Els Estepans.
Veg. PRES, El Barranc del Salt d’en Iglésies, 1960, 603 (“Crabassó”).
CARABASSÓ, La Devesa d’en Pretèrit.
CED A2. 1727.
CARABASSÓ GRAN, El - (lo kara.asó γrán)
Recollit oral però també, oralment desmentit. Entenem que correspon al coll conegut com a Carabassó.
Veg. CARABASSÓ, El CARABASSÓ PETIT, El - (lo kara.asó petít)
La oralitat ens el confirma i ens el desmenteix. Els vilatans no n’estan segurs. Segurament correspon a un coll més menut situat al S del coll del Carabassó.
CARABASSÓ, El Toll d’en - (lo tó den kara.asó)
Altrament dit i conegut actualment com el Salt d’en Pres, al barranc del mateix nom.
Veg. PRES, El Salt d’en AMED. Capb. 1554 XLI v ("Carabaçó").
CARABASSÓ, El Torrent d'en Nom pretèrit que rebia el barranc del Carabassó o del Salt d'en Pres. En les descripcions dels
capbreus es dóna com el començament del terme i la fi.
Veg. CARABASSÓ, El Barranc del AMED. Capb. 1554, XLIII (“Carabaçó”); CED A1. 1717; CED A2. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 38-40
(“Carabasó”); AMC. ALB. Acta 1846 (“Carabasó”).
CARABASSONS, El Collet dels Veg. CARABASSÓ, El Amigó P (84).
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CARALT
Veg. QUERALT
CARAMEL
Veg. CARMELO
CARAMELO
Veg. CARMELO
CARBONERA, El Torrent de la Font de Pretèrit. Il·localitzable actualment. En els documents es troba tot descrivint les rodalies d'Albarca.
AMED. Capb. 1554, XLIII; CED A1. 1727.
CARDONA
Cognom trobat un sol cop acompanyant el nom de Josep.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Amill. 1862.
CARLES, El Collet del - (lo koe3d de/l kár̄les)
Al N del mas de l'Argany, tocant pel SW a la partida dels Perers. El camí de Vilanova el traspassa
pel mig.
CARLES, El Collet del Partida de terra situada a l'entorn del collet que li dóna nom.
Actualment és conreada d'avellaners, en parades amples i planes de llicorell.
CARME
Renom masculí, pres del nom femení de la casa.
CARME, Cal Cal Ramon de la Carme.
APU. Consul 1859 (“Casa”).
CARMELO, Cal - (ká/l karame3lo)
Anomenat pels vilatans Caramelo, amb la vocal postònica afegida eufònicament, de la mateixa
manera i, segurament per analogia, que fan a Carabassa, Carabassó...
Allò que devia ser un nom propi ha esdevingut un renom popular, que resulta més familiar que el
mateix antropònim.
La casa està encara dreta i renovada, al davant del carrer dels Quatre Cantons, i se'n sap que era
habitada el 1935.
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CARMELO, El Corral Nou del - (lo kor̄ál ne$2u e/l karame3lo)
A la partida del Corral Nou. És una caseta petita, enderrocada.
CARMELO, L’Era del - (lér3 e/l Karame3lo)
Veg. ERES, Les CARRACA, El Barranc de la Correspon el topònim a un barranc que mor al riu de Vilanova. Neix prop de la font del Guitarreta,
a Els Plans.
Cap vilatà no l'ha reconegut mai com a part integrant del terme d'Albarca.
Iglésies, 1960, 640.
CARRER
Veg. ABADIA, ARGANY, BASSA, CATERÍ, ESGLÈSIA, FORN, HOSTALETS, MAJOR, PLAÇA,
QUATRE CANTONS
CARRERADA
Veg. ARGANY, LLUC
CARRERADA, La - (la kar̄erá3)
Partida de terra situada al davall de L'Albelló, venint per la carretera de Cornudella a Albarca
després de La Plana d'en Vilella. Erm amb bosc de pi i pinassa.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Les Carrerades”).
CARRERADES
Veg. CARRERADA
CARRETELLS, El Barranc dels - (lo .ar̄án dels kar̄etétg)
Un barranquet molt petit, com una fondaladeta o una rasa (però sense conreu). Neix al terme de
Prades i, abans de desembocar al riu de l'Argentera, fa de partió de terme amb Siurana durant uns
100 metres. Discorre paral·lel al barranc del Salt d'en Pres.
Amigó, P (86).
CARRETELLS, La Font dels - (la fe$2n dels kar̄etétg)
Font emplaçada en el mateix barranc que raja intermitentment segons èpoques seques o humides.
N’aprofiten l’aigua al mas d’en Lluc.
Iglésies, 1960, 603; Amigó P (86).
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CARRETERA
Veg. ALBARCA, CORNUDELLA, GARRIGUES, GRANADELLA, PRADES, REUS, ULLDEMOLINS
CARRETERA, El Racó de la - (lo r̄akó e la kar̄etér3)
Altrament anomenat el racó de l'Albelló.
Veg. ALBELLÓ, El Racó de l'CARRO, El Racó del - (lo r̄akó e/l kár̄o)
Una partida de terra del terme de Cornudella als límits amb Albarca. S'hi troba l'abeurador del
Bestiar. Conreada d'antic, de vinya i erm per a la pastura.
La toponímia de Cornudella la documenta ja el 1708.
AMC. Val 1815; AMC. ALB. F.R. 1879; Amigó C (135).
CARXANA, La - (la kar̄tg án3)
Un bocinet de terra (o una partida) situat sota la mateixa barana del Cementiri Vell. Alguns vilatans
en neguen el nom.
Mapa 1.
CARXANA, El Cinglet de la Nom topogràfic, sota les cases del poble, on –conta la guia– s’hi havien bastit les quadres de la
cavalleria mora.
Iglésies, 1960, 622 i 629.
CASA / CA
Veg. ABADIA, ABELLÓ, AGUSTÍ, ARGANY, BASSA, ANTÒNIA, BERNADA, BERNAT, BONET,
BONETA, BORRÀS, CASA BLANCA, CANUT, CARME, CARMELO, CATERÍ, CEFERINO, CISTERER,
DALMAU, ELISA, ENGRACIOL, ESCOLÀ, ESCOLES, ESPENDEDOR, FIGUERES, FLORN, FRANQUET,
FRARE, GATET, GOVERNADOR, HOSPITAL, HOSTAL, HOSTALER, JAN, JAUMÀS, JEPA, JOANERRI, JOSA, LLUC, MAGÍ, MARER, MARTÍ, MAS, MIET, MOIXONER, MOIXONERA, MOSSET, MOSSETA, OLIVER, PALLETA, PASQUALA, PASTORA, PATRONET, PEPET, PERET, PERICO, PRESÓ,
ROC, ROCA, SABATER, SELMA, SILA, SILIETA, SILO, SIMEON, SOBRINO, TANO, TOMB, RODÓ,
VALENTÍ, VICENTET

83

84

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

CASA BLANCA, La - (la káz3 .lánk3)
Cal Bonet. És una denominació molt nova amb què es coneix l'antiga casa pairal dels Bonet
d'Albarca, cognom antic i d'anomenada a l'indret.
El motiu, sembla ser el color i la factura de la façana, pintada blanca aquesta, de pedra gairebé
totes les altres.
Veg. BONET, Cal CASALS
Llinatge antic, perdut actualment. Era també un dels llinatges més antics de la vila de Prades
(1497), d'Ulldemolins (1307) i de Siurana (1312).
APU. B.M. 1774-1842; AMC. Apeo. 1862; Amigó P (87).
CASAS
Veg. CASES
CASES
Cognom documentat en primer i segon lloc.
AMC. Apeo. 1862 ("Casas"); AMC. ALB. Padró 1901-1905; APU. Pap. Dis. 1918-1956.
CASETA
Veg. BORRÀS, CISTERER, MIET, PERPINYÀ, TANO
CASILLA, La - (la kazí3)
Una caseta de peons que va donar nom a una partida de terra. Situada entre La Carrerada i La
Plana d’en Vilella, a peu de Carretera.
Notem la sufixació castellana com a tret distintiu i diferenciador de les casestes autòctones de
pagès.
CASTANYERA, La - (la kastaér3)
Partida de terra assentada sobre un collet a l’ESE d’Albarca. A llevant, parteix amb El Carabassó i
a ponent amb El Coll Blanc. Hi conflueix la desembocadura del Salt d’en Pres.
Conreada, segons documents de vinya i avellaners. Avui, la major part, botjar.
AMC. ALB. F.R. 1879 ("Castañera").
CASTANYERA, El Collet de la - (lo koe3d de la kastaér3)
Collet a l'ESE d'Albarca a llevant. Un turonet de poca alçada, un petit pujol.
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CASTELL, El - (lo kasté)
S'anomena així la part alta del poble, sobre la carretera on s'enlairava l'antic castell àrab enderrocat
en els mals anys de Felip V. Els vilatans s'apressen a assegurar —sense cap mena d'aval— que era
més antic que el de Siurana.
El que sí que asseguren alguns documents, és que formava part de tot un reguitzell de fortaleses i
alqueries sarraïnes esteses per les muntanyes costaneres.
Actualment, no en resta sinó el lloc d'emplaçament.
Iglésies, 1960, 622 i 668; Morera 1955, 305.
CASTELL, El Camí del - (lo kamí e/l kasté)
Darrera del carrer de la Plaça. Mena al turonet, sobre el coll d'Albarca on restava emplaçat el
Castell.
AMC. ALB. F.R. 1879.
CASTELL, La Costa del - (la ke$st3 e/l kasté)
Veg. CASTELL, El Camí del CATALÀ
Cognom molt lligat sempre a ca l'Argany i sempre en segona posició. A Prades data de 1867, i a
Siurana del s. xv.
AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Atras 1940; AMC. ALB. Car. 1945; Amigó P (93).
CATARÍ
Veg. CATERÍ
CATERÍ
Renom que encara avui manté la família Abelló.
CATERÍ, Cal - (ká/l katarí)
Situada al carrer de la Plaça, habitada encara el 1935. En algun document trobem esmentat el nom
del carrer pel de la casa, així devia ser-ne l'anomenada.
Actualment només n'és visible el solar i algun fonament escadusser.
A Cornudella queda registrat com a renom però no com a casa pairal.
APV. Consul 1859 ("Catarí"); Amigó C (141).
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CATERÍ, El Carrer del - (lo kar̄é e/l katarí)
Veg. PLAÇA, El Carrer de la APV. Consul 1859 ("Catarí").
CATERÍ, La Font del - (la fe$n de/l katarí)
Veg. CATERÍ, La Mina del CATERÍ, La Mina del - (la mín3 e/l katarí)
A la partida de Les Perdigueres, prop del Corral Nou, al peu de La Moixonera. Hom l'anomena
també la font del Caterí.
CATLLAR
Cognom recent i singular.
AMC. ALB. Atras. 1940.
CATXET, El Corral d’en - (lo kor̄a2l den Katge3t)
A la partió amb Vilanova, al camí de Vilanova a Albarca, a Els Segalassos. Actualment en resten
les runes, escampades per l'entorn.
CAVALLER
Llinatge que trobem anotat també a La Morera des de 1809 i a Prades des del 1863.
AMC. ALB. F.R. 1879; AMC. ALB. Padró 1901-1905; Perea 1984; Amigó P (95).
CEFERINO
Veg. SEBORINO, SOBRINO
CEMENTIRI, El - (lo seme2ntíri)
Anomenat també el Cementiri Nou perquè en la centúria passada fou traslladat més lluny de la
població. A la partida de La Font.
És un petit tancat ple de xiprers que aixopluga un parell o tres d'enterraments. Al peu de la cinglada de Montsant.
AMC. ALB. F.R. 1879.
CEMENTIRI VELL, El - (lo seme2ntíri vé)
Diuen els vilatans que es remunta a la Guerra del Francès. Situat rera l'Església, cara a la solana.
Actualment ha perdut les funcions que li eren pròpies i ha estat destinat a jardí. Això permet donar la
volta íntegra a l'esglesiola romànica de St. Vicent i admirar-ne l'absis. Es mantenen d'aleshores, els xiprers.

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

CERDANS, Els Partida límit amb Albarca per la part de Cornudella. Els vilatans d'Albarca coneixen el nom però
mai no l'han emprat.
Amigó P (145).
CERVICE
Cognom registrat només, en segon lloc.
AMC. ALB. C.E. 1872.
CHIFRÉ
Veg. XIFRÉ
CIGRIA
Veg. SEGRIÀ
CINGLE / CINGLET
Veg. CARXANA, ESPESSET
CIRÉ
Veg. CIRER
CIRER, El Clot d’en Partida de terra de nom pretèrit. Desconeguda actualment. Podria referir-se a l'indret de Montsant
conegut amb aquest nom, d'espectacular bellesa.
AHAT. Man. Not. 1711-1748, n. 38, f. 312 v (“termino de Albarca in partita dicta lo Clot den Cire”).
CIRER, El Tros d’en Peça de terra de nom antic que, pel fet d'estar registrada en el mateix document d'abans, hem
considerat diferent de la partida del mateix nom.
AHAT. Man. Not. 1711-1748, n. 38, f. 293 (“Al terme de Albarca, dit lo tros den Cirer”).
CISTELLER, El Renom de Pere Joan Anglès. Antic.
AHAT. Man. Not. 1675-1711, f. 7, n. 16 (“dit lo cisteller”).
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CISTERER
Renom que dóna peu a diversos topònims. El segueix sempre el genitiu "de Prades".
CISTERER, Cal - (kál sisteré)
Casa situada al carrer de la Plaça, al costat de cal Bonet. Era habitada encara el 1935.
APU. Pap. Dis. 1918-1956 ("Sisteré").
CISTERER, La Caseta del - (la kaze3t3 el sisteré)
Es troba al pas al camí que va des del coll d'Albarca al bosc d'en Lluc. Emplaçada sota del Mas
d'en Roc i sobre Els Avellaners.
Iglésies, 1960, 630.
CISTERER, El Corral del - (lo kor̄á2l del sisteré)
El n. 5 del carrer de la Plaça, dins al poble. Era corral i pallissa. Al costat de cal Tano.
CISTERER, L’Era del - (lér3 el sisteré)
Veg. ERES, Les CISTERER, El Mas del - (lo máz el sisteré)
Veg. CISTERER, La Caseta del Mapa 1.
CISTERER, Els Oms del - (loz ómz el sisteré)
S'alcen al mateix lloc que els Albis, prop del barranc del Salt d'en Pres. El lloc és una mixtura
d'àlbers i oms de diversos propietaris.
Amigó P (47).
CISTERER, El Planell del - (lo plané del sisteré)
Un planet petit amb una gran alzina, majestuosa entremig. A tocar dels Lliscadors.
CIURANA
Veg. SIURANA
CIURANETA
Veg. SIURANETA
CIURANO
Veg. SIURANO
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CLIVILLER
Cognom poc rendible a Albarca. Datat a La Morera des de l687. A Siurana el s. xvi (Criveller) i a
Ulldemolins el s. xvii (Criviller).
AMC. Amill. 1862; Perea 1984, 152.
CLOT
Veg. AGUSTÍ, CIRER
CLUA
Cognom de poca anomenada.
APU. 1774-1842.
COGNOM
Veg. ABELLA, ABELLÓ, ALABART, ALBA, AMAIÓ, AMIGÓ, ANDREU, ANGLÈS, ARAGONÈS, ARAN,
ARBÓS, ARGALL, ARGANY, ATZERIES, BAGET, BALANYÀ, BALCELLS, BALLESTER, BARBAT, BARBERÀ, BATISTA, BELART, BERNAT, BESSÓ, BIGORRA, BLANC, BONET, BOQUER, BORONAT, BORRÀS,
BORRULL, CABRER, CANUT, CANYELLES, CAPDEVILA, CARDONA, CASALS, CASES, CATALÀ, CATLLAR, CRIVILLER, CERVICE, CLIVILLER, CLUA, COLAU, COLOMER, CORTS, CRIVILLER, CUBELLS,
CUGAT, DALMAU, DOLCET, DOMÈNEC, DOMINGO, ESCOLÀ, ESPASA, ESTEA, ESTIVILL, ESTRADER,
EXPÓSITO, FARGUES, FEBRER, FERRATER, FERRER, FIGUERES, FRANC, FRANQUET, FREIXES, FUSTER, GALLART, GARCIA, GASIOL, GENER, GERMÀ, GIL, GINER, GRAU, GUASC, GUILLEM, IGLÈSIES,
ISERN, JEPA, JOSA, JUNCOSA, LLABERIA, LLEDÓ, LLORT, LLUÇÀ, LUCHA, LLURBA, MACIP, MARC,
MARER, MAS, MARTÍ, MIRAVALL, MIRET, MIRÓ, MOLINER, MONTFALCÓ, MONTLLEÓ, MOR, MORAGUES, MUNTANER, NEBOT, NOGUER, OLIVER, OLIVERES, OLLER, ORÓ, PAGÈS, PALAU, PALLEJÀ,
PÀMlES, PANOINYES, PASQUAL, PELLICER, PERPINYA, PINYES, PINYOL, PLA, PORQUERES, PORTES,
PUIGCERCÓS, PUJOL, QUERALT, RAMON, REBULL, RIUS, ROCA, RODÉS, ROGER, ROIG, ROS, RÚBIES,
SABATER, SALVADOR, SANZ, SEDÓ, SEGRIÀ, SEGUR, SEGUERS, SELMA, SENTÍS, SERRA, SIMÓ, SIURANA, SIURANETA, SOLERS, SOSTRES, TOLDRÀ, TOLRÀ, TORRES, VALLÈS, VALLVÈ,VALLVERDÚ, VEA,
VENDRELL, VIDAL, VILA, VILALTA, VILASECA, VINYES, XIFRÉ, XUFLER
COLAU
Cognom o renom. Estrany a la contrada.
APU. Mis. 1956.
COLL / COLLET / COLLETÓ / COLLS
Veg. AGUSTÍ, ALBARCA, ANDÓ, ARGANY, ARGENTERA, COLL BLANC, COLLET BLANC,
COLLS ALTS, COLLS BLANCS, CABACERS, CARABASSA, CARABASSONS, CARLES, CASTANYERA, COLLS, ERETES, ESMORZAR, FORQUES, GUIXERS, JAUMÀS, MARER, MELETA, COLL DEL
MIG, MIRAGÜELOS, MOLETA, PRIMER COLL, COLL ROIG, COLLET ROIG, SERROGES, TONI
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COLL, El Corral del - (lo kor̄á2l de/l ke$)
En zona urbana, al coll d’Albarca, propietat dels Lluc. Enderrocat, al costat de La Creu.
Veg. LLUC, El Maset del AMC. ALB. F.R. 1879.
COLL, El Primer Al S d'Albarca. Coincideix amb el collet de les Forques. És un nom solament topogràfic, que els
vilatans bandegen sistemàticament.
Mapa 1; Iglésies, 1960, 668.
COLLADA
Veg. ALBARCA, La Collada d’COLL BLANC, El - (lo ke$ Blánk)
Collet que dóna nom a una partida. A l'ESE d'Albarca.
COLL BLANC, El Partida de terra conreada de vinya, avellaners i en part, erma. Actualment gran part de la terra
cultivada d'antic ha esdevingut bosc espès i és més visitada en època de rovellons que no pas per
feinejar la terra.
Està situada en el coll del mateix nom, a l'ESE d'Albarca, entre Les Vinyes que li queden al S i Els
Costers i Els Avellaners, al N.
APU. Test-1838-1946 (“Blanch”, “Collblanch”); AMC. Apeo. 1862 (“Collblanch”); AMC. ALB. F.R.
1879.
COLL BLANC, El Camí del - (lo kamí e/l ke$ .lánk)
Anomenat també, i és aquest el nom genèric i més comú, camí del bosc del Lluc.
Veg. LLUC, El Camí del Bosc del COLL BLANC, La Font del - (la fe$2n de/l ke$ .lánk)
Entre El Coll Blanc i la partida dels Avellaners. Una font intermitent, d’aigua escassa, fins i tot
a l’hivern. Conten els vilatans que, quan els xiquets tenien la tos ferina, calia pendre com a remei
l’aigua de nou fonts diferents. De la font del Coll Blanc es necessitava déu-i-ajuda per omplir-ne
un got.
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COLLBLANCH
Veg. COLL BLANC
COLL DEL MIG, El Pretèrit, tot descrivint les rodalies de terme.
APP. Capb. 1789, pàgs. 4 i 8 ("Empieza al collado del medio de Albarca..."), ("...al collado del
mitg..."); Amigó C (262).
COLLET BLANC, El - (lo koe3d blánk)
Més conegut pels vilatans com a collet de les Sarroges. Situat al NNW.
Veg. SARROGES, El Collet de les Mapa 1.
COLLET ROIG, El - (lo koe3d r̄e$tg)
El lloc més ventós del terme. Al N d'Albarca. Sota El Collet del Carles, entre Les Vinyetes i Els
Perers.
Osona 1900, 96 ("Coll Roig"); Mapa 1; Iglésies, 1960, 622.
COLL ROIG, El Al S d'Albarca. No sembla pas que els vilatans coneguin el topònim.
Mapa 1.
COLLS, Els - (los ke$ltg)
Dues muntanyetes que s’alcen al NE d’Albarca de 805 i 812 m. Entremig hi passa la carretera de
Prades.
S'hi han excavat tallers de sílex a l'aire lliure amb resultats positius (ascles...).
COLLS, Els Partida de terra, la més alta, amb conreu, de tot el terme. S'aprofitava per vinya, sembradura i erm
per al bestiar. A banda i banda de la carretera de Prades, limitant amb El Collet de l'Andó i amb Els
Guixers. Dita, algun cop, el Tros d'en Massip.
AMC. ALB. F.R. 1879. AMU. Valia 1457 - 2v (“quols”); AMU. Valia 1465 - 5v; AMU. Valia sd/a
4v; AMU. Valia sd/b 8r; AMU. Valia 1583, 15v; AMU. Valia 1597, 15r (“coyls”); AHAT. Man. Not.
1682; AMC. Alb. FR 1879.
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COLLS, El Corral dels Pretèrit.
AMU. Vaila sd/b 8r.
COLLS, El Mas dels Pretèrit.
AMU. Valia sd/a 4v.
COLLS, El Tros dels Pretèrit.
AMU. Valia 1597, 15r.
COLLS ALTS, Els Veg. COLLS, Els Genera, 1979.
COLLS BLANCS, Els Veg. COLL BLANC, El Iglésies, 1960, 630.
COLOMER
Cognom lligat al nom d'Antoni. Pretèrit i desaparegut en els últims padrons.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Amill. 1862.
COLOMINA
Veg. ARGANY, La Colomina de l’COLOMINA, La - (la kolomín3)
Partida de terra coneguda també amb el nom de La Creu. Al peu mateix del coll d'Albarca,
abans d'encetar la pujada que mena a la vila. No estan massa d'acord els informants en
qualificar-la de partida o peça de terra simplement. El topònim té relació amb les aus —els
coloms—, tenint en compte que, a tots els pobles de l'entorn, les terres així anomenades són
també properes al nucli urbà.
AMC. ALB. F.R. 1879.
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COLS
Veg. COLLS.
COMA
Veg. AMAIET, MIET
COMALLONGUES, Les - (les kómaónges)
Partida de terra o bé tros, simplement, situada prop de la carretera de Prades, a uns 150 m del Coll
d'Albarca, a l'E. Una llenca de terreny llarga —tal i com indica el nom— i estreta, amb sembradura
i ametllers a les vores, paral·lela a la carretera.
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879.
COMELLAR
Veg. ROCA, SERVERES
COMELLAR, El Toll del - (lo to de/l komeá)
Veg. OBAC, La Font de l’AMED. Capb. XLIIII v.
COMELLARET, El - (lo komeare3t)
A banda i banda de la carretera d’Ulldemolins. A ponent, al costat de Les Feixes Llargues i abans
d’arribar a La Recta de l’Argany.
AMC. ALB. F.R. 1879.
COMELLARS, Els - (los komeás)
Una partida de terra que s’inscriu de ple dins de la seva definició: espai de terra ample i pregon,
amb sòl inclinat per la depressió del terreny, entre terres més elevades.
Al NW, entre la partida d’Els Colls i d’Els Perers.
COMES, Les - (les kómes)
Partida de terra al WNW d’Albarca. Entre El Mas de l’Arruïno i Les Alzines del Xavo, a la partió
amb Ulldemolins. Un terreny de muntanya que planeja suaument.
COMES, El Barranc de les - (lo .ar̄an de les kómes)
Afluent del barranc del Mas d’en Belart.
Mapa 1; Iglésies, 1960, 640.
COMÚ
Veg. ALBARCA, El Comú d'-
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COMÚ, La Bassa del Pretèrit, sense localització.
AMC. ALB. F.R. 1879.
COMÚ, La Devesa del Pretèrit. Referit a l'Ajuntament.
Veg. DEVESES, Les AMC. ALB. Acta 1846.
COMÚ, Les Terres del Pretèrit.
AMC. ALB. F.R. 1879.
CORNIOLERS, L’Obac dels A la partió del terme amb Prades. Nom desconegut pels antics habitants d’Albarca.
Amigó P (113).
CORNUDELLA (kor̄nué3)
Població a la qual pertany actualment Albarca, quant a administració, i amb la qual afrontava,
abans del 1846 –any de l’acta d'agregació d'Albarca al seu terme municipal— pel cantó SSE.
Es troba a la vall mitjana del riu de Siurana, entre el massís de Montsant, a ponent, i les muntanyes
de Prades a llevant. El conreu més important és l'avellaner, seguit de la vinya, de l'ametller i de
l'olivera i dels cereals.
Se l'ha potenciada com la capital d'El Priorat més oriental: La Morera, Albarca, Escaladei, Les
Vilelles, Poboleda... al costat de l'altre nucli important, més al W com és Falset (Bellmunt, Porrera,
El Lloar, Gratallops...).
Enclavada a 500 m d’altitud, a 6,5 km d’Albarca, el 1981 comptava amb 980 habitants.
CORNUDELLA, El Camí de - (lo kamí e kor̄nué3)
Anomenat també camí de Siurana. S'emprava bàsicament per anar a moldre al molí d'en Salvat.
També conduïa a Arbolí i a Alforja. Parteix dels Solans, travessa la carretera de Reus a Les Garrigues,
discorre per Els Plans fins a la cota 700. Travessa el barranc de l’Albelló i s’eleva, paral·lel a la línia
d’electra i a la carretera fins al km 41. El camí aleshores es fa carretera durant uns 300 m. Novament
camí, baixa pel coll de la Moleta i arriba a Cornudella per l’E.
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CORNUDELLA, El Camí Vell de - (lo kamí vé de kor̄nué3)
Parteix dels Hostalets d’Albarca, passa per sota del collet de Miragüelos. Va planejant fins a Cornudella, tot travessant el barranc de Sant Joan i arrecerant-se a l’ermita.
AMC. C.R. 1846-1876; AMC. ALB. F.R. 1879 ("Camí de Cornudella"); Ruiz 1846, 104; Iglésies,
1929, 309; Iglésies, 1960, 658 i 659; Amigó C (70).
CORNUDELLA, La Carretera de - (la kar̄etér3 e kor̄nué3)
S’entén amb aquest nom el tram de carretera que discorre entre Reus i Les Garrigues i que comprèn des del coll d’Albarca fins a Cornudella en direcció S. La distància entre un i altre poble és de
sis quilòmetres i mig.
La carretera, segons actes municipals del 27 d’agost de 1871 va arribar a Albarca el maig de 1878.
Amigó C (78).
CORRRAL/CORRALS
Veg. AGUSTÍ, ARGANY, BERNAT, BONET, BORRÀS, CARMELO, CATXET, CISTERER, COLL, GATET, JEPU, LLUC, LLURBA, MARER, MARIAN, PERET, SILO, VlNYES, XAVO
CORRAL NOU, El - (lo kor̄ál nó2u)
Partida de terra conreada antigament de vinya. Situada a l’E del terme d’Albarca, a tocar amb Les
Perdigueres i La Moixonera. Hi neix el barranc del Roc.
Ara és inculta, vol ser bosc d'incipients rebrots d'alzina. Entremig hi passa una línia elèctrica.
CORRALS, Els - (los kor̄áls)
Veg. ARGANY, Els Corrals de l’AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879.
CORRALS, L’Alzina dels - (lalzín3 els koráls)
Els vilatans, en sentir el topònim indiquen com a referència el pou de l'Argany. No és però una
alzina, sinó un roure esplèndid, alt i majestuós enmig de l'esplanall.
Existeix però una alzina magnífica a tocar del mas, abans d’arribar-hi tot venint d’Albarca.
CORRALS DEL MIG, Els - (loz kor̄álz el mitg)
Partida de terra coberta de sembradura a ponent de la vila, encaixonada entre el barranc de la Bova
al S i el barranc del Mas d’en Belart al N. Antigament anomenada Solsiades.
AMC. C.R. 1846-1876; AMC. Apeo. 1862 (“Mixt”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Michs”).
CÒRREC
Veg. ARNAVA, El Còrrec de l'-
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CORRENTS
Veg. ALEGRET, Els Corrents de l’CORTÈS
L'únic renom "viu" a la vila. Pertany a l'única habitant que, a hores d'ara (1994), resideix permanentment a l'indret. El renom no és altre que el cognom del marit.
CORTS
Cognom. Poc explotat i documentat. A La Morera data de 1809. A Ulldemolins el s. XVI.
AMC. Apeo. 1862; Perea 1984, 158.
COSTA
Veg. CASTELL, VICENTA
COSTER / COSTERS
Veg. ESTEPANS, PRADES
COSTERS, Els - (los kostés)
Partida de terra. Ocupa tota la part solana paral·lela al barranc dels Costers, de secà, pobra de
vegetació i de cara a mar.
Actualment esta plantada d'avellaners, petits, raquítics per la seca, abocats a un pendent que gairebé impossibilita la recollida del fruit. Antigament albergava també vinya i pasturatge. Limita amb
Les Perdigueres i el Salt d'en Pres.
APU. Test-1838-1946 ("los costés"); AMC. Apeo. 1862 ("los costés"); AMC. ALB. F.R. 1879.
COSTERS, El Barranc dels - (lo .ar̄án dels kostés)
Conegut més especialment com el barranc del Salt d'en Pres. És on desemboquen tots els barrancons i còrrecs de La Salanca. Situat entre la serra de Prades i Montsant.
Veg. PRES, El Barranc del Salt d’en AMC. ALB. F.R. 1879.
COSTERS, El Camí dels - (lo kamí els kostés)
Veg. LLUC, El Camí del Bosc del COSTÉS
Veg. COSTERS
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COVA
Veg. ABELLA, ARGANY, BONET, COVASSA, GOSSA, JAUMÀS, SAURA
COVASSA, La - (la kovás3)
Al camí dels Solans, sota La Carxana. Va servir de refugi en temps de guerra, la del 36. Cova molt
àmplia, d'aquí l'augmentatiu.
COVASSA, El Camí de la Veg. SOLANS, El Camí dels Iglésies, 1960, 629.
COYLS
Veg. COLLS, Els CRABASSÓ, El Collet del Veg. CARABASSÓ, El Iglésies, 1960, 599.
CREU, La - (la kre32u)
Coneguda també com La Colomina. El nom és relativament nou, a partir de la col·locació de la
Creu de terme al coll d'Albarca.
CREU DE LA CARRETERA, La - (la cre32u e la kar̄etér3)
Creu de terme del Coll d'Albarca. Fou pagada per la família de mas d'en Lluc per celebrar la nova
centúria (1800).
APU. Consul 1859.
CREUS
Veg. TRES CREUS, Les CRIVILLER
Cognom fàcilment associable a l'abans esmentat Cliviller, amb una dissimilació de les líquides freqüent.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. ALB. Padró de 1901-1905.
CUBELLS
Registrat només com a segon cognom i, a més, un sol cop.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
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CUGAT
Cognom escadusser. Lligat al nom d’Albert. Datat a Prades des de 1576.
APU. Mis. 1956; Amigó P (120).
CULLA, La Font de la Pels capbreus consultats sembla ser una partida de terme en els límits, tot explicant les rodalies
de la vila. Els vilatans actuals en desconeixen la localització. L'etimologia del nom, segons DCVB,
és àrab i significa: cim de muntanya. El DECLC nega aquest origen i diu que més aviat es refereix a
una clotada que no pas a un cim, derivat de COCHLEA (closca).
AMED. Capb. 1554 XLIII v; CED A1. 1727; APP. Capb. 1789 pàg. 49.
DALMAU (da2uma2u)
Cognom reiteratiu en diversos documents i en la memòria dels vilatans. Dóna lloc a topònims
encara localitzables i va lligat a noms masculins com Francisco, Joan, Vicent i Lluís i a femenins
com Rosa, Maria i Teresa.
Emprat tant en primer lloc com en segon i estadísticament freqüent. Anotat a la vila de Prades el
1867.
APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. Padró 1901-1905; AMC. ALB.
Padró 1924; APU. Pap. Dis. 1918-1956; APU. Mis. 1956; Amigó P (120).
DALMAU, Cal - (ká2l da2umá2u)
Antiga casa pairal situada al carrer de la Plaça, davant de la bassa del Poble i habitada encara el
1935.
Actualment ha estat convertida en refugi muntanyenc, depenent del Centre Excursionista de
Tarragona.
APU. Consul 1859 (“Casa”).
DALMAU, L’Era de cal Il·localitzable.
Iglésies, 1960, 630.
DALMAU, La Pallissa de cal - (la país3 e ká2l da2umá2u)
Situada sobre el mas d’en Lluc. Enrunada.
Veg. BERNAT, La Pallissa del -
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DALMAU, El Tros del - (lo tre$z e2l da2umá2u)
Ningú n'ha sabut donar referències concretes. Alguns diuen que és anant cap a El Mas d'en Lluc.
AMC. F.R. 1879.
DALT
Veg. AVELLANERS, Els DAUMAU
Veg. DALMAU
DAVESA
Veg. DEVESES, Les DEVESA, La Veg. DEVESES, Les DEVESA / DEVESES
Veg. CARABASSÓ, COMÚ
DEVESA, El Barranc de la - (lo .ar̄án de la evéz3)
És on neix el barranc del Teix, a la partida de Les Deveses. Un dels tres ramals d'aquest barranc,
el més oriental.
Veg. TEIX, El Barranc del Iglésies, 1960, 781.
DEVESA, El Pla de la Correspon a les partides de La Devesa i de La Font.
Mapa 1. Iglésies, 1960, 781.
DEVESES, Les - (lez eve3zes)
Partida de terra situada sota l'ermita de la Mare de Déu. És el llit de Montsant. Limita al W amb
La Cova d'Abella i El Pla de Boscos. Bosc ample i herbat on devia pasturar el bestiar. Hi neix el
barranc del Teix.
AMU. Valia 1457, 14v (“Devessa”); AMU. Valia 1465, 1v (“Devessa”); AMU. Valia sd/b, 25v;
AHAT. Man. Not. 1615. Record 1628 (“al cap de la devesa d’Albarca”); CED A1. 1727, CED A2. 1727
(“La Davesa”); AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879 (“Devesas”).
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DEVESES, El Camí de les - (lo kamí, e lez eve3zes)
Se’l coneix també com a camí de la Mare de Déu. Se l’anomena així fins a la partida en qüestió.
Veg. MARE DE DÉU, El Camí de la DEVESSA
Veg. DEVESES, Les DEVIASA
Veg. DEVIASSES, Les DEVIASSES, Les - (lez iviáses)
Partida de terra, erma, on neix el barranc dels Lladres, sota el camí dels Lliscadors, tocant als
Guixers.
AMC. Apeo. 1862 (“Deviasa”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Deviasa”).
DOLCET
Cognom segon de poca anomenada. Molt recent a Albarca malgrat ser freqüent als entorns: A
Prades datat des de 1553.
AMC. ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (123).
DOMÈNEC
Llinatge que, segons documents, prové de Vilanova de Prades. Fa parella amb prenoms com Pau i
Maria. A Prades hi és anotat el 1599. A Ulldemolins des del s. xiii i a Siurana, des del s. XIV.
APU. B.M.D. 1844-1851 ("Domenech"); AMC. Apeo. 1862 ("Domenech"); AMC. Amill. 1862; AMC.
ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (123).
DOMÈNECH
Veg. DOMÈNEC
DOMINGO
Segon cognom poc fructífer. El prenom que l'acompanya és Francisco.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Amill. 1862.
DRECERA
Veg. LLISCADORS, ULLDEMOLINS
ELISA, Ca l’- (ká lalísa)
Al carrer de la Plaça, núm. 11. En runes.
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EMILIO, Les Planetes de l’- (les plane3tez el míljo)
Part més meridional del terme. A la dreta del riu de l’Argentera. Parteixen amb els termes de
Siurana i Cornudella.
ENGLACIOL, Ca l’- (ká lenglásie$/l)
Vg : ENGRACIOL, Ca l’ENGRACIOL, Ca l’- (ká lengrasie$/l)
Casa pairal situada entre cal Marer i cal Bernat. Era encara habitada el 1935 i ara ha estat renovada
com a habitatge de cap de setmana.
Notem les fluctuacions ja esmentades de les líquides.
ENLLOSATS, El Barranc dels - (lo .ar̄án delz eozáts)
Anomenat amb més freqüència riu de Vilanova o de Prades.
Veg. VILANOVA, El Riu de Mapa 1.
ERA
Veg. ABELLÓ, ARGANY, CARABASSA, CARMELO, CISTERER, DALMAU, JAUMÀS, JEPU, LLUC
ERA, El Tros de l’- (lo tre$z e lér3)
Partida de terra situada al davant mateix de l’hostal de la Magina, sota la carretera de Reus a Les
Garrigues.
Ara, erm.
ERAS
Veg. ERES, Les ERES, Les - (lez éres)
Partida situada al SW d'Albarca, tot just tocant a les cases últimes del poble abans d'arribar als
Hostalets. Són unes parades planes on els vilatans ventaven el blat i l'ordi, ben encarades al serè.
Actualment és zona de noves construccions: xalets i cases de cap de setmana.
AMC. Val 1815 (“Heras”); AMC. Apeo. 1862 (“Eras”); AMC. ALB. F.R. 1879.
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ERES, El Camí de les - (lo kamí e lez éres)
Conegut també com a camí dels Hostalets. Parteix de la part SW d'Albarca, de la Plaça, abans de
desfer-se en camí de Cornudella i camí d'Ulldemolins.
Veg. HOSTALETS, El Camí dels AMC. ALB. F.R. 1879.
ERETES, Les - (lez ere3tes)
Turonet de sota el Castell on ventaven el blat i l'ordi. Anteriors, cronològicament, a Les Eres. També
es coneixen com el collet de les Eretes. Al damunt mateix del coll d'Albarca.
ERETES, El Collet de les - (lo koe3d de lez ere3tes)
Veg. ERETES, Les ERMITA
Veg. MONTSANT, VINYES
ESCOLÀ
Segon cognom, poc documentat, de poca anomenada.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
ESCOLÀ, Ca l'- (Ká leskolá)
Al carrer de la Plaça, al n. 45. Pretèrita.
ESCOLES, Les - (lez eske$les)
Documentalment, només en tenim notícies en dues dates, ambdues pertanyents al present segle: el
1918, any en què s'obra i es renova una part que s'enderrocava i posava en perill els alumnes, i el 1949,
per una carta de l'inspector d'ensenyament, el qual felicita la mestra per la tasca portada a terme. El
còmput d'alumnes d'aleshores era de 5, i el nombre d'habitants total de la vila era de 40. Les noves que
es desprenen de l’estat de l’edifici són que resta molt deteriorat i que caldria renovar-lo novament.
En temps d’alcaldes pedanis, havia servit també com a Ajuntament (des de 1846).
En el plànol local, les trobem situades entre cal Figueres i ca la Rosa Boneta, al carrer de la Plaça.
AMC. ALB. Pap. Dis. 1918-1956.
ESGLÉSIA, L’- (liγlézj3)
L’Església d’Albarca és una construcció romànica, petiteta, però en perfecte estat de conservació
(els pocs vilatans que hi resten vetllaren per la seva restauració farà cosa de 6 anys). Sota l'altar,
segons GGC, es poden veure encara restes ibèriques. Hom creu també que era el lloc on es bastí
l'antiga mesquita.
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El campanar que s'hi aixeca és robust i quadrat. Iglésies, 1929, hi cita un altar dedicat a la Mare de
Déu del Roser, gòtic i una imatge de la Verge procedents ambdós d'Escaladei. També una imatge de
St. Vicent, el patró, feta per un pagès d'Ulldemolins com a ex-vot, primitiva i rústega.
Està situada gairebé a l'entrada actual del poble, tot venint pel coll d’Albarca, assentada sobre
mateix de les primeres roques de la cinglada calcària de Montsant.
El patró és St. Vicent i se celebra també St. Roc com a segona festa major.
ESGLÉSIA, El Carrer de l’- (lo kar̄é e liγlézj3)
El carrer de la Plaça. Va des de l’Església fins al peu de Montsant, fins als Hostalets.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“iglésia”).
ESMORZAR, El Collet d’anar a - (lo koe3d danázmor̄zá)
Veg. CARABASSA, El Collet d’en ESPASA
Cognom freqüentment documentat, des del segle passat fins als últims documents de la present
centúria.
Podem trobar-lo en segon i en primer lloc i acompanyant els noms que sovint són comuns a la
contrada: Josep, Ramon i Agustí.
Documentat ja a Prades com a llinatge el 1497.
APU. B.D.M. 1844-1851; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; APU. Pap. Disp. 1918- 1956;
Amigó P (129).
ESPENDEDOR
Veg. EXPENEDOR
ESPESSET, El Cingle de l’Ignorat per la gent que habita els entorns. Segons el mapa, situat al SSW. A Les Deveses i La Cova
d’Abella.
Mapa 1. Iglésies, 1960, 780 i 781.
ESTEA
Cognom o renom femení molt recent però caduc.
APU. Mis. 1956.
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ESTEFANIA, L’- (lestefaní3)
Peça de terra situada a la partida dels Avellaners, prop de la caseta del Cisterer, cap al bosc del
Lluc. Sembla que, segons escrits, era íntegrament plantada de vinya.
APU. Test-1838-1946.
ESTEPANS, Els Partida de terra del terme de Prades que limita amb Albarca.
Amigó P (131).
ESTEPANS, El Coster dels A la partió del terme per la banda de Prades, tocant a la partida de Les Perdigueres.
Sembla que el nom prové de l'abundància de botja negra —estepa— que hi creix.
Amigó P (131).
ESTEPAR, El Barranc de l’Veg. ARNAVA, El Raco d’ESTIVILL
Documentat sempre com a segon cognom i, per tant, de caducitat assegurada. Documentat ja a
Cornudella el 1378, a Prades el 1839 i a La Morera el 1687.
AMC. ALB. Contr. 1847; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; Perea 1984, 152; Amigó P (133);
Amigó C (191).
ESTRADÉ
Veg. ESTRADER
ESTRADER
Llinatge poc fecund, per la seva posició —en segon lloc— i per acompanyar sempre noms femenins.
APU. B.M.D. 1844-1851 ("Estradé"); APU. Consul 1859 ("Astradé"); AMC. ALB. C.E. 1872 ("Estradé").
EXPENEDOR, La Casa de l’Pretèrit. Desconeguda.
APU. Consul 1859 (“Casa Espendedor”).
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EXPÓSITO
Segon cognom, singular i escadusser.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
FABRA
Cognom no documentat a la vila però que constatem com d'Albarca en documents de Siurana,
l'any 1730 ("Fabre").
FABRA, El Camí de Mas d'en Camí pretèrit. Sense cap mena de referència actual.
AHAT. Man. Not. 1584-1595, n. 10, f. 81v.
FABRA, El Mas d’en
Mas pretèrit.
AHAT. Man. Not. 1584 -1595, n. 10, f. 81v.
FABRE
Veg. FABRA
FARATER
Veg. FERRATER
FARGAS
Veg. FARGUES
FARGINAL
Veg. FREGINALS, Els FARGUES
Llinatge antic femení. Escadusser.
AMC. Amill. 1862 (“Fargas”).
FARRÉ
Veg. FERRER
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FEBRER
Llinatge ben documentat des d'antic a Albarca i també a les rodalies: A Cornudella hi és establert
ja el 1622 i a Prades el 1497.
Lligat a noms masculins com Joan, Josep i Antoni; i femenins com Maria.
Iglésies, 1496; Iglésies, 1553.
AMU. Valia 1597, 39v.; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (134); Amigó
C (194).
FEBRER, El Manso de Joan Pretèrit, tot descrivint rodalies de terme. Un test de 1793 diu que és al terme de Siurana.
AMED. Capb. 1554, XLI v.
FEBRER, La Mola d’en Il·localitzable. Desconegut actualment.
AMED. Capb. 1554, XLII.
FEIXES LLARGUES, Les - (les fé2igez ár̄γes)
No hem pogut escatir amb seguretat si hom parlava d’una peça de terra o bé d’una partida quan es
referia a aquest topònim. Són a banda i banda de la carretera que va cap a Ulldemolins des del coll
d'Albarca, sota El Collet de l'Andó. Són parades ermes molt allargassades, antigament de sembradura.
FERRATER
Cognom antic, dels primers que s’han pogut documentar a la vila.
Fog., 1496 (“Pere Farater”).
FERRÉ
Veg. FERRER
FERRER
Cognom emprat des del segle xvi fins al xix, si més no, documentalment. També es troba a Cornudella ja el 1453.
Iglésies, 1553; AMED. Capb. 1554, XLI v (“Ferré”); APU. B.M. 1774-1842 (“Farré”); AMC. ALB. C.E.
1872; Amigó C (197).
FERRER, L’Heretat de Josep Pretèrit.
CED A1. 1727 (“Ferré"); AMC. ALB. Acta 1846.
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FERRER, L’Heretat de Pere Pretèrit.
AMED. Capb. 1554, XLIII (“Ferre”).
FERRER, El Mas d’en Pretèrit.
AMED. Capb. 1554, XLIII ("Ferré").
FERRER, El Roure de Josep Veg. ABELLÓ, El Roure de n'CED A1. 1727 ("Ferré"); APP. Capb. 1789, pàg. 29; AMC. ALB. Acta 1846.
FERRERÓ
Renom de Josep Martí. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
FERRERONA, La Disposició del topònim en el mapa excursionista, sense cap mena més de referència actual entre
els vilatans veïns. Al N, partint amb Vilanova, al costat de les mines del Bessó. Per la disposició,
sembla ser una partida de terra. A Ulldemolins hi ha cal Fererona.
Mapa 1.
FERRO
Veg. CAP DE FERRO, El FIGUERAS
Veg. FIGUERES
FIGUERES
Llinatge extens que dóna nom a una de les cases pairals que més de temps s'han mantingut encara
a la vila. Podem documentar-lo com a primer i com a segon cognom acompanyant noms masculins
com Pere, Gabriel, Anton, Vicent, Francisco, Ramon, Joan... i femenins com Ramona, Teresa i Maria.
Amigó C, l'ha documentat també ja d'antic, el 1378.
Iglésies, 1496; Iglésies, 1553; AMC. Det. 1510-1523; AMED. Capb. 1554, XLI v; AMU. Valia 1583,
90 r; AMU. Valia 1597, 40r; APU. Consul 1859 ("Figueras"); AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E.
1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Padró 1924; AMC. ALB. Atras. 1940; Amigó C (198).
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FIGUERES, Cal - (kál fiγéres)
Casa pairal d’Albarca situada al carrer de la Plaça, al costat de les Escoles entrant pel coll
d’Albarca. Fou dempeus encara el 1935.
APU. Consul 1859 (“Cal Sisco Figueras”).
FLORN, Cal Pretèrit. Sense cap més referència, ni com a cognom ni com a renom.
APU. Consul 1859.
FLORS-I-BOSC (fle$z i be$sk)
Nom que rep el freginal de cal Jaume Gatet d’ençà que ha estat edificat i enjardinat.
Veg. FREGINALS, Els FONDO DELS MASOS, El - (lo fó2ndo elz mázos)
Nom de partida que sembla coincidir amb El Mas de l'Anglès i amb El Mas d'en Vallès, a la part
S d'Albarca, en la fondalada de sota el coll d'Albarca.
APU. Test-1838-1946.
FONDO DELS MASOS, El Camí del - (lo kamí el fó2ndo elz mázos)
Camí que porta a mas de l'Anglès i a mas d'en Lluc. També al pretèrit mas d'en Vallès.
Veg. LLUC, El Camí de Mas d'en FONILLÓ
Renom de Jaume Montlleó. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
FONT
Veg. ALBARCA, ALBELLÓ, ALZINAR, BASSA, BERNAT, CARRETELLS, CATERÍ, COLL BLANC,
FRANQUET, GINEBRE, GUITARRETA, HORTS, MATEUET, OBAC, POBLE, RASA, TANO, TEIX,
TONI, VILA
FONT, La - (la fe$n)
Dipòsit cavat a la roca i situat a la partida de La Font, a WSW. Temps ha, fornia d'aigua la vila i, a
més, es feia servir per abeurar el bestiar. És una de les poques fonts constants del terreny —les altres
acostumen a ser intermitents— eixut i erm, malgrat la pila de barrancs i torrents que el travessen
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però que mai no s'hi aturen. Si alguna vegada quedava eixuta, en temps de gran sequera, l'aigua
potable s'anava a cercar al pou de l'Argany, a la carretera de Prades.
Actualment està coberta, no visible, però la font encara hi és, canalitzada fins al nucli urbà.
FONT, La
Partida de terra situada al SW d’Albarca, el nom de la qual prové de la font que raja, insistentment,
estiu i hivern, i que abasta d’aigua la vila.
Actualment és terra inculta de pins i pinassa i també algun roure jove, però sembla haver estat
algun cop amargenada i conreada de sembradura o arbres de fruita seca.
APU. Test-1838-1946; AMED. Capb. 1554, XLIII; AMC. ALB. F.R. 1879.
FONT, El Barranc de la - (lo .ar̄án de la fe$n)
Conegut també com a barranc de la Bova. Rep el nom quan passa per la partida de La Font, prop
del poble, sota Montsant.
Veg. BOVA, El Barranc de la FONT, El Camí de la - (lo kamí e la fe$n)
També anomenat camí de la Mare de Déu. És el caminoi que portava a la font d'Albarca, prop de
la vila, sota Montsant, d'on els vilatans treien l'aigua per mantenir-se.
AMC. C.R. 1846-1876; AMC. ALB. F.R. 1879. Iglésies, 1960, 659.
FONT BONA, La - (la fe$m be$na)
Peça de terra a la partida d'El Mas d'en Vernet, tocant als límits amb Cornudella.
APU. Test-1838-1946; Amigó C (204).
FONT FREDA, El Barranc de la - (lo .ar̄án de la fe$m fre33)
Al bosc d'en Lluc. És un barranquet, més semblant a una rasa però sense conrear. Se'l coneix també pel barranc del Lluc. Sembla que la font que li dóna nom és en terme de Cornudella o de Prades.
Veg. LLUC, El Barranc del Amigó P (l42).
FORN
Veg. TEULER, LLUC, SEGRIÀ
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FORN, El - (lo fór̄n)
On ara hi ha la plaça, al bell mig del poble. Era el forn on es coïa el pa.
Actualment transformat en jardí, amb una roda de molí al mig retolada que procedeix del mas de
l'Anglès.
CED A1. 1727; CED A2. 1727.
FORN, El Carrer del Nom pretèrit que tenia el carrer de la Plaça quan passava per davant del forn de pa, actualment,
plaça del Forn.
APU. Consul 1859.
FORN, La Porta del Pretèrit.
APU. Consul 1859.
FORNETS, Els - (los for̄ne3ts)
Al carrer de la Plaça, davant de la bassa del Poble. S'hi coïa guix. Ara és jardí.
FORN TEULER, El - (lo fór̄2n ta2ulé)
Partida de terra situada al N d'Albarca, sota La Perdiu. D'antic, sembla que hi havia forns de rajoles, afavorits per la composició argilosa del sòl, i també s'hi conreava de vinya. Se la coneix també
amb el nom del Forn del Segrià i també com El Forn de la Teula.
AMU. Valia 1529, 19v; AMU. Valia 1583, 7v; AHAT. Invent. XVI; AHAT. Invent. XVII; AHAT. Man.
Not. 1682; AMC. Apeo. 1862 ("Taulé").
FORQUES
Veg. ALEGRET, El Tossal de les Forques de n’FORQUES, El Collet de les - (lo koe3d de les fór̄kes)
Un turonet situat a la primera escala de Montsant, a la partida que porta aquest nom. Els vilatans,
tot volent escatir-ne l'etimologia, diuen que era allí on els sarraïns ajusticiaven els cristians durant
les lluites de la reconquesta. Si això no és ben bé cert, sí que ho és que tot poble amb senyor feudal
tenia forques a l'entrada o sortida del camí ral, o en un turó.
Algun del veïns de la contrada ens n'ha negat el nom.
Mapa 1. Iglésies, 1960, 659; Iglésies, 1929, 309.

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

FORQUES, El Tossal de les Veg. FORQUES, El Collet de les AMED. Capb. 1554, XLIII.
FOSSER, La porta del Pretèrit.
APU. Consul 1859.
FRAGINAL
Veg. FREGINALS, Els FRANC
Cognom de poc rendiment, sempre documentat en primer lloc i fent cos amb noms com Isidre i
Mateu.
AMC. Apeo. 1862 (“Franch”); AMC. Amill. 1862 (“Franch”).
FRANCH
Veg. FRANC
FRANQUET (franke3t)
Segons la documentació, molts dels Franquet d’Albarca procedien de Vallclara. El nom és molt
documentat a partir del segle xviii i lligat estretament a noms masculins com Josep, Pere i Àngel, i
femenins com Maria.
Actualment, Franquets procedents d'Albarca estan establerts, fa anys, a Cornudella (des de 1681).
A Prades i a La Morera trobem també establert el llinatge a partir de 1687 en ambdós casos. A
Ulldemolins des del s. xvi.
APU. B.M. 1774-1842; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905;
APU. Pap. Dis. 1918-1956; AMC. ALB. Padró 1924; APU. Mis. 1956; Perea 1984, 152; Amigó P (148);
Amigó C (209).
FRANQUET, Cal Pere - (kál pére franke3t)
També coneguda per cal Pere de l'Hostal o cal Pere Peret. Actualment no en resten ni els fonaments. Fou cedida al poble pels propietaris per tal d'eixamplar l'entrada pel coll d'Albarca. Era just
al costat de l'Abadia.
FRANQUET, La Font del - (la fe$2n del franke3t)
Als Segalassos. Una font jove i intermitent. Només aprofitable a l'hivern.
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FRARE, El El mapa el dóna com el límit amb Ulldemolins. Al NNW i, potser, com el nom d'una partida
de terra.
Mapa 1.
FRARE, El Barranc de la Plana del - (lo .ar̄án de la plán3 el frári)
Barranc que neix a la partida del mateix nom, al costat de l'Alzinar. És el tram primer del barranc
dels Segalassos o del riu de Vilanova, la capçada, al límit amb el terme de Prades.
FRARE, La Cabana del Desconeguda dels veïns. Fixada en el mapa excursionista i en les guies de caminaires. Al camí
d'Ulldemolins després del Forn del Segrià, una construcció deshabitada.
Iglésies, 1929, 265; Iglésies, 1960, 640; Mapa 1.
FRARE, Cal - (kál frári)
Pretèrita, viva en el record d'antics vilatans, entre cal Jaumàs i cal Bonet.
FRARE, La Plana del - (la plán3 el frári)
Esplanada de terra que hom troba al costat mateix de la carretera de Prades, prop dels límits de
terme i que dóna nom a una partida de terra.
FRARE, La Plana del Partida de terra prop de l'Alzinar, allà on neix el Barranc, junt a Les Perdigueres.
Una plana on corren desguassos de terreny, prop de la carretera de Prades, allà al límit del pont
dels Quatre Ulls.
Iglésies, 1960, 631; Amigó P (148).
FRARE, La Plana del Mas del - (la plán3 el máz el frári)
Veg. FRARE, La Plana del FRARE, El Torrent del Mas del Sembla que coincideix amb el torrent de la Plana del Frare.
Veg. FRARE, El Torrent de la Plana del AMED. 1554, XLIII; CED A1. 1727.
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FRARE, El Torrent de la Plana del Nom que reben les primeres escorrenties que formen el naixement del barranc dels Segalassos.
Veg. FRARE, El Barranc de la Plana del APP. Capb. 1789, pàg. 38; AMC. ALB. Acta 1846.
FREDA
Veg. FONT FREDA, La FREGINAL
Veg. AGUSTÍ, GATET
FREGINALS, Els - (los fre2ilináls)
Bocinets de terra situats a la banda solana del poble, prop de les cases i que acostumaven a ser
sembrats de farratge.
Actualment la majoria de freginals són cases reconstruïdes o bé jardins a la part del darrera de les
cases, mirant a llevant.
AMC. Val 1815 (“Farginal”); APU. Test-1838-1946 (“Fraginal”); AMC. C.R. 1846-1876 (“Freixinals”);
AMC. Apeo. 1862; AMC. F.R. 1879 (“Freixinal”).
FREIXES
Llinatge documentat en primer i segon lloc. Lligat a noms com Jaume, Ramon i Úrsula.
Amigó C, el documenta ja a 1630, i a La Morera el trobem establert des de 1687.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Apeo. 1862; AMC. Amill. 1862; APU. Pap. Dis. 1918-1956; AMC.
ALB. Padró 1924; Perea 1984, 152; Amigó C (213).
FREIXINAL / FREIXINALS
Veg. FREGINALS, Els FUSTÉ
Veg. FUSTER
FUSTER
Cognom pretèrit, de poca rellevància i només anotat en segona posició.
AMC. Amill. 1862 ("fusté").
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GALENO
Renom pretèrit de Jaume Segrià.
AMC. Amill. 1862.
GALLART
Llinatge de poca anomenada. Registrat solament un cop i com a segon cognom. A Prades anotat
el 1863.
AMC. ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (150).
GANIVETER, L’Alzina del - (lalzín3 e/l γavineté)
Una alzina solemne, prop de les mateixes parets de mas d’en Lluc. Ningú no sap donar el perquè
de l'anomenada.
GARCIA
Cognom comú, no recomptat a Albarca fins al segle xix. Acompanya sempre noms masculins:
Ramon i Josep. A Prades data ja de 1497. A Siurana, de 1173.
APU. Consul 1859; Amigó P (152).
GARRIGUES, La Carretera de Les Veg. REUS, La Carretera de GARRUT
Malnom que no hem pogut saber a qui corresponia, perquè, en el document, a banda i banda, hi
figuren altres vilatans amb noms i cognoms explicitats.
AMC. ALB. F.R. 1879.
GASIOL
Renom de Joan Figueres. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
GASIOL
Cognom segon poc fructífer.
AMC. Amill. 1862.
GAT
Veg. GATET
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GATET (gatee3t)
Renom de la família Massip. Viu encara a la vila, els veïns en saben donar encara referències.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“gat”).
GATET, Cal - (ká/l γate3t)
Casa pairal de la família Massip. Era coneguda per cal Jaume Gatet. Era habitada encara el 1935.
Davant mateix de ca l’Argany, al Carrer de la Plaça.
GATET, El Corral del Jaume - (lo kor̄á2l de dlá2ume γate3t)
Al mateix lloc que l’habitatge, cal Gatet, a la part de sota de casa.
GATET, El Freginal del Jaume - (lo fre2ilinál de dlá2ume γate3t)
Abans freginal, ara edificat, perllongant el carrer de la Plaça. On viu l’única habitant d’Albarca
durant l’any: la Filomena Andreu.
Veg. FREGINALS, Els GENÉ
Veg. GENER
GENER
Cognom d’Albarca perdut al segle xix, on ja solament el trobem en segon lloc o bé acompanyant
noms femenins.
APU. B.M. 1774-1842 ("Gené"); APP. Capb. 1789 —regidor— ("Gené"); AMC. Amill. 1862 ("Gené").
GERMÀ
Cognom segon o malnom pretèrit consignat en els documents un sol cop. Cognom i renom a
Siurana, s. XV i XVI.
AMC. Apeo. 1862.
GIL
Llinatge escadusser, en segona posició.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
GINÉ
Veg. GINER
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GINEBRÀ
Veg. GINEBRAR
GINEBRA
Veg. GINEBRE
GINEBRAR, El - (lo dline.rá)
Partida de terra situada al SE. Limita a l’E amb el barranc dels Lladres i amb la partida de La Vinya
Vella i al N amb Les Deviasses.
Bosc baix, matolls i botges: ginebrons, romer, argelaga, mata, savines i d'altra màquia mediterrània.
AMC. ALB. F.R. 1879 ("Ginebrà"); AMC. Apeo. 1862 ("Ginebrá").
GINEBRE, El
Il·localitzable, pretèrit, desconegut. No té cap mena de relació amb la partida del Ginebrar perquè
el capbreu que l'inclou, l'esmenta tot descrivint les rodalies de terme.
AMED. Capb. 1554, XLI v.
GINEBRE, La Font del - (la fe$2n de dliné.re)
Segons vilatans d'anomenada —veïns encara de la contrada— la font del Ginebre és el lloc on
s'assenta la fita dels 3 termes: Vilanova de Prades, Prades i Albarca. És als Segalassos. És un toll
gairebé sempre eixut. Iglésies, 1960, la situa al costat del camí d'Ulldemolins a Prades, vora la partió
amb aquest últim, envoltada de ginebrons.
APP. Capb. 1789, pàg. 38; AMC. ALB. Acta 1846; Iglésies, 1929, 264 ("Ginebra"); Iglésies, 1960,
640 ("Ginebra").
GINEBRE, La Parada del - (la pará3 e dliné.re)
Sembla que s'anomenava així perquè paradoxalment s'hi alçava un ginebre molt gros, tant, que
dos homes no podien abraçar-lo. La paradoxa que ens forneix l'etimologia popular és que difícilment
un arbust pot atrapar aquest gruix.
Situada al Mas d’en Lluc, rera del mas, tocant al barranc dels Lladres, al costat del tros de la
Senyora.
GINER
Podria ser el mateix cognom vist anteriorment, Gener, amb la freqüent palatització a què sotmeten
les —e— seguides de consonant palatal. Hem decidit però, donar-li una entrada pròpia perquè, de
cap manera, hem pogut documentar-ne la coincidència.
APU. B.M.D. 1844-1851 (“Giné”); AMC. ALB. C.E. 1872 (“Giné”).
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GOSSA, La Cova de la - (la ke$v3 e la γós3)
Sota el corral de cal Marer, mirant a Siurana. És petita, una balmeta.
GOVERNADOR, Cal - (ká/l γover̄nadó)
S’anomenava així la casa pairal coneguda també per ca l’Engraciol. Diuen que el nom de “governador” el portava un conill singular, amansit pels de casa.
GRAN
Veg. GRAU GRAN, El GRANADELLA, La Carretera de La - (la kar̄etér3 e la γranaé3)
Veg. REUS, La Carretera de GRAU / GRAUET
Veg. GRAU, GRAU GRAN, MARE DE DÉU, MONTSANT, SAURA
GRAU
Llinatge que prové, segons documents, de La Morera de Montsant on ja el trobem anotat el 1809.
Lligat sempre al nom femení de Francisca.
AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Padró 1924; AMC. ALB. Atras 1940; Perea 1984, 153.
GRAU, El - (lo γrá2u)
Anomenat també grau de La Mare de Déu. Tram de camí que va a Montsant i que s’enfila enmig
de la cinglada. A la partida de La Cova d’Abella.
GRAU, El Pla del Il·localitzable. Només referències topogràfiques del mapa excursionista. Sembla que són parades
incultes, sense sembrat, a 1 048 m d'alçada, al SW.
Mapa 1; Iglésies, 1929, 309; Iglésies, 1960, 659.
GRAU GRAN, El Cap vilatà l'ha volgut reconèixer com a topònim del terme d'Albarca. —De tots els graus que hi ha
a Montsant, solament el de la Mare de Déu pertany al nostre terme—, afirmen els veïns.
Mapa 1; Iglésies, 1929, 309 ("El Grau Gran del Montsant”); Iglésies, 1960, 659 (“El Grau Gran del
Montsant”).
GRIFOLL, L’Hort del - (le$r̄d de/l γrifó)
A la partida de l’Argentera. En amunt és partió Albarca / Siurana.
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GUASC
Cognom registrat sempre en segona posició i, per tant, sense cap mena de transcendència. A
Prades anotat el 1497.
AMC. ALB. C.E. 1872 ("Guasch"); AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Guasch"); Amigó P (159).
GUASCH
Veg. GUASC
GUILLEM
Cognom singular. Lligat al nom de Raimunda. A Ulldemolins s. xviii i xix.
AMC. Amill. 1862.
GUILLEM, La Vinya del - (la vie e/l γie3m)
Peça de terra que els vilatans no han sabut establir amb seguretat però que, diuen, és límit de
terme.
GUINEU, La Parada de la - (la pará3 e la γine32u)
Al costat del corral de l’Agustí, al camí de la Rasa.
GUISOSA
Veg. GUIXOSA, La GUITARRETA, La Font del - (la fe$2n dee/l γitar̄e3t3)
Font petita, toll que només conté aigua en èpoques humides. Situada al N de la vila, als Plans, prop
del camí d’Ulldemolins (ara transformat en pas veïnal).
Mapa 1; Iglésies, 1960, 640.
GUIXERS, Els - (loz γigés)
Una partida de terra que rep el nom del terreny que la configura: el guix. Tot el sòl és pedra de
guix fibrós estriada per l'aigua. Hi havia a més —segons la memòria dels vilatans— forns per a fer
guix antigament.
Tocant al camí dels Lliscadors, al N limita amb Els Colls i al SE amb Les Deviasses.
GUIXERS, El Barranc dels - (lo .arán delz γigés)
Nom que rep el barranc dels Lladres quan passa per la partida que li dóna nom, més a la capçada.
Veg. LLADRES, El Barranc dels Mapa 1; Iglésies, 1960, 630 (“Barranquet dels Guixers’).
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GUIXERS, El Collet dels - (lo koe3d delz γigés)
Entre Els Colls i Les Deviasses, als Lliscadors.
GUIXOSA, La Partida pretèrita.
AHAT. Man. Not. 1675-1711, n. 16, f. 7 (“partida dita la guisosa”).
HASPITAL
Veg. HOSPITAL
HERAS
Veg. ERES, Les HERETAT
Veg. ABELLÓ, AMIGÓ, FERRER, PELLICER
HORT / HORTS / HORTA
Veg. HORT, ABADIA, ALBARCA, ARGANY, HORT MÉS AVALL, GRIFOLL, LLÀNTIA, MATEUET,
HORT DEL MIG, SALT, VILA
HORT, L’- (le$r̄t)
Sembla que és identificable amb el pla del Bonet, sota el coll d'Albarca.
AMC. ALB. F.R. 1879.
HORTALS, Els - (loz or̄táls)
Partida de terra al SE d'Albarca, entre El Mas de l'Anglès i El Mas d'en Vallès. Són parades planeres al costat del camí del mas d'en Lluc, a ponent del barranc dels Lladres.
AHAT. Cad. 1732 (“hostals”); AMC. Val 1815 (“ortals”); AMC. Apeo. 1862.
HORT DEL MIG, L’- (le$r̄d del mítg)
Solament oral.
Veg. HORTS, Els HORTES, Les Pretèrit.
AMC. Val 1815; AMC. ALB. F.R. 1879.
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HORT MÉS AVALL, L'Pretèrit. Il·localitzable.
APU. Test-1838-1946.
HORTS, Els - (loz e$r̄ts)
Una partida de terra situada sota mateix del pla del Bonet, al costat de La Pedrenyera. S'hi conreaven, abans, hortalisses. Sembla que existien els de dalt i els de baix, segons la distància del poble.
AMC. C.R. 1816-1876; AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879.
HORTS, El Camí dels - (lo kamí elz e$r̄ts)
Parteix de la carretera, del davant mateix de l'hostal de la Magina i, a més de portar a la partida
que li dóna nom, porta també al pla del Bonet, a Els Trossets, al Mas de l'Anglès i al Mas d'en Lluc.
El camí es transitable només fins que arriba a terrenys de conreu però, en arribar a terrenys incultes és perdut i embarrancat i cal fer drecera tot saltant antics marges i parades, ara botjars.
Veg. LLUC, El Camí de Mas d'en AMC. ALB. F.R. 1879; Iglésies, 1960, 630.
HORTS, La Font dels - (la fe$2n delz e$r̄ts)
A la partida dels Horts. Intermitent.
HOSPITAL, L’- (laspitál)
Casa que hi havia entrant al poble pel coll d’Albarca amb unes grans porxades i a planta baixa,
al costat de l’Abadia.
HOSTAL
Veg. MAGINA, L’Hostal de la HOSTAL
Veg. HOSTALETS, Els HOSTAL, Cal Pere de l’Veg. PERET, FRANQUET
HOSTALÉ
Veg. HOSTALER
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HOSTALER, Ca l’Pretèrit.
APU. Consul 1859 ("Casa hostalé").
HOSTALET
Veg. HOSTALETS, Els HOSTALETS, Els - (loz ostale3ts)
Agrupació de cases, després de la partida de Les Eres, que feien la funció de parada i fonda entrant
al poble per la partida de Montsant, rebent hostes que anaven —o venien— cap a Ulldemolins i
Cornudella principalment (o fins a Lleida!). Era l'entrada primera del poble, abans de la construcció
de la carretera, tal i com ho indica la numeració del carrer de la Plaça.
Actualment en resten només algunes parets i pedres de les façanes. Amigó (topo. d'Ulldemolins,
en curs d'elaboració) sospita que el tros dels Espitalls i el tros del Spitalet anotats en documents
d'Ulldemolins —dels segles XVI i XVII– que deixen entendre que eren terres situades cap a la banda
d’Albarca, es referien als Hostalets.
Iglésies, 1929, 309; Mapa 1; Iglésies, 1960, 659 i 668.
HOSTALETS, Els Partida de terra que envolta les construccions del mateix nom. Afronta amb les mateixes cases de
la vila i amb la partida de Montsant.
HOSTALETS, El Camí dels - (lo kamí elz ostale3ts)
El bocí de camí on s'ajunten els camins que procedien d'Ulldemolins i de Cornudella. És sinònim
de carrer quan passa davant de les edificacions.
HOSTALETS, El Carrer dels Era el començament del carrer de la Plaça, tot venint de Montsant (de Cornudella o d'Ulldemolins),
quan el camí passava per davant de les cases conegudes per Hostalets.
APU. Consul 1859 (“l’hostal, l’hostalet”); AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. F.R. 1879.
HOSTALS, Els Veg. HOSTALETS, Els IGLÉSIA
Veg. ESGLÉSIA
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IGLÉSIES
Cognom escadusser. Molt poc documentat.
APU. B.M.D. 1844-1851.
INGLÉS
Veg. ANGLÈS
ISERN
Provinents de Mont-ral. Comença a aparèixer el cognom documentat el segle xix. A Prades el
trobem anotat el 1867.
AMC. Apeo. 1862 ("Ysern"); AMC. ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (164).
ISIDRE, El Bosc de l’- (azíro)
A la partida del Pla de Boscos, tocant a Ulldemolins.
ISIDRET, L’Renom ara ja, sense traces ni relleus.
AMC. Val 1815.
JAN, Cal - (ká dlán)
Oralment ha estat possible recollir-la però el veïnatge no en sap els topants exactes.
JAUMÀS, Cal - (ká dla2umás)
Casa pairal al carrer de la Plaça, entre ca la Marieta Bernada i Cal Selma. El 1935 la vida hi era
encara habitual.
JAUMÀS, El Coll Blanc del - (lo ke$ .lán de dla2umás)
Veg. COLL BLANC, El JAUMÀS, Els Colls del - (los kódl e dlaumás)
Veg. COLLS, Els JAUMÀS, La Cova del - (la ke$v3 e dlaumás)
És situada sota mateix de les cases del poble, al vessant que mira a Ulldemolins, sota la bassa
del Poble.
JAUMÀS, L'Era del - (lér3 e dlaumás)
Veg. ERES, Les -
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JAUMÀS, La Font del - (la fe$2n de dla2umás)
Tocant a El Coll Blanc, prop de la font del Bassa.
JAUMÀS, La Pallissa del - (la país3 de dla2umás)
Corral i pallissa.
JAUMÀS, Els Segalassos del - (los seγalásoz el dla2umás)
Veg. SEGALASSOS, Els JAUMÀS, El Trosset del - (lo trose3d de dla2umás)
Veg. TROSSETS, Els JEPA (dlép3)
Renom o cognom amb què s’ha conegut durant molts d’anys una família al poble, que ha donat
lloc també a altres diversos topònims.
APU. Consul 1859.
JEPA, Cal - (ká dlép3)
Casa pairal que instal·lava la família del mateix nom al capdamunt del poble, entrant pel coll
d'Albarca, rera l'Església. Al costat de cal Vicent Bassa.
Actualment és zona enjardinada i se'n conserva la columna de pedra que separava les dues cases
esmentades.
APU. Consul 1859.
JEPU, El Corral del Als Segalassos.
Iglésies, 1960, 62l.
JEPU, L’Era del Veg. JEPU, La Pallissa del Iglésies, 1960, 622.
JEPU, La Pallissa del Sembla que és una pallissa, al peu del coll d'Albarca, a La Creu, ara ja en runes.
Mapa 1; Iglésies, 1960, 622 ("Pallissar del Jepu").
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JEPU, El Pallissar del Com acostuma a passar, els veïns no reconeixen el topònim. Ni és exactament el nom a què estan
acostumats ni n'és tampoc la forma lèxica emprada a la contrada (pallissar).
Veg. JEPU, La Pallissa del Iglésies, 1960, 622.
JERONI, El Mas d’en Pere - (lo máz em pére dlere$ni)
El mas —l'edificació— és en terme de Siurana però terreny de la propietat pren terme d'Albarca.
Als límits amb Siurana.
Actualment, plantat de noguers, prop de la carretera de Reus a Les Garrigues.
AMC. Val 1815 (“Mas del Peregeroni”); Osona 1900, 82 (“Mas d’en Geroni”); Mapa 1.
JOANERRI, Cal - (ká dluan3r̄i)
Casa d'Albarca pretèrita.
Veg. SILIETA, Ca la APU. Consul 1859 (“Juanerri”).
JOANET
Renom amb què es coneixia l'alcalde: En Joan Joanet.
APU. Consul 1559.
JOANET, Cal - (kádluane3t)
L'any 1935 era una de les cases del poble habitades i amb vitalitat pròpia. Al carrer de la Plaça.
APU. Consul 1859 (“Casa”).
JOANET, La Pallissa del - (la país3 e dluane3t)
A Les Eres, al costat del corral del Jaumàs.
JOSA
Provinents de Siurana. Amigó C diu que provenen d'Albarca.
El cognom està ben documentat, com a primer i com a segon i acompanyant noms masculins (Blai,
Antoni) femenins (Maria, Rosa). Documentat també a Prades, al segle xix.
APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905; APU.
Pap. Dis. 1918-1956; AMC. ALB. Atras. 1940; Amigó P (168); Amigó C (240).
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JOSA, Cal Casa pairal d'altres temps. Ara els topants són incerts.
APU. Consul 1859.
JUANERRI
Veg. JOANERRI
JULIÀ
Renom pretèrit de Josep Canyelles.
AMC. Amill. 1862.
JUNCOSA
Llinatge de la vila antic i durador. Registrat com a primer i com a segon cognom. Els noms preposats són Maria, Pere i Blai.
AHAT. Man. Not. 1613-1616; APU. B.M. 1774-1842; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872;
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
LALBARCHA
Veg. ALBARCA
LLABERIA
Recollit només com a segon cognom. Poca importància i menys transcendència. A Prades documentat el 1618.
AMC. Amill. 1862; Amigó P (169).
LLADÓ
Veg. LLEDÓ
LLADRES, El Barranc dels - (lo .ar̄an delz áres)
Barranc que discorre en direcció S. Neix sota la partida dels Colls i mor al riu de l'Argentera. No
és un barranc cabalós, però sí que fa presència quan les pluges sovintegen a l'indret i s'escorrega
l'aigua muntanya avall.
L'etimologia popular ens torna a fornir l'anècdota del nom fixat: diu que, quan els senyors de mas d'en
Lluc pujaven a la vila, sovint eren atracats i saquejats al barranc. Conegut també pel barranc dels Guixers.
En excavacions arqueològiques fetes no fa gaire, s'hi ha descobert un sepulcre medieval.
Genera 1979.
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LLÀNTIA, L'Hort de la Peça de terra pretèrita, que, segurament, devia estar gravada amb un cens d'oli per a mantenir
encesa la llàntia de l'altar.
AHAT. Man. Not. 1675-1711, n. 16, f. 7.
LLARGA
Veg. ARGANY
LLARGUES
Veg. FEIXES LLARGUES, Les LLEDÓ
Documentat a partir del segle xviii i sense cap mena de record actual.
APU. B.M. 1774-1842 ("LIadó"); APU. Consul 1859 ("Lladó"); AMC. ALB. C.E. 1872 ("Lladó").
LLEIDA, El Camí de - (lo kamí e é2i3)
Veg. ULLDEMOLINS, El Camí d'LLISCADORS, Els - (loz iskadós)
Un rotllet de terra argela que toca als Guixers, al camí del bosc del Lluc. Quan plou, hi és difícil
l'equilibri —dónes un pas endavant i dos enrera— diuen els vilatans.
LLISCADORS, La Drecera dels Veg. LLISCADORS, Els
Iglésies, 1960, 630.
LLISERA, El Camí de la Segons Amigó C, és una faixa de roca que sobresurt del cingle de Montsant i el ressegueix: comença vora Ulldemolins i, passant per Albarca, va fins a Cornudella.
Veg. CORNUDELLA, El Camí de Mapa 1; Iglésies, 1960, 757; Amigó C (244).
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LLORT
Llinatge escadusser a Albarca però no pas foraster a les Muntanyes de Prades (La Febró, Prades
el 1844...).
Més freqüent com a segon cognom que com a primer i, a més, postposat a noms femenins: Maria.
APU. Amill. 1862; AMC. Apeo. 1862; APU. Pap. Dis. 1918-1956; Amigó P (175).
LLOSAR
Veg. BLANC, El Llosar del Pere LLOSES, Les Els vilatans no accepten que sigui cap partida de terra, però tampoc no la reconeixen com a peça
singular conreada o no del terme. Per la documentació la situaríem cap als Segalassos, vora els
termes de Vilanova i de Prades.
El nom sembla provenir-li de les roques planes de llicorell que omplenen gran part de terme.
AMC. ALB. F.R. 1879.
LLUC, El Balcó del - (lo .a/lkó /e úk)
A la partida d’El Mas d’en Lluc. Miranda que permetia una ullada sobre tot el riu de l’Argentera.
LLUC, El Barranc del - (lo .ar̄án de úk)
Veg. FONT FREDA, El Barranc de la Iglésies, 1960, 604 (“Barranc del mas del Lluc”); Amigó P (175).
LLUC, El Bosc de Mas d’en - (lo .e$zγ e máz e úk)
Gairebé tot és en terme de Prades i Siurana. Un bosc espès, fornit de roures, alzines i pins altíssims.
En terme d'Albarca el trobem anant cap a La Castanyera i El Carabassó. S'hi han excavat tallers de
sílex (destrals, punxons...).
LLUC, Cal - (ká úk)
Al carrer de la Plaça, abans de cal Frare.
LLUC, El Camí del Bosc del - (lo kamí el .e$zγ e úk)
Camí que parteix del coll d’Albarca, tot just havent començat la carretera de Prades. Se segueix
en direcció NE i passa per les partides d’Els Guixers, Mas d’en Roc, on canvia la direcció a NS, Les
Deviasses, La Vinya Vella i cap a Les Planes de Mas d’en Lluc. El seu tram final, passat el mas, es
coneix també com a camí de Siurana.
Iglésies, 1960, 630; Iglésies, 1960, 600 (“Camí cap al mas d’en LLuc”).
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LLUC, El Cami del Mas d’en - (lo kamí el máz e úk)
Parteix del coll d’Albarca fins al Mas d'en Lluc. Travessa diferents partides (Els Guixers, Les Deviasses, El Ginebrar...). Actualment, és confós i ha estat destruït per diversos passos amples, forestals, accessos als boscos, aclarits alguns, malmesos d'altres, per l'explotació de la fusta.
AMC. ALB. F.R. 1879 ("Lluch"); Iglésies, 1929, 273 ("Camí de Carro del Mas del Lluch"); Iglésies,
1960, 600 i 603 ("Camí cap al Mas del LLuc").
LLUC, El Cami del Maset del Veg. SOLANS, El Camí dels APU. Consul 1859 (“Lluch”).
LLUC, La Carrerada del - (la kar̄erá3 e úk)
La mateixa que la de l'Argany però en el tram que penetra, des del mas de l'Argany, cap al terme
de Prades.
Iglésies, 1960, 602.
LLUC, Els Corrals del Mas d’en - (los kor̄alz el máz e úk)
Emplaçats al costat mateix del grandiós mas. Coincideix, per tant, amb la localització de l'habitatge
i de la pallissa del mateix nom.
Informants de la contrada han recordat també uns corrals del Lluc a la partida dels Segalassos, a
ponent de La Plana del Frare, a pocs metres de la carretera de Prades, ara en runes.
El nom, és, per tant, polivalent.
AMC. ALB. F.R. 1879 ("Corrals del Lluch"); Osona 82 ("Corrals d'en Lluch"); Iglésies, 1960, 631.
LLUC, L’Era del - (lér3 e úk)
Al coll d'Albarca, a la partida de La Creu. Era l'era del Maset del Lluc, l'estatge dels pastors del
mas. Té com a característica que a la punta hi havia una pedra on antigament reposava una creu
per a les processons que la voltaven.
APU. Consul 1859.
LLUC, El Forn Teuler del Mas del - (lo fór̄2n ta2ulé el maz e úk)
Molt prop de la partió amb Siurana, a la clotada de l'Argentera, a pocs metres del camí de Siurana,
sota El Tossalet.
Iglésies, 1960, 604.
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LLUC, El Manso del Veg. LLUC, El Mas d’en APU. Test-1838-1946.
LLUC, El Mas d’en - (lo máz e úk)
Mas immens i esplendent, situat al SE de la vila. És habitatge, corral i pallissa. Durant molts d’anys,
els vilatans van treballar com a masovers i jornalers del mas, fins que, vila i masos, vençuts per nous
temps, s’abandonaren ensems.
Dels masos d’Albarca, és l’únic que resta dempeus. Fou col·lectivitzat durant la guerra del trentasis i, actualment, està cedit a la parròquia de Cornudella i funciona com a centre de recuperació de
drogadictes.
La miranda que permet des d’Albarca va fer que, anys ha, el mateix mas servís de senyal horari
de pagesos i de vilatans: quan l’ombra tocava sota la finestra de la paret que mira a Prades, eren
les 12 de sol.
Prop del mas s’han trobat antics tallers de sílex a l’aire lliure, materials de superfície.
AHAT. Man. Not. 1676-1679, n. 3. ("Lluch"); CED A2. 1727 ("Lluch"); APU. B.M. 1774-1842 ("del
Lluch"); APU. Consul 1859 ("del Lluch"); AMC. Apeo. 1862 ("Lluch"); AMC. C.E. 1872 ("Lluch");
Osona 1900, 82 ("Lluch"); Mapa 1; Iglésies, 1960, 603; Genera 1979.
LLUC, El Mas d’en Partida de terra que envolta el mas del mateix nom. Plantada de vinya, sembradura, avellaners,
ametllers, olivers, garriga i erm per al pasturatge.
És una de les partides de terra més grans del terme (unes 610 ha). Limita amb El Mas d'en Vallès
pel W i amb el terme de Siurana per l'E.
AMC. Val 1815 (“Lluch”); AMC. Apeo. 1862 (“Luch”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Lluch”).
LLUC, El Maset del - (lo maze3d de úk)
L'estatge del pastor del mas d'en Lluc a la partida de La Creu, al coll. En un mateix document —de
contribucions a la parròquia— vénen explicitats distintament els pagaments fets des del mas d'en
Lluc i des del maset del Lluc. Aquesta dada ens ha decidit a donar-li entrada particularitzada.
Actualment és un casalot enrunat.
APU. Consul 1859 (“Lluch”).
LLUC, La Masia del Veg. LLUC, El Mas d’en Iglésies, 1929, 273.
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LLUC, La Pallissa de Mas d’en - (la país3 e máz e úk)
Al mateix lloc que el mas i els corrals. Formava part del complex del mas d’en Lluc.
LLUC, La Plana del Mas d’en - (la plán3 e máz e úk)
Plana que s’escau al davant mateix del mas, conreada encara avui, fressada de cereals.
LLUC, La Plana del Mas d’en Partida de terra que ocupa les planes disposades a l'entorn del mas. És conreada amb cereals i
sembradura, fressada cada any de bell nou enmig de bosc i erms abandonats.
LLUC, El Pont del - (lo pe$2n de úk)
Sobre el barranc de l’Alzinar.
LLUC, El Riuet del Mas d’en Veg. FONT FREDA, El Barranc de la Iglésies, 1960, 600.
LLUC, Els Segalassos del - (los seγalásoz e úk)
Veg. SEGALASSOS, Els LLUC, El Sender del Mas del Sembla que era una drecera que anava des del camí del bosc del Lluc al camí de Prades a Cornudella, a la partida de L'Argentera, prop del forn teuler del Lluc. Ara, no és localitzable.
Iglésies, 1960, 604.
LLUCA
Cognom antic de la vila, desaparegut després del primer fogatge de 1496. Pensem que és la
feminització del cognom Lluc, atès que, en el segle xv la líquida lateral inicial no presentava la
palatització que coneixem ara.
Iglésies, 1496.
LLUÇÀ
Cognom pretèrit. A Prades documentat el 1647. A Ulldemolins el 1422.
AHAT. Man. Not. 1515-1734, n. 21, f. 22 r, sense data (capítols matrimonials) ("Luça"); Iglésies,
1553 ("Luça"); Amigó P (176).
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LLUÇÀ, El Mas d'en En terme d’Albarca, sense localitzar.
AHAT. Man. Not. 1615 (“Llussa”).
LLUÇANA
Feminització del cognom anterior.
AHAT. Man. Not. 1515-1734, n. 21, f. 22 r, sense data (capítols matrimonials) ("Isabel Luçana, muller
sua").
LLUCH
Veg. LLUC
LLURBA
Semblen procedir d'Ulldemolins. Més freqüentment com a primer cognom que com a segon i,
a més, lligat a noms masculins més que no pas femenins, la qual cosa n'assegura la continuïtat:
Antoni, Ramon, Jaume...
APU. B.M. 1774-1942; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905;
APU. Pap. Dis. 1918-1956.
LLURBA, El Corral del - (lo kor̄á2l de úr̄.a)
Límit de terme Ulldemolins / Albarca / Vilanova. Ningú de la vila no l’ha sabut qualificar de
partida, sí d’edificació (a les guies), però tothom en sap els topants. Al NNW. Prop d’Els Plans. Se
l’anomenava també, Puig Negre.
Iglésies, 1960, 640; Mapa 1.
LLURBA, La Punta Oralment introbable. Topònim cartogràfic, dels mapes excursionistes. Al WSW.
Mapa 1.
LLUSSA
Veg. LLUÇÀ
LUCHA
Veg. LLUCA
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MACIP
Cognom jove a Albarca, documentat a partir del XIX. Lligat a prenoms com Jaume, Salvador i Joan.
Mai no el trobem documentat com a segon cognom.
A Cornudella la datació és primerenca; 1378; i a la Morera el 1687.
Actualment, membres d'aquesta família estan assentats a Alforja (El Baix Camp).
AMC. Amill. 1862 ("Maip"); APU. Pap. Dis. 1918-1956; APU. Mis. 1956 ("Masip"); Perea 1984,
152; Amigó C (247).
MACIP, L’Obac d’en Nom antic de Les Serroges.
AHAT. Man. Not. 1711.
MACIP, El Tros d’en Partida de terra que coincideix amb Els Colls.
AHAT. Man. Not. (1682) (“Masip”).
MADARXA, El Barranc del Nom inconegut actualment, pretèrit. En els documents, apareix tot descrivint les rodalies del terme
d'Albarca. Sembla coincidir amb el riu de Vilanova.
APP. Capb. l789, pàg. 39 ("a la parte de cierzo, transita el barranco del Madarxa"); AMC. ALB.
Acta 1846.
MAET
Veg. MIET
MAGÍ, Cal - (kal ma2ilí)
Els vilatans l’identifiquen amb l’hostal de la Magina, a peu de carretera. En el mapa excursionista,
situada prop dels Hostalets, al faldar de Montsant.
Veg. MAGINA, L’Hostal de la Mapa 1; Iglésies, 1960, 658.
MAGINA, L’Hostal de la - (lostá2l de la ma2ilín3)
A peu de carretera, la que va de Reus a Les Garrigues, una mica abans d'arribar al coll d'Albarca,
pujant de Cornudella, a mà esquerra. Sota mateix de la vila, davant del camí del mas d'en Lluc.
Actualment enderrocat.
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MAIANS, El Manso Veg. MAIANS, El Mas d’en
AMC. ALB. Acta 1846 (“Mayans”).
MAIANS, El Mas d’en Anomenat també mas de Josep Segrià.
AMED. Capb. 1554, XLIII (“Mayans”); CED A1. 1727 (“Mayans”).
MAJOR
Veg. SERRA MAJOR
MAJOR, El Carrer Veg. PLAÇA, El Carrer de la APP. Capb. 1789, pàg. 41; AMC. ALB. Acta 1846.
MANOLO, La Pujada del Pujada situada al capdavall de la partida de L'Argentera, als límits amb Siurana, de la qual els
vilatans en neguen el nom. Error del dibuixant del mapa. És la pujada del Manou.
Mapa 1.
MANOU, El A sol ixent del riu de l'Argentera. Partida límit amb Albarca del terme de Cornudella.
Amigó C (250).
MANSO
Veg. ABELLÓ, AMIGÓ, BOQUER, FEBRER, LLUC, MAIANS, SEGRIÀ
MANYANS, El Mas dels Pretèrit. Tot descrivint les rodalies de terme. Probablement coincideix amb el Mas d'en Maians.
AMED. Capb. 1554, p XLIII v.
MANYANS, La Serra dels Il·localitzable com el topònim anterior, procedents, ambdós, del mateix cognom o renom.
AMED. Capb. 1554, pàg. XLIIII v.
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MAONS, El Racó dels - (lo r̄akó elz maóns)
Veg. MAONS, El Tomb dels MAONS, El Tomb dels - (lo tóm delz maóns)
No és ben bé terme d'Albarca segons els mapes, però tots els vilatans enquestats el donen com la
partió de terme amb Cornudella, tot venint per la carretera que va de Reus a Les Garrigues, km 41.
Toca a la partida del Mas d'en Vernet i el nom prové de l'antic magatzem de rajoles que s'hi assentava provinents del forn del mas del Pere Jeroni (en terme de Siurana).
Amigó C (252).
MARC
Cognom pretèrit localitzat només escadusserament i en segona posició sempre. A La Morera, datat
el 1687.
AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("March"); Perea 1984, 152.
MARCH
Veg. MARC
MARÉ
Veg. MARER
MARE DE DÉU, El Camí de la - (lo kamí e la máre e é2u)
Comença a la partida de La Font i s’encamina en direcció W cap a les partides d’El Teix i El Pla de
Boscos, on es fa grau fins a l’ermita. El primer tram s’anomena també camí d’Ulldemolins.
Iglésies, 1960, 629.
MARE DE DÉU, El Grau de la - (lo γrá2u e la máre e é2u)
L’únic grau de Montsant que els veïns accepten com a part integrant del terme d'Albarca. Els altres
graus són —diuen ells— de La Morera i d'Ulldemolins.
El grau de la Mare de Déu és l'últim tram de camí, el que s'empina cinglada amunt i que mena a
l'ermita de la Mare de Déu de Montsant.
Veg. GRAU, El Mapa 1; Iglésies 1960, 781; Perea, 103.
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MARE DE DÉU DE MONTSANT, La - (la máre e é2u e munsán)
Veg. MONTSANT, L'Ermita de la Mare de Déu de Iglésies, 1928, 15.
MARER
Cognom documentat a partir del segle xviii i que ha donat lloc a casa pairal al poble i a diversos
topònims.
Acompanya noms masculins com Vicent, Josep, Ramon, Antoni i femenins –menys– com Josepa,
Dolors i Maria.
Documentat també a Cornudella en les mateixes dates, 1824.
La normalització del cognom ens pot fer perdre els veritables orígens (una possible immigració
francesa: Marais).
APU. Consul 1859 ("Maré"); AMC. Amill. 1862 ("Mare"); AMC. ALB. C.E. 1872 ("Maré"); AMC.
ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Car. 1945; Amigó C (253).
MARER, Cal - (kál maré)
Al carrer de la Plaça, entrant al poble pel coll d'Albarca. Entremig de cal Mosset i ca l'Engraciol.
L'any 1935, abans de la guerra, la vida hi era habitual.
APU. Consul 1859 ("Casa Maré").
MARER, El Coll Blanc del - (lo ke$ .lán del maré)
Vg : COLL BLANC, El MARER, El Corral, de cal - (lo kor̄á2l de kál maré)
Gairebé tocant a la partida de Les Eretes, al pla del Castell. Sobre el coll d'Albarca.
MARIAN (marján)
Renom d'un membre de la família Franquet d'Albarca.
MARIAN, El Corral del - (lo kor̄á2l del marján)
Rera l'església de St. Vicent. En Els Solans.
MARQUET
Renom pretèrit de Jaume Montlleó.
AMC. Amill. 1862.
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MARTÍ
La procedència dels Martí d'Albarca és diversa: segons documentació podien venir de Sant Martí
de Foix o bé d'Alforja.
El cognom és àmpliament documentat com a primer i com a segon, postposat a noms com Ramona, Rosa, Maria, Teresa, Pere, Josep, Pau, Ramon, Joan i Agustí.
Amigó el documenta també a Cornudella, però de molt antic, 1304.
Iglésies, 1553; APU. B.M. 1774-1842; APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872;
AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Atras, 1940; Amigó C (255).
MARTÍ, Cal - (kál mar̄tí)
Casa pairal del carrer de la Plaça habitada encara el 1935.
MARTÍ, El Sol del - (lo se$2l del mar̄tí)
És un raconet a la banda solella del poble on s'acostumava a fer reunió i prendre el sol en hores
de lleure.
Veg. SOLANS, El Camí dels MAS / MASET
Veg. ABELLÓ, AMIGÓ, ANGLÈS, ARGANY, ARRUÏNO, BASTERET, BELART, BONET, CISTERER,
COLLS, FABRA, FERRER, JERONI, LLUC, LLUÇÀ, MA-NYANS, MAIANS, MAS NOU, MIET, MIR,
OLIVER, PALAU, PALLA, PASQUAL, ROC, SEGRIÀ, SILO, TANO, TONI, VALLÈS, VERNET
MAS
Cognom no documentat que dóna nom a una casa de la vila. Sí que el registra Amigó C, el 1454.
Amigó C (257).
MAS, Cal Joan - (ká djuám más)
Veg. JAUMÀS, Cal -

MASA, El Barranc del Solà de la Afluent del barranc dels Segalassos o bé de la Plana del Frare amb el qual connecta a la partida
de L'Alzinar. Neix en terme de Prades i discorre en direcció EW. Travessa la línia d'electrificació. Els
vilatans no el reconeixen.
MASET, La Serra del Pretèrit.
AMED. Capb. 1554, p XLIIII v.
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MASIA / MASIES
Veg. LLUC, MASIES
MASIES, Les Manera genèrica d'anomenar els masos escampats pel terme d'Albarca, que, de vegades, agombolaven més poblament que la pròpia vila.
APU. Consul 1859 (“Massias”).
MAS NOU, El - (lo máz ne$2u)
Veg. MIET, El Mas MASIP
Veg. MACIP
MASOS
Veg. FONDO DELS MASOS
MASOS, El Camí dels - (lo kamí elz mázos)
Veg. LLUC, El Camí del Bosc del MASOS D’ALBARCA, Els Sembla coincidir amb El Mas de l’Arruïno, segons la documentació però també hem trobat aquest
nom designant la totalitat de població resident fora vila, als masos de les rodalies.
AHAT. Man. Not. 1682.
MASSIAS
Veg. MASIES
MATA
Veg. MATES, Les MATA
Veg. ARGANY, SOBRINO, VICENTET
MATA REDONA
Veg. MATA-RODONA
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MATA RODONA, La Tros de terra. Segurament caldria situar-lo a Les Mates.
AHAT. Invent. XVI (“Mata-redona”).
MATES, Les - (lez mátes)
Partida de terra cultivada bàsicament amb sembradura però també té part erma. En posició WNW,
respecte a la vila, afronta amb Els Comellarets i amb El Corral del Mig. Abans d'arribar a La Recta
de L'Argany.
Actualment, és terra embrossada des de la crema que va sofrir no fa gaires anys.
Mata és el nom que rep en aquestes contrades (El Priorat, El Camp de Tarragona, La Ribera
d'Ebre...) el llentiscle, però també pren el significat, igual que a El Camp, de camp inculte, embrossat
de maquia (espígol, farigola, romer...).
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879 (“La mata”).
MATES, La Pallissa de les - (la país3 e lez mátes)
Pallissa assentada a la mateixa partida.
MATES, El Torrent de les Prop d’El Mas d’en Belart, segurament un ramal del barranc de mas d’en Belart o dels Perers.
AMC. ALB. F.R. 1879.
MATEUET, La Font del - (la fe$2n del matewe3t)
A Les Feixes Llargues prop del corral de l'Agustí. Avenc del qual brolla aigua. Intermitent, aprofitable a l'estiu seguint el tarannà eixarreït del sòl de l'indret.
MATEUET, L’Hort del Nom pretèrit de l'hort de l'Argany.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Horts del Mateuet”).
MAYANS
Veg. MAIANS
MAYET
Veg. AMAIET
MAYÓ
Veg. AMAIÓ
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MELETA, El Coll de la Al S d'Albarca. Nom topogràfic. Segurament errat, en lloc de Moleta.
Veg. MOLETA, El Coll de la Mapa 1.
MICHS
Veg. CORRAL DEL MIG, El MIET, Cal - (kál mie3t)
Amigó C diu que procedeixen d'Albarca. Nosaltres no els hem trobat en cap document escrit, però
sí que la memòria popular sap situar on cal casa i propietats.
Era habitada encara el 1935 i estava emplaçada allà on ara hi ha els jardins dels Fornets, a la plaça.
Amigó C (262).
MIET, La Caseta del - (la kaze3t3 el mie3t)
Veg. MIET, El Mas MIET, La Coma del Veg. LES COMES
AHAT. Man. Not. 1682 (“Maet”).
MIET, El Mas - (lo máz mie3t)
No era solament habitatge sinó pallissa i corral i tot. Sobre el mas de l’Anglès, prop del barranc
de l’Albelló.
MIET, La Pallissa del - (la país3 el mie3t)
Veg. MIET, El Mas MIET, Els Segalassos del - (los seγalásoz el mie3t)
Veg. SEGALASSOS, Els MIG
Veg. COLL DEL MIG, CORRALS DEL MIG, HORT DEL MIG
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MIGJORN, El Torrent de Pretèrit. La descripció antiga es basa en la perfecta orientació NS de l'escorregall.
Veg. LLADRES, El Barranc dels AHAT. Man. Not. 1584-1595, n. 10, f. 81 v (“torrent migorn”).
MIGORN
Veg. MIGJORN, El Torrent de MÍLIO
Veg. EMÍLIO, Les Planetes de l'MINA / MINES
Veg. BESSÓ, CATERÍ
MIQUELÀS, Els Plans del Sembla una peça de terra situada a la partida dels Plans, prop de La Llarga de l'Argany. Cal Miquelàs és a Ulldemolins.
Iglésies, 1960, 640.
MIQUELETA
Renom pretèrit de Teresa Figueres.
AMC. Amill. 1862.
MIR, Les Comes d’en Partida pretèrita.
AMED. Capb. 1554, XLIIII v.
MIR, Lo Mas d’en Prop de la carretera de Prades.
AHAT. Man. Not. 1422 (“Mjr”).
MIRAGÜELOS, El Collet de - (lo koe3d de miraγwélos)
A la partida de Montsant. Sobre el collet de les Forques. Té una factura punxeguda, piramidal, a SE
de la vila. Primers contraforts de Montsant (957 m), terra ocre composta per òxids de ferro i ortosa.
Soldó que baixa ple d’escorrenties, capçaleres incipients del barranc de la Bova.
Mapa 1; Iglésies, 1929, 309 (“Miragüels”); Iglésies, 1960, 659.
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MIRAGÜELOS, La Punta de - (la pú2nta e miraγwélos)
Veg. MIRAGÜELOS, El Collet de MIRAGÜELS
Veg. MIRAGÜELOS, El Collet de Iglésies, 1929, 309.
MIRAVALL
Llinatge documentat amb poca freqüència. A Prades, el 1581.
AMC. Amill. 1862; Amigó P (190).
MIRET
Cognom poc comú a l'indret.
AMC. Apeo. 1862; AMC. Amill. 1862.
MIRÓ
Semblen provenir de La Morera. Els Miró d'Albarca daten del segle xix i s’allargassen entrat
el XX. El cognom va lligat als noms d’Isidre, Joan Ramon, Josep, Rosa, Teresa i Bienvenida. A
Prades documentat el 1497 i a La Morera el 1787. A Siurana, des de 1229. A Ulldemolins, des
de 1286.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Apeo. 1862; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. Padró 1901-1905; Perea
1984, 153; Amigó P (190).
MITG
Veg. CORRAL DEL MIG, El MITX
Veg. COLL DEL MIG, El MIXONER
Veg. MOIXONER
MIXONERA
Veg. MOIXONERA
MJR
Veg. MIR
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MOIXONER (migoné)
Renom de tradició al poble, en la seva forma masculina.
MOIXONER, Cal - (kál migoné)
Casa pairal d'Albarca situada davant mateix del refugi excursionista, l'antiga casa Dalmau. L'any
1935 ja no era habitada, però es mantenia dempeus i servia com a celler de ca l'Engraciol.
APU. Consul 1855 (“Casa Mixonera”).
MOIXONERA (migonér3)
Renom feminitzat que ha quedat fixat en topònims, actualment.
MOIXONERA, La - (la migonér3)
Partida de terra a l’E d’Albarca. Limita amb Les Perdigueres i El Corral Nou al S, amb La Plana del
Frare a l’E i amb L’Alzinar al N.
Actualment és terra inculta, ocupada per un bosc d’alzines rebrotades.
MOIXONERA, Ca la - (ká la migonér3)
No hem pogut aclarir on era situada. Eren, però dues cases diferents —Moixoner i Moixonera—
perquè figuren ambdues com a contribuents pecuniaris en un mateix document.
APU. Consul 1859 (“Casa Mixonera”).
MOLA
Veg. FEBRER, La Mola d’en MOLETA, La - (la mole3t3)
Una partida de terra petita, a la frontera d’Albarca, potser ja terme de Cornudella, prop d’El Mas
d’en Vernet.
Amigó C (268).
MOLETA, L’Alzina de la - (lalzín3 e la mole3t3)
A la partida de terme de L'Argentera. És on reposa la fita de terme. Pel costat de l'alzina passa el
camí vell de Cornudella a Prades.
MOLETA, El Barranc de la - (lo .ar̄án de la mole3t3)
Barranc que s'ajunta al barranc de mas d'en Vernet, sota Les Planetes de l'Emílio. És sinònim de
riu de l'Argentera.
Veg. ARGENTERA, El Riu de l’Amigó C (268).
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MOLETA, El Coll de la - (lo ke$ de la mole3t3)
És la frontera amb el terme de Cornudella. Té 597 m d'alçada i és situat enfront del Mas del Pere
Jeroni, aquest ja en terme de Siurana.
Amigó C (269).
MOLETA, El Colletó de la Veg. MOLETA, El Coll de la Iglésies, 1960, 604.
MOLETA, El Riu de la Veg. ARGENTERA, El Riu de l’Osona 1900, 79 (“Muleta”).
MOLINÉ
Veg. MOLINER
MOLINER
Cognom poc rellevant, lligat al nom masculí solament de Mateu i documentat també en segona
posició. A Prades data de 1615.
AMC. Amill. 1862 ("Moliné"); Amigó P (194).
MOLLÓ, El Cap de - (lo káb de moó)
Coll situat al NNW d'Albarca, als límits amb Ulldemolins. Té 810 m d'alçada encara que la seva
situació, prop dels Plans, el faci semblar més espigat.
Segurament, el nom és producte de la proximitat del coll amb els límits de terme i amb les fites
corresponents.
Mapa 1 ("EI Cap del Molló").
MONICO
Renom pretèrit de Jaume Llurba. Podria derivar de la masculinització de Mònica, malgrat que no
hem pogut recollir aquest prenom en la documentació. També, i com a segona teoria, podria ser la
masculinització d'un renom femení Bonica, amb l'afegit de la confusió de bilabials inicials.
AMC. Amill. 1862.
MONSAN
Veg. MONTSANT
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MONTFALCÓ
Un dels cognoms més antics documentats a Albarca, desaparegut després totalment.
AHAT. Man. Not. 1339, n. 23 (“Petrus Muntfalcho et uxor eius Maria”).
MONTLLEÓ
Cognom que prové del segle XVIII i que s’allargassa fins al XX, fins al primer padró de la centúria.
El trobem acompanyant noms com Josep, Francisco, Jaume, Maria i Gertrudis, i en primer i segon
lloc. A Cornudella, és documentat des de 1524.
APU. B.M. l774-1842; APU. Consul 1859; AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB.
Padró 190l-1905; Amigó C (273).
MONTSANT (munsán)
La muntanya més significativa de la zona. Cinglada blanca i grisa, magnificent, que s’alça àrida,
antiga i erosionada fins al seu punt màxim, en terme de Cornudella, a 1 166 m. La seva formació
és de masses rocoses oligocèniques, conglomerats característics per la seva erosió.
Els vilatans esmenten sempre la muntanya sense cap mena de determinant. L'article hi és doncs
sempre, sobrer.
De vegades esdevé sinònim de l'ermita de la Mare de Déu de Montsant.
APU. Consul 1859 (“fer missa a Montsant”).
MONTSANT
Partida de terra que ocupa la part baixa dels sotacingles, el faldar de la serra del mateix nom. És
una partida àrida, sense vegetació, plena de reguerols de pluja que conformen després els barrancs
que travessen el terme d'Albarca. Són significatives les pedres erosionades estimbades que la configuren i la solitud extrema que encomana el paisatge.
Els vilatans l'esmenten sempre sense cap mena de determinació ni qualificatiu, sense l'article
característic.
AMC. Apeo. 1862 ("Monsan"); AMC. ALB. F.R. 1879 ("Monsan"); Amigó C (275).
MONTSANT, El Camí de - (lo kamí e munsán)
S'encamina des d'Albarca fins a l'ermita de la Mare de Déu en direcció WSW. És camí de carro
des d'Albarca fins al pla de la cinglada. Empinat, s'escorrega fàcilment en temps de pluja i es fa
intransitable amb cotxe atès que el seu sòl és argilós.
AHAT. Cad. 1732 ("Camí de Montsan"); AMC. ALB. F.R. 1872 ("Monsan"); Amigó C (276).
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MONTSANT, El Camí de l'Ermita de la Mare de Déu de Veg. MARE DE DÉU, El Camí de la Iglésies, 1929, 309.
MONTSANT, El Camí de la Mare de Déu de Veg. MARE DE DÉU, El Camí de la Iglésies, 1960, 659.
MONTSANT, La Capella de Nostra Senyora de Veg. MONTSANT, L'Ermita de la Mare de Déu de Record. 1628.
MONTSANT, L'Ermita de la Mare de Déu de - (le¯rmít3 e la máre e é2u e munsán)
Una capella situada a mig terme entre Albarca i La Morera, a les cingleres. S'hi accedeix pel
camí de Montsant, i pel camí de la Mare de Déu, grauet al final. Albira la plana obaga des de
1030 m i sembla que els seus orígens són incerts: Perea, 1984 explica que sobre el 1210 era habitada per monges cistercenques, i Font, 1969 en dóna l'origen en les repoblacions de la serralada de Montsant després de la reconquesta, en les primeres donacions, fundada per eremites.
L'entorn és aspre, argilós i tosc, amb molt poca vegetació.
L'edificació és menuda i isolada. Damunt la porta de l'ermita hi figura l'escut d'Escaladei, amb
data del 1742, any de la seva restauració.
Com a tots els santuaris, i més en aquells situats en llocs de difícil accés i amb bona miranda,
els romeus conten una llegenda sacra referida a la imatge de la verge: un pagès d'aquelles rodalies, a l'hora de dinar, desenganxa una parella de bous amb els quals llaurava. Poc després,
només veié un animal. Cerca el bou desaparegut i el troba, diu la llegenda, en actitud estàtica,
sota d'una alzina, davant la imatge. Portada la nova al prior d'Escaladei, la imatge fou traslladada en aquella cartoixa. Però diversos fets miraculosos mostraren la voluntat de la Mare de
Déu de romandre en la solitud de la muntanya, prop d'Albarca. Conten que el fet s'esdevingué
a començaments del segle XIV.
D'altres miracles atribuïts a la Mare de Déu, són les rogatives que es portaren a terme quan,
des de 1683 nuvolades esporàdiques de llagosta feren estralls a les collites de la contrada. La
població d'Albarca pujà en processó fins a l'ermita i hi resà ininterrompudament, de nit i de dia,
fins que la plaga s'allunyà.
La festa se celebra el 17 d'agost però també s'hi festeja la diada de St. Jordi, invocat contra
les picades d'escorpins i d'escurçons: el poble d'Albarca féu vots, temps ha, de visitar l'ermita
cada 23 d'abril.
Recod. 1628 ("capella de Nostra Senyora"); AMC. ALB. Acta 1846; APP. Capb. 1789, pàg. 40;
APU. Consul 1859 ("fer missa a Montsant"); Osona 1900, 82; Font 1969, 765; Iglésies, 1928, 15;
Iglésies, 1929 82, 317 i 318 ("del Montsant"); Perea 1984, 867; Amigó C (277).
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MONTSANT, El Grauet de Veg. GRAU, El Amigó C (253).
MONTSANT, La Mare de Déu del És un dels pocs escrits que presenten la muntanya precedida de l'article. No creiem però que
sigui fruit de la recollida oral, sinó de la inèrcia en transcriure.
Veg. MONTSANT, L'Ermita de la Mare de Déu de Mapa 1; Iglésies, 1928, 15 ("de Montsant"); Iglésies, 1929, 309; Iglésies, 1960, 780.
MONTSANT, La Penya de Veg. MONTSANT, La Serra de AMC. ALB. Acta 1846.
MONTSANT, El Riu de - (lo rí2u e munsán)
Veg. VILANOVA, El Riu de MONTSANT, Les Roques de Veg. MONTSANT, La Serra de CED A1. 1727 (“La roca de Monsan”); AMED. Capb. 1554, XLIII v.
MONTSANT, Santa Maria de Veg. MONTSANT, L'Ermita de la Mare de Déu de Casas 1981, 88.
MONTSANT, La Serra de - (la se3¯r3 e munsán)
Antigament, segons Morera 1955, abans de la reconquesta cristiana, serra d'Albarca. És la
muntanya de Montsant i tots els seus contraforts: cap a Ulldemolins, cap a La Morera, cap a
Cornudella, cap a Margalef.
AMC. ALB. Acta 1846; Morera 1955, 305.
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MOR
Cognom més freqüentment documentat en segona posició. Les vegades que és primer, va fent cos
amb el nom de Josep.
A Cornudella, el llinatge data de 1829 i a Prades, de 1497.
AMC. Amill. 1862 ("Mort"); AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (199);
Amigó C (278).
MORAGAS
Veg. MORAGUES
MORAGUES
Llinatge singular, poc freqüent. Datat a Prades el 1863.
APU. Pap. Dis. 1918-1956 ("Moragas"); Amigó P (199).
MORERA, La - (la morér3)
Població veïna d'Albarca, el terme municipal de la qual limita al SW amb el de la vila. Es troba al
sector septentrional de la comarca del Priorat, entre el riu de Montsant i el riu de Siurana i comprèn
una gran part del massís de Montsant. Quasi el 85% del terme resta inaprofitable per al conreu a
causa de la gran abundància de roquerals, pasturatges, erms i garrigues. El principal conreu és la
vinya, seguida de l'avellaner i de l'ametller. És un poblet petit (180 habitants l'any 1981), en el faldar
mateix de la muntanya de Montsant, per la seva part més solana i eixuta, a 743 m d'altitud.
MORT
Veg. MOR
MOSSET (mose3t)
Renom que, a hores d'ara, encara pertany a la família Boquer d'Albarca. Dóna nom a una de les
cases pairals del poble.
La normalització del cognom podria amagar-nos els possibles orígens.
APU. Consul 1859 (“Muset”).
MOSSET, Cal - (kál mose3t)
Casa pairal, en el carrer de la Plaça, just al costat del Cementiri Vell, davant de cal Peret i ca
l'Engraciol.
Actualment ha estat renovada i endreçada i se'n sap que era habitada encara el 1935.
MOSSET, La Pallissa del - (la país3 el mose3t)
Al n. 15 del carrer de la Plaça, entrant pels Hostalets, al costat de cal Roca.
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MOSSETA
Feminització del renom Mosset. Dóna nom a una casa de la vila, coneguda encara avui pels vilatans.
MOSSETA, Ca la Rosa - (ká la re$z3 mose3t3)
Antiga casa d'Albarca situada al carrer de la Plaça, al costat de cal Caterí. L'any 1935 era una de
les cases dempeus i habitades de la vila.
MULETA
Veg. MOLETA
MUNTANÉ
Veg. MUNTANER
MUNTANER
Llinatge procedent que La Morera. Assentats al poble durant la present centúria i de poca rellevància documental.
AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Muntané").
MUNTANYA / MUNYANYES
Veg. PRADES, Les Muntanyes de MUNTFALCHO
Veg. MONTFALCÓ
MUSET
Veg. MOSSET
NEBOT
Provinents de La Morera de Montsant, segons documentació. El cognom va fer fortuna i el trobem
anotat freqüentment junt als prenoms de Josep, Concepció i Raimunda. Estadísticament, ocupa més
vegades la segona posició que la primera.
Molt abundant a Ulldemolins on es documenta des de 1496.
APU. B.M.D. 1844-1851; AMC. ALB. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 19011905; APU. Pap. Dis. 1918-1956; AMC. ALB. Atras. 1940.
NEBOT, La Cabana del A les Serroges. Els vilatans no reconeixen el topònim.
Iglésies, 1929, 265.
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NEBOT, El Pla de les Aixeriugues del Desconegut el nom pels vilatans, tal i com acostuma a passar amb el noms topogràfics que figuren
en els mapes "oficials" i excursionistes. Sembla que concorda amb el topònim conegut com Les
Sarroges, al NNW, al límit amb Ulldemolins.
És terra argela, roja i plana.
Veg. SARROGES, Les Mapa 1; Iglésies, 1960, 640 ("Aixerroges").
NEN, La Terra del Terra erma, segons els testaments consultats. Cap veí no la sap concretar.
APU. Test-1838-1946.
NIAL
Renom pretèrit de Joan Pallejà.
AMC. Amill. 1862.
NOGUÉ
Veg. NOGUER
NOGUER
Cognom anotat en segona posició més que no pas en primera i acompanyant sempre el prenom
de Jaume.
AMC. ALB. Padró 1846 ("Nogué"); AMC. Amill. 1862; AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. Padró 1901-1905.
NOU
Veg. CEMENTIRI, CORRAL NOU, MAS NOU
OBAC
Veg. CORNIOLERS, MACIP
OBAC, L’- (la2u.ák)
S'anomena així la part més frescal del barranc del Mas d'en Belart. Una partida de terra situada al
NW de la vila, al S del barranc del Mas d'en Belart i al N dels Corrals del Mig.
OBAC, La Font de l’- (la fe$2n de la2u.ák)
Tocant a El Comellar. Deu poc important, d'escàs rendiment si no és en èpoques humides i de
pluges abundants. Rep també el nom de toll del Comellar.

149

150

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

OBACS, Els - (loz a2u.áks)
Partida de terra que va des del barranc de la Rasa fins al coll d’Albarca, a la part obaga de la vila,
tal i com indica el nom, cap a Ulldemolins. Ara, bosc de pi i pinassa espessa.
AMC. Apeo. 1862 (“Aubacs”).
OBACS, El Barranc dels - (lo .ar̄án delz a2u.áks)
Veg. BOVA, El Barranc de la OBAGUES, Les - (lez a2u.áγes)
Els vilatans d’Albarca, ara per ara, no donen aquest nom al faldar ombrívol de Montsant. Sí que ho
fan els d’Ulldemolins i els de Cornudella. Pretèrit.
Veg. DEVESES, Les AHAT. Cad. 1732 (“Aubagues”); AMC. Val 1815 (“Aubagues”).
OLIBÉ
Veg. OLIVER
OLIVA, El puntal de l’- (lo pu2ntá2l de la2ulív3)
Topònim ambigu ateses les informacions que ens n'han donat al respecte: alguns vilatans el situen
al bosc del Lluc, passat el riu de l'Argentera, sobre el mas de l'Oliver, segurament, terme de Siurana,
i el defineixen com un gran bloc de cingle al mig del bosc.
Diu el veïnat entès, que quan hi tocava el sol, eren les onze del matí. Quan en marxava, les dotze.
D'altres ens guien cap a Les Deveses, als límits amb Ulldemolins.
OLIVÉ
Veg. OLIVER
OLIVER
Provinents de Siurana. Documentats d'antic a la vila i també als pobles de les rodalies: A Cornudella el 1454. A Siurana a partir de 1332. A Ulldemolins, 1398.
El cognom va acompanyat dels noms propis de Francisco, Gabriel, Josep i Josepa, i el trobem
també anotat diverses vegades en segon lloc. Els trobem també a Prades i a La Morera el 1656 i el
1809 respectivament.
AHAT. Man. Not. 1613-1616; CED A1. 1727; AMC. Amill. 1862 ("Olivé"); AMC. ALB. C.E. 1872;
Perea 1984, 153; Amigó P (207).
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OLIVER, Ca l’- (ka la2ulivé)
Casa pairal d'Albarca coneguda per cal Salvador Oliver. El 1935 era una casa on hom feinejava
i hi vivia encara. Al carrer de la Plaça.
APU. Consul 1859 ("Casa Olivé").
OLIVER, El Mas de l’- (lo máz e la2ulivé)
Mas cap al terme de Siurana, cap a la partió de terme amb aquesta vila, potser ja fora de
terme, però antígament pertanyent a la parròquia d'aquesta vila (el 1582).
CED A2. 1727 ("Mas de Gabriel Olivera"); APU. Consul 1879 ("Olivé"); APU. B.M. 1774-1842
("Olibé"); Morera 1955, IV, 276 ("massade d'en Oliver").
OLIVER, La Plantada de l’- (la pla2ntáa a la2ulivé)
Sabem que és propietat de cal Cisterer de Prades i que està situada a l'E de la vila. Sembla
una peça de terra d'un sol propietari, no pas una partida.
OLIVERAS
Veg. OLIVERES
OLIVERES
Cognom anotat diverses vegades en primer i segon lloc. Acompanya sempre el nom femení
de Maria.
APU. 1844-1851 ("Oliveras"); AMC. Amill. 1862; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. F.R. 1879;
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
OLLÉ
Veg. OLLER
OLLER
Cognom poc documentat. Segona posició. Ben documentat als entorns: A La Morera el 1687,
a Prades el 1497.
AMC. Apeo. 1862 ("Ollé"); AMC. ALB. Padró 1901-1905; Perea 1984, 152, Amigó P (207).
OMS
Veg. CISTERER, Els Oms del -

151

152

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

ORÓ / ORO
Cognom antic d'Albarca perdut en els documents i en la memòria dels vilatans a partir del segle
xvi. Oro a Ulldemolins.
AHAT. Man. Not. 1542-1606, n. 22, f. s/n.
ORTALS
Veg. HORTALS, Els PAGÈS
Documentat com a cognom en segona posició molt escadusserament i sense cap mena de transcendència en temps d'ara.
A Cornudella, anotat el 1668, a Prades el 1650 i a La Morera el 1809. A Ulldemolins el 1618.
AMC. Amill. 1862; Perea 1984, 153; Amigó P (208); Amigó C (298).
PAGÈS
Renom d'Antoni Vilalta. Pretèrit.
AMC. Amill. 862.
PALAU
Cognom singular, poc freqüent i d'escàs renom com a antropònim. Ha deixat però, topònims que
hi fan referència.
A Prades el trobem anotat el 1497. A Siurana el 1312, a Ulldemolins el 1530.
APU. B.M.D. 1844-1851; Amigó P (210).
PALAU, El Mas d’en - (lo máz em palá2u)
Mas que dóna nom a una partida de terra. De l'edificació se n'ha perdut la memòria, però no pas
de les rodalies.
PALAU, El Mas d’en Partida de terra situada a llevant del barranc del Teix, cap a la part d’Ulldemolins, a l’E.
Limita amb El Teix al SW i el travessa el camí d'Ulldemolins.
APU. Test-1838-1946 (“Mas d’en Palau d’en baix”); AMC. C.R. 1846-1876; AMC. Apeo. 1862;
AMC. ALB. F.R. 1879.
PALAU DE BAIX
Veg. PALAU, El Mas d’en -
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PALLA, El Mas de la - (lo máz e la pá3)
Cap al terme de Siurana. Hi passa prop el camí de Siurana. Sobre el mas del Mílio Miró. Runes.
PALLEJÀ
Cognom anotat en segon i primer lloc i lligat sempre al nom de Josep i Joan. A Cornudella documentat el 1378 i a Prades el 1897.
AMC. ALB. Contr. 1847; APU. Consul 1859 (“Pelejà”); APU. B.M. 1774-1842; AMC. Amill. 1862;
AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Padr. 1924; AMC. ALB. Atras.
1940; Amigó P (211); Amigó C (299).
PALLETA
Renom que va donar lloc a una de les cases de la vila encara avui recordada pels vilatans antics
però sense concretar-ne l’estada.
PALLETA, Cal - (kál pae3t3)
Casa pairal pretèrita, sense localitzar actualment.
APU. Consul 1859 (“Casa Palleta”).
PALLICER
Veg. PELLICER
PALLISSA / PALLISSAR
Veg. ABELLÓ, BERNAT, BONET, BORRÀS, DALMAU, JAUMÀS, JEPU, JOANET, LLUC, MATES,
MIET, MOSSET, PERET, SILO
PALLISSA, El Tros de la Peça de terra de nom pretèrit situada a la partida del Fondo dels Masos.
APU. Test-1838-1946.
PÀMIAS
Veg. PÀMIES
PÀMIES
Cognom documentat tant a Albarca com a Cornudella com a Prades, als darrers termes, però, més
prematurament: 1601 i 1723.
Sembla que era un llinatge extens, segons es desprèn del plec de noms propis que l'acompanyen,
tant masculins com femenins: Ramon, Josep, Jaume, Vicent, Pere, Rosa, Teresa, Maria, Antònia,
Cecília i Raimunda.
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APU. B.M. 1774-1842 ("Pamias"); AMC. ALB. Contr. 1847 ("Pamias"); APU. Consul 1859 ("Pamias"); AMC. Amill. 1862 ("Pamias"); AMC. ALB. C.E. 1872 ("Pamias"); AMC. Padró 1901-1905;
Amigó P (211); Amigó C (300).
PANOIÑAS
Veg. PANOINYES
PANOINYES
Cognom segon o renom, documentat un sol cop.
AMC. Amill. 1862 ("Panoiñias").
PARADA
Veg. BOSC, GINEBRE, GUINEU, QUICA
PARADES, Les Peça de terra pretèrita, conreada, aleshores, de sembradura. Algun veí l'ha anomenada com a
partida.
AMC. ALB. F.R. 1879.
PARTIDES
Veg. LA COVA D'ABELLA, ELS MASOS D'ALBARCA, L'ALBELLÓ, L'ALZINAR, LA COMA
D'AMA-IET, EL COLL DE L'ANDÓ, EL MAS DE L'ANGLÈS, ELS CORRALS DE L'ARGANY, LA
LLARGA DE L'ARGANY, LA RECTA DE L'ARGANY, L'ARGENTERA, EL MAS DE L'ARRUÏNO,
LA FONT DE L'AVELLANER, ELS AVELLANERS, ELS BARRANCONS, EL MAS D'EN BELART,
EL BORRALL, LES BORJASSES, EL BOSC, EL PLA DE BOSCOS, EL BARRANC DE LA BOVA,
EL CARABASSÓ, EL COLLET DEL CARLES, LA CARRERADA, LA CARXANA, LA CASILLA,
LA CASTANYERA, ELS CERDANS, LES COMES, LA CREU, EL COLL BLANC, ELS COLLS,
LA COLOMINA, EL COMELLARET, EL COMELLAR, LES COMALLONGUES, EL CORRAL NOU,
ELS CORRALS, ELS COSTERS, LA FONT DE LA CULLA, LA DEVESA, LES DEVESES, LES DEVIASSES, LES PLANETES DE L'EMÍLIO, LES ERES, LES ERETES, ELS ESTEPANS, LES FEIXES
LLARGUES, LA FERRERONA, EL FONDO DELS MASOS, LA FONT, EL FORN DE LA TEULA, EL
FORN TEULER, EL FRARE, LA PLANA DEL FRARE, ELS FREGINALS, EL GINEBRAR, EL GINEBRE, ELS GUIXERS, LA GUIXOSA, ELS HORTS, LES HORTES, ELS HORTALS, ELS HOSTALETS,
LES LLOSES, EL MAS D'EN LLUC, L'OBAC DEL MACIP, EL TROS DEL MACIP, EL MANOU,
LES MATES, ELS CORRALS DEL MIG, LES COMES D'EN MIR, LA MOIXONERA, LA MOLETA,
MONTSANT, L'OBAC, ELS OBACS, LES OBAGUES, EL MAS D'EN PALAU, LES PARADES, EL
MAS D'EN PASQUAL, LA PEDRENYERA, LA PERDIGUERA, LA PERDIU, ELS PERERS, LES
PIQUES, LES PLANES, LA PLANETA, ELS PLANS, EL BOSC DE LES PLANES, LA RASA, EL
CORRAL DEL ROC, EL MAS D'EN ROC, EL COMELLAR D'EN ROCA, LA SALANCA, ELS SAVINALS, ELS SEGALARS, ELS SEGALASSOS, EL FORN DEL SEGRIÀ, LES SERROGES, EL MAS
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DEL PERE SILO, ELS SOLANS, EL SOLÀ D'EN POU, LES SOLSIADES, LES TRES CREUS, ELS
TROSSETS, EL TROS DE L'ERA, EL TEIX, LA VALLERA, EL MAS D'EN VALLÈS, EL MAS D'EN
VERNET, LA PLANA D'EN VILELLA, LES VINYES, LES VINYES DE BAIX, LA VINYA VELLA,
LES VINYETES, LES ALZINES DEL XAVO
PASCUAL
Veg. PASQUAL
PASGUAL
Veg. PASQUAL
PASQUAL
Cognom antic que es troba anotat també a Cornudella i a Siurana molt primerencament (1594 i
1363 respectivament). També a Prades el 1559. Ha transcendit a aquest segle en segona posició.
Iglésies, 1496 ("Pasgual"); Iglésies, 1553; AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Pascual"); Amigó P (213);
Amigó C (308).
PASQUAL, El Mas d’en - (lo máz em paskwá/l)
Mas pretèrit. Sense localització possible ara per part dels veïns que encara en tenen records fiables.
AMC. Apeo. 1862 (“Pascual”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Pascual”).
PASQUAL, El Mas d’en Partida de terra que envoltava el mas anterior.
Conreada, aleshores, en secà, de sembradura i vinya. També tenia parts ermes per a la pastura.
AMC. Apeo. 1862 (“Pascual”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Pascual”).
PASQUALA
Renom feminitzat de Pasqual. Donava nom a una antiga casa d’Albarca.
PASQUALA, Ca la - (ká la paskwál)
Entre ca l'Elisa i cal Silo, al carrer de la Plaça.
PASTORA
Renom femení que anomenava una antiga casa pairal, avui sense concreció en els enderrocs que
encara resten per tota la vila.
PASTORA, Ca la - (ká la pastór3)
Recull oral.
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PATRONET
Renom de la contrada. Viu fins fa ben poc temps, encara en resta una casa que l’anomena.
PATRONET, Cal - (kál patrone3t)
Al carrer dels Quatre Cantons, davant mateix de la Presó, al costat de cal Caterí, tot venint del
coll d’Albarca.
PEDRENYERA, La - (la pereér3)
Sembla que el mateix nom indica l'emplaçament de Sílex i de restes prehistòriques en l'indret.
Les notícies que ens ha fornit la documentació la descriuen conreada de sembradura. Els vilatans
l'han assentada al S d'Albarca, sota El Tros de l'Era.
AMC. ALB. F.R. 1879; AHAT. Man. Not. 1682.
PELEJÀ
Veg. PALLEJÀ
PELISER
Veg. PELLICER
PELLICER
Cognom antic, sense memòria actual.
AHAT. Llibre Sacranental 1506, f. 26, capsa 9, n. 24 (“Peliser”).
PELLICER, L’Heretat de Ramon Antiga propietat que limitava amb la partida d’El Mas d’en Vernet.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Pallicer”).
PENYA
Veg. MONTSANT, La Penya de PEPET, Cal - (kál pepe3t)
Al costat de ca l’Antonia Canuta tot venint dels Hostalets.
APU. Consul 1850 (“Casa Pepet”).
PERDIGUERAS
Veg. PERDIGUERES
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PERDIGUERES, Les - (les periγéres)
Partida de terra conreada de vinya i avellaners. Part de la terra era garriga. Limita amb La Plana
del Frare i Els Segalassos.
Actualment és un bosc de rebrots d’alzines, amb sotabosc de màquia mediterrània, que el terreny
secà fa més olorosa i persistent.
El nom és freqüent als pobles alts de les muntanyes de Prades, tal i com va esmentar Manent 1990
en l’article citat en bibliografia.
AMC. Apeo. 1862 (“Perdigueras”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Perdigueras”); Mapa 2; Iglésies, 1960, 630.
PERDIGUERES, El Barranc de les - (lo .arán de les periγéres)
Un afluent del barranc del Salt d’en Pres, quan passa per aquesta partida de terra.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Perdigueras”); Iglésies, 1960, 631.
PERDIGUERES, El Camí de les - (lo kamí e les per̄iγéres)
Camí ral. És el camí del bosc del Lluc quan es desvia cap a aquesta partida.
PERDIGUERES, El Torrent de les Veg. PERDIGUERES, El Barranc de les AMC. ALB. F.R. 1879 (“Perdigueras”).
PERDIU, La Partida de terra situada al N de la vila, en els límits del terme d'Albarca amb Vilanova de Prades,
tocant a Les Borjasses.
Mapa 1.
PEREJERONI
Veg. JERONI, El Mas d’en Pere PERERS, Els - (los perés)
Partida de terra situada passat El Coll de l’Andó i fins a arribar al barranc del Mas d’en Belart o dels
Perers, al N d’Albarca. Limita al SE amb Els Colls i El Comellar i al N amb Les Vinyetes.
És terra argilosa, roja, que abans havia vist créixer sembrats. El nom sembla provenir-li de les
plantades de perelloners bords, (peres d'hivern aspres, bones per a ferles cuites) que hi havia a la
zona. Són arbres de secà i de collita tardana (per Tots Sants).
AMC. ALB. F.R. 1879 ("Perés").
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PERERS, El Barranc dels - (lo .ar̄án dels perés)
Veg. BELART, El Barranc del Mas d’en PERERS, El Salt d’en Veg. PRES, El Salt d’en
Amigó P (122).
PERÉS
Veg. PERERS
PERET (pere3t)
Renom que posseeixen encara els Franquet d’Albarca.
PERET, Cal - (kál pere3t)
Casa pairal de la famílla Franquet. Habitada el 1935 i actualment cedida al poble per endreçar
l'entrada del coll d'Albarca. Se la coneixia també per cal Pere Peret o cal Pere de l'Hostal. Situada al
carrer de la Plaça al costat de l'Abadia.
Veg. FRANQUET, Cal APU. Consul 1854.
PERET, El Corral del - (lo kor̄á2l del pere3t)
El topònim pot ser ambigu. Es pot referir al Corral dels Segalassos, vora la font del Franquet o bé
al corral i pallissa que els Franquet posseïen dins del poble.
Iglésies, 1960, 621.
PERET, La Pallissa del - (la país3 el pere3t)
Corral i pallissa de la família Franquet situats al poble mateix, vora l’habitatge.
PERET, Els Segalassos del - (los seγalásoz el pere3t)
Veg. SEGALASSOS, Els PERET, El Trosset del - (lo trose3d del pere3t)
Tocant al mas de l'Anglès, plantat de vinya.
Veg. TROSSETS, Els PERICO
Renom que s'emprava per anomenar un fadrí que vivia sol al n. 1 del carrer de la Plaça.
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PERICO, Cal - (kál períko) (kál príko)
Casa pairal d'Albarca, el n. 1 del carrer de la Plaça entrant al poble per l'antiga entrada dels Hostalets, abans de la carretera de Reus a les Garrigues i de construir l'accés pel coll d'Albarca. Era
habitada encara el 1935.
PERPINYÀ
Cognom poc estès a la contrada però que ha deixat, malgrat tot, algun topònim que hi fa referència.
AMC. ALB. Padró, 1846.
PERPINYÀ, La Caseta del Situada al S d’Albarca, a la partida de L’Argentera, prop del mas d’en Pere Jeroni.
Mapa 1; Iglésies, 1960, 604.
PERXA
Renom pretèrit de Jaume i Josep Tolrà.
AMC. Amill. 1862.
PESSETÓ
Renom d'Albarca que dóna nom a una casa pairal.
APU. Consul 1859.
PESSETÓ, Cal - (kál pesetó)
Cal Josep Pessetó. Renom pretèrit. Tocant a les Escoles tot venint del coll d'Albarca.
APU. Consul 1859.
PESSETONA, La - (la pesetón3)
Renom feminitzat corresponent a la mateixa família. La Rosa Pessetona és el nom que recorda
encara el veïnat.
PETIT
Renom d'Isidre Franc. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
PI
Veg. BESSÓ, El Barranc del Pi -
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PICAS
Veg. PIQUES, Les PILOT
Renom d'Antoni Sastre. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
PIÑAS
Veg. PINYES
PINYES
Cognom segon localitzat un sol cop en la documentació escrita. Oralment es desconeix.
AMC. Apeo. 1862 ("Piñas").
PIÑOL
Veg. PINYOL
PINYOL
Sembla que són provinents d'El Soleràs (comarques de Lleida). Sempre registrat en segona posició.
Documentat a Ulldemolins des de 1422.
AMC. Apeo. 1862 ("Piñol"); AMC. Amill. 1862 ("Piñol"); AMC. ALB. Padró 1901-1905.
PIQUES, Les - (les píkes)
Nom d'una peça de terra o d'una partida situada sota mateix dels Obacs. Hi havia una gran massa
de soldó quadrada d'on sembla que deriva el nom, perquè formava bassetes com a piques.
AMC. Apeo. 1862 (“Picas”).
PLA
Sembla que provenen de Prades, malgrat que Amigó P no l'esmenta com a cognom de l'indret.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
PLA / PLANA
Veg. ANGLÈS, ARGANY, BONET, DEVESA, FRARE, GRAU, LLUC, MAS, MIQUELÀS, NEBOT, PLA,
PLANA, POU, SARROGES, SEGALASSOS, SEGRIÀ, SENYOR, TEIX, ULLDEMOLINS, VILELLA, VIUDA
PLA, El - (lo plá)
Veg. BONET, El Pla del -
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PLAÇA, La - (la plás3)
Gairebé al mig del carrer al qual dóna nom. Actualment és anomenada plaça del Forn i esta enjardinada.
APP. Capb. 1789, pàg. 41.
PLAÇA, El Carrer de la - (lo karé e la plás3)
El carrer principal d'Albarca. L'únic. També el trobem esmentat amb altres noms en diversos documents: carrer de l'Església, carrer de casa Argany. Travessa la vila de SW a NE i la numeració del
carrer indica que l'entrada a la vila havia estat anteriorment pel camí dels Hostalets (o de Cornudella
i d'Ulldemolins) i no pas pel coll d'Albarca.
AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. F.R. 1879; Iglésies; 1960, 629.
PLANA
Veg. ROCA PLANA, La PLANA, La Veg. LLUC, La Plana del Mas d’en AMC. ALB. F.R. 1879.
PLANA DEL MAS, La - (la plán3 el más)
Diuen els vilatans que hi era colgada la campana d'or de mas de l'Anglès.
PLANAS
Veg. PLANES, Les PLANÀS, El - (lo planás)
Al bosc d’en Lluc.
PLANELL
Veg. CISTERER, El Planell del PLANES, Les Partida pretèrita. En el mapa, n'hi ha unes de situades al N, prop del Cap de Molló.
AMED. Capb. 1554, XLIIII; AHAT. Cad 1732 (“Las Planas”); AMC. Val 1815; Mapa 1. AHAT. Man.
Not. 1448 (“Plana”); AHAT. Man. Not. 1585; AHAT. Man. Not. 1615.
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PLANES, El Bosc de les Nom pretèrit.
Veg. BOSCOS, El Pla de APP. Capb. 1789, pàg. 39; AMC. ALB. Acta 1846.
PLANES, El Mas de Pretèrit, "dit lo mas de les Planes terme de Albarca".
AHAT. Man. Not. 1615
PLANETA, La - (la plane3t3)
Partida de terra situada entre Els Costers i El Coll Blanc. Conreada d'antic per sembradura i erm
de pasturatge. És on el terme d'Albarca travessa el riu de l'Argentera, en la zona del barranc dels
Costers.
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879.
PLANETES, El Barranc de les - (lo .ar̄án de les plane3tes)
Veg. PRES, El Barranc del Salt d’en PLANETES, El Camí de les - (lo kamí e les plane3tes)
Ramal del camí del bosc del Lluc, que porta a aquesta partida.
AMC. C.R. 1816-1876; Iglésies, 1960, 630.
PLANS, Els - (los pláns)
Partida de terra al N. Es coneix també per Els Plans d'Ulldemolins i Els Plans del Segrià.
Terra plana, argilosa, conreada d'arbres de fruita seca. Els travessa el camí de carro que va a Ulldemolins i que parteix de davant del mas de l'Argany, a la carretera de Prades.
Osona 1900, 96 (“Els plans d’Ulldemolins”); AHAT. Man. Not. 1398.
PLANS, El Camí dels - (lo kamí els pláns)
Veg. PRADES, El Camí de PLANS, El Pou dels - (lo po2u els pláns)
Veg. ARGANY, El Pou de l’PLANTADA
Veg. OLIVER, La Plantada de l’-
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POBLA, El Camí de La - (lo kamí e la póbbl3 e sjé2r̄vols)
Veg. ULLDEMOLINS, El Camí d'APP. Capb. 1789 pàg. 39; AMC. ALB. Acta. 1846 ("Camí de la Pobla"); Iglésies, 1929, 287.
POBLE, La Bassa del - (la .ás3 el pe$bble)
Punt concret del carrer de la Plaça on s'entollava l'aigua de pluja. Hi cantaven les ranes tota la nit.
Al costat dels Fornets.
POBLE, La Font del Veg. FONT, La Iglésies, 1929, 309.
POBLES (veïns)
Veg. CORNUDELLA DE MONTSANT, LA MORERA DE MONTSANT, PRADES, SIURANA, ULLDEMOLINS, VILANOVA DE PRADES
PODIO NIGRO
Veg. PUIG NEGRE
POMERET
Veg. VINYES, El Pomeret del Pere PONS
Renom de Ramon Freixes. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
PONT
Veg. ALBELLÓ, LLUC, QUATRE ULLS
PORQUERAS
Veg. PORQUERES
PORQUERES
Cognom gairebé sempre segon o bé relacionat amb noms femenins. A La Morera, inventariat el
1687.
APU. B.M.D. 1844-1851 ("Porqueras"); AMC. Amill. 1862 ("Porqueras"); AMC. ALB. C.E. 1872
("Porqueras"); AMC. ALB. Padró 1901-1905; Perea 1984, 152.
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PORTA
Veg. FORN, FOSSER
PORTES
Cognom segon anotat un sol cop.
AMC. ALB. C.E. 1872.
POU
Veg. ARGANY, PLANS, TANO
POU, El Pla del - (lo plá el pó2u)
L'esplanada on està bastit el pou de l'Argany, a la carretera de Prades, davant del mas del mateix
nom. Terra pedregosa, eixuta, de gran amplitud.
POU, El Solà d'en - (lo solá em pó2u)
Partida de terra situada sobre el racó de l'Albelló, sota Els Hostalets, a la solana. De sempre ha
estat terra erma. Ara bosc. Adonem-nos de l’ús de l’article de distinció personal substituint l’article
definit sense determinar cap nom de persona.
AMC. C.R. 1846-1876 (“Solà del pou”); AMC. Apeo. 1862.
PRADES (práes)
Vila veïna d'Albarca pel cantó E, amb el terme municipal de la qual limita. Situada a 950 m d'altura
i els seus habitans, el 1984, eren 562.
S'alça al centre de l'altiplà de les muntanyes de Prades. Paisatge de muntanya, de clima fred i
humit. És la població més alta i més oriental d'El Camp de Tarragona.
PRADES, El Camí de - (lo kamí e práes)
Camí ral. Rep aquest nom quan ja s'ha deixat enrera la partida dels Segalassos.
Veg. SEGALASSOS, El Camí dels AMC. ALB. F.R. 1879; Osona 82; Iglésies, 1960, 622 ("Camí Reial de Prades") ("Camí Vell").
PRADES, La Carretera de - (la kar̄etér3 e práes)
Parteix del coll d'Albarca cap a Prades en direcció E. Travessa el terme al km 27, entre les partides
dels Segalassos i Les Perdigueres.
La distància quilomètrica d'Albarca a Prades és de 7'5 km. Per la mateixa carretera hom arriba
també a La Febró, a Capafonts i a El Camp.
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PRADES, Els Costers de - (los kostés e práes)
Veg. COSTERS, Els PRADES, Les Muntanyes de - (lez muntáez e práes)
Serralada que s'estén a l'E i SE d'Albarca formada per roques calcàries. Més a l'E trobem el llicorell
que conforma gran part del territori.
El terme d'Albarca és la confluència d'aquestes muntanyes amb la serra de Montsant.
PRADES, El Riu de Veg. VILANOVA, El Riu de Ruiz 1846, 88 i 170.
PRADES, La Serra de Veg. PRADES, Les Muntanyes de Morera, 1955, I, 424.
PRES, El Barranc del Salt d’en - (lo .ar̄án del sa2l dem pre3s)
Altrament dit barranc del Carabassó o dels Costers. Neix en terme de Prades. Passa per sota del
Carabassó i mor al riu de l'Argentera.
AMC. ALB. F.R. 1879 ("Saldemprès"); Amigó P (122) ("Salt d'en Perers").
PRES, El Salt d’en - (lo sa2l dem pre3s)
Salt d’aigua intermitent al fons d’Els Costers, al barranc del mateix nom. Els vilatans, per definir-lo,
diuen que pot arribar a ser tan gros com dos cossos d’home.
PRESÓ, La - (la presó)
Al carrer dels Quatre Cantons, al costat de ca l’Argany i cal Caramel. Cap vilatà recorda haver-la
vist mai amb aquestes funcions.
PRICO, Cal - (kál príko)
Veg. PERICO, Cal PRIM (prím)
Cognom que, juntament amb el de Cortès, ha estat, des de fa molts anys, un dels dos únics que
s’han mantingut a Albarca.
Pilar Prim i Massot, la Prim, era una de les dues habitants de l’indret. Va morir el desembre del 90.
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PRIMER COLL, El Nom topogràfic, esmentat solament en guies i mapes.
Veg. FORQUES, El Collet de les Mapa 1; Iglésies, 1960, 668; Amigó P (153).
PUIG
Veg. PUIG NEGRE
PUIGCERCÓS
Cognom segon. Estrany i escàs.
AMC. Apeo. 1862.
PUIG NEGRE
Potser es referia a un tossal mesurat en 803 m, en el qual es troben els termes d’Ulldemolins,
d’Albarca i de Vilanova, en un extrem d’Els Segalassos, a ponent de la part mitjana del barranc dels
Enllosats.
Cartas, doc. n. 153. Carta de població de Vilanova de Prades, Castelldans, 1175 ("Podio nigro").
PUJADA
Veg. MANOLO, TERRA ROJA
PUJOL
Cognom de l’indret poc documentat. Lligat al nom de Francisco.
AMC. Amill. 1862.
PUNTA/PUNTAL
Veg. LLURBA, MIRAGÜELOS, PUNTAL, OLIVA
PUNTAL, El - (lo pu2ntá/l)
Senyal horari a la cinglera (de Siurana o de Montsant) que quan hi toca el sol, en temporada estiuenca, són les 6 de la tarda.
Veg. OLIVA, El Puntal de l’-

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

QUATRE CANTONS, El Carrer dels - (lo kar̄é els kwátre ka2ntóns)
Un carrer estret només de quatre cases, tres de les quals són ruïnoses. És al bell mig del carrer de
la Plaça, el qual secciona per la meitat. Sota la plaça del Forn. Una cruïlla.
QUATRE ULLS, El Pont dels - (lo pe$2n dels kwátrútg)
Pont de quatre arcades (ulls) situat gairebé al límit entre Prades i Albarca (uns 300 m) i que permet
de travessar la carretera. Sota, hi discorre el barranc de la Plana del Frare.
Iglésies, 1960, 631; Amigó P (286).
QUERALT
Llinatge de la vila que anotem com a primer i segon cognom.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Apeo. 1862; AMC. Amill. 1862 ("Caralt").
QUICA, La Parada de la Pretèrita. Il·localitzable pel veïnat actual.
AMC. ALB. F.R. 1879.
QUOLS
Veg. COLLS
RACÓ
Veg. ALBELLÓ, ARNAVA, CARRETERA, CARRO, MAONS, VERNET
RAMBÓ
Renom de Josep Nebot. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
RAMON
Cognom gens sovintejat a la vila. Emparentat amb el nom femení de Clara. A Prades també resta
anotat des de 1553.
AMC. Amill. 1862; Amigó P (252).
RASA
Veg. ANGLÈS
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RASA, La - (la ráz3)
Partida de terra al costat ombrívol de la vila, cap a Ulldemolins. Parteix amb Els Obacs a l'E i amb
el barranc de la Bova al W i la traspassa el barranc del mateix nom.
Rasa, per aquestes contrades, és un terreny en fondalada, apte per al conreu: és la part conreada
d'un barranc. La documentació anota com a conreu d'aquesta partida la vinya i l'erm de pasturatge.
AMC. Apeo. 1862 (“Rasas”); AMC. ALB. F.R. 1879 (“Raseta”).
RASA, El Barranc de la - (lo .ar̄án de la ráz3)
Veg. BOVA, El Barranc de la AMC. ALB. F.R. 1879.
RASA, El Camí de la - (lo kamí e la ráz3)
Surt del coll d’Albarca fins a La Rasa, paral·lel al barranc.
RASA, La Font de la - (la fe$2n de la ráz3)
Era la font més freqüentada en temps de batre perquè s’esqueia prop de les eres. Intermitent, de
cabal pobre a l’estiu. També servia per abeurar-hi el bestiar.
RASAS
Veg. RASA, La RASETA
Veg. RASA, La RATA, La Font de la - (la fe$2n de la rát3)
A Els Segalassos, en la part més alta.
REBULL
Veg. REVULL
RECTA
Veg. ARGANY, La Recta de l’RECTOR, El Bosc del - (lo .e$zγ el r̄ektó)
Al coll d’Albarca, partit per la carretera. Se l'anomenava així perquè, d'antic, el rector del poble hi
anava a tallar llenya per fer brasa a l'hivern.
REDÓ
Veg. TOMB RODÓ, La Casa del -
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REIAL, El Vell Camí Veg. SEGALASSOS, El Camí dels Iglésies, 1960, 630.
RENOMS
Veg. ARÇONS, BARROT, BEPA, BEPO, BONETA, BOTARET, BASSA, CABRERA, GARRUDA, CAP
DE FERRO, CARME, CISTELLER, CISTERER, COLAU, FERRERÓ, FONILLÓ, GALENO, GARRUT,
GASIOL, GATET, GERMÀ, ISIDRET, JEPA, JOANET, JULIÀ, LLUÇANA, MARIAN, MARQUET, MIQUELETA, MOIXONER, MOIXONERA, MONICO, MOSSET, NIAL, PAGÈS, PALLETA, PANOINYES,
PASQUALA, PASTORA, PATRONET, PERET, PERICO, PERXA, PESSETÓ, PESSETONA, PETIT, PILOT,
PONS, RAMBÓ, ROIG, SACO, SASTRE, SILA, SILO, SILIETA, SIURANO, SOBRINO, SOSTRES, TANO,
TECLA, VERNETA, XUFLER
REUS, El Camí de Veg. CORNUDELLA, El Camí de Amigó P (248).
REVULL
Llinatge antic en tota la contrada. La notícia més antiga data de 1613. A Cornudella el trobem ja
anotat el 1453.
AHAT. Man. Not. 1613-1616 ("Rebull"); AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Amill. 1862; Amigó C
(364).
RIU / RIUET
Veg. ARGENTERA, LLUC, MOLETA, MONTSANT, PRADES, SIURANA, TEIX, VlLANOVA
RIUS
Nom escàs i de poca anomenada. Com tots els llinatges extingits a hores d'ara, correspon sempre
a noms femenins.
AMC. ALB. Padró 1924.
ROC, El Barranc del - (lo .ar̄án del r̄e$k)
Una escorrentia del feix que conforma la partida dels Barrancons o La Salanca. Sembla, sempre en
memòria del veïnat, que servia de rentador públic.
Iglésies, 1960, 630.
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ROC, Cal - (kál r̄e$k)
Casa pairal pretèrita. Els vilatans l'accepten oralment però no saben descriure'n la ubicació concreta.
ROC, El Camí del Veg. LLUC, El Camí del Bosc del ROC, El Corral del - (lo kor̄á2l del r̄e$k)
Sembla que correspon a una partida de terra, la que ara coneixem per El Mas d'en Roc. Era freqüent instal·lar habitatge corrals i pallissa ensems i la fortuna feia que un o altre apel·latiu quedés
en el topònim.
Era conreat per vinya, sembradura i avellaners.
Veg. ROC, El Mas d’en AMC. ALB. F.R. 1879 (“Roch”).
ROC, El Mas d’en - (lo máz el r̄e$k)
Mas que dóna nom a la partida de terra que l'envolta. Entre Les Comallongues i Els Barrancons.
Enrunat.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Roch”).
ROC, El Mas d’en Partida de terra situada a l’E d’Albarca, partint amb Les Comallongues i Els Barrancons pel N i
amb El Corral Nou a l’E.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Roch”).
ROCA / ROQUES
Veg. ROCA BLANCA, ROCA PLANA, MONTSANT
ROCA
Cognom anotat sempre en segona posició en els documents, però els topònims evoquen, encara
avui, el seu moment d'esplendor. A Prades el trobem documentat des de 1723.
APU. B.M. 1774-1842; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905; Amigó P (252).
ROCA, Cal - (kál r̄e$k3)
Casa pairal situada al n. 13 del carrer de la Plaça, avui renovada i dempeus.
Actuava, abans de la guerra del trenta-sis, com a cafè del poble.

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

ROCA, El Comellar d’en - (lo komeá en r̄e$k3)
Partida de terra al SE d'Albarca. Parteix amb El Mas d'en Lluc al N i amb Els Trossets al S. Conreada, d'antic, de sembradura. Avui, gairebé inculta i botjar.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Comella”).
ROCA BLANCA, La Sembla que és la manera antiga d'anomenar les roques calcàries de Montsant, la primera llenca de
muntanya que comença a despullar-se de vegetació i queda descoberta al sol.
AMED. Capb. 1554, XLIII v; CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 42.
ROCA PLANA, La - (la r̄e$k3 plán3)
Sobre el puntal de l'Oliva. Un rotllet de cingle amb aquesta característica.
ROCH
Veg. ROC
RODÉS
Cognom únicament documentat una vegada i sense cap tradició anterior —ni documental ni oral—
a la vila.
APU. Mis. 1956.
RODÓ
Veg. TOMB RODÓ, La Casa del ROGER
Llinatge jove a l’indret. El primer documentat data de mitjans del segle xix. Primer i segon cognom.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. ALB. Atras 1940 ("Roigé").
ROIG
Cognom freqüent, no tan sols a Albarca sinó a totes les Muntanyes de Prades (Arbolí, La Febró,
Prades...).
AMC. Apeo. 1862; APU. 1956.
ROIG
Renom pretèrit de Ramon Pàmies.
AMC. Amill. 1862.
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ROIGÉ
Veg. ROGER
ROJA
Veg. TERRA ROJA
ROS, El Xalet del - (lo tgale3d del r̄eós)
Xalet nou situat prop dels Hostalets. Aïllat. Una de les noves edificacions fetes a la vila després
del despoblament.
ROURE
Veg. ABELLÓ, ARGANY, FERRER, ROURE, TERME, TOLRÀ, XIQUET, XOLLAT
ROURE, El Veg. ABELLÓ, El Roure de n’CED A1. 1717; AMC. ALB. Acta 1846.
RÚBIES
Provinents de Cubells. Molt poc documentat com a cognom i no gens antic.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
SABATÉ
Veg. SABATER
SABATER
Llinatge sempre anotat en segon lloc. També documentat a Prades i a La Morera el 1553 i el 1787
respectivament. A Ulldemolins, el 1682
APU. B.M. 1774-1842 ("Sabaté"); AMC. Padró 1924 ("Sabaté"); AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC.
ALB. Atras 1940; Perea 1984, 153; Amigó P (258).
SABATER, Cal - (kál sa.até)
Casa pairal d'Albarca, al carrer de la Plaça, al n. 9, entrant pels Hostalets. Era habitada encara el
1935.
SACO
Renom de Pau Tolrà. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
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SAGRIÀ
Veg. SEGRIÀ
SALANCA, La - (la salánk3)
Partida de terra que rep també, i més freqüentment, el nom d'Els Barrancons.
El nom sembla provenir de les botges de l'entorn, pròpies de llocs humits, emprades per fer cistells
com els vímets.
Veg. BARRANCONS, Els AMC. Apeo. 1862.
SALANCA, El Barranc de la - (lo .ar̄án de la salánk3)
El nom genèric que es dóna als còrrecs que es formen a la partida del mateix nom. Van a parar
tots al riu de l'Argentera, el qual, de vegades, és anomenat també així.
AMC. ALB. F.R. 1879.
SALANCA, El Cami de la - (lo kamí e la salánk3)
Veg. ARGANY, La Carrerada de l’Iglésies, 1960, 630.
SALDEMPRÈS
Veg. PRES, El Salt d’en SALT
Veg. PRES, TEIX
SALT, El Barranc del Veg. PRES, El Barranc del Salt d’en SALT, L’Hort del Sota del mas d'en Vallès. Entremig del barranc de l'Albelló i del barranc dels Lladres.
SALVADÓ
Veg. SALVADOR
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SALVADOR
Cognom escadusser a Albarca però no pas a les contrades: a Prades el trobem anotat ja el 1554.
A Ulldemolins el 1286.
APU. B.M.D. 1844-1851 ("Salvadó"); Amigó P (260).
SANZ
Llinatge que sembla nouvingut a la vila a partir del segle xix.
AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. F.R. 1879; AMC. ALB. Padró 1901-1905.
SARROGES, Les Partida de terra al N d'Albarca al límit del terme amb Ulldemolins. Sembla que el nom li prové del
color que el sòl ensenya a l'indret. Resultat de l'aglutinació Sorts Roges. Antigament era anomenada
L'Obac d'en Macip.
AHAT. Man. Not. 1398 (“Sorts Roges”); AHAT. Man. Not. 1448 (“Sorts Roges”); AMU. Valia 1457,
9v (“Sorts Roges”); AMU. Valia sd/b, 12v (“Sotroges”); AHAT. Man. Not. 1500 (“Sort Roges”); AHAT.
Capb. 1558; AHAT. Capb. 1589 (“Sarroges”); AHAT. Man. Not. 1615 (“Sarroges”); AHAT. Man. Not.
1711 (“Sarroges”).
SARROGES, El Collet de les - (lo koe3d de les ser̄e$2iles)
Veg. COLLET BLANC, El SARROGES, El Pla de les Veg. SERROGES, Les Mapa 1 ("Aixeriugues"); Iglésies, 1960, 640 ("Aixerroges").
SASTRE
Renom d'Antoni Colomer. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
SASTRE, El Racó del Raconada del terme de La Morera a la partió amb Albarca, al SW.
Mapa 1; Perea 119.

Inventari i estudi dels noms de lloc i persona de l’antic terme d’Albarca (Priorat)

SAURA, La Cova d’en Localitzat als capbreus, tot descrivint les rodalies de terme d’Albarca. Ara, inconegut.
AMED. Capb. l554, XLIII; CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 38; AMC. ALB. Acta 1846.
SAURA, El Grau d’en Anomenat a Prades i Siurana.
Iglésies, 1928, 268 i 279.
SAVINALS, Els Partida de terra pretèrita que ens ha estat impossible de situar. Sembla que era per les rodalies de
terme (segons els capbreus) però costa de determinar quina d'elles era en concret. Segurament al
NW, partint amb Ulldemolins.
El nom tampoc no ajuda a aclarir els topants: la savina és un arbust característic de la contrada.
APP. Capb. 1789, pàg. 39.
SAVINALS, El Camí dels Camí il·localitzable, com la mateixa partida.
APP. Capb. 1789, pàg. 39.
SEBORINO, El Tros del - (lo tre$z el se.oríno)
Veg. SOBERANO, El Tros del
SECRIÀ
Veg. SEGRIÀ
SEDÓ
Llinatge vingut de La Granadella, de poca incidència.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
SEGALAR, El Veg. SEGALASSOS
SEGALARS, Els Veg. SEGALASSOS
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SEGALARS, Els Partida de terra del terme d'Ulldemolins que fa partició amb Albarca pel NW, damunt mateix de
les mines del Bessó.
És destacable la distinta derivació que ha sofert aquest nom de l'altre homònim seu: Segalassos.
Segons DCVB el segon podria ser producte d'una castellanització?.
Mapa 1.
SEGALÀS
Veg. SEGALASSOS, Els SEGALASOS
Veg. SEGALASSOS, Els -

SEGALASSOS
Veg. ARGANY, BASSA, BERNAT, BONET, JAUMÀS, LLUC, MIET, PERET, TANO
SEGALASSOS, Els - (los seγalásos)
Partida de terra del terme d’Albarca enclavada al NE, a la partió amb els termes de Prades, de
Vilanova i d'Ulldemolins. Una partida immensa que, d'antic, havia estat conreada de vinya i sembradura. Del conreu que li dóna nom, el sègol, se n'ha perdut la memòria. Més tard s'anà tornant erma,
plena de botjars i garrigues bons per al pasturatge i ara és bosc d'alzines i roures d'una grandària
considerable.
Fa poc s'han portat a terme excavacions arqueològiques que han deixat al descobert antics tallers
de sílex.
AHAT. Man. Not. 1398 ("Segalar"); AMU. Valia 1457, 2r ("Segualar") AHAT. Man. Not. 1500 ("Segalàs"); AMU. Valia sd/d, 1r ("Segualar"); AMU. Valia 1529, 1v ("Segalar"); AMED, Capb. 1554, XLII,
XLIIIv ("Els Segalas"); AMU. Valia 1583 ("Segalar"); AHAT. Man. Not. 1585 ("Segalars"); AHAT.
Man. Not. 1682 ("Segalasos"); AHAT. Man. Not. 1711 ("Segalars"); APU. Test-1838-1946 ("Segalàs")
("Segalasos"); AMC. Apeo. 1862 ("Segalas"); AMC. ALB. F.R. 1879 ("Segalas"); Iglésies, 1960, 631;
Amigó P (267); Genera 1979.
SEGALASSOS, El Barranc dels - (lo .ar̄án dels seγalásos)
Rep també el nom de barranc de l’Alzinar i torrent de la Plana del Frare. En el seu tram més baix,
quan s’endobleix, s’anomena riu de Vilanova.
S’inicia a l’altiplà de la Plana del Frare i davalla cap al N planejant fins a la partida dels Segalassos
on el desnivell l’apressa cap al terme de Vilanova.
AMC. ALB. F.R. 1879 (“Segalas”); Iglésies, 1960, 631; Osona 274; Amigó P (268).
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SEGALASSOS, El Camí dels - (lo kamí els seγalásos)
Rep també el nom de camí de Prades, de Vilanova i/o d’Ulldemolins. La bifurcació de tots quatre
és davant mateix del mas de l’Argany. És camí ral. Parteix del coll d’Albarca.
Amigó P (286).
SEGALASSOS, El Pla dels - (lo plá els seγalásos)
Veg. SEGALASSOS BAIXOS, Els SEGALASSOS, El Torrent dels
Veg. SEGALASSOS, El Barranc dels Osona 1900, 96; Iglésies, 1928, 21 i 263.
SEGALASSOS, La Vall dels Veg. SEGALASSOS, Els Iglésies, 1960, 598.
SEGALASSOS ALTS, Els - (los seγalásoz áls)
Part més alta de la partida, tocant a Prades sobre els 903 m.
SEGALASSOS BAIXOS, Els - (los seγalásoz .á2igos)
La part baixa, més propera al Riu de Vilanova, als camins principals i menys feréstega. On el
conreu s’ha mantingut més anys.
SEGRIÀ
Llinatge que prové de la veïna vila d’Ulldemolins, on és documentat el 1457, i que data, a Albarca
en primera notícia, del segle xviii. Els prenoms que comporta són els més freqüents a la contrada:
Maria, Josep i Jaume.
APU. 1774-1842 ("Cigria"); AMC. Padró 1846; AMC. Amill. 1862 ("Sagria"); AMC. ALB. Padró
1901-1905.
SEGRIÀ, El Forn del - (lo fór̄2n del seγrjá)
Forn situat a la partida del Forn Teuler on es coïen rajoles i altres estris de fang.
SEGRIÀ, El Forn del Partida de terra anomenada també El Forn Teuler, al vessant del riu de Vilanova, prop dels Plans.
Antigament s’hi coïen rajoles, maons...
Iglésies, 1929, 265 ("del Secrià").
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SEGRIÀ, El Manso de Josep Veg. SEGRIÀ, El Mas de Josep AMC. ALB. Acta 1846.
SEGRIÀ, El Mas de Josep El mateix mas que tenim documentat com a mas d'en Maians. Ambdós són il·localitzables. Només
podem afirmar amb seguretat que ronden els límits de terme.
CED A1. 1727.
SEGRIÀ, Els Plans del - (los plánz el seγrjá)
Coneguts també per Els Plans d’Ulldemolins.
Veg. PLANS, Els Mapa 1; Iglésies, 1960, 640.
SEGUALAR
Veg. SEGALASSOS
SEGUERS
Cognom de poc rendiment. Només anotat en segona posició.
AMC. ALB. Padró 1901-1905 (“Segués”).
SEGUÉS
Veg. SEGUERS
SEGUR
Llinatge antic i perdut tot seguit en la documentació inventariada de la vila d'Albarca.
Iglésies, 1496; AHAT. Man. Not. 1495-1518, f. 15 v, sense datar.
SELMA (se3lm3)
Llinatge àmpliament inventariat a Albarca. Els prenoms que el precedeixen són: Josep, Ramona
i Teresa.
APU. Consul 1859; AMC. ALB. Padró 1901-1905; APU. Pap. Dis. 1918-1956; AMC. ALB. Atras,
1940; AMC. ALB. Car. 1945.
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SELMA, Cal - (kál se3lm3)
Casa al carrer de la Plaça, al costat de la presó, tot venint pel coll d'Albarca. Habitada encara el
1935.
APU. Consul 1859 (“Casa Selma”).
SENDER
Veg. LLUC, El Sender del Mas d’en SENTÍS
Llinatge escadusser. Els noms que el precedeixen són singulars com ell mateix: Gaietà. Anotat a
Prades el 1553.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Apeo. 1862; AMC. Amill. 1862; Amigó P (269).
SENYOR, La Plana del - (la plán3 el sió)
Del senyor de mas d’en Lluc.
Veg. LLUC, Les Planes de Mas d’en SENYORA, El Tros de la - (lo tre$z e la sior3)
De la senyora de mas d’en Lluc –diuen els vilatans. Tocant a la parada del Ginebre.
SERRA
Veg. SERRA MAJOR, MANYANS, MASET, MONTSANT, PRADES
SERRA
Cognom segon que apareix, documentalment, durant un espai de temps molt precís, i que després
desapareix per complet. A Prades, datat el 1671.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Amill. 1862; AMC. Apeo. 1862; Amigó P (271).
SERRA, L’Alt de la - (lá2l de la se3r̄3)
Respon a la delimitació de terme per la part de Montsant. La carena de la cinglada, a partir de la
qual s'inicia ja el terme de Cornudella.
CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 39; AMC. ALB. Acta 1846.
SERRALADA
Veg. ALBARCA, La Serralada d’-
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SERRA MAJOR, La - (la se3r̄3 ma2iló)
És la cinglada de Montsant. S'inicia a Albarca i continua fins a La Morera i allà s'estima com a partió d'un i altre terme. És en terme de La Morera on pren el seu màxim grau d'espectacularitat (paisatge àrid i descarnat, pedres grises somogudes i erosionades pels anys, sense un bri de vegetació).
L'alçada màxima és de 1166 m a La Corbatera (terme de Cornudella).
Recod 1628 ("La Serra Major de Montsant"); Perea, 549; Amigó C (404).
SERROGES, Les - (les ser̄e$2iles)
Veg. SARROGES
SERVERES, El Comellar de les Pretèrit.
AHAT. Man. Not. 1711.
SERVERES, El Tros de les Pretèrit.
AMU. Valia 1529, 23v; AMU. Valia 1535, 23r.
SILA
Renom femení que donava nom a una casa pairal de la qual encara resta memòria.
SILA, Ca la Roseta Sota el forn. Més tard anomenada cal Martí.
Veg. MARTÍ, Cal APU. Consul 1859 (“Casa de la Roseta Sila”).
SILIETA
Renom antic. Perdut en els records dels antics veïns.
SILIETA, Ca la Feia les funcions de cafè de la vila.
Veg. JOANERRI, Cal APU. Consul 1859 (“Casa Silieta”).
SILO
Renom masculí que ha donat forma a d'altres topònims, acompanyant el genèric corresponent.
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SILO, Cal Pere - (kál pére sílo)
Al costat del refugi, al carrer de la Plaça. En runes. Habitada encara el 1935.
APU. Consul 1859.
SILO, El Corral del Pere - (lo kor̄a2l del pére sílo)
Veg. SILO, El Mas, d’en Pere Silo SILO, El Mas d’en Pere - (lo máz em pére sílo)
Edificació que constituïa el nucli de la hisenda familiar coneguda amb aquest nom. Formada per
pallissa, corral i habitatge.
SILO, El Mas d’en Pere Una partida de terra o una peça solament, situada al capdamunt de La Llarga de l'Argany. El camí
de Vilanova passa per dessota el mas.
Osona 1900, 82.
SILO, La Pallissa del Pere - (la país3 el pére sílo)
Veg. SILO, El Mas d’en Pere SIMEON, Cal - (kál simeón)
Oralment, tot fent recompte de les cases, el veïnat l'esmenta, però ningú no sap situar-la puntualment.
SIMÓ
Cognom segon de poca anomenada i menys transcendència.
AMC. ALB. Padró 1901-1905.
SINYOR
Veg. SENYOR
SINYORA
Veg. SENYORA
SISTERÉ
Veg. CISTERER
SIURANA (si2urán3)
El municipi de Siurana fou incorporat al de Cornudella l'any 1942. En època medieval tingué un
terme extensíssim que anava des de Vimbodí fins a Mont-roig.
El poble està situat a 737 m d'altitud, en una cinglera de roca calcària, dominant per l'esquerra el
riu de Siurana i encaixada pel torrent d'Estopinyà.
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És presidit pel castell de Siurana, àrab, últim reducte sarraí de Catalunya, i per l'església romànica
de Santa Maria, situada en una timba del cingle.
El poble posseïa així mateix, una imatge romànica de la Verge i un retaule gòtic que desaparegueren l'any 1969 quan l'església fou brutalment saquejada. El 1981 comptava 20 habitants.
SIURANA
Cognom anotat en primera i segona posició. Datat només al segle xix.
AMC. Apeo. 1862 (“Ciurana”); AMC. Amill. 1862 (“Ciurana”); AMC. ALB. C.E. 1872 (“Ciurana”).
SIURANA, El Camí de - (lo kamí e si2urán3)
El mateix camí que el del bosc del Lluc però en el seu tram final. Aconduïa també a Arbolí i a
Molí d'en Salvat.
Veg. LLUC, El Camí del Bosc del AMC. ALB. F.R. 1879 ("Ciurana"); Iglésies, 1960, 630 ("Camí Reial de Siurana"); Amigó C (410).
SIURANA, El Riu de Veg. ARGENTERA, El Riu de l’Ruiz 1846, 170.
SIURANETA
Semblen provenir de La Pobla de la Granadella. Comencem a trobar-lo anotat com a cognom a
partir del padró de començaments del segle xx.
AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Ciuraneta"); AMC. ALB. Atras, 1940 ("Ciu-raneta").
SIURANO
Renom pretèrit de Miquel Vallverdú.
AMC. Amill. 1862 (“Ciurano”).
SOBERANO, El Tros del - (lo tre$z el se.oríno)
Puntualment situat abans d'arribar a L'Argentera, davant per davant del mas d'en Pere Jeroni, vora
Els Maons. En amunt, partió d'Albarca amb Siurana. Amigó C el cita com a renom i cognom i els
data a Cornudella, l'un el 1815 i l'altre a 1779 respectivament.
Amigó, C (41l).
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SOBRINO
Veg. CEFERINO, SEBORINO, SOBERANO
SOBRINO
Renom no massa antic que conformava una casa pairal dempeus fins a la guerra del 36.
SOBRINO, Cal - (kál so.ríno)
Casa pairal d’Albarca habitada encara el 1935.
Veg. CEFERINO, Cal SOBRINO, La Mata del - (la máta el sobríno)
Veg. MATES, Les SOL
Veg. MARTÍ, El Sol del SOLÀ
Veg. BARRUFET, El Solà d'en SOLÀ DE LA MASA, El Barranc del Veg. MASA, El Barranc del Solà de la SOLANS, Els - (los soláns)
Partida de terra que, tal i com el seu nom indica, mira a migdia tantes hores com dia fa. Conreada
abans de sembradura. Planera i amargenada, en el vessant de muntanya sota Els Freginals, no massa
empinada.
AMC. ALB. F.R. 1879.
SOLANS, El Camí dels - (lo kamí els soláns)
Camí que travessa la partida del mateix nom, sota la vila, damunt de la carretera. Quan fa serè, és
emprat pels vilatans perquè és més recerós.

SOLERÀS
Veg. ARAN DEL SOLERÀS
SOLERS
Vingut de Vimbodí, és un llinatge escadusser i poc freqüent.
APU. G.C. 1849 ("Solés"); AMC. ALB. Padró, 1901-1905.
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SOLÉS
Veg. SOLERS
SOLSIADA, La Veg. SOLSIADES
SOLSIADES, Les Partida de terra que sembla coincidir amb Els Corrals del Mig.
AMU. Valia 1529 (“Solsyada”); AMU. Valia 1535 (“Solsiada”); AMU. Valia 1577, (“Solsjada”);
AHAT. Man. Not. 1711 (“Solsiades”).
SOLSJADA, La Veg. SOLSIADES
SOLSYADA, La Veg. SOLSIADES
SORT ROGES
Veg. SARROGES
SORTS ROGES
Veg. SARROGES
SOSTRES
Cognom o renom nou, de fa pocs anys i sense notícia anterior.
AMC. ALB. Atras, 1940.
SOT
Veg. ARGANY, El Sot de la Llarga de l’SOTROGES
Veg. SARROGES
TANO
Renom masculí que ha conformat, més tard, diversos genèrics.
TANO, El Barranc del - (lo .ar̄án de2l táno)
Veg. SEGALASSOS, El Barranc dels -
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TANO, Cal - (ká2l táno)
Casa pairal de la vila, al carrer de la Plaça, la segona entrant pels Hostalets. Era encara dreta i
habitada el 1935.
APU. Consul 1859 (“Casa Tano”).
TANO, La Caseta del - (la kase3t3 e2l táno)
A Els Segalassos, prop de la font del mateix nom.
TANO, La Font del - (la f$n de2l táno)
A Els Segalassos. Tocant al barranc i al camí de Vilanova.
TANO, El Maset del Veg. TANO, La Caseta del Iglésies, 1960, 622.
TANO, El Pou del - (lo pó2u el táno)
Veg. TANO, La Font del TANO, Els Segalassos del - (los seγalásoz el táno)
Veg. SEGALASSOS, Els TAULÉ
Veg. FORN TEULER, El TECLA
Renom d’Agustí Espasa. Pretèrit.
AMC. Amill. 1862.
TEIX, El - (lo te32ig)
Nom actual d'una partida de terra documentada ja d'antic amb el nom d'El Borrall. Limita al W amb
El Pla de Boscos, a l'E amb La Font, al N amb el Mas d'en Palau i al S amb Les Deveses. Formada
per terra argilosa que s'empantana quan plou, tot formant còrrecs i reguerols que la travessen i van
donant forma al barranc.
L'arbre que li dóna nom hi és del tot foraster ara, tal i com s'esdevé a la major part dels boscos catalans
on "gaudeix" de l'estatus d'espècie protegida. Les condicions ambientals, però, n'afavoririen la repoblació.
No hem pogut escatir però, si es tractava d'una espècie freqüent a l'indret o bé d'un sol exemplar
característic i singular que li donà nom.
AMED. Capb. 1554, XLIII v ("tex"); CED A1. 1727 ("tex"); APP. Capb. 1789, pàg. 41.
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TEIX, El Barranc del - (lo .ar̄án de2l t̄e3ig)
Barranc que discorre en direcció SN i que neix vora la partida de Montsant. Travessa la partida del
mateix nom. Mor ja en terme d'Ulldemolins.
AHAT. Man. Not. 1711; AMC. ALB. F.R. 1879; Iglésies, 1960, 782.
TEIX, El Camí del - (lo kamí e2l t32ig)
Veg. ULDEMOLINS, El Cami d’TEIX, La Font del - (la fe$2n de2l te32ig)
Brolla al costat del barranc del Teix. Malgrat estar sotmesa als estiatges, com gairebé totes les de
la vila, és una de les de més anomenada, junt amb la de la Rasa i la font d'Albarca.
Prop de la font, s'han excavat tallers de sílex amb bons resultats.
CED A1. 1727 ("tex"); APP. Capb. 1789, pàg. 42; Mapa 1; Iglésies, 1960, 628.
TEIX, El Pla del - (lo plá e2l te32ig)
On brolla la font del Teix, al costat d’una figuereta.
TEIX, El Riuet del Tram final del barranc del mateix nom, abans d’entrar en terme d’Ulldemolins on s’endobleix.
Iglésies, 1928, 290 i 302.
TEIX, El Salt del - (lo sá2l de2l te32ig2)
Veg. TEIX, La Font del AMED. Capb.1554, XLIII (“tex”).
TERME, El Roure de Veg. ABELLÓ, El Roure de n'TERRA
Veg. COMÚ, NEN, TERRA ROJA
TERRA ROJA, La Al N de la partida d’Els Colls, tocant a Els Perers. Terra argilosa de color roig intens.
Mapa 1.
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TERRA ROJA, La Pujada de la Entre Els Perers i la carretera d’Albarca a Prades.
Iglésies, 1960, 622.
TEULA, El Forn de la Una altra denominació d'El Forn Teuler, més antiga.
AHAT. Man. Not. 1448; AMU. Valia 1457, 3r, 7r; AMU. Valia 1474, 5v; AMU. Valia 1535, 29v.
TEULER
Veg. FORN TEULER, El TEX
Vg; TEIX
TOLDRÀ
Pensem que coincideix amb el cognom Tolrà que és el més documentat. La diferència entre ambdós és la D epentètica que semblen estalviar-se a l'indret.
Veg. TOLRÀ
APU. Pap. Dis. 1918-1956.
TOLL
Veg. BOQUER, CARABASSÓ, COMELLAR
TOLRÀ
Llinatge que provenia d'Ulldemolins. Documentat pròdigament en capbreus i papers esparsos, a
partir del segle xvi. Acompanya noms de persona familiars a la contrada: Anton, Josep, Teresa i Pere.
AMED. Capb. 1554, XLIIII v; AMC. Amill. 1862; ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905.
TOLRÀ, El Roure de Maties Nom anterior del propietari del roure de Josep Ferrer, dit també el roure de Terme i el Roure.
Veg. ABELLÓ, El Roure de n'CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 39; AMC. ALB. Acta 1846.
TOMB
Veg. MAONS, El Tomb dels -
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TOMB RODÓ, La Casa del - (la káza e2l tóm r̄eó)
Al carrer dels Quatre Cantons, a la mateixa cruïlla, una casa la paret de la qual era arrodonida
i no pas fent escaire com és acostumat. La variant diatòpica redó és admesa per gairebé tothom:
topònims entrats a la GEC, exemples freqüents de l'adjectiu en el DECLC ja a partir del segle xiii.
TONI, El Collet del Mas del Iglésies, 1928, 253.
TONI, La Font del - (la fe$2n de2l te$ni)
A El Forn Teuler, al costat del barranc dels Segalassos. Era emprada, en èpoques més eixutes que
les habituals, per a aigua del poble.
TONI, El Mas d’en Iglésies, 1928, 27, 83, 85.
TORRES
Cognom que apareix un sol cop.
APU. Capb. 1789, pàgs. 35 i 41.
TORRENT
Veg. ALBARCA, ARGANY, BASSER, BATLLE, CALÇOTES, CARABASSÓ, CARBONERA, FRARE,
MATES, PERDIGUERES, SEGALASSOS
TOSSAL / TOSSALET
Veg. ALEGRET, FORQUES, TOSSALET
TOSSALET, El - (lo tosale3t)
Collet situat al SE, prop del Comellar d'en Roca, de 672 m d'alçada.
TRES CREUS, Les - (les tre3s kre32us)
Correspon a una partida de terra ja esmentada: Les Eres. S'anomenava també així perque recollia
tres parades del viacrucis per Setmana Santa.
Veg. ERES, Les Recod. 1628; APU. Test-1838-1946; AMC. Apeo. 1862.
TROS / TROSSET
Veg. AMAIONA, CIRER, COLLS, DALMAU, JAUMÀS, MACIP, MATA RODONA, PALLISSA, PERET, SERVERES, SOBERANO, SENYORA
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TROSSET
Veg. TROSSETS, Els TROSSETS, Els - (los trose3ts)
Partida de terra situada al SE sota El Comellar d'en Roca i prop del Tossalet. Són propietats petites
i la partida és poc extensa.
AMC. C.R. 1846-1876 (“El Trosset”).
ULLDEMOLINS (údemolíns)
Població veïna d'Albarca, per la seva vessant més obaga, al NW. La relació d'ambdós pobles és
freqüent atès que, parroquialment, Albarca és una sufragània d'Ulldemolins.
La vila és petita i eixerida, situada a 651 m d'altitud. En sobresurt l'església renaixentista —un dels
pocs exemples de l'art arquitectònic del Renaixement català— en procés de restauració.
Albarca s'hi comunica per la carretera de Reus a Les Garrigues, enllà del coll.
L’any 1981 comptava amb 585 habitants.
ULLDEMOLINS, El Camí d'- (lo kamí úemolíns)
Ramal del camí dels Segalassos quan arriba al collet del Carles. Direcció N.
Iglésies, 1960, 659 i 782.
ULLDEMOLINS, El Camí Vell d'- (lo kamí vé úemolíns)
S'enceta a l'entrada del poble pels Hostalets, continua cap a la partida d'El Mas d'en Palau i terme
en avall. El mateix camí que coneixem pel camí de Lleida a Reus.
Ruiz 1846, 88 ("Camí d'Ulldemolins"); Iglésies, 1929, 309; Iglésies, 1960, 622, 628 i 629.
ULLDEMOLINS, La Carretera d’- (la kar̄etéra úemolíns)
D'Albarca a Ulldemolins amb direcció NW. La distància entre una i altra vila és de 6 km. La carretera segueix cap a La Granadella i té derivacions cap a Vilanova i La Pobla de Cèrvoles, pel colpidor
paisatge de la serra de la Llena.
ULLDEMOLINS, La Drecera d’- (la resér3 úemolíns)
Els vilatans li deien drecera perquè, respecte a la carretera, guanyaven 1/4 d'hora ben bo. Sovint
Ulldemolins era el centre de les compres. Per la drecera els costava tres quarts d'hora, per la carretera una hora (a peu, és clar).
Veg. ULLDEMOLINS, El Camí Vell d'-
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ULLDEMOLINS, Els Plans d’- (los plánz uemolíns)
Veg. PLANS, Els Iglésies, 1929, 264.
ULLS, El Pont dels Quatre
Veg. QUATRE ULLS, el Pont dels VALENTÍ, Cal - (kál vale2ntí)
Casa pairal d'Albarca, al davant de la plaça del Forn, al costat de ca la Rosa Boneta i de cal Lluc.
Renovada.
VALL
Veg. SEGALASSOS, La Vall dels VALLERA, La Peça de terra (o potser partida) il·localitzable, desconeguda pels vilatans. Podria interpretar-se
també com l’Abellera?
AMC. ALB. F.R. 1879.
VALLÈS
Llinatge antic a la contrada, datat ja al segle xv i fins al xix. Postposat als noms de Miquel i Joan.
AHAT. Man. Not. 1419-1526, f. 90 v, n. 20, capsa 1; Iglésies, 1496; Iglésies, 1553; AHAT. Man. Not.
1584-1595, f. 81 v, n. 10; AMC. Apeo. 1862.
VALLÈS, El Mas d'en - (lo máz emvae3s)
Masia molt petita de la qual no queden sinó les runes i que els vilatans situen entre el mas de
l'Anglès i el mas d'en Lluc, formant part de l'antiga partida del Fondo dels Masos.
AHAT. Man. Not. 1585-1595, f. 81v, n. 10.
VALLÈS, El Mas d'en Partida de terra situada al mateix entorn que el mas.
VALLVÈ
Anotat com a cognom primer fa molt pocs anys i sense cap mena de referències prèvies.
APU. Pap. Dis. 1918-1956; APU. Mis. 1956.
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VALLVERDÚ
Anotat com a cognom en primer i segon lloc. Més primerenc a Cornudella i a Prades que no
pas a Albarca. Siurana i Ulldemolins s. XVII.
AMC. Apeo 1862; AMC. Amill. 1862; Amigó P (287); Amigó C (435).
VEA
Cognom estranger a la contrada. A Cornudella és anotat a partir del primer quart del segle XIX.
AMC. ALB. Padró 1846.
VELAR
Veg. BELART, El Mas d’en VELL
Veg. CEMENTIRI, ULLDEMOLINS, VILANOVA
VELLA
Veg. VINYA VELLA, La VELLANERS
Veg. AVELLANERS, Els VENDRELL
Cognom de data tardana a la vila però que es manté fins gairebé als últims documents consultats.
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. Atras, 1940; Amigó C (437).
VERNET, El Camí de Mas d’en - (lo kamí e máz demve¯rne3t)
Continuació del camí del mas d'en Lluc, travessant la carretera.
Veg. LLUC, El Camí del Mas d'en VERNET, El Mas d’en - (lo máz emve¯rne3t)
El mas és, a hores d'ara, inexistent. Amigó a la toponímia de Cornudella el documenta però,
magníficament (des de 1309). Separa el terme de Cornudella i Albarca pel S.
Amigó C (32 i 440).
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VERNET, El Mas d’en Partida de terra als límits de terme, al S. Sembla que és terme de Cornudella però la trobem anotada
amb propietaris d’Albarca, amb qui la compra-venda i l'intercanvi devia ser freqüent. Limita amb
L'Argentera i La Plana d'en Vilella.
APU. Test-1838-1946; AMC. Val 1815; AMC. ALB. F.R. 1879.
VERNET, El Racó del Mas d'en Veg. VERNET, El Mas d’en Iglésies, 1960, 668.
VERNETA, Na Nom de persona datat molt prematurament, en el primer fogatge conegut. Ha de ser la feminització
del cognom Vernet, present actualment en els topònims.
Iglésies, 1496.
VICENTA, EL Barranc de la AMC. ALB. F.R. 1879.
VICENTA, La Costa de la A la partió amb Vilanova, a Els Segalassos.
Iglésies, 1960, 621.
VICENTET, Cal - (kál vise2nte3t)
Cal Vicent Vicentet, al carrer dels Quatre Cantons, al costat de ca l'Agustí. Habitada encara l'any
1935.
APU. Consul 1859 (“Casa Vicentet”).
VICENTET, La Mata del - (la máta el vise2nte3t)
Veg. MATES, Les VIDAL
Llinatge documentat en segona posició i molt escadusserament. A Ulldemolins, entre 1286 i 1854.
A Siurana, entre 1229 i 1536.
AMC. Apeo. 1862.
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VILA
Cognom singular i inventariat solament en segon lloc, però documentat a La Morera i a Prades
d'antic (1736 i 1692 respectivament).
AMC. ALB. Padró 1901-1905; Perea 1984, 152; Amigó P (290).
VILA, La Font dels Horts de la - (la fe$2n delz e$r̄z e la vil3)
Diuen els vilatans que data de l’assentament dels moros. A la partida del Fondo dels Masos.
VILA, Els Horts de la - (loz e$r̄z e la víl3)
Veg. HORTS, Els VILALTA
Cognom datat a partir del 1846 i fins a l’inici de la present centúria, ja com a segon. A Prades el
trobem ja datat el 1497. A Ulldemolins, des de 1627.
AMC. ALB. Padró 1846; AMC. Amill. 1862; AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. Padró 1901-1905;
Amigó P (291).
VILANOVA (vílane$va)
Vila propera a Albarca amb el terme de la qual afronta pel NE. Pertany a la comarca de La Conca de
Barberà i limita també amb Les Garrigues i El Baix Camp. El conreu bàsic és l’avellaner, l’ametller i també
els cereals i les patates. Està emplaçada a 889 m d'alçada. L'any 1975 comptava amb 187 habitants.
VILANOVA, El Camí Vell de - (lo kamí vé e vílane$v3)
El camí dels Segalassos en el ramal que, davant mateix del mas de l'Argany, s'encamina cap a
aquesta vila.
CED A1. 1727; AMC. ALB. Acta 1846; AMC. ALB. F.R. 1579; Osona 1900, 82; Iglésies, 1929, 264.
VILANOVA, El Riu de - (lo r̄í2u e vílane$v3)
L'últim tram del barranc dels Segalassos o de l'Alzinar, quan aquest travessa el terme, planeja i
augmenta el cabal.
VILASECA
Procedents de comarques igualadines, d'Òdena. Preposat al cognom trobem només noms femenins
i, després, i en conseqüència, el cognom passa a segona posició.
AMC. ALB. Padró 1901-1905; AMC. Atras, 1940.
VILELA
Veg. VILELLA, La Plana d’en -
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VILELLA, La Plana d’en - (la plán3 em vilé3)
Terreny pla, prop de la carretera que va de Cornudella a Albarca, abans de La Casilla. Dóna nom
a una partida de terra. Encara avui és feinejada per pagesos, avui, de fora vila.
VILELLA, La Plana d’en Partida de terra situada al damunt mateix del Mas d'en Vernet, vora la carretera que va de Cornudella a Albarca, abans de La Casilla. Conreada amb arbres de fruita seca (ametllers i avellaners).
Encara avui, resta feinejada i explotada agrícolament.
AMED. Capb. 1554, XLIII ("Vilela"); CED A1. 1727; APP. Capb. 1789, pàg. 40; AMC. ALB. Acta
1846; AMC. Apeo. 1862 ("El Pla"); AMC. ALB. F.R. 1879 ("El Pla").
VINYA
Veg. AMAIÓ, GUILLEM
VINYA VELLA, La - (la ví3 vé3)
Partida de terra que limita amb El Coll Blanc per l’E i amb Els Horts i El Ginebrar pel W.
La terra és abandonada i, malgrat les restes encara de conreu, esdevé ja botjar.
VIÑAS
Veg. VINYES
VINYES
Cognom que, segons documentació, provenen de La Morera. Les primeres notícies són ja tardanes
i s’allargassen fins als últims moments de vida a l’indret. A Ulldemolins, des de finals s. XVI.
AMC. ALB. Padró 1846 ("Viñas"); AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Viñas"); APU. Pap. Dis. 19181956 ("Viñas").
VINYES, Les - (les vies)
Veg. VINYES DE BAIX, Les CED A1. 1727.
VINYES, El Camí de les - (lo kamí e les vies)
Veg. LLUC, El Camí del Bosc del AMC. ALB. F.R. 1879.
VINYES, El Corral del Pere - (lo kor̄a2l del pére víes)
Antigament anomenat el corral de l'Agustí. El veïnat el situa a La Rasa, de cara al castell.
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VINYES, L’Ermita de les Pretèrita. Ningú no la sap reconèixer.
AMED. Capb. 1554, XLI v.
VINYES, El Pomeret del Pere - (lo pomere3d del pére víes)
Veg. VINYES, El Corral del Pere
VINYES DE BAIX, Les - (lez víez e .á2ig)
Partida de terra situada a l’E del terme d’Albarca, entre El Coll Blanc i El Mas d’en Lluc.
D'antic, ja no trobem vinya com a conreu, sinó erm i garriga per al pasturatge.
AMC. Apeo. 1862; AMC. ALB. F.R. 1879 (“de baixs”).
VINYETES, Les - (les vie3tes)
Partida de terra situada al N limitant amb Els Perers al S, i El Collet d'en Carles al NE. El terra és
llicorell, molt bo per al conreu dels ceps en la comarca.
VIUDA, El Pla de la - (lo plá e la vi2u3)
Veg. MAS, La Plana del XAVO, Les Alzines del - (lez alzínez e tgávo)
Un grup d’alzines, al costat de la carretera d’Ulldemolins, que donen nom a una partida de terra.
A Ulldemolins hi ha cal Xavo.
XAVO, Les Alzines del Partida de terme al límit amb Ulldemolins, al costat mateix de la carretera que va des del coll
d'Albarca a la vila abans esmentada. Limita amb Les Comes al N i al S amb el barranc del Teix.
XAVO, Els Corrals del - (los kor̄álz e tgávo)
Corrals a la partida de les Alzines del Xavo, enderrocats, al mateix costat de la carretera.
XIFRÉ
Cognom segon documentat a partir de mig segle XVIII.
APU. B.M. 1774-1842; AMC. ALB. C.E. 1872; AMC. ALB. Padró 1901-1905 ("Chifré").
XIQUET, El Roure del - (lo ro2ure e tgíke3t)
La memòria dels vilatans el situa al costat mateix de Mas d’en Lluc. El recorden com un roure
magnífic, d’ampla i alta capçada, tallat durant la guerra del 36.
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XOLLAT, El Roure del - (lo ro2ure e tgoát)
A la Rasa, davant mateix de la font. El renom correspon a un habitant de Cornudella, un individu
que destacava per no afaitar-se mai.
XUFLER
Cognom o renom documentat un sol cop.
AMC. ALB. Padró 1846.
YSERN
Veg. ISERN

Mapes
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4. Conclusions

4. Conclusions
4.1 Fonètica
4.1.1 Vocalisme tònic
Ja hem esmentat l’articulació oriental del vocalisme tònic en encetar l’estudi en l’apartat “El
Parlar”. Voldríem ara, però, remarcar novament els trets singularitzadors del vocalisme i inventariar-los.
– Articulació variable de la E (oberta o tancada), de vegades no coincident amb el Català
Oriental:
Ex:
TEIX > (te32ig)
4.1.2 Vocalisme àton
Trets occidentalitzants.
– La líquida lateral de la síl·laba inicial AL- seguida de consonant bilabial que vocalitza sistemàticament en (2u).
Ex:
ALBARCA > (a2u.á&rk3)
ALBELLÓ > (a2u.eλó)
L’hàbit fonètic es generalitza sempre que AL- trava la síl·laba inicial.
Ex:
DALMAU > (da2umá2u)
El fenomen no s’acostuma a reproduir quan la mateixa sil·laba AL- va seguida d’algun altre so,
el punt d’articulació del qual no sigui bilabial.
Ex:
ALFORJA > (alfó&rdl3)
però
ALFALS > (a2ufáls)
Aquest tret fa que, algunes vegades, a causa de la consciència que tenen els parlants de fer-ho
“diferent”, i davant d’allò que ells creuen un error, rectifiquin sovint en parlar amb forasters.
D’aquí que s’esmenti sovint, sense cap mena de sentit de tradició, sinó només analògicament,
confusions com ALBELLÓ / ABELLÓ, (constatat, a més, de viva veu).
– Monoftongacions en algunes paraules.
Ex:
ABEURADOR > (a.uraδó)
MOIXÓ > (migó)
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– Contràriament a aquest cas, es diftonga la O inicial en alguns mots (tot seguint una tendència
quiasmàtica de la monoftongació etimològica AU > O)
Ex:
OBAC > (a2u.ák)
OLIVER > (a2ulivé)
– Palatitzacions vocàliques quan aquests sons entren en contacte amb un so consonàntic palatal.
Ex:
SENYORA > (siμór3)
GENER > (dliné)
– Alteracions de la síl·laba pretònica.
Per contracció.
Ex:
CIRER > (de CIRERER)
PRICO > (de PERICO)
Manteniment de la pretònica.
Ex:

CARABASSA > (kara.ás3)
CARABASSÓ > (kara.asó)

Fluctuació en la mateixa paraula.
Ex:
SEBORINO / SOBRINO
Creació de síl·labes inexistents (analògicament a noms més coneguts).
Ex:
CARMELO > (karame3lo)
– La vocal àtona - E final absoluta o travada sofreix de vegades, un tancament en (i).
Aquest tret ha estat estudiat ja (MartÍ i Castell, 1985) i s’ha comprovat la regressió que sofreix
entre les generacions més joves (de 40 a 45 anys, de 20 a 25 anys) respecte a les més velles (de
65 anys en amunt) que el desconeixen totalment.
Ex:
ÀLBERS / ALBIS > (áu.its)
FRARE / >(frári)
– La vocal - A en posició final absoluta es neutralitza sempre en (3), menys tensa que la provinent de ¯e ˘i, és a dir, que quan recau en síl·laba tònica.
Ex:
CORNUDELLA > (ko&rnudδλ3)
PALLISSA > (paλís3)
– Alguns cops, pocs, l’articulació d’algunes vocals està sotmesa a una influència castellanitzant.
Ex:
ANGLÈS > (ingle3s)
ESGLÉSIA > (iglésja)
El DECLC pensa, contràriament al DCVB, que Iglésia no és un castellanisme i ho demostra amb
documentació antiquíssima. Església, en canvi, és considerat per Coromines un cultisme.
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– Com a conseqüència del tret immediatament anterior, es produeix un calc dels diftongs castellans, esdevenint diftongs creixents vocals clares catalanes.
Ex:
ESGLÉSIA > (iglésj3)
EMÍLIO > (míljo)
– Afèresi de la lletra A - inicial en alguns mots.
Ex:
ABELLA > (be3l3)
AVELLANERS > (veλanés)
– Dissimilacions vocàliques.
Ex:

RODÓ > (reδó)
BORRULL > (ba&rúλ)
ISIDRET > (aziδre3t)

4.1.3 Consonantisme
– Diferents palatitzacions (nasals o líquides laterals) en el que creiem un mateix cognom.
Ex:
ARGALL / ARGANY
Ja hem aclarit però que la forma ARGALL ens ha estat documentada un sol cop (Iglésies, 1553)
en contraposició a la forma ARGANY que és habitual a l’indret. Les lectures d’Iglésies han estat
dubtoses més d’un cop.
– Metàtesis abundants (vocàliques i consonàntiques).
Ex:
GANIVETER > (gavineté)
SOBERANO > (se.oríno)
– Diferenciació clara (fonològica) dels sons oclusiu bilabial sonor (b) del fricatiu labiodental
sonor (v).
Ex:
BOVA > (be$v3)
– Africació sistemàtica de les fricatives palatals en posició inicial o bé encetant síl·laba (sordes
i sonores).
Ex:
XIQUET > (tgike3t)
JAUMÀS > (dla2umás)
– Reforç final en alguns mots.
Ex:
ALBINS (a2u.its)
– Segregació de iod en les fricatives palatals intervocàliques i finals (sordes) i en les intervocàliques (sonores).
Ex:
TEIX > (te32ig)
PUJADA > (pu2iláδa)
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– Dissimilacions consonàntiques: Confusió i intercanvi entre la líquida lateral i la líquida
bategant.
Ex:
CLIVILLER / CRIVILLER
ENGLACIOL / ENGRACIOL
4.2 Morfologia
– Contundència absoluta en l’ús de l’article definit masculí singular i plural etimològic LO / LOS
enfront de les formes reforçades EL / ELS sense cap mena de fluctuació. Les contraccions no
mantenen la forma plena (del, pel, al).
– Variabilitat en l’ús de l’article definit masculí singular LO i l’article personal de respecte EN
com a determinants dels diferents topònims.
Potser és observable que quan el topònim resta més concret (Pere Silo) empra més sovint l’article
definit.
Ex:
EL MAS D’EN LLUC
EL MAS DEL PERE SILO
– Podem trobar l’article de respecte EN, acompanyant només substantius no personals, genèrics
(estudiat ja a SDO R, Amigó).
Ex:
EL SOLÀ D’EN POU (on pou és un nom comú i no pas un cognom).
– En casos molt concrets, però sempre de manera sistemàtica, s’omet l’article definit masculí o
femení davant del nom substantiu.
Ex:
LA COVA D’ABELLA
EL PLA DE BOSCOS
MONTSANT
– Derivació significativa (distintiva) dels substantius mitjançant els sufixos de diminutiu: és a
dir, segons el nom prengui la seva forma primitiva o la derivació en diminutiu correspondrà a
un topònim o a un altre.
Ex:
PLANA / PLANETA (dues partides diferents)
PLA / PLANELL (dues peces de terra distintes)
ERES / ERETES (dues partides diferenciades)
COMELLAR / COMELLARET (dues partides diferents)
CASA / CASETA (dos usos diferents)
– De vegades, i contràriament, diminutius o no, són emprats com a sinònims.
Ex:
COLL / COLLET (El Coll o Collet de l’Andó)
GRAU / GRAUET (El Grau o Grauet de Montsant)
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– El ventall de sufixos de diminutiu és ampli (com a mínim en els noms recollits).
Ex:
- ICO PERICO
- ET/ ETA
PEPET, PERET
- Ó / ONA
PESSETÓ, FERRERÓ
– No manquen tampoc topònims provinents de la derivació dels noms substantius mitjançant
sufixos augmentatius.
Ex:
COVASSA
MIQUELÀS
PLANÀS
– Amb molt poca incidència, hem recollit marques d’apel·latius familiars a l’hora d’esmentar
cases i persones.
Ex:
CA LA TIA ANTÒNIA
Això ha fet que establíssim relació amb les terres de l’Ebre on aquesta pràctica és habitual
col·loquialment entre els veïns (a Rasquera (La Ribera d’Ebre) –veg. Jassans, 1988– totes les
dones són anomenades amb l’apel·latiu TI i els homes amb CO).
– Plurals provinents de proparoxítons llatins sofreixen de vegades un reforç en - TS
Ex:
(vímets)
(á2u.its)
4.3 Lèxic

Derivacions
– De vegades trobem explicitades dues derivacions distintes però sinònimes i equivalents en la
formació d’un sobrenom o un topònim.
Ex:
CISTELLER / CISTERER
SEGALARS / SEGALASSOS
– També en l’apartat de lèxic trobem derivacions provinents de sufixos castellanitzants.
Ex:
CASILLA
SEGALASSOS ? (DCVB)
MIRAGÜELOS
ARRUÏNO
– S’estableix, però, alguns cops, distinció entre la forma derivada castellana i la genuïnament
catalana.
Ex:
CASILLA (caseta de peons)
CASETA (caseta de pagès)
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– Algunes derivacions, provinents de guies excursionistes i de mapes topogràfics –ja esmentats
en bibliografia–, el poble no les reconeix i en nega el nom.
Ex:
ARGENTADA (en lloc d’ARGENTERA)
COLLADA (en lloc de COLL)
SERRALADA (en lloc de SERRA)
– D’altres vegades, se’ns presenten composicions aglutinades, amb contraccions fàcils de restablir i d’identificar.
Ex:
LES SERROGES (Sorts Roges)
LES COMALLONGUES (Comes Llongues –llarges–)
EL MANOU (Mas nou)
PLANÀS (Pla del Mas)
JAUMÀS (Joan Mas)

Sinònims
– Per tal d’esmentar el mateix fenomen físico-geogràfic poden emprar-se actualment multitud
de sinònims indistintament, sense significació especial.
Ex:
ERMITA / CAPELLA (de Montsant)
Més freqüent actualment el primer que el segon, reservat aquest més a la documentació.
CAMÍ / DRECERA
Fent referència al Camí d’Ulldemolins d’ençà de la construcció de la carretera: fou aleshores
quan l’antic camí ral d’Ulldemolins esdevingué drecera respecte a la carretera, més planera i
amb més revolts. A hores d’ara, són sinònims.
TOSSAL/ COLLET/ PUNTA / MOLETA
Malgrat que com a entrades de diccionari signifiquen realitats ben distintes i específicament
diferenciades, els veïns d’Albarca –i això és reflectit en el recull toponímic– empren tots quatre
mots amb el mateix sentit: elevació no massa imponent de terreny, pujol; sense diferenciar-ne
les característiques físiques (rodó (tossal), piramidal (punta) o bé pla a la superfície (mola).
TOLL / SALT / FONT
Segurament establerts des del contacte estret que es produeix entre les tres realitats: el salt de
l’aigua –aprofitat de vegades com a font–, la deu d’aigua i el progressiu entollament d’un i altra
en temps humits.
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FONT / MINA
Sense diferenciar si és conduïda per sota terra o bé si brolla a l’exterior directament.
– Diferència entre els mots enregistrats orals i, per tant, vius a les contrades, i els forasters,
procedents de guies i mapes topogràfics, totalment desconeguts.
Caldria, si més no, revisar aquests documents, per tal de foragitar conclusions lingüístiques
errònies en la seva consulta.
Ex:
Genuïns
Forasters
FONDO/ CLOT SOT
RAL
REIAL
PALLISSA
PALLISSAR
CAMÍ
SENDER
– Manca de sinònims, en canvi, en l’ús dels qualificatius.
Ex: ROIG (mai VERMELL)
– També s’esdevé el cas contrari: l’homonímia.
Ex:
MINA
conducció d’aigua
MINA
extracció mineral

LA MINA DEL CATERÍ
LES MINES DEL BESSÓ

4.4 Semàntica
4.4.1 Especificacions de significat
– RACÓ:
És usat algun cop amb el significat de barranc. Segons DCVB, DECLC i Coromines 1977,
l’etimologia del substantiu fóra àrab, amb molta més incidència a les comarques del sud del
domini lingüístic (on arriba a ser gairebé exclusiu i esdevé terme genèric) que a les del nord
(on barranc ocupa la totalitat de significació). Entre nord i sud, especificacions de significat
cenyeixen un mot i un altre (barranquet fondo, recòndit, còrrec, coma...).
– COLL:
Emprat sempre actualment com a sinònim de pujol, de turó. Genuïnament, els vilatans mai no
denominen coll un pas entre muntanyes.
El DCVB dóna aquest significat com a més propi de terres castellanes. En canvi, el DECLC diu que
era freqüent aquest ús en llengua antiga i en els parlars del migdia, provinent de COLLIS (turó baix).
Coromines 1971 (pàg. 33) l’anomena mot “regional”, al costat dels més oficials pujol i muntanyola (referint-se a una eminència muntanyosa que no és alta ni aguda).
– RASA:
No es parla mai d’una rasa a Albarca amb el sentit de barranc, sinó que concreta la definició a
barranc conreat, arrabassat a les aigües i establert com a terra fèrtil de conreu.
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– MATA:
Pren el mateix sentit que a El Camp: Camp inculte ple de mates –farigola, espígol, sàlvia– i no
pas el nom d’un vegetal solament (el llentiscle) o d’un conjunt de vegetals.
4.4.2 Topònims
– La major part dels topònims que ens ha estat possible de recollir són genèrics acompanyats
dels cognoms del propietari (actual o pretèrit):
Ex:
EL MAS DE L’ARGANY
EL BARRANC DEL LLUC
LA COVA DEL BONET
LA PALLISSA DEL BERNAT
– N’hem trobat però, alguns que funcionen com a genèrics però que són singulars en ells
mateixos, és a dir, d’alguna manera intenten definir i concretar allò que representen mitjançant
el nom (són com els renoms dels topònims). A més, són creatius, meta-foritzats (sinècdoques,
metonímies, substantivitzacions, personificacions...).
Ex:
LA LLARGA DE L’ARGANY (llenca llarga d’avellaners)
LA RECTA DE L’ARGANY (peça de terra recta, després de
molts revolts)
EL POMERET DEL PERE VINYES (?)
LES CAMADES DE LA BET (vinya plantada en camades)
LES FEIXES LLARGUES (tros de terra llarguer)
EL SOL DEL MARTÍ (banda solana del poble)
EL LLOSAR DEL PERE BLANC (terra de llicorell)
– Els genèrics depenen de la importància de les funcions que s’hi portaven a terme. Així per
exemple, mas, corral i pallissa acostumaven a estar situats al mateix lloc. En alguns topònims
n’ha quedat com a genèric un i en d’altres no.
Ex:
ELS CORRALS DE L’ARGANY (donen nom a la partida de terra
on està
situat el mas i els corrals del mateix nom)
EL MAS D’EN LLUC (dóna nom a la partida de terra on estan
bastits, els
corrals, i el mas, així mateix)
– Hem pogut constatar una pèrdua de topònims femenins a mesura que el temps ha avançat. Pretèritament, trobem partides esmentades en femení, ara il·localitzables, desconegudes. Sí que existeixen les
corresponents masculines (malgrat que no podem assegurar la correspondència geogràfica d’unes i altres).
Ex:
Pretèrites
Actuals
LES OBAGUES ELS OBACS
LES PLANES
ELS PLANS
LES HORTES
ELS HORTS
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– També hem pogut recollir un canvi de significat en els topònims respecte les dues poblacions
més properes i arrecerades també a Montsant.
Ex:
LES OBAGUES (partida que ocupa la part obaga sota Montsant
a Cornudellai a Ulldemolins)
LES DEVESES (partida d’Albarca que ocupa la mateixa situació,
entremig de les Obagues de Cornudella i d’Ulldemolins)
Amigó C, ha constatat com a nom antic –de 1378 a 1817– el nom de La Devesa de la Vila a les
terres de sota Montsant, gairebé corresponents a Les Obagues actuals.
– Paraules singulars, pretèrites o de les quals no hem pogut escatir el significat.
Ex:
BAXEST (DCVB - BAIXEST: Pendís, terreny inclinat. Paraula viva
ara a Ulldemolins)
CARXANA (?) (Derivat de calç?)
HORTALS (Camp tancat de paret on es conreen arbres fruiters,
hortalisses i
llegums. El DCVB el dóna però, com un nom propi a Les Illes,
no pas al Principat)
AIXERIUGUES (?)
– Pel que respecta als topònims, els diferents genèrics presenten unes constants que ens ha
semblat important de remarcar.
Intentarem de donar-ne una mostra agrupats en camps semàntics i seguint un ordre lògic:
– Partides:
Podem agrupar-ne els topònims segons:
1. Les característiques físico-geològiques del terreny: EL COLL BLANC, ELS COSTERS, LES COMALLONGUES, L’ARGENTERA, ELS BARRANCONS, L’ALBELLÓ, EL COMELLAR, LA PEDRENYERA, ELS GUIXERS, LES LLOSES, ELS SOLANS, LES PLANES, LES PIQUES, LA COMA...
2. La flora: L’ALZINAR, LA CASTANYERA, EL GINEBRAR, LES MATES, ELS SAVINALS, EL
TEIX, EL BARRANC DE LA BOVA...
3. La fauna: LA COLOMINA, LES PERDIGUERES, LA PERDIU, LA MOIXONERA...
4. Els conreus: ELS AVELLANERS, ELS SEGALASSOS, LES VINYETES, EL CLOT D’EN CIRER,
ELS PERERS...
5. Les activitats humanes: EL CORRAL NOU, LES ERES, ELS HORTS, LA RASA, LES TRES
CREUS, LA LLARGA DE L’ARGANY, LA CARRERADA...
6. Per analogia: EL CARABASSÓ...
– Arbres singulars:
Propis: Roures, alzines, pins, oms, àlbers...
Conreats: Pomeret...
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– Senyals horaris (la majoria fets per analogia): LA BÓTA, EL CABRIT, EL PUNTAL DE L’OLIVA,
EL COLLET D’ANAR A ESMORZAR...
– Alguns topònims destaquen per l’encert del nom, allò que el topònim manté de crea-tiu i
poètic: EL TORRENT DE MIGJORN (encarat exactament al sud, a migdia).
Destaquem també que, en un poble deshabitat com és ara Albarca hem pogut recollir, d’altres
temps, la totalitat de serveis que el configuraven com una vila autosuficient: LES ESCOLES, LA
PRESÓ, L’HOSPITAL, EL CAFÈ, L’ESGLÉSIA, L’AJUNTAMENT, L’HOSTAL, LES FORQUES... i
ja en un altre ordre de coses LA PORTA DEL FORN, LA PORTA DEL FOSSER, LA PORTA DE
L’EXPENEDOR... i que contrasten amb la migradesa i la solitud d’ara.
4.4.3 Antropònims
Cognoms
Hem pogut arreplegar 165 cognoms diferents que, com ja hem comentat en el mètode de treball,
corresponen a primers i segons indistintament. Tots els cognoms aquí inventariats mantindran el
mètode ja explicat (veg. “Mètode de treball”) i que, sumàriament pot resumir-se en:
– Respectar la fonètica que és pròpia a l’indret mitjançant entrades referencials als topònims
pretesament normalitzats.
– Facilitar posteriors estudis lingüístics, fent entrades de totes les variants ortogràfiques fruit de
la documentació escrita (per més evidents que semblin).
Sobrenoms
Ens ha estat especialment difícil d’escatir els motius, noms de casa, malnoms... del ventall de
sobrenoms anotats. La causa principal és la no oralitat (fixats en documents o en el record dels
vilatans, actualment sense cap mena de funcionalitat) contràriament a allò que s’esdevé en una
població “normal”, “viva”.
– En aquells que ens ha estat possible revelar-ne l’etimologia popular, hem pogut constatar la
motivació del renom, hem capit el doble sentit, la ironia, el menyspreu que comporten.
Ex:
XOLLAT (perquè mai no s’afaitava: un home molt desgavellat)
ARÇONS (espinós, feréstec, malcarat. A Ulldemolins diuen que
està relacionat amb una part d’un guarniment (collar, albardó)
d’un animal).
– Alguns presenten mutacions morfològiques que contradiuen les normes de la gramàtica general de la llengua. Vegeu-ne unes mostres:
FEMINITZACIÓ de renoms i cognoms masculins.
Ex:
CABRER
CABRERA
BERNAT
BERNADA
LLUÇÀ
LLUÇANA
LLUC
LUCHA
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MASCULINITZACIÓ
Ex:

CAL SILO (de Cecília - Moreu-Rey, 1981)
CAL CATERÍ
CAL CARME
CAL MARIAN
CAL SIURANO
CAL MONICO (de Bonic - Moreu-Rey, 1981) amb confusió de la
bilabial inicial. O bé de Mònica –a manca d’accent)

Ex:

CAL TANO (de Gitano, de Gaietano)
CAL BEPO (de Josep)

Ex:

ISIDRET, GATET, MOSSET, FERRERÓ, PESSETÓ. BARROT

Ex:

CAL CARAMELO, CAP DE FERRO...

AFÈRESIS

DERIVACIONS

ANALOGIA

DIALECTALS
CAL FRARE....> (frári)
CAL MOIXONER..> (migoné)
– Cada casa pot tenir més d’un renom.
Ex:
Cal FRANQUET ... PERET
... PERE DE L’HOSTAL
– També hem pogut constatar alguns sobrenoms que ensems són cognom (o bé a l’inrevés).
Ex:
GASIOL
PAGÈS
– Malgrat els esforços, no ens ha estat possible de recollir el determinant que sovint acompanya
el renom, atès que la majoria són extrets de la documentació escrita sota formulari.
Ex:
143. BEPO (“Sebastià Canyelles, dit Bepo”)
4.4.4 Etimologies
Destaquen els següents topònims amb etimologia no romànica (seguint l’ordre nom propi –Albarca– noms genèrics o comuns –borjasses (partida), culla (font), racó (barranc)).
– ALBARCA (de l’àrab vulgar AL-BARKA, amb significat de benedicció, propietat beneïda; o bé
del mot romànic BARKA amb l’article aràbic AL -; i encara, de l’àrab AL-BIRKA, l’estany (DCVB).
El DCELC (veg. AVARCA) assegura que és un mot comú a les tres llengües romàniques de la
península Ibèrica i a la llengua basca; i antiquíssim en totes quatre i d’origen incert. Segurament
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provinent d’una base ABARCA pre-romana però probablement no basca en especial sinó comuna a les diverses llengües preindoeuropees de la península. Rebutja definitivament el supòsit
d’una igualació amb el romànic BARCA “embarcació, petita nau”.
– BORJASSES (Coromines 1975, i el DECLC el donen com un topònim àrab derivat de BORJA,
caseta de pagès que ningú ja no recorda. Actualment pallissa).
– CULLA (amb significat de cim de muntanya, de l’àrab KULLA (DCVB).
El DECLC nega absolutament aquest sentit del mot i el relaciona amb COCHLEA (closca), d’on
vindria el seu significat: clotada i no pas cim.
– RACÓ (de l’àrab RUKN, amb el significat de suport, i per traslació de significat refugi) (Coromines, 1975). El DECLC diu que cap a les muntanyes de Prades, El Priorat, La Ribera i Les
Garrigues va esdevenint un terme genèric d’abast molt ampli, desplaçant, com més al sud més,
la paraula barranc.
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