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Onomàstica d’Alcover és un treball fet des de l’IES Fonts del Glorieta pel professor Moisés Selfa i
Sastre amb l’ajut d’altres professors d’aquest institut, com són Carme Arbonès, Adolf Boldú, Maria
Antònia Girona i Maria Martí. L’objectiu d’aquest treball ha estat recollir el major nombre de noms
de lloc i de persona del terme municipal d’Alcover, des d’època pretèrita fins a l’actualitat. Es tracta,
doncs, d’una feina que ha suposat revisar fonts documentals antigues i modernes, i parlar amb la
gent d’Alcover per cercar la informació desitjada. Tot això ha quedat plasmat en el llibre que us
presentem.
El nostre treball comença amb una caracterització geogràfica i humana del municipi d’Alcover. S’hi
tracten qüestions relatives a l’espai geogràfic que ocupa el terme municipal d’Alcover en relació a
la comarca de l’Alt Camp; s’hi comenta quines són les caracterísques de l’economia i de la població
alcoverenca, l’estructura de la població , qüestions, totes, d’una importància cabdal per a entendre
el perquè d’aquests noms.
A continuació, s’hi ofereix la caracterització del català central, dins del qual s’emmarca la parla
d’Alcover. El topònim, per exemple, és un dels elements més funcionals del sistema lingüístic: pot
ser des d’un substantiu (Serra) a un adjectiu (Vell); pot contenir un, dos, tres, o els que calguin,
elements en la seva estructura (Arbolí, Mas de la Cuca, Camí del Mas de la Cuca, per exemple) i
és contínuament exposat a sofrir processos de derivació: de ‘molí’ surt el derivat diminutiu-afectiu
‘molinet’. Per això, cal emmarcar el sistema lingüístic dins del qual es mouen contínuament els
topònims estudiats.
La toponímia és una de les branques de l’arbre principal de l’onomàstica. L’altra de les branques és
l’antroponímia, ciència que estudia els noms de les persones. Gràcies als treballs d’altres estudiosos
i a les nostres enquestes, oferim tots els renoms d’Alcover que hem pogut aplegar. Aquests renoms
són els que identifiquen les persones que amb el pas del temps han aconseguit donar nom a tots
els llocs on es mouen habitualment. Sempre que hem escoltat un renom introduït amb un article ho
hem fet constar.
Amb la nostra aportació no volem ignorar la línia de treball que, des de fa anys, s’ha iniciat al
Camp de Tarragona sobre l’estudi de l’onomàstica de les seves comarques sota el guiatge de Ramon
Amigó. Nosaltres volem, si més no, contribuir al fet que els estudis siguin cada vegada més nombrosos i de més qualitat. I en segon lloc, hem de referir-nos al gran estudiós de la toponímia catalana,
Joan Coromines, i a la seva obra Onomasticon Cataloniae. Com podríem ignorar aquest treball, si és
just on es troben recollits una part significativa dels topònims que presentem i estudiem? El nostre
estudi més aviat pretén ser un complement dels materials que el mestre Joan Coromines va recollir
als anys vint i trenta.
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La realització d’aquest treball ha estat possible gràcies a l’ajuda, col·laboració i estímul de moltes
persones. Voldríem agrair a l’Ajuntament d’Alcover i al Centre d’Estudis Alcoverencs l’ajuda prestada. Gràcies també als senyors Ramon Amigó i Albert Manent, que ens van oferir una llista d’uns
vuit-cents topònims quan van recollir la toponímia d’Alcover l’any 1963 per al Dr. Joan Coromines,
així com a tots els informants que pacientment han atès les nostres consultes. Gràcies, especialment,
a Joan Cavallé, que ens ha facilitat un treball inèdit sobre els renoms d’Alcover, el qual en recull i
comenta uns set-cents, així com d’altres moltes valuoses informacions. Gràcies, finalment, a l’Institut
Cartogràfic de Catalunya per acollir aquest estudi entre les seves publicacions.
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1. Marc geogràfic i històric
1.1 Caracterització física del municipi d’Alcover (Alt Camp).
Situació i hidrografia
Alcover és un municipi que pertany a a la comarca de l’Alt Camp, una de les tres que, junt amb el
Baix Camp i el Tarragonès, formen l’anomenat Camp de Tarragona. Aquest darrer forma part, d’una
banda, de la Serralada Prelitoral i, de l’altra, de la Depressió Prelitoral. Té, per tant, una part planera
i una de muntanya. El municipi d’Alcover participa també d’aquestes dues caraterístiques: una part
del seu terme és pla, i l’altra part se situa als primers contraforts de les Muntanyes de Prades.
Alcover té una sèrie de llocs destacats. Fora la vila hi ha un antic convent franciscà, fundat per
l’arquebisbe Antoni Agustí el 1582 i desafectat el segle XIX. Destaca també el santuari del Remei (el
Remei d’Alcover), a 450 m d’altitud, i els antics santuaris de les Virtuts (enlairat a 545 m a la dreta
del Glorieta) i de Gràcia (a 640 m, a la vall de Gràcia). El terme municipal comprèn, a més, nombroses
masies i els antics termes de Samuntà (en part) i de Bon Burguet i, vora Picamoixons, el llogaret de la
Plana. Bon Burguet (o el Burguet) és un antic terme (99 hab. diss., 1960), al sud de la vila d’Alcover,
a la dreta del Glorieta, que formava part de la Comuna del Camp de Tarragona. Gràcia és un antic
santuari (la Mare de Déu de Gràcia), situat a 640 m d’alt., a la vall de Gràcia, entre la Serra de la
Lloera i el Puig de Marc, dins l’antic terme de Samuntà, constituït el 1687. La Plana és un llogaret
(61 hab., 1981), al nord-est de la vila d’Alcover, a la dreta del Francolí. Al segle XIX formà amb el
Samuntà el municipi de la Plana i el Samuntà. El Remei d’Alcover és situat als vessants orientals de
les Muntanyes de Prades, enlairat damunt la riba esquerra del Riu de Glorieta. L’actual edifici, beneït
el 1779, substituí un antic temple del segle XVI, dedicat a sant Antoni i a la Mare de Déu. Segons
la tradició, la imatge és una Mare de Déu trobada. L’actual santuari, molt venerat a la comarca, té
una façana barroca flanquejada per dues torres circulars. Hi havia ermitans. El Samuntà és un antic
terme, situat a la dreta del Riu de Glorieta, que comprenia l’antic santuari de les Virtuts. Hi tingueren
drets els comtes de Prades, un els quals, Joan Ramon Folc II de Cardona, casat amb Joana de Prades,
el vengué a l’arquebisbe de Tarragona a mitjan segle XV. El segle XIX el terme rural de la Plana i el
Samuntà fou agregat al municipi d’Alcover. Finalment, tenim les Virtuts (ant: la Roca de la Virtut),
antic santuari (la Mare de Déu de les Virtuts), situat a 545 m d’alt., damunt el cingle, dominant la vall
del Glorieta. Eclesiàsticament depenia de l’Albiol. En aquest indret, dit la vall de Rascàç, del terme
del Samuntà, s’alçava ja el 1334 una capella on vivien uns quants beguins. El primer terç del segle
XV fou construït el santuari, del qual tingueren cura ermitans fins a la desamortització del segle XIX.
El 1894 foren duts a l’església de l’Albiol la imatge i el retaule.
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Quant a la hidrografia alcoverenca, direm que el Riu de Glorieta, fronterer pel nord-est amb el
terme municipal de Valls, és el riu més important que travessa el terme municipal d’Alcover. Afluent
del Francolí, es tracta d’un riu que neix a les Fonts de Glorieta (Muntanyes de Prades, terme de
Mont-ral), que passa per Alcover, Vilallonga i el Rourell i que desguassa per la dreta al riu Francolí,
dins el terme del Rourell.
En altres temps s’havien aprofitat les aigües del Glorieta per a la indústria del paper i per produir
energia elèctrica en petites centrals.
Alcover és un municipi ric en aqüífers, que afloren en abundants fonts i mines.
1.2 La vida a Alcover: l’agricultura, la ramaderia i la indústria
L’agricultura a Alcover, com a tot el Camp de Tarragona, va aparèixer al neolític. Després grecs
i romans estengueren la trilogia mediterrània: l’oli, vi i cereals per les nostres contrades. Aquests
productes s’han anat adaptant no tan sols al terreny i al clima, sinó també a les exigències del
mercat. Des de l’Edat Mitjana es conserven referències sobre el cultiu d’avellaners, garrofers i
ametllers. La riquesa aqüífera del terme ha afavorit el conreu dels productes de l’horta i d’arbres
fruiters. Destaca com a cultiu principal l’avellaner en les seves diferents varietats. Els productes del
camp es comercialitzen a la Cooperativa, que aglutina la majoria de pagesos de la vila.
Pel que fa a l’economia agrària, hi domina el secà (4 115 ha), amb un 64% de boscos, pasturatges, botjars i erms; hom hi conrea vinya (308 ha), avellaners (299 ha), oliveres (267 ha) i garrofers
(237 ha); la resta és dedicada a lleguminoses, cereals i ametllers. Gràcies al regadiu (508 ha) es
conreen amb més èxit avellaners, hortalisses i arbres fruiters. La terra de conreu, força repartida,
és conreada en un 70% per administració directa; la resta, per arrendataris (11%) i per parcers
(19%). Les avellanes són una font de riquesa important, però minvada per la baixada dels preus.
De la ramaderia direm que, a partir de l’Edat Mitjana, les cases de pagès i masies tenien corrals
amb animals domèstics (conills, gallines, porcs ) bàsicament per a ús propi. També disposaven
d’animals de càrrega i treball com rucs, mules Per muntanyes i prats es poden veure encara
ramats.
A la segona part del segle XX va proliferar la construcció de granges, principalment d’aviram i
també d’engreix de porcs. Actualment es manté una bona part d’aquesta producció.
Quant a la indústria, des de temps prehistòrics trobem productes manufacturats, que són l’origen
de les posteriors manifestacions industrials. Els molins es construeixen a la vora dels rius. Alguns
molins aprofitaven el Riu de Glorieta i el Francolí per a fabricar paper i moldre gra, però actualment han estat ensorrats o fan de masia. Hi havia hagut, igualment, una central elèctrica que
aprofitava l’aigua del Riu de Glorieta, instal·lada dins el terme de Mont-ral. Així, tenim els molins
de la Vall del riu Glorieta, que fabricaven paper per a consum intern i per a l’expotació a través
del port de Salou. Actualment es troben en desús. La Papelera Catalana, a la vora del Francolí,
continua la tradició paperera del poble.
L’antic Molí d’Alcover donava feina a unes 200 persones, que treballaven els teixits i els filats.
D’altra part, la indústria espardenyera treballava el cànem.
Fins fa pocs anys, diverses indústries tèxtils complementaven la seva producció amb el treball en
petits tallers casolans. Actualment, aquesta indústria ha estat traslladada al nou polígon industrial
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1.3 Geologia i edafologia
Dins el terme municipal podem observar les diverses formacions geològiques típiques de les
diferents èpoques: pedres granítiques de l’Era Primària i el saldó blanc i vermell del Triàsic a l’Era
Secundària. A la zona de la Lloera, entre Alcover i Mont-ral, trobem pedres calcàries, anomenades
pedra d’Alcover, que des dels romans s’utilitza en la construcció.
Els sòls de la plana són bons per a l’agricultura, encara que presenten zones argiloses i calcàries.
1.4 Demografia i població
Pel que fa a la demografia, els primers decennis del segle XX, la població remuntà fins als 2 899
habitants el 1920. Davallà després, sobretot amb la guerra civil (2 512 hab. el 1940) fins al 1950
(2 458 hab.), per iniciar, amb la nova etapa d’industrialització, una represa que no es va deturar fins
al principi dels anys vuitanta (2 643 hab. el 1960, 3 425 hab. el 1981), en què començà una davallada
demogràfica a causa de la regressió econòmica, encara que cap al 1991 la demografia s’estabilitzà
(3 379 hab.).
Segons el padró municipal a data de 26 d’abril de 2007, el cens d’Alcover és de 4 863 habitants,
dels quals 618 procedeixen de 34 nacionalitats diferents. Aquesta diversitat enriqueix el patrimoni
cultural, lingüístic i econòmic del poble.
La franja d’edat majoritària és de 25 a 50 anys. La natalitat demostra una tendència a augmentar. El
creixement de població dels darrers anys ha suposat un engrandiment de la vila. Això ha comportat
el sorgiment i desenvolupament de les diferents urbanitzacions que envolten Alcover.
1.5 Notícia històrica
Els vestigis de la presència humana més antiga a d’Alcover són quatre: les restes d’indústria lítica
del Paeolític Superior (període Aurinyacià) trobades al jaciment del Pont de Goi, les troballes del jaciment del Tossal d’en Balenyà, la presència de coves sepulcrals calcolítiques (inici de la metal·lúrgia
del coure) al Cau d’en Serra i les restes d’un poblat ibèric a la partida del Degotall.
Pel que fa a l’època romana, el 218 aC l’exèrcit romà desembarca a Empúries i a Tàrraco. En aquesta època probablement es va començar a utilitzar la famosa pedra d’Alcover o pedra de la Lloera.
La inscripció romana sobre pedra d’Alcover més antiga que es coneix data del 71 aC. Les restes
romanes d’una bòbila a la partida del Burguet i les d’un conjunt termal amb sepulcres a la partida
del Cogoll, evidencien la presència de vil·les romanes a prop d’Alcover.
El 476 dC l’últim emperador romà és destituït i s’inicia l’època visigòtica. Aquest període pot
pertànyer una peça de marbre decorat que actualment es conserva al Museu Municipal d’Alcover.
Des del 713-714 dC fins al segle XI el territori del Camp de Tarragona va conèixer la presència àrab,
encara que se’n tenen poques notícies. L’ocupació va ser important. Els topònims Benijau i Alcover
són d’aquesta època. Probablement també ho són les restes d’una torre del mas de Mont-ravà.
L’any 1059 apareix documentat per primera vegada el nom de Santa Maria d’Alcover. Ara bé,
el naixement històric d’Alcover com a municipi i com a vila és el dia 9 d’abril de 1166 quan el rei
Alfons II d’Aragó i I de Catalunya (1157-1196) dóna a la vila la “Carta d’Acapte” (carta de població).
El maig de 1462 esclata la guerra civil catalana i el 21 d’agost de 1464 Alcover, després
d’haver resistit divuit mesos en solitari i d’haver aguantat dos setges, es rendeix. Les tropes
del rei Joan II van entrar a la vila per una bretxa que van fer a la muralla. L’arquebisbe Pere
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d’Urrea va castigar la vila, ajusticiant els seus jurats, canviant-li el nom pel de Vilanova del
Camp i traient-li tots els privilegis. El poble va perdre molts habitants i va quedar completament
arruïnat.
L’any 1476 l’arquebisbe Pere d’Urrea torna els privilegis manllevats a Alcover. El 1482 la vila
estava força recuperada i totalment reedificada. A partir d’aquest moment comença una lenta
recuperació que culminarà a darrers del segle XVI i principis del XVII. En aquest període la demografia experimenta un notable increment, en part gràcies a la forta immigració d’origen occità. La
riquesa del poble se sustentava sobre la indústria tèxtil. Els draps i robes d’Alcover són esmentats
en totes les geografies de l’època. Tot això condueix a una notable febre constructora. És llavors
quan es construeix el convent de Santa Anna (1582), la nova Casa de la Vila (1591-92), l’església
de l’Assumpció (1594-1630), la nova planta i església del convent de Santa Anna (1617), la capella
de la Concepció (1634), diferents reformes i una ampliació de la muralla, com també moltes cases
particulars: ca la Rosa Barra (1598), ca París (1600), ca la Güerba (1608), ca l’Escombrall (1612), ca
Cosme i l’Abadia (1618), ca Maginet (1619), entre d’altres. Totes encara es conserven.
En les activitats constructives hi va participar l’arquitecte Pere Blai, el màxim exponent de
l’arquitectura renaixentista a Catalunya, la presència del qual és documentada a l’església de
l’Assumpció i a la de Santa Anna, i atribuïda a Ca Cosme i l’Abadia.
Fruit de la riquesa local, i a partir de l’organització de confraries, l’activitat festiva pren una
notable volada. Tant la processó del Divendres Sant, organitzada per la Congregació de la Sang,
com la festa de Santa Úrsula, són de darreries del segle XVI. També en aquesta època es parla de
balls parlats, grallers, joglars, bestiari i gegants.
Igualment hi ha grans convulsions socials i polítiques. Hi destaca el fenomen del bandolerisme
que, entre finals del segle XVI i principi del XVII, va adquirir a Alcover una notable virulència, fent
que es confirmessin dos partits rivals, els voltors i els morells, que van tenir partidaris en tota la
comarca i que van buscar la seva equivalència en els nyerros i cadells. D’Alcover procedien alguns
dels famosos bandolers de l’època, com Miquel Morell, Miquel Català o Pere Voltor, entre altres.
Després de la Guerra de Successió i del Decret de Nova Planta la indústria paperera agafa força
a la vila d’Alcover. Els molins, alguns d’ells encara existents, majoritàriament s’ubicaven a la vall
del Riu de Glorieta. La demografia del poble torna a fer un altre salt. Es construeix l’Ermita del
Remei, que aviat pren el relleu a la devoció pel santuari de les Virtuts, procedent de l’Edat Mitjana.
Un dels fets bèl·lics més importants de l’època és la batalla del Pont de Goi, o de Valls, que va
tenir lloc el 15 de febrer de 1809 i en què les forces franceses de Saint-Cyr van derrotar les de la
Junta Superior. El 1846 el terme d’Alcover s’engrandeix després de les annexions de les zones del
Burguet, la Plana i el Samuntà.
Des de 1850, Alcover entra en una època de millores d’infraestructures. A partir de l’any
1855 s’hi instal·la l’enllumenat públic. El 1863 s’inaugura la línia fèrria Tarragona-Lleida. El 1865
s’empedren els carrers de la vila.
L’aparició de la fil·loxera i la davallada de la indústria tèxtil i paperera provoquen, cap a finals
del segle XIX, una emigració del camp cap a la ciutat, i la població es veu greument reduïda.
Durant el segle XX Alcover ha gaudit d’una gran vitalitat en l’associacionisme, però també d’una
gran conflictivitat local. En el primer apartat cal destacar la societat Cercle d’Amics, creada el
1901, i el Sindicat Agrícola, fundat el 1920. Ambdues encara persisteixen. Després del parèntesi
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de la dictadura franquista, l’associacionisme es revifà. El fruit més important del segon període és
el Centre d’Estudis Alcoverencs, constituït el 1977.
Pel que fa a la conflictivitat sociopolítica, cal recordar les vagues de 1918, que acabaren amb un
jornaler mort (assassinat per un propietari) i van impulsar la instal·lació, el 1920, d’una caserna de la
Guàrdia Civil. Aquest precedent va influir en el fet que, en esclatar la guerra civil, la violència contra
els simpatitzants de la rebel·lió militar fos especialment dura (assassinats i crema de béns religiosos).
Igualment, la repressió de postguerra també va ser molt dura.
El segle XX també és el de la gran transformació urbana del poble. Les diferents onades migratòries
dels anys 50, 60 i 70 van significar un canvi urbanístic fora de les muralles. L’any 1942 es redacta el
projecte d’eixamplament de la zona de les Rodes i el Col·legi. Posteriorment, s’urbanitza el barri de
les Cases Noves. El 1965 s’aprova el projecte d’urbanització de les Masies Catalanes. Durant l’època
democràtica la fesomia del poble experimenta contínues noves transformacions.
En l’apartat cultural destaca la creació del Museu Municipal d’Alcover (1966), que aplega, sobretot,
una important col·lecció paleontològica. Cal destacar també el Centre d’Estudis Alcoverencs com a
dinamitzador cultural de la vila.

19

2. Marc
lingüístic

22

Onomàstica d’Alcover

2. Marc lingüístic
2.1 La parla d’Alcover
Té molta raó el professor Joan Veny quan diu que “onomàstica i dialectologia tenen molts trets en
comú. Com la geografia o la botànica són disciplines territorials, no es poden dissociar de l’espai on
tenen vida els noms de lloc i els dialectes. Onomàstica i dialectologia uneixen la llengua i la terra,
estudien bàsicament el nom lligat a un espai; aquest és el seu punt de partença” (Cf. Veny 1995, pàg.
14). En efecte, per a poder entendre bé quines són les característiques lingüístiques de la toponímia
d’Alcover, hem de caracteritzar, en primer lloc, el sistema lingüístic al qual pertanyen.
Tota llengua, en general, s’organitza en quatre nivells lingüístics complementaris: el nivell fonètic
i fonològic, el nivell morfològic, el nivell sintàctic i el nivell lèxic-semàntic. La toponímia, sistema
lingüístic particular, participa dels quatre nivells comentats.
Per explicar la parla d’Alcover seguirem la línia metodològica que el professor Joan Veny proposa
per a caracteritzar el català oriental i la seva varietat dialectal anomenada el tarragoní i el precís i
exhaustiu estudi publicat al BCEA l’any 1998 sobre la parla d’Alcover.
La varietat dialectal d’Alcover, poble occidental de la comarca de l’Alt Camp, és l’alcoverenc,
una parla que, com totes les formes del català, es presenta configurada amb unes particularitats
concretes que li ofereixen una personalitat pròpia i al mateix temps agermanada amb les parles del
seu entorn lingüístic.
Com veurem arreu d’aquestes pàgines, l’alcoverenc s’inclouria com una variant del subdialecte
tarragoní, el qual s’engloba dins de l’anomenat dialecte central, que, al seu torn, pertanyeria al
dialecte oriental. A grans trets, aquesta podria ésser una presentació en societat similar a la d’altres
varietats lingüístiques parlades en pobles veïns de la mateixa comarca o de contrades contigües. Si
aquest treball intenta incidir en aquesta parla determinada és perquè l’alcoverenc es troba marcat
per algunes característiques específiques i rellevants.
Alcover és una població molt pròxima a ciutats importats pel que fa a nombre d’habitants i al valor
econòmic que suposen. Ens referim a Valls, la capital de l’Alt Camp, i a Reus, la del Baix Camp. Les
diferències lingüístiques amb les zones on són aquestes ciutats mitjanes no pressuposen una diversificació dialectal a destacar. Tanmateix tinguem present que Alcover i, per descomptat, la Riba o
Mont-ral són pobles fronterers amb la zona sud de la comarca de la Conca de Barberà, on Montblanc
i altres poblacions de la rodalia, tot i considerar-se lingüísticament en l’àrea del tarragoní, palesen
unes formes dialectals amb personalitat diferenciada.
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El que estem a punt d’afirmar és que l’alcoverenc pot veure’s influït, encara que sigui amb pinzellades aparentment poc transcendents, per les parles del català de transició entre el català nordoccidental i el català central, altrament anomenat xipella. Ben segur que alguns detalls en la fonètica,
morfologia, sintaxi i lèxic de la parla d’Alcover demostraran les inequívoques influències d’aquestes
altres parles contigües
La natura, en general, es veu sempre enriquida genèticament per la possible mescla de les seves
varietats, la qual genera individus més forts i més aptes per a la supervivència en l’àmbit en el qual
els ha tocat de viure. Les espècies, pel fet de compartir o heretar diversos aspectes d’altres individus
no idèntics amb qui s’han agermanat, s’enforteixen o, d’altra banda, revelen una estructura més
rica i variada. No sabem si seria agosarat transportar aquesta teoria al camp de la configuració dels
dialectes per mitjà de les influències que reben d’altres varietats lingüístiques veïnes, fins i tot en les
qüestions toponímiques. Serà una hipòtesi que caldrà demostrar a partir d’ara.
2.1.1 El català: esquema dialectal
La llengua catalana parteix d’uns orígens clarament romànics, que l’agermanen amb altres llengües, filles com ella del llatí, com són, per exemple, el galaico-portuguès, el castellà, l’occità, el
francès o l’italià. De forma similar a les altres llengües romàniques o a qualsevol altre idioma d’altres
zones del món, el català no és res més que un contingent força nombrós de formes lingüístiques
dialectals i subdialectals que descriuen aquesta llengua amb un traç atractiu de riquesa i varietat. La
importància dels dialectes per a un idioma no hauria de plantejar cap mena de polèmica o discussió.
Ja cap científic assenyat no dubta que són els dialectes els que configuren una llengua, i no pas que
aquells sorgeixin d’aquesta última.
Heus aquí un dels esquemes dels grups dialectals del català més acceptats, basat en la proposta
de Joan Veny:
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2.1.2 Els dialectes orientals i la variant central
Introducció
El català oriental comprèn aproximadament la meitat dels catalanoparlants de les terres de llengua
catalana, tot i que l’extensió geogràfica de les seves comarques sigui inferior a la del català occidental. El gran pes demogràfic de nuclis urbans com Barcelona, Terrassa, Sabadell, Tarragona, Girona,
Manresa i, en menor grau, Vic, Berga, etc. ha dibuixat un territori lingüístic desequilibrat en favor del
català central. L’explosió demogràfica de zones com les del Barcelonès, amb ciutats força poblades
com Barcelona, l’Hospitalet o Badalona, ha contribuït amb escreix a aquesta realitat tan contundent.
No oblidem tampoc que l’expansió mediterrània medieval exportà aquest dialecte a les Balears
i que, abans de les conquestes del que anomenem actualment la Catalunya Nova, les zones més
poblades ja eren les del català oriental.
Val a dir que, amb tot, és en els nuclis urbans del català oriental on la immigració de parla castellana presenta un major percentatge de persones, un nombre respectable de les quals no s’ha
assimilat a la llengua pròpia del país. Un fet a destacar aquests darrers anys és el de l’arribada d’una
massa important i heterogènia d’immigrants, procedent de diverses parts del món. Magribins, àrabs,
gambians, senegalesos, colombians, equatorians, xinesos, romanesos, russos, ucraïnesos, etc. han
configurat uns territoris de llengua catalana amb la nova aportació d’altres llengües, a part d’altres
realitats. Un grup considerable d’aquests nous emigrants es decanta per la llengua espanyola en els
àmbits i usos socials més variats, encara que l’Administració i les institucions educatives catalanes
vetllen per aconseguir una immersió lingüística en el català dels infants immigrants de les persones
ja nascudes aquí, els quals –no pot ser altrament–, haurien de ser per dret propi també els futurs
usuaris del català.
Entre una realitat i una altra es fa difícil d’afirmar si el català oriental és l’utilitzat més o menys per
unes 3 500 000 persones en les zones pròpies d’aquest dialecte. Una cosa és conèixer-lo i fins i tot
entendre’l, tal com ens asseguren relativament sovint algunes enquestes institucionals, i una altra
utilitzar-lo o fer-ne un ús normalitzat de debò.
El català central

Extensió geogràfica
Es determina la frontera dialectal entre el català occidental i el català central mitjançant una línia
imaginària, que aniria de nord a sud, que deixa a la banda occidental Andorra, les comarques de
l’Alt Urgell, el Solsonès –que restaria partit dialectalment pel mig–, pràcticament tota la Segarra,
l’Urgell, les Garrigues, el Priorat i la zona més meridional del Baix Camp –els termes de Pratdip, de
Vandellòs i agregats–. Aquestes comarques, respectivament, són veïnes de les següents del dialecte
central: el Berguedà, bona part del Solsonès, gairebé tota l’Anoia, la Conca de Barberà, i gairebé tot
el Baix Camp.
La frontera que separaria el dialecte central del català septentrional de transició traçaria una línia
d’oest a est que deixaria al nord les comarques de la Cerdanya, gran part del Ripollès, la meitat de la
Garrotxa i bona part de l’Alt Empordà; i a sota, seguint la mateixa línia, les comarques del Berguedà,
i les altres parts corresponents del Ripollès, la Garrotxa l’Alt Empordà.
Tanmateix cal apuntar que algunes seccions frontereres de les comarques del Solsonès, de l’Anoia
i de la Conca de Barberà es configuren com a zones on es parla l’anomenat xipella o català de tran-
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sició entre el català occidental i el català central. I no oblidem tampoc les parts més orientals de l’Alt
i del Baix Empordà i de la Selva, on el parlar salat té una presència destacada.
Més enllà de les platges catalanes trobem altres dialectes germans del dialecte central, amb el
qual es constitueix l’anomenat català oriental: exactament el dialecte balear, a les Illes Balears, i
l’alguerès, un enclavament a la part nord-oest de l’illa de Sardenya (Estat italià). Finalment, al nord
de les zones del català septentrional de transició, se situaria el rossellonès, ja a l’estat francès.
Vocalisme tònic
Les vocals tòniques del català central formen un sistema triangular compost de 7 fonemes i 4 graus
d’obertura:

i (camí)

u (llum)
e tancada (gairebé)

o tancada (ós)

e oberta (mel)

o oberta (pòstum)

a (gàbia)

Vocalisme àton
És el propi del dialecte oriental. Per tant, es caracteritza per la confusió de o àtona en u, i de a i e
àtones en E (vocal neutra). El sistema triangular és el següent:

i (miolar)

u (univers)
(porter)

E (ànima)
(pare)
Per tant, el català central posseeix el vocalisme àton més simple de tots els dialectes catalans.
Consonantisme
El dialecte central és format per 24 fonemes consonàntics si comptem amb la fricativa labiodental
sonora /v/ del tarragoní i part del Penedès.
La iodització
Es tracta d’un fenomen en procés de regressió que abraça grosso modo gran part de les comarques
de la Catalunya Vella, a excepció de l’Empordà, l’Anoia, el Barcelonès i el Baix Llobregat i les altres
comarques situades al sud d’aquestes.
La iodització consisteix a convertir els grups llatins C’L, G’L, LY en /y/ (semiconsonant) o en /3i/
semivocal, fenomen que comparteix amb el balear, i que discrepa de la resta del català, que els
converteix en ll (). Exemples:
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TALIARE
OCULU
REGULA

>
>
>

tallar
ull
rella

>
>
>

ta/y/ar
u3i
re/y/a

En l’actualitat la iodització es considera, popularment, pròpia de parlants poc fins, rústecs o més
aviat una vulgaritat que cal abandonar, excepte a les Balears, on l’acceptació és general. La toponímia, tanmateix, conserva amb força vitalitat les grafies ioditzades de poblacions com Teià o Sant
Miquel del Fai.
Morfologia i lèxic
Aquests dos elements d’estudi lingüístic han esdevingut, a grans trets, els propis del català literari
modern.
Cal assenyalar alguna característica diferenciada com la neutralització de la o final de la primera
persona del present d’indicatiu en u. Fins i tot aquest fenomen es veu reforçat pel grup -ut o fins i
tot per -uk al nord del dialecte central (Alt i Baix Empordà i Gironès).
Al mateix temps apuntem el reforçaments dels pronoms febles davant dels verbs:

em penso
ens pensem

et recordo
us recordem

es creu
es creuen

Subdialectes del català central
EL BARCELONÍ
A causa del pes demogràfic que implica la localització d’aquest subdialecte a Barcelona, podem
afirmar que la seva influència en l’estandardització i difusió del català ha estat decisiva.
Tanmateix resulta evident la coexistència en la capital de Catalunya del català amb el castellà,
a part de multitud d’altres llengües parlades per la població immigrant. En aquests moments,
és difícil d’assegurar-ne la coexistència per motius sociolingüístics que ultrapassen la finalitat
d’aquest treball, però no podem oblidar que, actualment, la supervivència del barceloní està en
entredit. Ja han aparegut força opinions autoritzades que asseguren que el procés de substitució
en detriment del català no ha fet sinó començar, si tenim en compte l’existència d’un conflicte
lingüístic bastant evident.
Pel que fa al fonetisme vocàlic destaquem l’alternança entre les e tancades i obertes i entre les o
tancades i obertes:

llengua / llengua (oberta / tancada)
cos / cós (oberta / tancada)
També és característica la gran obertura que els seus parlants fan de la e neutra /E/, fenomen que,
tradicionalment, s’ha batejat com a català xava.
L’ensordiment de les fricatives palatals i africades és un altre tret típic del barceloní, cosa que fa
que paraules de significats diferents com són, per exemple, metxa i metge es confonguin en una única pronunciació favorable al primer cas. L’africació de les fricatives palatals sordes tenen al mateix
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temps molt d’èxit: (t)xocolata, (t)xarop...
En morfologia, el demostratiu aquet s’utilitza més que aquest. L’article personal antic en s’usa
només davant d’un nom propi masculí començat en consonant, mentre que en els altres casos fa ús
dels articles moderns el / la. Exemple: en Pau, l’Alfons, l’Anna, la Neus. El numeral femení dues ha
passat a dugues o a dos, que és un castellanisme.
El lèxic ha sofert més influència del castellà que no pas a altres contrades del domini del català.
Termes com tocino, bueno, algo, vale, pués, trajo, suelto, acera, etc. són ben presents en la parla de
Barcelona. I tampoc no hem de deixar de banda certs mots procedents de l’argot o del parlar caló
(llengua dels gitanos), com són pirar, dinyar-la, clapar, guipar, calé, catipèn, halar, etc.

EL XIPELLA
L’hauríem de considerar més aviat una isoglossa i no un subdialecte del català central, aquest
envà discontinu entre el català nord-occidental i el central que anomenem parlar xipella. Les
seves poblacions més representatives de nord a sud són Tuixén (Alt Urgell), les Oluges (Segarra)
i l’Espluga de Francolí i Barberà (Conca de Barberà). Les zones on se situen aquestes localitats
i pobles veïns, a dreta llei, formen part del català oriental ja que neutralitzen les a / e àtones i
les o / u àtones; tanmateix el xipella posseeix una característica única del català: converteix les
e finals en i. Exemples: calzi (calze), pari (pare), fredis (fredes), lis (les), mari: lis sopis són fredis
(mare: les sopes són fredes).
Actualment aquesta isoglossa es troba en una recessió clara, motivada pels prejudicis dels mateixos i d’altres parlants.
EL PARLAR SALAT
Aquesta isoglossa comprèn les zones costaneres que van de Blanes a Begur, però també el terme
de Cadaqués al Cap de Creus.
N’és típic l’ús de l’article es / sa / ses, derivat del llatí ipse / ipsa:
es llibre
es llibres
s’arbres
es arbres
sa porta
ses portes s
’atlota
ses atlotes
Val a dir que, així com l’ús en les zones esmentades és caduc i només viu en les generacions més
grans, a les Balears resulta d’una vitalitat ben remarcable.
La toponímia, si més no, manté l’article salat i representa una mostra de l’existència d’aquest fenomen en l’antiguitat, no solament en les zones pròpies del parlar salat sinó també en altres contrades
pròximes i llunyanes: Sant Joan Despí, Solius, Sant Just Desvern, Sant Climent Sescebes, Salou, Espui,
Sarroca de Bellera, etc.
2.1.3 El tarragoní i el parlar d’Alcover
El tarragoní constitueix una àrea dialectal de transició entre el català occidental i el català
oriental. La seva àrea d’influència no ha estat delimitada d’una manera precisa, però hom està
d’acord que, si més no, estén pel Tarragonès, l’Alt Camp, el Baix Camp i una part de la Conca
de Barberà.
El parlar d’Alcover s’inscriu, doncs, en el tarragoní; però malgrat la clara pertinença a aquest àmbit

27

28

Onomàstica d’Alcover

dialectal, cal destacar-ne diversos trets, sobretot fonètics, que el diferencien del parlar dels pobles
veïns i que permeten parlar de l’alcoverenc com un parlar amb personalitat lingüística pròpia.
Vocalisme tònic
El vocalisme tònic del tarragoní presenta set fonemes distribuïts en quatre graus d’obertura:
i

u
e

o
Ø

3
a

Explicarem tot seguit el resultat de l’evolució de les vocals llatines en el subdialecte tarragoní.
La I breu i la E llarga del llatí clàssic, que en llatí vulgar evolucionen cap a una vocal palatal semitancada [e], tenen com a resultat en tarragoní una vocal palatal semioberta [3] . Cal dir, però, que
aquest resultat, que en el català septentrional és sempre així, aquí sovint presenta excepcions que
consisteixen en la vacil·lació entre les dues articulacions, és a dir, en l’articulació d’una vocal palatal
semitancada [e] i en la palatal semioberta [3]. Alguns exemples d’aquests tipus de mots són pera,
ple i pena, en palatal semioberta, i cresta i sense, que presenten una vacil·lació entre les dues vocals.
Pel que fa a la parla d’Alcover, hem de dir que la seva solució s’apropa a la de les formes occidentals en [e], en paraules com orella, coneix, remei. Aquest és un dels fenòmens que més caracteritzen
els alcoverencs i que fàcilment observen els parlants dels altres pobles veïns.
Una altra característica pròpia de la parla d’Alcover, que la singularitza respecte dels altres parlars,
és el resultat del demostratiu aquest. És a dir, a bona part del Camp de Tarragona pronuncien aquest
determinant amb [e], mentre que a Alcover es pronuncia amb [3].
La E breu del llatí clàssic que evoluciona cap a una vocal palatal semioberta [3] en llatí vulgar i cap a una
vocal palatal semitancada [e] a tot el català oriental, en tarragoní també presenta aquest darrer resultat.
La O llarga i la U breu tòniques llatines evolucionen cap a una vocal velar semitancada [o] en tarragoní. Aquesta solució coincideix amb la vocal resultant en llatí vulgar. Cal dir, però, que a diferència
del català septentrional de transició, que sempre és així, en el tarragoní es presenta amb excepcions.
La O breu llatina i el diftong AU, que en llatí vulgar han evolucionat cap a una vocal velar semioberta
[Ø] , en tarragoní manté aquest resultat com en tota la resta del català sud-oriental.
La 3i d’origen consonàntic se sent a mots com ca3ixa.

Vocalisme àton
El vocalisme àton del tarragoní presenta tres fonemes:
i

u
E
La /a/, la /e/ i la /3/ en posició àtona neutralitzen sempre, tal com passa a tots els parlars orientals.
Dins del tarragoní trobem que en algunes localitats la /E/ final lliure es pronuncia [3], concretament
en l’àrea central del Baix Camp i a gran part de l’Alt Camp i la Conca de Barberà.
Quant a la parla d’Alcover, aquesta vocal final lliure es pronuncia [E], com les altres vocals àtones.
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La vocal medial semitancada /E/ pretònica seguida de consonant palatal o alveolar s’articula, a
diferència de la resta del català sud-oriental, com una vocal palatal tancada [i]. Un clar exemple el
trobem en el verb deixar (dixar), genoll (ginoll), dejú (diju).
Quan la vocal medial semitancada /E/ es troba en posició pretònica i va seguida de líquida bategant
no desapareix, com a la resta del català sud-oriental, sinó que s’articula. És el cas de però, taronja,
carabassa.
Els grups /kwa/ i /gwa/ finals es conserven en tarragoní a diferència de la resta del català central
on l’element làbio-velar ha desaparegut.
La vocal velar semitancada en posició inicial /o/ es realitza sovint en [Eu] en el subdialecte tarragoní, com per exemple olor (aulor) i oliva (auliva). Aquest tret l’allunya dels parlars orientals i l’acosta
als occidentals. L’origen del fenomen és l’extensió ultracorrecta a o- inicial àtona etimològica de la
monoftongació d’au- (al-) en o- (aubercoc > obercoc, aubergínia > obergínia).
La /o/, tant en posició pretònica com posttònica, neutralitza en [u]. Sembla que aquest fenomen es
va produir de manera sistemàtica a finals del segle XV o a principis del segle XVI. És comú a tot el
bloc oriental, excepte a la immensa major part de l’illa de Mallorca.

Consonantisme
El tret lingüístic més destacat i que dóna relleu a aquest subdialecte és sens dubte la pervivença
—bé que no a tota l’àrea, ni tampoc en totes les generacions— de la consonant làbio-dental sonora
/v/ oposada a la consonant bilabial sonora /b/. El manteniment de la diferència es dóna al Camp de
Tarragona, exceptuant les poblacions de Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. Al Tarragonès, la situació
és diferent de la de la resta del Camp: només a la perifèria contigua al Baix Camp (de Vila-seca a
Vilallonga) i, de manera més restringida, a la perifèria veïna a l’Alt Camp (Renau, Salomó) observem
una distinció clara b/v comuna a totes les generacions.
A l’àrea que integren Perafort, els Pallaresos i Constantí, la /v/ pot realitzar-se [v] o [b] amb una
clara tendència de les terceres generacions cap a la [b]. Finalment, des de Tarragona fins a Roda de
Berà, el fonema làbio-dental fricatiu sonor ha estat substituït pel fonema bilabial sonor. A Alcover,
la pronúncia de la consonant làbio-dental sonora pràcticament ha desaparegut i només es pot sentir
en algun parlant vell.
La iodització és un fenomen segons el qual els grups romànics C’L i G’L i el grup llatí LY tenen
com a resultat una semiconsonant palatal [j] o bé una semivocal [3i] i no pas una []. Aquest és un
tret característic de bona part del català central i del balear. El tarragoní, en aquest cas, s’acosta a
l’occidental, ja que té com a resultat [].
Les pre-palatals fricatives sorda [S] i sonora [^] respectivament en posició inicial o post-consonàntica es pronuncien africades. Aquest tret, propi del tarragoní i també del parlar d’Alcover, l’acosta
al dialecte occidental. Així, trobem paraules com [tS]afar, [d^]uan. La segregació de iod davant
d’aquestes mateixes consonants en posició intervocàlica i davant de la consonant pre-palatal fricativa sorda [S] en posició final és un altre tret comú amb el català occidental.
El fenomen de la vocalització de la /l/ en [u] semivocal seguida de consonant labial és força generalitzada en el tarragoní, i en el parlar d’Alcover també es dóna; per exemple, trobem aubergínia
per albergínia, aubercoc per albercoc.
El grup intervocàlic /3in/ palatalitza en el subdialecte tarragoní, a diferència de la resta del català
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sud-oriental, que el manté idèntic; en són exemples els mots següents: cunya per cuina, fenya
per feina.
Finalment, els grups romànics N’R i L’R s’articulen en tarragoní amb l’afegiment d’una consonant
epentètica; per exemple, les paraules moldre i divendres.

Morfologia
Morfologia nominal
En el subdialecte tarragoní, cal remarcar l’ús dels articles lo/los provinents de les formes llatines
ILLU/ILLOS. L’ús d’aquests articles conviu amb les formes reforçades el/els. Tal i com passava amb
l’oposició fonològica b/v, la utilització de les formes lo/los depèn bàsicament de l’edat de la població
que les utilitza. Així, doncs, una població autòctona amb una edat superior a 65 anys se servirà
d’aquests articles, a diferència d’una població jove, que ha deixat d’utilitzar-los.
Davant dels antropònims masculins començats amb consonant, la parla d’Alcover usa l’article
personal en, i no l’article definit, cosa que sí realitza quan comença amb vocal.
Quant als demostratius, trobem les formes sinònimes aquest i aqueix, pronunciades [Eket] i [E’ke3iS].
Pel que fa a la forma femenina, aquesta es pronuncia [E’ketE].
A Alcover, a diferència de les localitats veïnes, el demostratiu de proximitat s’articula amb [3] i
no amb [e].
En l’ús dels determinants possessius, el subdialecte tarragoní presenta les formes nostro i vostro,
pròpies també, però en menor grau del català central. De tota manera aquestes formes no són generals ni en alcoverenc ni en català central, si bé s’utilitzen més en alcoverenc. Tot i així, davant
noms de parentiu, els possessius més utilitzats són mon, ton i son. Aquí, concretament a la vila
d’Alcover, és molt habitual sentir ma germà i son cosina, on el possessiu no coincideix en gènere
amb el substantiu que precedeix.
Els plurals en -ns de paraules com hòmens i jóvens se senten força a Alcover, de la mateixa manera
que en la resta dels parlars del Camp de Tarragona.
Finalment, pel que fa als pronoms personals en funció de subjecte, la primera persona del singular
es pronuncia [yØ].
La primera i segona formes del plural es pronuncien, respectivament, naltros/nantros i valtros.
Morfologia verbal
En el subdialecte tarragoní, les formes de l’infinitiu tenir i venir coexisteixen amb les formes tindre
i vindre.
El morfema de primera persona del present d’indicatiu és -o pronunciat [u]. En el cas del present
de subjuntiu, sempre s’utilitzen les formes en -i-.
Pel que fa als verbs de la segona conjugació, els parlants d’Alcover utilitzen, predominantment,
les formes plovia, movia i bevia. Formes pròpies, també, de bona part dels parlants del Camp de
Tarragona.
Com a tret lingüístic propi del subdialecte tarragoní, trobem que la primera persona del present
d’indicatiu dels verbs anar, haver, fer i veure es pronuncien vai, hai, fai i vei. Aquest tret és compartit,
també, pels parlants d’Alcover.
Lèxic
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El lèxic constitueix l’aspecte de la llengua que aplega en un inventari sempre obert les unitats
lingüístiques més vistents per als parlants, com a transmissores del significat de les coses. D’aquí la
seva importància i, alhora, la seva vulnerabilitat; perquè parlar del lèxic d’una llengua significa fer
història dels pobles i dels seus parlants. Oferirem en aquest apartat una breu selecció dels principals
mots autòctons que perviuen en el subdialecte tarragoní, seguits de la seva explicació.
Alego. Aviat.
Anxaneta. Xiquet que corona un castell humà.
Calçot. Ceba tendra.
Embafat. Satisfet d’un mateix.
Fuada. Cremada de cigarreta.
Fumera. Xemeneia.
Guino. Avar o de poc fiar.
Moresc. Blat de moro
Romesco. Salsa de pebre vermell amb alls i julivert.
Xafarot. Xafarder.
Xotxo. Brut, porc.
Finalment, presentem, també, un breu recull de mots que utilitzen els habitants de la vila d’Alcover,
seguits de la seva explicació.
Acotxar-se. Ajupir-se.
Abaltir-se. Endormiscar-se.
Arna. Clos artificial destinat a allotjar un eixam d’abelles que permet l’aprofitament de la mel i de
la cera que elaboren.
Becada. Dormida breu.
Bres. Bressol.
Botjar. Inculte.
Canalla. Conjunt de criatures.
Catxar. Donar la mà a algú o penjar la pilota.
A coll mitó. A coll-i-bé.
Al defora. Al camp.
Eccihòmet. Persona que presenta molt mal aspecte en record de l’Ecce Homo, és a dir, Jesús
flagellat i coronat d’espines.
Ert. Dret i rígid. Esmerlit. Esprimatxat.
Llusco. Persona curta de vista.
Somicar. Gemegar com aquell qui plora.
Trumfa. Patata.
Xolla. Cabell llarg.
2.2 L’enquesta oral
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Les enquestes orals en toponímia solen ser, normalment, molt senzilles de fer. A vegades, però,
l’enquestador es pot trobar amb la dificultat de localitzar aquells informants que el puguin orientar
correctament sobre la toponímia que des d’anys enrere s’ha utilitzat en un espai geogràfic concret.
En el nostre cas, hem superat aquesta dificultat en trobar persones que des de sempre han viscut a
Alcover i que han recorregut el seu terme municipal des d’infants. Així, vam fer realitzar les enquestes directes suficients sobre recorreguts prèviament programats que cobrien tot el terme municipal.
D’altra banda, en els casos en els quals algun topònim ens resultava, en principi, un tant enigmàtic
sobre el seu origen, i a més a més no era observable en cap dels nostres recorreguts, sol·licitàvem
que se’ns fes una descripció al més completa i detallada possible.
2.3 La temàtica de l’enquesta
Com a punt de partida per a la recollida del material vam utilitzar les Normes per al recull de noms

de lloc publicada per Enric Moreu-Rey i Enric Ribas i Virgili. D’ací vam prendre aquelles dades que
consideràrem més representatives i que van constituir la nostra pròpia guia de recollida toponímica:
– Nucli de població.
– Renoms.
– Construccions i edificacions rurals: ermites i esglésies, corrals i conduccions d’aigua. Cases
rurals, masies. Murs.
– Partides grans en què es divideix el terme municipal. Camps significatius i propietats de cada
partida.
– Muntanyes, penyes, plans. Coves.
– Rius i cursos d’aigua. Barrancs i basses d’aigua.
– Nuclis de població i nom dels termes municipals propers.
Una vegada culminades les enquestes programades, preguntàvem, ja més concretament, pels
apel·latius determinats que haguessin pogut quedar en l’oblit: coves, penyes, colls, plans, entre
d’altres.
2.4 La documentació consultada
És qüestió admesa pels especialistes en onomàstica la necessitat de comptar amb documentació,
com més antiga millor, de tots els noms de persona i de lloc de l’espai geogràfic estudiat, sobretot
quan es vol determinat l’ètim del nom estudiat, ja que aquest pot variar en funció dels registres
documentals aportats. Així, Joan Coromines adverteix que “abans de pronunciar-nos sobre l’origen
d’un nom tindré, doncs, cura de llegir els documents antics de la comarca, com més antics millor,
medievals almenys i, si pot ésser, anteriors a l’any 1000, que ens donaran les formes antigues i, per
consegüent, més acostades a la forma originària, del nom que ens interessava” (Coromines 1965, p.
10). No obstant, i com afirma el mateix Coromines, “la utilització d’aquestes formes antigues s’ha de
fer, doncs, amb crítica: el toponimista ha d’aprendre a interpretar-les” (Coromines 1965, p. 11-12).
Bàsicament nosaltres hem utilitzat dos tipus de documentació: la ja publicada i la que resta encara
per publicar: documentació municipal, els manuals notarials i els capbreus. Oferim la llista dels llibres, manuals i documents utilitzats.
– Cadastre de l’any 1716. AMA.
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– Cadastre de l’any 1787. AMA.
– Cadastre de l’any 1816. AMA.
– Capbreu de 1703 (15 de maig - 26 de maig) amb signatura ALCOVER 344. AHT.
– Capbreu de 1787 (8 d’agost - 19 de desembre) amb la signatura ALCOVER 5202. AHT.
– Capbreu de 1791 (20 d’agost - 29 de novembre) amb signatura ALCOVER 5201. AHT
– Capbreu de 1791 (agost - 10 de setembre) amb signatura ALCOVER 5201. AHT.
– Capítols Matrimonials (1591-1633). AHAT.
– Cens Electoral de l’any 1887. AMA.
– Cens Electoral de l’any 1900. AMA.
– Escriptura de venda del 20 d’abril de 1784. Notari: Ramon Cortés. AHCV.
– Escriptura de venda del 23 de desembre de 1775 de vuit fulls. Notari Ramon Cortés. AHCV.
– Expedient de Lleves de l’any 1812. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1824. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1830. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1831. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1833. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1834. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1835. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1836. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1844. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1845. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1846. AMA.
– Expedient de Lleves de l’any 1847. AMA.
– Libro de Medición y Clasificación del Término de Alcover de l’any 1862. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de 1887. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1459. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1482. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1582. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1585. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1604. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1682. AMA.
– Llibre d’Amillaraments de l’any 1842. AMA.
– Llibre d’Òbits dels anys 1572-1596. AMA.
– Llibre de Padrons de l’any 1842. AMA.
– Llibres de Vàlues de l’any 1482. AMA.
– Llibres de Vàlues de l’any 1604. AMA.
– Llibres de Vàlues de l’any 1682 AMA.
– MN 1 dels anys 1228-1229. AHAT.
– MN 2 dels anys 1245-1247. AHAT.
– MN 5 dels anys 1279-1286. AHAT.
– MN 101 dels anys 1380-1382. AHAT.
– MN 103 dels anys 1393-1395. AHAT.
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– MN 12 dels anys 1409-1410). AHAT.
– MN 16 dels anys 1419-1420. AHAT.
– MN 56 dels anys 1504-1596. AHAT.
– MN 59 dels anys 1557-1558. AHAT.
– MN 334 dels anys 1661-1662. AHAT.
– MN 336 dels anys 1664-1665. AHAT.
– MN 369 de l’any 1758. AHCV.
– MN 374 dels anys 1816-1824, que conté un testament i dues cartes de venda. AHCV.
– MN 375 de l’any 1830. AHCV.
– MN 376 de l’any 1839, que conté dos inventaris de béns. AHCV.
– MN 377 de l’any 1853. AHCV.
– Padró de 1772. AMA
– Padró de l’any 1895. AMA.
– Pergamí de l’any 1150. AHT.
– Pergamí de l’any 1582. AMA
2.5 Estructura de l’anàlisi de cada nom
Presentem l’onomàstica d’Alcover endreçada alfabèticament. Cada element de la llista de noms
conté la informació següent, per aquest ordre:
1. El nom del topònim o del renom. Sempre que es pugui, els presentem encapçalats d’un article.
2. Sempre que es pugui, presentem la documentació històrica que d’aquest topònim o renom hem
pogut aplegar.
3. Oferim un comentari que ajudi a situar en l’espai i en el temps el nom en qüestió. Quan ens ha
semblat oportú, hi aportem també alguna anotació de caire filològic.
2.6 Informants
Les enquestes orals han estat possible gràcies al temps que amb molta amabilitat ens ha dedicat
la gent d’Alcover. Des d’aquestes línies volem agrair especialment l’ajut de les següents persones:
Joan Cavallé i Busquets de 50 anys, de Ca Pixafigues.
Josep Girona i Giné de 88 anys, de Ca Pep del Peu.
Andreu Barbarà i Camafort de 86 anys, del Mas de Fau.
Francesc Barberà Masdeu de 77 anys, de Ca Balenyà.
Maria Rubert Prats de 77 anys, de Ca Caçador.
Marcel Vendrell Madurell de 69 anys, de Ca Joan de la Many.

3. Relació de noms
de persona i de lloc
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3. Relació de noms de persona i de lloc
Abadia, de l’
"Pere de l’Abadia” (AMA, Padrones de 1895)
Renom topogràfic. No és vigent, però s’ha utilitzat molt, de vegades sense caràcter hereditari. Els
seus portants viuen o han viscut al carrer de l’Abadia.
Abadia, l’
És la residència del rector, encara que actualment no viu aquí. L’edifici va ser construït el 1618,
probablement per Pere Blai. Inicialment era residència privada. Actualment, els baixos estatgen la
Sala Parroquial.
Abadia, lo Carrer de l’
"Carrer de la Abadia” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1682, 85r,
pàgs. 27-34).
"Carrer de la Abadia” (AMA, Padrones de 1842, 17r).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover. És la continuació del Carrer de la Costera.

cf.

BCEA

4,

Abella
"Josephi Abella […] vile de Alcover...” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 5r).
Nom documentat ja des del segle XVII.
Abellà, lo Mas de l’
Nom amb què també es coneix el Mas de la Garriga.
Abellar, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). El seu portador es
dedicava a l’apicultura.
Abeurador, l’
Lloc on bevia el bestiar. El més conegut era el que era recolzat al Portal de na Saura.
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Adalbal
"Ego G. de Adalbal…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 19v, cf. DSNot pàg. 255).
"Ego P. Adalbal" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 21v, cf. DSNot pàg. 261).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Adroguer
"José Vidal Adroguer” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom referit a la professió del portant.
Adrover
"et P. Adrover" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Agràs
"Raimundo dagras…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 4v).
"Nos Guillemi Agras…” (AHAT, MN 56, anys 1504-1506, 1v).
Nom de persona documentat ja des dels segles XIII i XIV.
Aguilar
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Agutzil, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La seva denominació fa referència a l’ofici que
feia. Es pronuncia com agusil.
Aiguardent, l’
"Joan Punsoda (a) del Aiguardent” (AMA, Expedient de Lleves de 1833).
Probablement es refereix a la dedicació industrial dels que el portaven, tot i que no pot descartar-se
un origen humorístic o anecdòtic referit al seu consum.
Aigüeta, l’
Partida de terreny situada cap a la carretera de Reus, sota la gasolinera del Vidrier.
Aixàviga, de l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Es refereix a una persona originària del lloc
homònim del terme de Mont-ral. És un nom de l’adstrat musulmà.
Ajuntament, la Plaça de l’
Es tracta d’una de les places més emblemàtques d’Alcover on hi ha situat el seu ajuntament.
Oficialment duu el nom de la Plaça Nova.
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Alamanya
"Ego Antonius Alamaya…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 33r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Alars
"et uxor Alarz" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 16r, cf. DSNot pàg. 247).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Alball
"Ego M. Alball loci de alcoueri…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 150r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Albeio
"Bartolomeu de Albeo" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Albert
"Albert” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862 de 1862).
Renom que no és vigent entre la població actual d’Alcover.
Albiana
"Johanis Albiana…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 41v).
Albió
"… dampno Dalmatium de Albio…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Albiol
"Ego G. Albiol… ” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 14v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII i que cal relacionar amb el topònim de l’Albiol.

Albiol deriva del llatí Alveolus ‘petita conca’ (OnCatII, s.v. Albiol, 85a44ss).
Albiol, lo Barranc de l’
És el més important dels afluents del Riu de Glorieta, al qual s’ajunta vora el Mas de Mont-ravà.
Albiol, lo Camí de l’
Camí que surt del poble i que baixa cap a la Font Fresca i que després s’enfila cap a la Serra de
Veçar. L’Albiol és un terme veí del d’Alcover.
Albors
"I. Menagerra et uxor Albors" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 13v, cf. DSNot pàg. 243).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Alcover
"ab oriente in rivo de Alcoverio" (any 1158, cf. BCEA, 52, pàg. 6).
"… a parte vero circii sicut vadis in torrente de Alcover…” (any 1158, cf. BCEA, 52, pàg. 6).
"a meridium in rivulum de Archoer" (any 1160, cf. BCEA, 52, pàg. 6).
"Petrus Scolaris accepi scribania de Alchoario" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 11v, cf. BCEA 102,
pàg. 19).
"Alcoerio Rubeus de Alcoerio" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 221).
"A. de Ulugia de Alcoer…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 11r, cf. DSNot pàg. 235).
"B. Galifa de Alcover" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 20v, cf. DSNot pàg. 258).
"scribaniam de Alcoherio...” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, cf. BCEA 102, pàg. 20).
"… domum in uilla de Alchoerio…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 1v).
"… in parrochia Sancta Maria Alchoerio…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 1r).
"publici notarii in Alcoherio" (AHAT, MN 4, any 1278, 11r, cf. BCEA 102,
pàg. 36).
"… in montanea et parrochia ecclesie de alchoerio…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 4r).
"Ferrando Iohannis in ecclesia Alcoverii" (AHAT, MN 125, anys 1322-1324, cf. BCEA 102, pàg. 37).
"Ego Bonanatus d’Almenar, rector ecclesie de Alcoario…” (AHAT, MN 127, any 1327, 136r. cf.
BCEA 102, pàg. 21).
"P. de Alcouerio…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 3r).
"sen gratie reductionis facte Universitati de alcoverio" (AMA, Pergamí núm. 30, any 1532, cf. BCEA
1, pàg. 32).
"Jacobus Ripoll agricultor ville dalquoverio…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 25r).
"presentia Montserrati Olomar beneficati ecclesie de Alcouerio" (AMA, Pergamins, núm. 13, any
1582).
"Lo sindich de Alcouer…” (AMA, Defensa d’un Priveligi del segle XVI, any 1597, cf. BCEA 23,
pàg. 34).
"… tant del Riu de Francoli com del de Alcover y fonts…” (segle XVII, cf. BCEA, 52, pàg. 6).
Alcover és una població que centralitza tot el seu terme municipal. La seva situació privilegiada fa
que sigui pas obligatori en la trajectòria que uneix les capitals de Tarragona i de Lleida. Quan parlem
d’Alcover ens hem de referir a un conjunt de realitats físiques com són el terme, el riu, l’horta i fins
i tot la parròquia.
Segons Joan Coromines, l’etimologia d’aquest topònim no és clara. Potser caldria partir d’una base
aràbiga del tipus al-kubeier>Alcobeir>Alcover inobjectable fonèticament amb el significat de ‘el
lloc grandet’ (OnCat II, s.v. Alcover, 106b7-b23). Ara bé, tampoc seria un disbarat, com assegura
el mateix Coromines, partir d’una base preromana semblant a la del parònim aragonés Alcubierre.
La terminació -ierre per si sola és un indici ben positiu d’origen prerromà (OnCat II, s.v. Alcover,
106b50ss).
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Alcover, el Bosc de la Vila d’
"Bosc de la vila dalcover" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs.
9-20).
Propietat comunal alcoverenca situada a les proximitats del terme de l’Albiol (cf. BCEA 32, pàg. 16).
Alcover, lo Camí del Molí d’
Camí que arrenca del Pont de Goi i que segueix la riba dreta del riu Francolí fins a la paperera.
Alcover, lo Molí d’
Molí fariner propietat de l’ajuntament situat a la partida del Molló. A la primera meitat del s. XX
va caure en desús.
Alda
"Ego Alda de Nabineriis…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Alemany
"Alemany” (AMA, Cens electoral de 1887).
Renom que té l’origen en un cognom. És interessant destacar l’evolució d’aquest cognom, que ha
passat d’una interpretació original com Ca Alemany, a una posterior com Ca la Many. És vigent en
aquesta darrera interpretació. Vegeu Many.
Allada, l’
"Pere Pàmies als. lo allada” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 19r, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom probablement d’origen humorístic.
Allunyat
"José Ferré Roca-Lluñat”, “Mariano Roca Ferré-Alluñat” (AMA, Cens electoral de 1887).
Renom d’origen poc clar. No és vigent.
Alzina
"Bernardus Alzina…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 7r).
“Ego Bernardus Alzina […] loci de Alcouerio…” (AHAT, MN 12, anys 1409-1410, 25r).
Nom de persona documentat ja des dels segles XIV i XV.
Alzina, la Parada de l’
Terra situada vora el Riu de Glorieta i a l’esquerra del Mas de Forès.
Alzinar, l’
"Alzinars" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
"l’Alzinar" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
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Nom d’una partida de terra situada a dos tornalls del poble cap al nord, tocant per sol ixent amb
el Francolí i per ponent amb el camí de Montblanc (cf. BCEA 32, pàg. 16). Alzinar és un derivat
locatiu d’alzina.
Amics, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). També és el nom de
la Societat Recreativa, situada a una punta del Passeig de l’Estació.
Amorós, lo Carrer de l’
"Carrer de Amoros” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover entre el Carrer de la Costeta i el Carrer del Rec.
Anacleto, l’
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Andaní
"Bernardus Andani…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 3r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV. Potser cal relacionar aquest antropònim amb el
poblet Andaní agregat a Alfarràs (Noguera).
Andreu
"Nosaltres Maria Andreu viuda de Gabiel Andreu…” (AHT, Capbreu de 1791a, 1r).
"… Que lo Senyor Joan Baptista Andreu familiar de la Santa Inquisicio de Alcover…” (AHCV, MN
374b, any 1816, 1r).
Nom de persona documentat ja des dels segles XVIII i XIX. Els seus portadors són els que duen
el renom Batistó.
Àngel, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Àngel Guimerà, lo Carrer d’
Carrer situat a la part sud-oest del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer de la Unió i el Carrer
de la Verge del Remei.
Anglès
"Ego G. Angles et P. Angles…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 1r).
Nom ja documentat des del segle XIII.
Ànimes, lo Botjar de les
Tros de terra situat prop de l’anomenat Purgatori del Milà.
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Anna, de Ca l’
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX i que ha perdurat al segle XX (cf. BCEA 84,
pàgs. 14-20). Era el nom d’una popular botiga de queviures situada al Carrer de Sant Jaume.
Anna Maria, lo Molí de l’
Molí paperer més conegut com de Coll situat a la zona de la Vall de Molins.
Anolla
"Mª de Anoila" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
"… et P. de Anola…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 219).
Correspon a l’actual Anoia.
Anron, l’
"Antonius Anron…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 11r).
"Anron” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
"Blai de l’Anron” (AMA, Padró de 1895).
Hem entrat aquest renom per la grafia més comuna a la documentació, tot i que podríem fer-ho
amb la forma Enron, ja que en desconeixem el significat. Des de 1836 fins a l’actualitat, és vinculat
a la família Brunet. La casa pairal és al Carrer del Rec.
Anselm Clavé, la Muralla d’
Tros de l’antiga muralla d’Alcover. Flanquejava per la part nord l’antic nucli urbà d’Alcover.
Anton Català, lo Carrer del Pintor
Carrer situat a la part sud-oest del nucli de població d’Alcover. Anton Català era un pintor de
mitjan segle XX. Especialista en temes religiosos, destaquen els seus frescos de la Capella del
Santíssim. Al Museu Municipal té una sala dedicada a ell on s’exposen pintures damunt de tela de
temàtica religiosa,
Antonico, l’
"Juan Marsal y Pamies - Antonicu” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Antoni Isern, lo Carrer d’
Carrer situat a la part sud-oest del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer del Pintor Anton
Català i el Carrer de la Unió. Duu el nom d’un poeta modernista alcoverenc que va viure entre els
anys 1883 i 1906.
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Anyerro, l’
"Anyerro” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Alguna vegada s’ha remarcat la semblança
d’aquest renom amb el nom nyerro, derivat del senyoriu de Nyer i al·lusiu a la bandositat existent
durant els segles XVI-XVII, enfrontada a la dels cadells, i que a la nostra zona trobava equivalència
en els morells i els voltors. Tot i que actualment no hi ha cap persona d’aquest renom resident al
poble, es continua utilitzant. Els descendents viuen a Tarragona: un d’ells és Josep M. Andreu,
expresident del Nàstic.
Aplanat
"Francisco Català Magrané - Aplanat” (AMA, Cens electoral de 1887).
Renom que en les variants Aplanat o Planat deu tenir un origen humorístic, que no ha perviscut.
No és vigent.
Apotecari, la Font de l’
Font més coneguda com la Font de la Cabota. Actualment assecada.
Aragonès
"… et cum P. Aragones…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
"Aragones” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII i al segle XX.
Aranya, l’
"Aranya de Miquelo” (AMA, Cens electoral de 1887).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El nom aranya és prou fructífer en aquest camp
de l’onomàstica. A més d’Aranya, vegeu Aranyeta. Plàcid Vidal va anomenar un personatge seu
com el noi Aranyó.
Aranya, lo Mas de l’
Nom de dos masos: l’un és situat a la carretera del Remei i l’altre a la carretera de Mont-ral, a la
partida del Calvari. Tots dos masos es conserven.
Aranyeta, l’
"lo Arañeta” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom derivat d’aranya.
Arau
"Arau” (AMA, Llibre de Lleves de 1835).
Nom de casa (i de mas) que té origen en un cognom molt habitual a l’edat mitjana, Erau. Hem
mantingut la forma amb a perquè és l’única documentada com a renom, encara que no és vigent.
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Arau, lo Mas de n’
"lo Mas de n’Arau“ (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Arbolí, l’
"Arbolí” (AMA, Padró de 1895).
Renom d’origen toponímic donat l’origen del seu portador. Ha estat vigent durant el segle XX i ha
estat corrent la variant femenina Arbolina. Arbolí és un topònim que Joan Coromines relaciona amb
el gentilici aràbic al-Arbuli, nom d’un autor que va viure als últims temps del Regne de Granada
(OnCat II, s.v. Arbolí, 219a55ss).
Arbolí, lo Maset de l’
També conegut com lo Mas de la Bretxa. Situat damunt l’Ermita del Remei, a la partida del Remei.
És encara ben conservat.
Ardiaca
"Ardiaca" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Propietat de l’Ardiaca de Vila-seca. És situada fora de l’antic terme de la Plana, però limitant-hi
(cf. BCEA, 32, pàg. 16).
Argas
"P. de Argas" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. Possiblement calgui identificar-la amb Agràs,
metàtesi d’Agràs
Argiles, les
"… de la present vila en la Partida dita de las Argilas…” (AHT, Capbreu de 1787, 25r).
"… en la partida dita de las Argilas…” (AHT, Capbreu de 1787, 42r).
"… y partida las Argilas…” (AHT, Capbreu de 1791a, 6v).
"… partida de las Argilas…” (AHT, Capbreu de 1791b, 2r).
"les Argiles“ (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenada de les Argiles…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra de bona extensió i de secà. És situada entre la carretera de Montblanc
i la de Valls, al nord-est del terme municipal d’Alcover. Com a nom de partida, la documentem des
del segle XVIII.
Argiles, lo Barranc de les
També se’n diu Barranc de la Font Major. Ve del Mas de Gassol i passa per la partida de les
Argiles.
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Arnasat
"José Ollé Arnasat” (AMA, Llibre de Lleves de 1833).
Potser grafiable com a Arnesat, en desconeixem el significat. Renom que no és vigent.
Arsendis
"P. Trila, uxor Arsendis…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
"et uxor Arsendis" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 18v, cf. DSNot pàg. 253).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Artiller
"Ant. Farré-Artillé” (AMA, Padró de 1895).
Renom que pot tenir origen anecdòtic o bé referir-se realment a l’ofici o dedicació del seu primer
portant. No és vigent.
Astruc
"tibi Astruc et Vitali" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Audal, l’
Vegeu Eudald.
Aulària, l’
Vegeu Eulària.
Avagants, els
Topònim que Joan Cavallé documenta en un Llibre de Valies de 1682. L’autor explica que aquest
nom fa referència a una extensió de terra, continua o no, que no figurava en cap registre ni era
avaliada. Només s’esmentava com a límit de propietats veïnes (cf. BISO 36, pàg. 22).
Avià
"R. de Avia" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Avino
"… Bartolomeu, P. de Avino.” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Badejo, lo
"… ab terras de Joan Catala del Badejo…” (AHT, Capbreu de 1791a, 5r).
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"Juan Catalá y Puijol - Badeiju de la Plana” (AMA, Llibre de Lleves de 1837).
Els portants d’aquest renom eren una família de la Plana que regentaven l’Hostal del Badejo,
vora l’actual carretera de Montblanc. El nom de l’hostal provenia, sembla, del plat que hi era més
popular.
Badejo, lo Mas de
Nom d’una partida i d’un antic hostal situat a la carretera de Montblanc i damunt del riu Francolí.
Tenia molt bona fama pel badejo que s’hi servia. Es conserva.
Badia
Vegeu Abadia.
Baixador, lo
"mestre joan lo baixador” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 9v, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Bajoca, la
"La terra de la bajoca” (AMA, Cadastre de 1787).
Tant pot referir-se a la verdura com pot ser un qualificatiu equivalent a babau. Renom que no és
vigent.
Bajoquet, lo
"de lo Bajoquet” (AMA, Llibre de Lleves de 1847).
Variant diminutiva de l’anterior. Renom que no és vigent.
Baladrer, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Era el renom de la
família del poeta Antoni Isern.
Baladrer, lo Mas de
Mas situat a la partida de la Bomba de Xinxó, a l’oest del terme municipal d’Alcover. Es conserva.
Baladrer és un que crida molt.
Balances, lo
"Maties Girona - Balanses” (AMA, Llibre de Lleves de 1831).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Balances, lo Mas de
Nom de dos masos: l’un és situat a prop del Milà, a la partida de la Font de la Cabota; l’altre a prop
de les quatre carreteres de Valls. Tots dos masos encara estan en peu.
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Baldufó, lo
"Gabriel Garcia Roig - Baldufó” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Probablement té sentit
irònic o anecdòtic.
Baldufó, l’Hort de
Hort situat a la sortida del nucli de població d’Alcover en direcció a la carretera de Reus.
Balenyà, lo
"Ramon Masdeu - Balaña” (AMA, Llibre de Lleves de 1830).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Renom encara viu i
que manté la mateixa família que ja el duia en la primera documentació de 1830. El renom pot ser
d’origen toponímic (Balenyà és nom de diferents poblacions catalanes), però també pot ser la transferència a renom d’un cognom en perill de perdre’s.
Balenyà, lo Serret de
Situada cap a la zona d’influència de la Burquera. També és conegut com el Tossal de Balenyà.
Ballegues, lo
"Ballegues” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Ballester, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Té a veure amb el cognom actual que encara s’hi
conserva. Els seus primitius portadors es dedicaven a la fabricació de ballestes. La casa està situada
a l’antic barri jueu.
Baló, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Vegeu Beló
Baltasana
"Antonio Ferré Jové - Baltasana” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del Término de Alcover
de 1862).
D’origen onomàstic, fals derivat de Baltasar, pronunciat i entès com Baltasà. Renom que no és
vigent.
Balustres
"Francisco Mas de Balustres” (AMA, Llibre de Lleves de 1846).
Els balustres són les columnetes que serveixen per a formar baranes de balcó, escala o terrat. La
conversió en renom deu tenir origen anecdòtic o irònic.
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Banyot
"Franco Puig Banyot” (AMA, Cadastre de 1787).
Per raons comprensibles, hi ha molts renoms a partir del mot banya. Aquest n’és el representant
alcoverenc que, tanmateix, no va tenir gaire arrelament, tot i ser prou antic.
Baralló
"Baralló” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862).
Renom de poca història, probablement derivat de baralla.
Barberà, lo Camí del Mas de
Camí també conegut com de la Romiguera i que duu al Mas de Barberà, ja al terme de l’Albiol.
Barceloní
"Barceloní” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom d’origen toponímic, però molt ocasional.
Bardina, lo
"Fco. Magrané (a) grabat de Bardina” (AMA, Llibre de Lleves de 1833).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Bar Nou, del
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Barra, lo
"José Rosell Serra - Areu Barra” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20) que s’ha transferit a
molts topònims: l’hort de la Barra, carrer de l’hort de la Barra. La masculinització del renom dóna
Barro. Pot ser un renom descriptiu, irònic, anecdòtic, etc.
Barra, lo Carrer de l’Hort de la
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover entre l’Avinguda de Reus i el Carrer
de les Fonts del Glorieta.
Barra, l’Hort de la
Hort situat ja en terreny urbà. Queda el nucli central de l’hort.
Barranc Fosc, lo
Barranc partioner entre els termes d’Alcover i Mont-ral, al vessant dret del Riu de Glorieta.
L’adjectiu fosc indica en aquest cas basarda i aspror.
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Barraqueta, la
Partida de terra pròxima al terme de Vilallonga situada entre la carretera d’aquest poble i el Riu de
Glorieta. Hi havia una casa que feia d’hostal.
Barraqueta, lo Camí de la
Camí que duu a la partida de la Barraqueta. Barraqueta és un derivat diminutiu de barraca.
Barrín
"Barrin” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom ocasional, de significat desconegut.
Barrina
"Barrina” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862)
A Borgonyà aquest renom indica que la persona que el duia era llarga com l’eina. No és vigent.
Barro, lo Mas de
Nom d’una partida i d’un mas situat damunt l’indret de les Guixeres, cap al cantó del Mas de Jordi,
ja al terme de Mont-ral. Arruïnat.
Barrot
"Barrot” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Pot ser derivat de barra, però no necessàriament. Renom que no és vigent. Un barrot a Alcover era
una de les formes del pa, diferenciada de la barra.
Barrufer
"Nos Guillemus Barrufer…” (AHAT, MN 12, anys 1409-1410, 7r).
Nom de persona documentat ja des del segle XV.
Barzelai
"… debemus tibi Barzelai" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Bassa
"… debeo tibi A. Bassa…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Bassó, lo
Vegeu Bessó.
Baster, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20) i que té origen en
l’ofici. És vigent. Ex.: Joan de cal Baster, al carrer del Rec.
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Basugall, lo
"… lo Basugall" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Batà, lo
"Bata” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom encara vigent. És el substantiu batà ‘màquina per a enfeltrat teixits de llana’, potser aplicat
com a renom a algú que en tenia un o hi treballava.
Batelles, lo
"Pedro Magrané y Plana (a) Batelles” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. És adscrit a la mateixa família que fa un segle
i mig.
Batelles, lo Mas de
Antic mas enrunat situat dins el terreny urbà en direcció a la carretera de Mont-ral. Actualment
és un hort.
Batet, lo
"Batet” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom que té origen en un cognom.
Batistó, lo
"Batisto” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Derivat de Batista.
Com a renom és present en molts topònims importants: el Mas de Batistó, el Molí de Batistó i Ca
Batistó, casa situada al núm. 1 del Carrer de la Costeta, actual seu del Museu Municipal d’Alcover.
També hi havia un Hort de Batistó, avui desaparegut.
Batistó, lo Camí del Mas del
Camí de poc recorregut que surt de la carretera d’Alcover cap a Vilallonga del Camp, al sud del
terme municipal d’Alcover.
Batistó, lo Mas del
Nom de partida i d’un mas situats prop de la vila de Vilallonga. La partida travessa el Torrent de
les Bruixes fregant el Riu de Glorieta.
Batistó, lo Molinet del
És un molí fariner proper al nucli d’Alcover. S’hi pot accedir per dues vies diferents: seguint la carretera
de Vilallonga i trencant envers el camí del Pont dels Moros o seguint la carretera que es va construir per
anar de Reus a Montblanc. Així és com també es coneix el Molinet del Camí Vell de Tarragona.
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Batllet, lo
"Batllet” (AMA, Expedient de Lleves de 1824).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Diminutiu de batlle, probablement per intenció
humorística.
Bató, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Beatriu
"… et uxor Beatrix" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Beco
"Beco” (AMA, Padró de 1895).
Renom que ja no és vigent.
Begues
"Rafel Bune dit Begas” (AMA, Cadastre de 1787).
Pot tenir origen en un cognom. Renom que no és vigent.
Belianes
"Buenav. Costas - Belianes” (AMA, Expedient de Lleves de 1831).
Renom d’origen toponímic. Belianes és un poble de l’Urgell. És vigent (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Beló, lo
"Beló” (AMA; Cens Electoral de 1887).
Hipocorístic diminutiu d’Isabeló, sovint escrit Baló. Encara vigent.
Be Negre, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Benet
"Sent presents per testimonis Joseph Benet y Tomas Gatell pages tots de dita Vila de Alcover…”
(AHCV, MN 369, any 1758, 3v).
"Antonio Giné Puig - Benet Figueres” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
El renom Benet Figueres és del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20) i ja no és vigent mentre que
el cognom Benet ja el documentem al segle XVIII.
Benifet, lo
Tros de terra situat a les Tombasses. Devia ésser un antic benefici o benifet eclesiàstic.
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Benijau, lo
"… lo benijau" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomeda del Benijau…” (AHCV, MN 376b, any 1839, 2r).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX que ha derivat en l’actual de Girijau.
Berenguera
"… et uxor Berengaria" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8v, cf. DSNot pàg. 227).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Bernadet
"Bernardet” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom que no és vigent.
Bernadí
"Jph Sans d Bernadí” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom que no és vigent.
Bernat Voltor, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Bernat Voltor” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que l’actual carrer de l’Amorós tenia al Llibre d’Amillaraments de l’any 1482.
Berrugo, lo
"Barrugo” (AMA, Expedient de Lleves de 1845).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. És difícil conèixer l’origen d’aquest cognom. Escrit així, es referiria a la presència d’aquesta alteració en l’epidermis d’algun membre de la família.
Aquest renom és molt corrent tant a Catalunya, com al País Valencià i a les Illes. En canvi, terminat
en -a, es referiria a un avar. Aquest cas és menys freqüent. A Alcover, s’utilitzen les variants morfològiques Berruga i Berruguet. El portador d’aquest renom vivia al carrer de Sant Llorenç.
Besora
"Nos Johanes Besora…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 20v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Bessó, lo Mas de
Mas situat a la partida dels Quints encara conservat.
Bessó, lo
"Joan Voltor lo besso” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 5r i 52r, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
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Bessons
"Bessons” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862).
El renom al·ludeix a aquesta circumstància parental. No és vigent.
Bestiar, la Carrerada del
"… la Carrerada del Bestiar" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32,
pàgs. 9-20).
Via que seguia el bestiar, probablement coincident amb l’anomenat camí de Rojals (cf. BCEA 32,
pàg. 16).
Bielet
"Antonio Papiol y Tell - Bialet” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Hipocorístic diminutiu
de Gabriel.
Biret
"Josep Figarola(a) Biret” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom que no és vigent.
Bisbe, lo
"Joan Voltor, dit lo bisbe” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 72v, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Bisbe Barberà, lo Carrer del
És el carrer on va néixer en Ramon Barberà (1847-1924), bisbe de Ciudad Rodrigo. Va morir sent
bisbe de Palència. És situat entre la Plaça Nova i la Plaça Vella.
Blai, de
"Raymundo Figuerola de Blay” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom procedent d’un nom de fonts. No és vigent.
Blanc, lo Mas
Mas que antigament rebia el nom de Mas de la Futa. És situat a la partida de la Burquera. Conservat.
Blanco, lo
"Blanco” (AMA, Padró de 1895).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Tant podria procedir d’un cognom castellà, com
ser el resultat de la masculinització del nom de dona Blanca, entre d’altres possibilitats.
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Blanquer
"Francisco Rodón Blanqué” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom provinent de nom d’ofici. No és vigent.
Blas, lo
Renom castellà encara utilitzat per la població d’Alcover. La casa del seu propietari era situada al
Carrer Major.
Bodega, de la
Renom castellà encara utilitzat per la població d’Alcover.
Boer
"Boer” (Expedient de Lleves de 1887).
Renom variant de bover ‘qui cuida els bous’. També és un cognom, d’on podria derivar el renom.
No és vigent.
Bofarull
"Bofarull” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom provinent d’un cognom. No és vigent.
Boixa, la Font de la
Font situada a la partida de la Font Major, a prop del Mas de Gassol. Encara raja.
Bola, de la
"Juan Sugrañes (a) De la bola” (AMA, Expedient de Lleves de 1833).
Probablement es tracta d’un renom d’origen topogràfic, al·lusiu a la Font de la Bola. Renom que
no és vigent.
Bola, la Font de la
Font situada vora els Molins de Coll, al vessant dret del Riu de Glorieta. Encara hi raja aigua, que
s’utilitza per a regar la terra.
Bolet
"Bolet” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862).
Tant es pot referir a aquest producte comestible, tan preuat i buscat pels alcoverencs, com ser un
simple diminutiu de Bolo.
Bolic de Puces, lo
"Bolic de Puces” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Segurament és un renom d’origen burlesc. Un bolic és un seguit de coses embolicades. Dir d’algú
que és un bolic de puces és una manera de tractar-lo de brut o malgirbat. No és vigent.
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Bolo, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Renom molt popular durant tot el segle XX. El
Bolo va ser un dels personatges més ocorrents del poble durant la primera meitat del segle i la seva
família va regentar una taverna que era coneguda com cal Bolo. El renom tanmateix deu provenir
de la masculinització de Bola.
Bom, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Bomba, la
"… la Bomba" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. És el nom del lloc de la Bomba del Xinxó, antiga
sínia que hi raja aigua.
Bomba, lo Camí de la
"… a ponent ab lo Cami de la bomba…” (AHT, Capbreu de 1791a, 52r).
Camí que porta a la partida de la Bomba, documentada al segle XVIII.
Bonafós
"… Astruc de Bonafos" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. D’origen jueu.
Bona Gana, lo
"Mulner lo bona gana” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 66v, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Bonasies
"Ego P. de Bonasies et uxor Gaia…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 21v, cf. DSNot pàg. 261).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Bonet
"… I. Bonet debita solvantur" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Bonic
"Miguel Domingo (a) lo Bonich” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Al·lusiu a una qualitat física, probablement, però, amb caràcter maliciós o foteta. Renom que no
és vigent.
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Borau
"Ego P. de Borad" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
"Ego P. de Borrad" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Borbó, lo
Procedeix el renom d’un cognom o hi ha intencions anecdòtiques o humorístiques. No ho sabem.
Pepito de Borbó era un sanador que curava l’espatllat. Ca la Lola Borbó va ser una botiga oberta per
la seva filla a la Plaça de Cosme Vidal.
Bord
"Joseph Pallarols dit lo Bort” (AMA, Expedient de Lleves de 1812).
Renom que s’atribuïa molt sovint a qui havia nascut en aquesta circumstància. Va ser famós,
també, el bandoler dit “lo Bord de les Virtuts”. Renom que no és vigent.
Borrell
"Borrell” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom que no és vigent.
Borrassola, la
"Borrassola” (AMA, Padró de 1895).
Segurament derivat diminutiu de Borràs. És vigent, particularment en forma femenina.
Borriana
"… ortum que tenemus […] in roquis ex parte Burriane…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 19r,
cf. DSNot pàg. 255).
Nom de paratge documentat ja des del segle XIII.
Borrull
"Tòfol de Borrull” (AMA, Padró de 1895).
Prové d’un cognom. Renom que no és vigent.
Borser
"… A. Borser" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Bosc
"Bernardi Bosch […] de Alcouer…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 11r).
Nom documentat ja des del segle XVII.
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Bossa
"Antonio Molné (a) Bossa” (AMA, Libro de Medición y Término de Alcover).
Renom de possible origen anecdòtic, semblant a Bosses (Vegeu). No és vigent.
Bosser
“Antonio Barbará y Domingo - Busé” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
És un renom de tipus professional. No és vigent.
Bosser, lo Mas de
Nom d’una partida de terra situada a l’extrem sud-oest del terme municipal d’Alcover, molt a prop
de la urbanització de Mas Llorenç. Les parets dels mas es conserven, la teulada no.
Bosses, lo
Es tracta d’un renom diferent del de Bossa. És vigent.
Boter, lo
"José Antonio Tell (a) Buté” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). D’origen professional. És vigent, tot i que molts dels que duen aquest renom fa temps que no tenen aquesta vinculació
professional a la família.
Bous
"Joan Bous” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom d’origen professional, precedit de la preposició dels i equivalent a bover. Exemple: Joan
dels Bous. No és vigent.
Bover, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Bretxa, lo Carrer de la
"… dita vila de Alcover dit del Carrer de la bret[x]a…” (AHT, Capbreu de 1703, 134r).
Indret on la muralla s’esfondrà i per on les tropes de Joan II entraren a la casa de la vila d’Alcover.
És el nom d’un carrer situat a l’esquerra del Portal de Sant Miquel.
Bretxa, lo Mas de la
Mas situat damunt l’Ermita del Remei, sota el Mas de Jordi, ja al terme de Mont-ral. També és
conegut com el Maset de l’Arbolí. Encara conservat.
Brilag
"… et R. de Brilag…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Brossa
"Brossa” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Encara que pot ser un renom derivat d’un cognom, també és un renom d’origen professional, precedit de la forma de la i equivalent a brossaire. Exemple: Pep de la Brossa. No és vigent.
Bruixes, la Torre de les
"Torre de les Bruixes” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 80v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Torre que s’alçava a la sortida del carrer de la Bretxa.
Bruixes, lo Torrent de les
És un afluent del Riu de Glorieta amb el qual s’ajunta pel veïnatge del Mas de Batistó. Assenyala
el record d’uns éssers fantàstics que a l’Edat Mitjana van tenir molt de predicament (cf. BCEA 21,
pàgs. 11-14).
Bruixot, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Bruno, lo
"Fco. Puig - Bruno” (AMA, Expedient de Lleves de 1844).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Probablement aquest
renom deriva de Bru, encara que també podria ser la masculinització del renom Bruna, referit al
color de la pell.
Bruno, lo Mas del
Mas situat sota l’indret del Calvari, a la carretera de Mont-ral. És habitat.
Brusca
"Teirig de Bruscha" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
"Teirici de Bruscha" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
"Ego Johanes de Bruscha…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 2r).
"Ego P. de Bruscha…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 102v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Buldó
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Bunyes
"Ramon Roiga Buñes” (AMA, Expedient de Lleves de 1833).
És un renom de probable origen anecdòtic i de voluntat sarcàstica. Bunya és una forma dialectal
de dir buina, que és una manera de designar l’excrement de bou. No és vigent. (cf. BCEA 30, pàgs.
18-20).
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Burgar, lo
"… in parte vocata la quadra de la granja in partida dita lo burgar…” (AHAT, MN 336, anys 16641665, 126r).

Burgar és metàtesi de brugar ‘camp de bruc’.
Burguet, lo
"Johanes Caballer loci de burgueto…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 134r).
Antic terme annexionat a Alcover l’any 1835. era format per un conjunt de masos. Dins d’aquesta
partida hi ha tres masos, un d’ells molt antic. És situat al llevant de la partida de la Burquera. Burguet
és un derivat diminutiu de burg ‘raval, carrer forà’.
Burguet, lo Camí del
Camí que porta a la partida del Burguet.
Burguet, la Riera del
Afluent del Riu de Glorieta al qual s’uneix vora el Rourell. Travessa les terres de la partida del
Burguet.
Burquera, la
Partida de terra situada sota la de la Romiguera, al sud-oest del terme municipal d’Alcover.
Burquera, lo Camí de la
Camí que porta a la partida de la Burquera.
Burros, dels
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Burrugo, lo
Vegeu Berrugo.
Butxacons, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Cabana, la
"… la cabana" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra de poca extensió, situada entre les partides de les Argiles, el Fangar i
el Serradalt. S’hi troba la urbanització de la Cabana.
Cabeça
"Jph Mulné dit Cabesa” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom no vigent. El seu origen pot tenir caràcter anecdòtic.
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Cabot, lo Mas d’en
"… mas d·en Dandi e ab el mas d·en Cabot" (AMA, Llibre de Vàlues, any 1482, 28r).
Mas totalment arruïnat i del qual ja no queda record.
Cabota, lo Camí de la Font de la
Camí que arrenca de la carretera del Milà i fa cap a la carretera de Tarragona i Picamoixons.
Cabota, la Font de la
"… lo cami que va a la font de na Cabota" (AMA, Llibre de Vàlues, any 1682, 210r).
La Font de la Cabota denomina tant una mina com una partida de terra situada al curs inferior del
barranc de la Font Major.
Cabrer
"Ego Johanes Cabrer…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 9v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Cabrer, lo Carrer d’en
"… dins la present vila de Alcover, en lo carrer dit den Cabrer…” (AHT, Capbreu de 1791a, 12r).
Carrer documentat a finals del segle XVIII.
Cabrera
"Anton Pamies de Cabrera” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).

Cabrera és un llogaret del terme de Mont-ral. Renom que no és vigent.
Cabrera, lo Camí de
"… in termino Alcoharii […] in via de Cabraria…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 11r, cf. DSNot
pàg. 235).
Camí que devia dur al Coll de Cabrera.
Cabrera, lo Coll de
Coll que separa el terme d’Alcover dels de Mont-ral i l’Albiol. Separa les aigües que baixen cap al
Barranc de la Font Major de les que van cap al Brugent. És a uns 500 metres de la Coma de Gràcia.
Cabres, de les
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu propietari tenia cabres.
Cacanero
"José Segú Barenys - Cacanero” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Segurament és un renom d’origen anecdòtic i humorístic. No és vigent.
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Caçador, Ca
"Ejo Johannes de Cassador…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 2r).
"Magi Feliph de Cassador…” (AHT, Capbreu de 1787, 32v).
"… Que Dona Maria de Cassador viuda deixada de Dn Joseph de Cassador…” (AHCV, MN 376b,
any 1839, 1r).

Caçador és un renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La casa és situada a la Plaça Nova.
Caçador, lo Mas de
Mas situat a la partida de la Serra i vora el Pont de Goi, sota la carretera que va de Tarragona a
Picamoixons. És de grans dimensions. Es conserva.
Caçadora
"Madona Serra als. casadora…” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 41v, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Cadirer
"Cadirer” (AMA, Padró de 1895).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Té el seu origen en l’ofici. No és vigent.
Cagafred, lo
"José Ribés, cagafret” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom d’origen clarament anecdòtic i humorístic. És vigent.
Cagarado, lo
Renom que té a veure amb l’anècdota d’un home que va simular que era mort. Dins el taüt hi
havia una cagarada.
Cagon, lo
"Antonio Sans (a) Cagon” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu primer portador vivia al Carrer del Bisbe
Barberà.
Calbó
"Jh Agras Calvó” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom procedent d’un cognom. No és vigent.
Calbo, lo
"Casa del Calbo” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Renom d’origen descriptiu. És vigent. Adopta indistintament les formes masculina, lo Calbo, i
femenina, la Calba. Els seus primers propietaris vivien al Raval del Carme.
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Calçoner
"Joan Bone dit Calsoner” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom provinent de nom d’ofici. No és vigent.
Calderer, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). El seu primer portador
vivia al capdavall del Carrer de la Costeta.
Caldero
"Josep Puig Caldero” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
És fàcil que aquest renom sigui resultat de la masculinització del renom Caldera. També podria ser
una mala lectura per Calderó. No és vigent.
Caldero, lo Mas de
Mas petit situat damunt de les Guixeres. La carretera de Mont-ral passa per la vora. Conservat.
Calvari, lo
"… lo Calvari" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
És un turó situat al nord del terme municipal d’Alcover. Hi ha una capella petita i senzilla amb un
arc de pedra i amb tres creus. És una construcció dels frares franciscans.
Calvari, la Pedrera del
Pedrera situada sota la Muntanya del Calvari.
Cama, de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Té a veure amb un atribut físic del seu portador.
Camadall
"Juan March y Bové - Camadall” (AMA, Expedient de Lleves de 1845).
Renom que no és vigent.
Camagròs
"Jph Climent dit Camagros” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1787).
Renom descriptiu, probablement amb to humorístic. No és vigent.
Cama Grossa, de la
"… voltor dit de la cama grossa…” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 9r, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Camalluent, lo
"Pedro Magrané Guasch - Camalluent” (AMA, Cadastre de 1787).
Segurament és descriptiu o humorístic. Un camalluent és un pagès que porta calçons curts. És vigent.
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Camarera
"Ego Gª Camarera" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Camota
"Juan Virgili Punsoda - Camota” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom humorístic. No és vigent.
Campaner, lo
"Anton Voltó el campané” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom d’ofici. No és vigent.
Camps, lo Barranc de
Barranc que corre en direcció al terme municipal de la Selva del Camp, a l’oest del terme municipal
d’Alcover.
Cana
"Josep Clavé y Domingo - Cana” (AMA, Expedient de Lleves de 1845).
Probablement es refereix a la mesura de longitud, encara que desconeixem el motiu pel qual va
esdevenir renom. Renom vigent, tot i que en la forma masculinitzada Cano: cal Cano.
Canadelló
"José Molné Canela - Canadelló” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom. Un canadelló és una canadella o una ampolla petita. Renom que no és vigent.
Canal, de la
"Ramon de la Canal” (AMA; Padró de 1895),
Probablement és una reducció de Cantó de la Canal.
Canastra
"Rafel Torrell dit Canastra” (AMA, Cadastre de 1787).
Canastra és una forma equivalent a canasta, és a dir, cistella. El renom deu tenir caràcter anecdòtic.
No és vigent.
Candelera, la
"… pons vulgarment dita la candelera” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 82r, cf. BCEA 30,
pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Càndia
"José Roig candia” (AMA, Expedient de Lleves de 1831).
Renom que no és vigent.
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Canet, lo
"Anton Rubert Canet” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Pot ser derivat del cognom Canet. Renom vigent. La casa primitiva del seu primer portador era
vora l’església.
Cano, Cal
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Cal Cano és un mas que és situat a sobre de les
Masies Catalanes. El seu primer propietari tenia una carnisseria.
Canonge
"Canonge” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom de professió, encara que pot tenir origen humorístic. No és vigent.
Canterer, lo
"… en Pocarell lo cantarer…” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 40r, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI. Encara és vigent.
Càntirs, la Baixada de l’Hort dels
Així es coneix la baixada que fa la carretera de Montblanc en sortir del nucli de població
d’Alcover.
Càntirs, l’Hort dels
Hort que trobem en sortir per la carretera de Montblanc i que actualment està dins el nucli
urbà.
Cantó, del
"Na Garriga del cantó" (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 69v, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom que encara ha perdurat fins als nostres dies.
Cantonada, la
"… la Cantonada" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Canya, la Font de la
Font situada al Mas de Gassol. Encara hi raja aigua.
Canyol
"… a la partida del Canyol…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Partida de regadiu de l’Horta d’Alcover.
Capafonts
Nom d’una partida de terreny situada a la sortida nord del nucli de població d’Alcover.
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Capafonts, la Carretera d’Alcover a
Carretera que surt d’Alcover i recorre tota la part nord-oest del terme municipal d’Alcover passant
per la partida de les Guixeres.
Caparrito
"José Rosich Roig - Caparritu” (AMA, Cens Electoral de 1900).
És un renom d’origen probablement descriptiu i humorístic. Amb el motiu caparrito es voldria
indicar que qui el duu té el cap petit. No és vigent.
Caparrot, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Capçó, lo
"Buenaventura Bosch (a) lo Capso” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom d’origen humorístic. Capçó es refereix al fet de tenir el cap petit, però també pot ser pres
en sentit figurat, com a persona de poca intel·ligència. No és vigent.
Cap de Ferre
"[Ego] A. Cap de Ferre…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Capella, la
Antiga capella situada a les immediacions del Portal de na Saura.
Capella, la Casa de la
"Casa de la Capella” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1682, 54v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
És la casa situada davant del Portal de na Saura. De la capella encara queden traces, com la silueta.
Capellans, los Molins dels
Antics molins situats vora el Mas de Forès. Estan en bon estat de conservació.
Capelleta, la Muntanya de la
Nom amb què també es coneix la Muntanya del Calvari.
Capità
"José Roig Altés- Capita” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom que tant pot al·ludir al grau militar, com pot ser pres en sentit humorístic. No és vigent.
Cap Negre, lo
"Josep Querol (a) lo Cap Negre” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom d’origen desconegut. No és vigent.
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Caponet, lo
“lo Caponet” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Diminutiu de capó. Renom que no és vigent.
Caputxí, lo
"Caputxí” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862).
Renom d’origen professional o satíric. No és vigent.
Carabasses, lo
"José Ivernau Garriga - Carabasas” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Probablement, aquest renom té origen anecdòtic. També pot ser descriptiu d’alguna part del cos.
No és vigent.
Carabassó, lo
"Carbassó” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Probablement, aquest renom té origen anecdòtic. També pot ser descriptiu d’alguna part del cos.
No és vigent.
Caragol, lo
"Salvador Claramun (a) Caragol” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Són freqüents els renoms que fan metàfora entre alguna característica de la persona i un animal.
No és vigent. Existeix l’anècdota que explica que Cargol va ser un casteller alcoverenc de finals del
segle XVIII.
Carbonell
"Carbonell de Monteregali" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 12r, cf. DSNot pàg. 239).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Carboner, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Carlista, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). La casa del seu
primer portador era situada a la confluència del Carrer del Rec amb els carrers de l’Amorós i
d’en Perxes.
Carlons
"José Plana y Barberá - Carlons” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
Derivat del nom de fonts Carles, amb caràcter diminitiu o afectiu. És vigent.
Carlos, lo Mas d’en
És un mas, més conegut amb el nom de Mas del Puçó, situat a la partida dels Segalers. Es conserva.
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Carme, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Carme, la Placeta del
És el nom que tradicionalment es dóna a la placeta que hi ha a la confluència entre els carrers de
Sant Llorenç (tradicionalment, dels Morts), de Santa Marina i del Forn Xic.
Carme, lo Raval del
Lloc que pertanyia a l’antiga muralla d’Alcover. És un raval que va de l’església fins al Portal de
na Saura.
Carn, de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Carnisser, lo
"lo de Carnicer” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
Renom procedent d’un ofici. No és vigent.
Carrascla
"Carrascla” (AMA, Padró de 1895).

Carrascla o carrasca és un dels noms que rep l’alzina. Qui portava aquest renom, tant podia ser per
algun detall anecdòtic, com pel fet que es dedicava a recollir-ne. Renom que no és vigent.
Carrasco, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Carrassó
"José Roig y Blas - Carrassó” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
Un carràs és un gotim de raïm o, també d’alguns altres fruits, com ara avellanes. Carrassó serà,
doncs, un derivat d’aquest substantiu amb caràcter diminutiu. La transformació d’aquest mot en
renom pot ser d’origen anecdòtic. És vigent, especialment en la forma femenina Carrassona. La
primitiva casa del seu portador era al Carrer Major.
Carrer
"José Puig y Travé - Carré” (AMA, Expedient de Lleves de 1846).
Renom procedent d’un cognom. No és vigent.
Carrer Major, lo
"Bernat Plana Pages de la present vila, dins del Carrer Major…” (AHT, Capbreu de 1787, 8v).
"… situada dins la present vila de Alcover y Carrer Major…” (AHCV, MN 374b, any 1816, 1r).
Antigament, era el camí que anava de Montblanc a Reus. El nucli d’Alcover va néixer al seu
voltant.
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Carreter, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Carretera Nova, la
Així és com es coneix l’actual carretera de Valls.
Cartanyà
"Pablo Isern -Cartaña” (AMA, Expedient de Lleves de 1834).
Renom procedent d’un cognom. No és vigent.
Carter, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Casa Gran
"Juan Banú - Casa Gran” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom d’origen topogràfic. No és vigent.
Cases Noves, les
Conjunt residencial situat a prop de l’estació de ferrocarril.
Caset, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). La primitiva casa del
seu primer portador era a l’actual Avinguda del Remei.
Caseta
"Rafael Roig caseta” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom procedent d’un corònim, que podria ser fins i tot un topònim. No és vigent.
Casilla dels Peons, lo Tomb de la
És un tomb que fa la carretera de Valls poc abans de sortir del terme d’Alcover.
Casino
"Cassino” (AMA, Expedient de Lleves de 1900).
Renom molt habitual en moltes poblacions, que solia designar qui vivia al Casino o el regentava.
El d’Alcover era situat a Ca Cosme. No és vigent.
Casolí
"Casolí” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom que no és vigent (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Castellers, lo Camp dels
"… affrontat in campo <sic> dels castellers…” (AHAT, MN 56, anys 1504-1506, 50r).
Nom de lloc del qual s’ha perdut la memòria.
Castelló
"Ego Bernardus Castello loci de Alcouerio...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 28r).
Nom de persona documentat ja des del segle XV.
Castro
"... A. de Castro" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 223).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Català
"Ego Johanes Catala…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 5v).
Catalana
"P. Mazo et uxor Catalana…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Catalunya, l’Avinguda de
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover.
Catèria, la
"Quitèria” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom originat en el de Quitèria.
Catèrio, lo Mas de
Mas situat a la partida de Sant Roc, sota la carretera de Montblanc i on comença el Camí del Pont
de Goi. Antigament se’n deia l’Hostal de la Mica. Conservat.
Catroc, la Roca del
Roca situada damunt del Mas de Ferrer. En pujar-hi a sobre, és possible de fer-la moure. Situada
davant una cova, Cosme Vidal diu que probablement es tracta d’un monument troglodític (cf. BCEA
21, pàgs. 11-14).
Catxap
"Raymundo Girona (a) Cachap” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Un catxap és un conill jove, per la qual cosa aquest renom cal relacionar-lo amb tots aquells que
deriven de noms d’animals, com ara Llebre, Conilles, Ganso, Pollí, Aranya, etc. Renom que no és
vigent.
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Cavaller
"Johanes Caballer loci de burgueto…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 134r).
"Johanes Cavaller…” (AHAT, MN 334, anys 1661-1662, 336v).
Cecília, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Cego, lo
"Pablo Canela (a) del cego de Fores” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom habitualment unipersonal amb què es designava una persona privada de vista, normalment
acompanyat aquest mot del renom familiar. No és vigent.
Cellers
"Johanis Cellers et Matia eius vicinus de Alcoverio…” (AHAT, MN 12, anys 1409-1410, 8r).
"Petrus Cellers et Maria […] loci de Alcouerio...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 1r).
Nom de persona documentat ja des del segle XV.
Cena
"Joan Llauore de Cena” (AMA, Cadastre de 1787).
Es pot referir al mot cena, sinònim de sopar, usat sobretot en relació al darrer sopar de Jesucrist o
a la seva representació. Renom que no és vigent.
Cendra, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Cendrós
"… en poder de D. Antoni Jover y Cendros Notari Publich de dita vila…” (AHCV, MN 376a, any
1839, 1r).
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Com a cognom
funciona actualment, sovint amb la grafia Sendrón.
Cesari, lo
"Sebastià de Cessari” (AMA, Padró de 1895).
Renom molt popular, procedent d’un cognom, escrit habitualment Cesari. És vigent.
Cesari, lo Mas de
Mas conservat. És situat a la partida de Sant Roc i tocant a la sèquia de la Font Major.
Cesc, lo
Renom hipocorístic de Francesc, encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs.
18-20).
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Cigró, lo
"Cigro” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Pertany a la sèrie de
renoms que tenen l’origen en alguna fruita, verdura o productes agrícoles, com ara Bajoca, Patacó,

Carabassó, etc. És vigent. També ha adoptat la forma Ciuró.
Cinteta, l’Hort de la
Nom actual de l’Hort de la Riera. Situat ja en terreny urbà, del primitiu hort ja no queda res.
Cinteta, lo Carrer de l’Hort de
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover on va a parar el Carrer de l’Hort
del Forner.
Cirer, lo
Pertany al grup de renoms que s’originen en el nom d’un arbre (cirer és equivalent a cirerer), tals
com Garrofer. No és vigent.
Cirer, lo Mas de
Nom d’una partida de terra, de reduïdes dimensions, situada al sud-oest del terme municipal
d’Alcover. El mas és situat a la partida de la Burquera. Conservat. Cirer és la forma dialectal
de cirerer.
Cirurgià, del
"José Sedó fadrí del cirurgià” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom d’origen professional. No és vigent.
Cisó, de la
"Lo chic de la Sisó” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del Término de Alcover).
Escrit així, seria un renom hipocorístic diminutiu de Narcisa. Però també pot ser, escrit tal com diu
la documentació, Sisó, referit a una moneda de poc valor. Renom que no és vigent.
Cisquet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Cisteller, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La casa del seu primer portador era situada al
Carrer Nou.
Cistells, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Claret
"Antonio Molné (a) Claret” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom probablement procedent d’un cognom. No és vigent.
Claus
"Mozo de Claus” (AMA, Expedient de Lleves de 1824).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Prové d’un cognom. És vigent.
Claver
"Claver” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).Renom procedent d’un cognom. No és vigent.
Claver, lo Mas de
Mas situat al final de l’horta d’Alcover, sota la via del tren i en un indret anomenat dels Clots de
Girona. Conservat.
Closa, la
"… la Closa" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. Closa és un substantiu amb el significat
de ‘tancat’.
Clot, lo
"… lo clot" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
"lo clot" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Clots, los
"… los clots" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Coca, la
"Anton Agràs (a) la Coca” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Probablement, aquest renom té un origen anecdòtic. No és vigent.
Cocaensuc, la
Partida de terreny situada al sud-est del terme municipal d’Alcover. Es diu així perquè els pagesos
hi menjaven coca amb suc.
Codolar, lo
"… en la partida anomenada del codola…” (AHT, Capbreu de 1791a, 47r).
"lo Codolar" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Tros de terra situada vora les partides del Fangar i del Serradalt. També és conegut com el Codolar
de Cesari.
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Coetera, la
Renom referit a l’ofici de la seva portadora.
Coets, dels
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu propietari tenia una fàbrica de
petards.
Coets, los
Indret situat cap a la partida de les Guixeres, on fabricaven coets.
Cogoll, lo
"B. Galifa de Cogol…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 217).
"Guillelmus [Poncii] de Cogol et uxor…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
"… ad cugullum…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 44v).
"Ego Johanis Cogoll…“ (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 43r).
"… al terme del cogoll…” (AHT, Escriptura de 1784, 2v).
És el punt alt d’un aturonament tocant al terme de Vilallonga, al sud del terme municipal d’Alcover.

Cogoll és la forma masculina de cogulla, que també s’usa com a vestit de penitents i que acostuma
a tenir forma cònica (cf. BCEA 21, pàgs. 11-14).
Cogoll, lo Camí del
"… lo Camí de Cogoll" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un camí situats al sud del terme municipal d’Alcover.
Cogollet, lo
Partida de terra situada entre les del Cogoll i el Burguet, al sud del terme municipal d’Alcover.
Cogoll Roig, lo
"… al termino del Cogoll Roig…” (AHT, Escriptura de 1775, 2v).
"partida del Cogoll Roig" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 34).
Partida de terra que apareix citada en un cadastre del segle XVIII. Sembla que antigament tenia
certa independència administrativa, donada la documentació de 1775.
Coix, lo
"Coix” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862).
Renom referit a un defecte físic. És vigent.
Coixa, de la
"Joan Rull de la Coixa de Toldrà” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Coixo, lo
"Pere Plana dit lo coixo” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 40v, cf. BCEA 30, pàg. 25).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Coll, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Probablement aquest renom té a veure amb els
Molins de Coll.
Coll, los Molins de
Antics molins fariners situats més amunt del Molí Nou. Dos d’aquests molins eren també coneguts
com de l’Anna Maria.
Coloma, de la
"José Agràs (a) de la Coloma” (AMA, Expedient de Lleves de 1883).
Renom que el més probable és que es refereixi al nom de dona.
Colomí, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La denominació respon al fet que el portador és
oriünd de Santa Coloma. El primer de la nissaga que va dur aquest renom a Alcover va ser Pere
Solé Huguet, un dels fundadors del Sindicat Agrícola, procedent d’aquesta població de la Conca de
Barberà. El Bar Colomí deu el seu nom a aquesta procedència. És vigent.
Columbrí, lo
"Salvador Altés - Columbrí” (AMA, Expedient de Lleves de 1847). Vigent.
Coma, la
"… en la partida dita la Coma dins la Quadra del Dissapte…” (AHT, Capbreu de 1787, 41v).
"… en lo dit terme y partida de las Comas…” (AHT, Capbreu de 1791a, 18v).
"… en la partida dita de la Coma o Cami del Mila…” (AHT, Capbreu de 1791a, 25r).
"la Coma" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra situada dins la gran extensió de la Quadra del Dissabte.
Comellis
"P. Comellis […] de Alcouerio…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 3r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Comes, les
"… les comes" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Comes, lo Camí de les
"… ab el Cami de las Comas" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 33).
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Company
"Pere Farré - Compañ” (AMA, Expedient de Lleves de 1844).
Renom procedent de cognom. No és vigent.
Compàs, lo
"… lo Compas" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Peça de terra situada a tres tornalls del poble, tocant per sol ixent amb el Camí de Montblanc i per
ponent amb la Sèquia Major (cf. BCEA 32, pàgs. 16-17).
Comtes de Prades, lo Carrer dels
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover. Surt de la Carretera de Mont-ral.
Conilles, lo
"Conilles” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1887).
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). És un dels renoms
d’origen animal. És vigent.
Conills, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Convent, lo
Edifici religiós que era dels franciscans i que va ser afectat per la desamortització de Mendizábal.
A poca distància del poble, se situa sota la carretera de Mont-ral. Actualment és quasi tot a terra,
Va ser edificat l’any 1582.
Corb, la Roca del
Roca de gran alçada situada a les proximitats del Mas de Forès. Separa els termes d’Alcover i de
Mont-ral.
Corbella, lo Mas de
Mas situat al costat del Mas de Mont-ravà. És relativament modern.
Corbera
"Testes [ ] P. Grimat, p. Corbera" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 210).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Corbins
"R. de Corbins" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.

75

76

Onomàstica d’Alcover

Cor de Ceba, lo
"Item rebrà com a dot la casa dita del cor de seba” (AHAT, Capítols Matrimonials de 1591-1633).
Segons sembla, aquest renom prové de la interpretació popular donada a un dels elements, un cor,
que figura a l’escut familiar, esculpit a la llinda de la casa, situada al Carrer de Sant Ramon, número
1. La casa va pertànyer durant els segles XVII i XVIII a la família Vergonyós. És vigent.
Corder, lo
"Corder” (AMA, Padró de 1895).
Renom procedent del nom d’ofici.
Corneli
"Bonav. Isern (a) Corneli” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Procedent del nom de fonts. No és vigent.
Corral, lo
"… lo Corral" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Correu, del
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Cortada
"… filius Raimundus Cortada" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8r, cf. DSNot pàg. 225).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Cortana
"Jph Barbara de fau, Gendra de la Cortana” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom procedent del nom que rebien unes determinades febres: febre quartana. Actualment, el
renom es conserva en la seva forma masculinitzada Cortano.
Cortaner, lo
"Pablo Isern (a) Curtané” (AMA, Expedient de Lleves de 1833).
Renom amb què s’indicava el malalt de febre quartana. No és vigent.
Cortiella
"… pro quibus Berengarius de Curtiela" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 223).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Cortó, lo
"… lo Corto" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Peça el nom de la qual cal relacionar amb quartó, que pot referir-se a la seva superfície o bé al fet
de ser una part d’una extensió més gran (cf. BCEA 32, pàg. 17).
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Cosme, Ca
És vigent com a nom que designa la Casa de Cultura, Ca Cosme. És d’estil renaixentista i fou
obra del mestre Pere Blai. La seva construcció data de 1618. També funciona com a renom encara.
Cosmet
"Cosmet” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom procedent de Cosme. No és vigent.
Cosme Vidal, la Plaça d’en
Plaça situada al sud-oest del nucli vell de població d’Alcover, al costat del Portal de na Saura. Duu
el nom d’un escriptor important d’Alcover que va viure entre els anys 1869 i 1918.
Cossis, lo Camí dels
Camí que parteix de la Font de l’Irla, al Barranc de l’Albiol.
Costa, de la
"Joan Reverter perayre dit de la Costa…”
(AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 76r, cf. BCEA 30, pàg. 26).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Costa, la
"… ala partida de la Costa de Segona Calitat" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 33).
"… en la mateixa vila y la partida anomenat de la Costeta…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3r).
Terreny de poca extensió situat vora la carretera de Reus, al sud-oest del terme municipal d’Alcover.
Costeta, lo Carrer de la
"Carrer de la Costeta” (AMA, Padrones de 1842, 128r).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover entre el Carrer de l’Abadia i la Plaça d’en Cosme Vidal.
Cotxero, lo
"José Pujol cuchero” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom procedent de nom d’ofici. No és vigent.
Coves, les
"… les Coves" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Creu, la
Petit terreny situat a l’esquerra de la carretera d’Alcover a Valls, a l’est del terme municipal
d’Alcover.
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Creu, lo Torrent de la
"… lo Torrent de la Creu" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Crister, lo
"Jph Espanyol dit christé” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom amb què es designava qui portava habitualment el Sant Crist a les processons. No és vigent.
Cristinet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Cristòfol
"Pau Molne de Christofol” (AMA, Cadastre 1787).
Renom que no és vigent.
Crossa
"Antonio Miró Brunet - Crosa” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom que deu fer referència al fet de portar crossa o a algun altre detall anecdòtic. No és vigent.
Cubanos, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Cuca, la
"Rafel de la Cuca” (AMA, Padró de 1895).
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). El renom es masculinitza en la forma Cuco. És vigent.
Cuca, la Font de la
Font situada al camí del Remei. Encara raja.
Cuca, lo Mas de la
Nom d’una partida de terreny i d’un mas de gran renom entre la població d’Alcover. És al Camí
del Remei. Es conserva, però reformat. Encara hi queda un bocí del mas vell.
Cuerno, lo
"Geronim Rosich lo Cuerno” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Renom que, en aquesta forma castellanitzada, deu tenir un origen anecdòtic. No és vigent.
Cullerer, lo
"Fco. Clols Cullaré” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom que té origen en la professió del seu portant. No és vigent.
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Culleretes, lo
Renom que té origen en un fet anecdòtic: el seu propietari prenia les culleretes del Cercle d’Amics.
És vigent, encara que ja cap membre de la família no visqui al poble.
Cutro, lo
"Gabriel Olesa dit lo cutro…” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 39v, cf. BCEA 30, pàg. 26).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Dalmàcio, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu primer propietari tenia la casa al Carrer
de la Costeta.
Damià
"Esteve Molné (a) Damià” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Renom procedent d’un nom de fonts. No és vigent.
Damo, lo
Renom fruit de la masculinització de Dama, renom que al seu torn devia tenir motiu anecdòtic.
És vigent.
Daví
"… tibi filio meo Davi" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 7r, cf. DSNot pàg. 224).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Degotall, lo
"… lo Degotall" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra que limita amb la del Camí de Tarragona. És coneguda a la població
d’Alcover pel jaciment ibèric que s’hi va trobar (cf. BCEA 41, pàg. 8). Degotall és un derivat de gota
amb el significat ‘lloc on l’aigua cau gota a gota’.
Degotall, les Fonts del
Fonts situades a la partida a la qual donen el nom. Hi raja aigua, però poca.
Delícies, la Font de les
Font més coneguda amb el nom de Font del Mas de Mont-ravà. És situada a la partida del Masroig.
Encara raja.
Destrals, de les
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Destrals, lo Mas de les
Mas situat en terreny urbà.
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Deu, la
Renom d’origen desconegut i que no és vigent.
Diable, lo Camí del
Camí situat a l’est del terme municipal d’Alcover i que va a parar al terme de Valls.
Dibau
"Josep Llavoré - Dibau” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Renom procedent d’un cognom. No és vigent.
Didanes, lo
"Gabriel Rovellat Didanes” (AMA, Expedient de Lleves de 1833).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Diego
"Juan Macip Diego” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom procedent d’un nom de fonts. No és vigent.
Dies
"… et uxor Dies" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Dijous, lo
"… en lo terme de la present vila y partida del dijous…” (AHT, Capbreu de 1791a, 9r).
"… de la present vila y partida del Dijous…” (AHT, Capbreu de 1791a, 27r).
"lo dijous" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… al terme de la propia vila y partida Quadra del Dijous aigua de baix…”
(AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra a la zona coneguda com l’Horta d’Alcover.
Dijous, lo Camí Vell del
"… ab lo Cami Vell del Dijous…” (AHT, Capbreu de 1791a, 17r).
Camí documentat al segle XVIII.
Dimas
"Gabriel Rovellat Dimas” (AMA, Expedient de Lleves de 1834).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.

Onomàstica d’Alcover

Dimecres, lo
"… de la present vila y partida dita del dimecres…” (AHT, Capbreu de 1791a, 41r).
"lo dimecres" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… situat al terme de dita Vila y partida Quadra del dimecres…”
(AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra situada a l’Horta d’Alcover.
Dimoni m’ha Temptat, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Dina
"Dina de Panxó” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom que probablement es refereix al nom de dona. No és vigent.
Dissabte, lo
"… en la partida dita lo carrer estret Quadra del Disapte…” (AHT, Capbreu de 1787, 1v).
"… y en la partida dita Quadra del Dissapte…” (AHT, Capbreu de 1787, 2v).
"… y partida dita la Quadra del Dissapte…” (AHT, Capbreu de 1787, 4r).
"… aquella Pessa de terra dita la Quadra del Dissapte anomenada lo Sacsal…”
(AHT, Capbreu de 1787, 8r).
"lo Dissabte" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenada del Disapte…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra de regadiu que toca al nucli urbà, dins del qual es coneix com l’Horta
d’Alcover. Està ja documentada des del segle XVIII.
Diumenge, lo
"… a la Quadra del Diumege…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra de regadiu.
Docte, lo
"Joan Catala Docte” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom d’origen anecdòtic. No és vigent.
Dolça
"P. de Fanena et uxor Dulcia…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
"Ant. Jové (a) Dolsa” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom que té l’origen en un nom de dona. S’ha transmès en forma masculinitzada. Ha donat nom
a l’Hort del Dolço, és a dir, l’Hort de Sant Antoni.
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Domènec
"Hieronimus Domenech […] vicarius ecclesie parrochialis Villem de Alcover…”
(AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 24r).
Dominga, la
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Domingo
"Encarregament fet y firmat per Cosme Domingo Paiges de Alcover…” (AHCV, MN 369, any 1758,
1r).
"Domingo” (AMA, Padró de 1895).

Domingo és un renom que no és vigent.
Dominguet
"Dominguet” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1787).
Renom ja documentat a finals del XVIII (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Ha donat Minguet.
Donya Joana, lo Mas de
"… lo Mas de D. Juana" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra que apareix citada al Cadastre de 1816, conservat a l’Arxiu Municipal
d’Alcover.
Drapaire
"Drapaire” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom que no és vigent.
Dúgol, lo Forat del
Nom d’una ombrada situada vora la partida dels Quints. Dúgol és un ‘ocell rapinyaire nocturn’.
Ebri
"… Bernardus de Ebri" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Eixermades, les
Nom d’una partida situada en l’extrem nord-est del terme municipal d’Alcover, a 200 metres
d’alçada. Es troba just en la zona de contacte de la depressió del riu Francolí amb els costers de la
Plana i de les Eixermades (cf. BCEA 59, pàg. 17). Es tracta d’un topònim derivat d’eixarmar ‘arrabassar el bosc’. Ve del llatí ex eremare ‘treure l’erm’.
Electra, de l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. És una reducció del substantiu electricitat. El seu
portador treballava a la central elèctrica situada a la partida del Glorieta.
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Elisa, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20) amb fonètica castellanitzada (Elisa). Ha donat la variant masculina Lisso.
Elisenda
"… et uxor Elicsendis" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8v, cf. DSNot pàg. 228).
"P. Catala et uxor mea Elicssendis…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 4r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Eloi
"Pere Baró - Aloy” (AMA, Expedient de Lleves de 1844).
Renom procedent d’un nom de fonts. És vigent, encara que els portadors viuen fora.
Embolic de Puces
Vegeu Bolic de Puces
Emperador dels Gossos, l’
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Era, l’
"… l’Era" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Erat
"P. Erat de Alcoerio…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Ermesenda
"Berengarius de Segarra et uxor Ermesenda…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Ermità, de l’
"Juan Català y Molné - Del Hermitá” (AMA, Expedient de Lleves de 1847).
Renom d’origen professional. Es refereix habitualment a l’ermita del Remei. Actualment hi ha un
restaurant que duu el nom de Ca l’Ermità, el primer propietari del qual havia estat ermità a l’ermita
del Remei, tot i que el restaurant és en un altre lloc.
Ermitanet, l’
"Ermitanet” (AMA, Padró de 1895).
Diminutiu de l’anterior. No és vigent.
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Ernesto, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Escolà, l’
"Anton Ollé y son Gendre (a) Escola” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
Renom referit a una dedicació. No és vigent.
Escombrall, l’
"Josep Bosch Escombrall” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Escombrall, lo Mas de l’
Mas situat a la partida de la Serra. És de grans dimensions i antigament va fer d’hostal. Té uns
estables molt grans. Conservat, però reformat.
Escoter, lo Mas de l’
Mas situat a la punta més a l’est del terme municipal d’Alcover. Conservat. El seu propietari, Lluís
Escoter, va ser alcalde d’Alcover a principis del segle XX.
Escuat de Bover, l’
"Escuat de Bover” (AMA, Cens Eletoral de 1887).
Sense cua o a qui han llevat la cua. Renom de probable origen humorístic. No és vigent.
Escurçó, lo Clot de l’
Cavitat del terreny situada al Clot del Mas de Mont-ravà. Un escurçó es una serpeta curta i molt verinosa.
Església Nova, l’
També coneguda com església de Nostra Senyora de l’Assumpció. La construcció s’inicià l’any
1594. S’acabà l’any 1630.
Església Nova, Plaça de l’
Plaça situada al nord-est del nucli de població d’Alcover, a la part superior del Carrer del Rec. El
lloc s’anomena popularment lo Pati.
Església Vella, l’
També coneguda com de la Puríssima Sang. És d’estil romànic i popularment era coneguda com la
Mesquita. És situada molt a prop del Portal de l’Estació.
Església Vella, la Plaça de l’
També coneguda com Plaça de l’Església o de la Sang. És situada al sud-est del nucli de població
d’Alcover i la travessa el Carrer Major. D’estil romànic, fou construïda entre els segles XII i XIII.
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Esidret, l’
"Pablo Girona del Asidret” (AMA, Llibre de Lleves de 1836).
Renom d’origen onomàstic, amb un component diminutiu. El nom Isidre, sota la forma Isidro,
pronunciada Asidru, va introduir-se al segle XVII.
Esmolador, lo Gorg de l’
Gorg d’aigua del Riu de Glorieta, una mica més amunt de la Peixera.
Espaa
"Ego Gª de Espaha" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 7r, cf. DSNot pàg. 224).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. D’espaa, variant d’espasa ‘espasa; precipici’.
Espanyol
"José Magrané Roig Español” (AMA, Cens Electoral de 1887).
Renom procedent d’un cognom. Com a renom no és vigent.
Espardenyer
"Ramon Punsoda Espardeñer” (AMA; Expedient de Lleves de 1886).
Renom procedent del nom de l’ofici, de gran activitat a finals del segle XX i primera meitat del
XX. No és vigent.
Esparver
"José Agrás –esparvé–” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom que es remet a un animal, probablement per al·ludir a algun tret del portador. No és vigent.
(cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Espeltes
"… Espeltes" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Peça el nom de la qual es refereix a l’espelta, un dels blats que s’hi sembrava. Limita a sol ixent
amb el Francolí i a ponent amb el Camí de Montblanc (cf. BCEA 32, pàg. 17).
Esperancer
"Anton Masdeu- Asperanze” (AMA, Expedient de Lleves de 1844).
Potser al·ludeix a qui dóna esperances. Renom que no és vigent.
Esperta
"… et uxor Esperta…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 11r, cf. DSNot pàg. 235).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Espina d’Arengada, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Espluga, lo Mas d’
"… et vos Cerdanum de Alchoer et uxori G. Riques de omnibus que habeo in mansus de Espulga"
(AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 11r, cf. DSNot pàg. 235).

Espulga és una metàtesi d’Espluga.
Esquelleret, l’
"Ant. Jové (a) Esquelleret” (AMA, Expedient de Lleves de 1833).
Renom de probable origen anecdòtic. És vigent.
Estació, de l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Estació, Passeig de l’
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover. És l’entrada sud al nucli d’Alcover.
Estamenyer, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. L’estamenyer era el fabricant d’estamenyes,
activitat molt freqüent a Alcover entre els segles XVI i XVII.
Estanc Vell, de l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Estany, l’
"Estany” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom. No és vigent.
Estaquirot, l’
Renom de probable origen humorístic. Conegut. (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Estela, lo Carrer de l’
"… en lo carrer dit de la Estela…” (AHT, Capbreu de 1791b, 5r).
"altre casa al Carrer dela Estela" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 35).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover.
Esteve Andreu, l’
Renom bastit sobre el nom i cognom del portador originari.
Esteve Andreu, lo Mas de l’
Mas situat a la partida del Serradalt, a prop del Pont de Goi i tocant el Riu Francolí. Conservat
però reformat.
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Estevena
"… et socera Estevena" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 19v, cf. DSNot pàg. 258).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Estranya
"… et uxor Estraina" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 18v, cf. DSNot pàg. 253).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Estricador, l’
"… y en la partida del estricador…” (AHT, Capbreu de 1791a, 39v).
Nom de partida documentada a finals del segle XVIII.
Eudala
Renom d’origen onomàstic. Tot i que prové del nom Eudald, fa que la seva forma feminitzada, la
més corrent avui, sigui Eudala (que popularment és grafiada Audala), de la qual es deriva un masculí
Eudalo (Audalo). És vigent.
Eudald
Renom d’origen onomàstic. No és vigent en aquesta forma, sinó en la falsa feminització Eudala, de
la qual es deriva la masculinització Eudalo.
Eulària
Renom derivat del nom femení Eulàlia. És vigent.
Fam, de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Desconeixem la raó
del motiu. Actualment es conserva com a nom del mas i és en aquesta qualitat que es transmet com
a renom. Ex.: la Mercè del Mas de la Fam, al Carrer Nou.
Fam, lo Mas de la
Nom d’una partida de terreny i d’un mas situat a la carretera de Mont-ral. És un dels masos
més antics d’Alcover. Actualment també se’l coneix com a Mas de Rossell. Conservat, però
molt reformat.
Fanena
"Ego P. de Fanena…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
"P. de Fanena" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. Es refereix al llogaret de Farena, del qual aquest
és variant dissimulada, terme de Mont-ral.
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Fangar, lo
"… lo fangar" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra de secà situada al nord-est del terme municipal d’Alcover, entre la
carretera de Montblanc i la de Valls. Fangar és un derivat locatiu de fang.
Far, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Pronunciat, i sovint
escrit, Fa. El seu portador era sabater.
Farinot, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). El seu primer propietari era fuster i vivia a la Plaça Nova.
Farraginal
"… Farraginal" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Peça el nom de la qual significa lloc on hi ha sembrat farratge (cf. BCEA 32, pàg. 17).
Farrer
"Raimunda Farrer…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 4r).
Fatarella, de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Fau, de
Com a renom ja fa més de dos segles, almenys, que s’utilitza. És vigent i dóna nom a un mas. L’Andreu
de Fau ha estat un personatge essencial en la història local de la segona meitat de segle XX: alcalde,
fundador i director del Museu Municipal, fundador i primer president del Centre d’Estudis Alcoverencs.
Favera, lo
Renom de probable origen anecdòtic o humorístic. Conegut.
Favot, lo
En desconeixem l’origen. Probable derivat de fava. Conegut. La casa del seu primer portador era
situada al Raval del Carme.
Fedrico, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Fedrico és la forma contracta de Federico.
Felício, lo
Renom que té origen en un nom de fonts de dona i que avui només es conserva en la seva forma
masculinitzada. S’ha mantingut durant dos segles en la família Roig. Joan Roig Magrané, “Felício”
va ser un dels fundadors del Sindicat Agrícola.
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Feliu, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Feló, lo
Hipocorístic diminutiu de Rafel. Ha anat associat al cognom Molner. És vigent.
Femades, les
Tros de terra situat al Mas de Gomis.
Ferrer
"Anthonio Ferrarii…” (AHAT, MN 56, anys 1504-1506, 50r).
Renom que té origen en un cognom, que també dóna nom a un mas.
Ferrer, lo Camí del Mas de
Camí situat al nord-est del terme municipal d’Alcover, entre les partides de les Roques Roges i
del Mas de Badejo.
Ferrer, lo Mas de
Más important situat a mitja muntanya del Puig de Marc. És molt a prop del terme de la Riba. Amb
aquest nom també hi ha un altre mas que està tocant al poble i més concretament vora el Mas de
l’Aranya. Encara es conserva.
Ferrera
"Ego Elisabet Ferrera vidua…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 8r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Ferreret, lo
Diminutiu de Ferrer. Renom vigent.
Ferreró, lo Torrent d’en
"… y partida dita lo torrent den farrero…” (AHT, Capbreu de 1791a, 52v).
Torrent que baixa del forn del Masroig, entre la partida del Mas de Llorenç i el Mas Blanc.
Fesoler, lo
Es refereix a una especialitat de conreu. Renom vigent.
Fet a Peces, lo
Renom d’origen anecdòtic o burlesc. Conegut.
Fideu, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
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Figueres, lo
Renom que té origen en un cognom. El cognom encara és vigent.
Figueró, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Té relació de parentiu
amb el cognom Figueres.
Figuerola, la Bassa de
És una bassa molt vella, situada a la partida de la Parellada i tocant a la carretera de Reus.
Figuerola, Ca
Casa situada a la Plaça Nova.
Figuerola, la Torre de
"Torre de Figuerola” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1585, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Torre que al Llibre d’Amillaraments de l’any 1585 apareix també amb el nom de Torre dels Tints.
Filador, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Prové de nom
d’ofici. És vigent: Ca la Soleta Filador, al Carrer de la Costeta.
Fina Rossa, la
Renom unipersonal encara utilitzat per la població d’Alcover.
Fino, del
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Segurament és hipocorístic de Rufino. És vigent. El Pep del Fino (Josep Pàmies) va ser el primer alcalde d’Alcover després
de la passada guerra civil.
Fino, lo Mas del
Mas situat a la partida de la Font de la Cabota. Conservat.
Fiscal, lo
Renom vigent amb què es designa una dedicació professional, encara que pot ser amb caràcter
humorístic.
Fita, lo
Es pot referir a la pedra o senyal amb la qual es delimitaven dos o més partides de terra. Conegut.
Fiti
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. En desconeixem l’origen. Durant tres segles ha
anat associat al cognom Català, tot i que actualment el duen persones de cognom Figueres. És vigent.
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Fiti, lo Mas de
Mas situat a la partida de la Serra. Conservat.
Flanxo
Desconeixem el significat del renom. És vigent: Ca Flanxo, al Carrer Nou.
Flor del Camp, Mas
Mas restaurat situat a la partida de la Parellada.
Florença, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La casa del seu primer portador és situada on
és l’actual Forn Nou.
Florida, la
Indret d’horts situat ja en terreny urbà. Hi ha una bassa d’aigua.
Floro, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Foguet
"Testes huius Joannes Foget…” (AHAT, MN 334, anys 1661-1662, 129v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVII.
Fondos, los
Referit a aquest substantiu o també adjectiu, encara que no sabem a quin dels seus sentits, ja que pot
referir-se, entre altres, a la part inferior o interior d’una cosa, però també als cabals. Renom que no és vigent.
Fonollar
"[Ego] Poncius de Fonolar" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Fonset, lo
Diminutiu hipocorístic d’Alfons. És vigent.
Font, la
Renom d’origen topogràfic. Normalment es refereix a la Placeta de la Font.
Font, lo Carrer de la
"… situada en la present vila en lo carrer anomenat de la font, que termina de un costat a Ponent
ab lo carrer dit del forn…” (AHT, Capbreu de 1791a, 13r).
Carrer que segons la documentació del segle XVIII era situat junt al Carrer del Forn avui desaparegut de la retolació oficial.
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Font, la Plaça de la
Plaça situada al costat de la Plaça de l’Església Vella. Hi ha una font.
Font de la Bola, lo Bosc de la
Partida de terreny situada a l’oest del terme municipal d’Alcover, molt a prop de la partida del
Mas de Mont-ravà.
Font de l’Om, la
Font situada al damunt del Mas de Gomis, just on comença la partida de la Lloera. Hi raja poca aigua.
Font de l’Om, lo Barranc de la
Barranc que desemboca al Riu de Glorieta, al nord-oest del terme municipal d’Alcover.
Font de l’Om, lo Maset de la
Petita hisenda situada cap al Mas de Gomis.
Font Fresca, la
Nom d’una partida i d’una font de molta anomenada. Situada molt a prop del nucli urbà. Hi
raja aigua.
Font Major, la
És una font situada vora unes grans roques, al fons del Barranc de la Font Major i a poca distància
del Mas de Garriga. Raja. També dóna nom a una partida situada a la sortida nord del nucli de
població d’Alcover.
Font Major, lo Barranc de la
Barranc que travessa el terme d’Alcover per la seva part nord. És un barranc de llarga trajectòria
que creua la carretera d’Alcover a Montblanc. Passa per les partides de la Solana i les Roques
Roges.
Fonts
"Berengarius de Fonts...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 7r).
Nom documentat ja des de finals del segle XV.
Fonts de Glorieta, lo Carrer de les
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover i on va a parar el Carrer de l’Hort
de la Barra.
Font Vella, la
És la font que hi ha darrere l’Església Vella, al Carrer Major. Hi raja aigua.
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Forès
"… tibi Stephano Fores et uxori" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
"Ego J. Fores…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 3r).
"Cego de Fores” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII i que encara és utilitzat per la població d’Alcover
(cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Actualment es conserva només com a nom de mas i deu procedir del llinatge homònim i, a través d’ell, del nom de poble i antic castell de la Conca de Barberà Forès. Segons
Coromines, el seu ètim és una base Forensis derivada del llatí Foras (OnCat IV, s.v. Forès, 256a57ss).
Forès, lo Camí del Mas de
Camí que duu al Mas de Forès, a l’oest del terme municipal d’Alcover.
Forès, lo Mas de
Nom d’una partida de terreny i d’una gran hisenda situada a la vora esquerra del Riu de Glorieta,
vora l’Ermita del Remei i davant del Mas de Mont-ravà. Era un molí d’oli. Conservat.
Forès, los Molins del Mas de
Són també coneguts com els de Tarrés.
Formigues
Renom d’origen desconegut. Conegut.
Forn, del
"P. de Forn" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 210).
"P. de Forn" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 217).
"Johanes Graus dicti del forn…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 25r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. Com a renom, el documentem al segle XVI.
Forn, lo Carrer del
"… en lo carrer del forn…” (AHAT, MN 56, anys 1504-1506, 66v).
"… situada dins la present vila de Alcover, en lo carrer anomenat del forn…”
(AHT, Capbreu de 1791a, 1v).
"… situada en la present vila en lo carrer anomenat de la font, que termina de un costat a Ponent
ab lo carrer dit del forn…” (AHT, Capbreu de 1791a, 13r).
Nom d’un carrer documentat als segles XVI i XVIII.
Forn de la Roca, lo Carrer del
"Carrer del Forn de la Roca” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 80v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que tenia l’actual Carrer del Forn Xic l’any 1482 tal com queda reflectit al Llibre
d’Amillaraments.
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Fornells
"I. de Fornels" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Forner
"A. Forner" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 18r, cf. DSNot pàg. 251).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. Renom d’origen professional. El renom encara
és vigent, especialment en forma feminitzada, encara que qui el duu no en conservi la professió.
Forner, lo Carrer de l’Hort del
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover entre la Plaça de l’Església Vella i
el Carrer de l’Hort de la Cinteta.
Forner, lo Garrofer del
Garrofer molt vell, situat a la carretera de Valls, que ja ha desaparegut.
Forner, l’Hort del
Hort situat ja en terreny urbà situat al darrere de l’església.
Forner Pobre, lo
"Domingo lo forner pobre" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 23r, cf. BCEA 30, pàg. 26).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Fornet, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). És un renom
al·lusiu a un dels forns tradicionals del poble, que així es diferenciava dels altres. És vigent com a
renom de la mateixa família.
Forn Nou, lo Carrer del
"Carrer del Forn Nou” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1682, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que tenia l’actual Carrer de l’Abadia al Llibre d’Amillaraments de l’any 1682.
Forn Rajoler, lo
Renom descriptiu de professió o de propietat. Conegut.
Forn Xic, lo Carrer de
"Carrer del Forn Xic” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 80v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34; 1604; 1682).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover. És la continuació del Carrer de Santa Marina.
Forques, la Costa de les
Lloc on durant les guerres de Joan II fou penjat l’ajuntament en ple, que era defensor del Príncep
de Viana. Situada damunt del Planet de la Garriga (cf. BCEA 21, pàgs. 11-14).
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Fortunya
"Nos Tecla Fortunya…” (AHAT, MN 334, anys 1661-1662, 1r).
Nom de persona o renom documentat ja des del segle XVII.
Fosses, les
Partida de terreny situada al nord del terme municipal d’Alcover, entre les partides de les Eixermades i Solsides.
Francesca
"… et uxor Francesca .” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 12r, cf. DSNot pàg. 239).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Francolí, lo
Nom d’una petita partida de terreny i del riu que voreja el terme municipal d’Alcover per la seva
part nord-est.
Fraret, lo
Renom del segle XIX que tant pot tenir origen professional com humorístic. Conegut.
Fraret Roca, lo
"Fraret Roca” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Actualment es conserva en la variant fonètica Faret Roca, que ja figura documentada el 1900.
Origen semblant al del renom anterior.
Freixa, lo Coll d’en
"… y partida dita del coll den freixa…” (AHT, Capbreu de 1791b, 1r).
Partida documentada a finals del segle XVIII.
Freixe
"Dulcia de Frexe" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 18v, cf. DSNot pàg. 253).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Fulleta, lo Gorg de la
Gorg d’aigua del Riu de Glorieta. Situat a sota del Pont dels Moros.
Fumeres, Cal
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Possible origen anecdòtic.
És vigent.
Fundició, de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu portador tenia una fàbrica on fonia ferro i
feia bombes de mà que es van utilitzar a la guerra civil espanyola.
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Fuseller, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Pronunciat fuzallé.
Fuster, lo
Renom d’origen professional. Encara s’utilitza, tot i que no amb caràcter hereditari.
Futa, la
A més d’existir un mas amb aquest nom, la futa és un moixó molt petit semblant al verdum. El
renom és vigent.
Futa, lo Mas de la
Dit també Mas Blanc. És situat cap a les Romigueres. Conservat.
Gaia
"P. de Bonasies et uxor Gaia…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 21v, cf. DSNot pàg. 261).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Gaites, lo
Renom de probable origen anecdòtic. Cal recordar que gaites és sinònim de ‘romanços’. Conegut.
Galant, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Galepus
Terreny situat entre les Roques Roges i les Eixermades. Galepus és potser una forma mossàrabiga
(cf. BCEA 21, pàgs. 11-14).
Gallarí, lo
Renom procedent d’un cognom. Conegut.
Gallicant, lo
"… lo Gallicant" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. És una terra ocupada actualment per la pedrera
de l’Aquilino. Gallicant és un llogaret d’Arbolí, a les muntanyes de Prades.
Gallissà
"… vobis Johanis Guallissa…” (AHAT, MN 12, anys 1409-1410, 3r).
Nom de persona documentat ja des del segle XV.
Ganassa, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). De probable origen
anecdòtic, es conserva també en la seva variant masculinitzada: Ganasso.
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Ganso, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Garbó, lo
Desconeixem l’origen d’aquest renom. És probable que derivi de garba. Conegut.
Garjolí, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Renom molt popular.
Pot derivar de garjola o, si es confirmés la fonètica que apunta la variant ortogràfica guerxolí, ens
referiríem a un derivat de guerxo.
Garrafó, lo
Un garrafó és un diminutiu de garrafa. Conegut.
Garrau, Torre d’en
"Torre d’en Garrau” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1582, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Es trobava situada a la sortida del primer carreró que va des de la Travessia de Sant Llorenç al
Carrer d’Anselm Clavé.
Garrí, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Garriga
"Josepha Garriga Viuda de Anton Garriga…” (AHT, Capbreu de 1787, 6r).
Cognom que podria derivar d’un topònim.
Garriga, lo Carrer de la
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover i al costat de la Carretera de Mont-ral.
Garriga, lo Corral del Mas de
Corraló que pertany al Mas de Garriga.
Garriga, lo Mas de
Gran hisenda i gran masia vora el Mas de Gassol. Situat damunt la carretera de Montblanc. Conservat.
Garriga, la Plaça de la
Plaça situada al nord-est del nucli de població d’Alcover. Allí van a parar el Carrer de la Garriga i
la Carretera de Mont-ral.
Garriga, lo Planet de
Plana situada al damunt mateix del poble.
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Garriga, la Torre d’en
"Torre d’en Garriga” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1604, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Situada a la sortida del Carrer del Bisbe Barberà.
Garriguet, lo
Renom derivat de l’anterior. Conegut.
Garrofer, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Qui el duia havia
sostret alguna quantitat de garrofes. És vigent.
Garrofer, la Plana del
"… la Plana del Garrofer" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Garsa, lo
Renom de possible origen humorístic, ja sigui al·ludint el nom del moixó, de color negre i blanc, ja
sigui al·ludint una dona que roba o que és fàcil de convèncer. Conegut.
Gaspar, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Renom originat en un nom de fonts. És vigent.
Durant el primer quart del segle XX, Ca Gaspar designava una indústria espardenyera.
Gaspar, lo Mas de
Mas situat a la vora dreta del Mas de Gomis i a poca distància de l’Ermita del Remei. Conservat.
Gassol, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). És un derivat de
cognom. Ca Gassol és al Carrer de Santa Marina.
Gassol, lo Mas de
Nom d’una partida i d’una gran hisenda en la plana que queda entre el Puig de Marc i la Muntanya
del Calvari, damunt la carretera de Montblanc. Actualment és un terreny urbanitzat. La partida té
72,5 hectàrees.
Gassolet, lo
Renom derivat del cognom Gassol. Conegut.
Gat, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La casa del seu primer propietari era a la Plaça
Nova.
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Gat, la Font del
Font situada al Mas del Gat. Encara hi raja aigua.
Gat, lo Mas del
Nom d’una partida de terra i d’un mas situat al nord del terme d’Alcover, tocant a l’Ermita de
Gràcia. Hi ha un mosaic amb la imatge de Santa Àgueda. Conservat.
Gatell
"Set presents per testimonis Joseph Benet y Tomas Gatell pages tots de dita Vila de Alcover…”
(AHCV, MN 369, any 1758, 3v).
Gatet, lo
Renom derivat de Gat. Conegut.
Gavaldà
"… I. de Gavalda" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. Cognom originat en el topònim del Gavaldà,
Alt Llenguadoc.
Gavatxa, la
"Joana la Gavatxa” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 76r, cf. BCEA 30, pàg. 26).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Gavella, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Es refereix a un feix de llenya, herba, espigues,
etc. Ha anat associat tant durant el segle XIX com al XX al cognom Creus. És vigent.
Gavitxo, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). D’origen desconegut.
Genari, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Gençà, la
Té l’origen en el cognom homònim, habitualment grafiat Jansà. Conegut.
Gençana
"… et uxor Genzana…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 13r, cf. DSNot pàg. 240).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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General, lo
Conegut.
Geperuda, la
"la filla d’en Pere Cubells la geperuda…” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 9v, cf. BCEA 30, pàg. 26).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Geperut, lo
Al·lusiu a una característica física. Hi ha el Mas de Geperut. Durant un segle i mig ha estat associat
al cognom Miró. És vigent.
Geperut, lo Barranc de
És un afluent del Barranc de la Font Major.
Geperut, la Font de
És al Mas de Geperut. Raja aigua.
Geperut, lo Mas de
Nom d’una partida i d’una gran hisenda de muntanya de 132 hectàrees situada al vessant dret del
Barranc de la Font Major. El mas es conserva, però la teulada és afectada.
Gepes, lo
Al·lusiu a una característica física. És vigent.
Germà, lo
Probablement és resultat de la catalanització d’hermano. Conegut.
Gestos, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Gilet, lo
Diminutiu de Gil, nom de fonts o tal vegada cognom. Conegut.
Giment, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Giment, lo Mas de
Forma un sol edifici amb el Mas de Mestaca i el Mas de Poet. Situat a la partida del Mas de Vilella.
Ben reformat.
Giner-Creus, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Ginoll, lo
Al·lusiu a aquesta part de la cama (genoll), probablement amb un origen anecdòtic. Conegut.
Girijau, lo
Partida de terreny petita ambiguament localitzada entre les del Serradalt, els Segalers i el Fangar.
Girona
"Ego Johanes Girona…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 30r).
"Raymundus Girona loci de Alcouerio...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 74r).
"Jo Joan Girona pages de la vila de Alcover…” (AHT, Capbreu de 1703, 8r).
Nom documentat des del segle XIV.
Girona, los Clots d’en
Indret que comença vora la via del tren, a sota del camí de la Font de la Cabota.
Girona, la Torre d’en
"Torre d’en Girona” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1582, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
És la que es troba en sortir del Portal de Sant Miquel, a la seva mà esquerra.
Glaça, la
Renom conegut.
Glaça, lo Garrofer de la
Garrofer de grans dimensions situat a la carretera de Valls.
Glaudis, lo
Renom conegut.
Glorieta, la Partida del
És un terreny poc conegut entre la gent d’Alcover si bé ens han dit que es refereix a l’indret on
passa el Riu de Glorieta entre muntanyes, al sud-oest del terme municipal d’Alcover.
Glorieta, lo Riu de
Nom del riu més important del terme municipal d’Alcover. Dit també simplificadament lo Glorieta.
Des del segle XII, almenys, les seves aigües són aprofitades pels alcoverencs amb finalitats agrícoles. Gràcies al riu a Alcover va florir la indústria paperera a l’edat moderna i es va poder disposar
d’energia elèctrica abans que d’altres localitats veïnes (cf. BCEA 52, 6). L’ètim de Glorieta sembla
clar: Glareta, plural de Glaretum ‘codolar’, derivat col·lectiu de Glarea ‘areny, pedregar’. (OnCat IV,
s.v. Glorieta, 358b40ss).
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Goi, la Carretera del Pont de
Carretera que separa el terme d’Alcover del de Valls.
Goi, lo Camí del Pont de
Camí que arrencava de Montblanc i que vora el Pont de Goi es trobava amb la carretera de Tarragona a Picamoixons.
Goi, lo Gorg del Pont de
Gorg on hi havia molt de peix, però els productes químics residuals que les fàbriques llencen al
riu l’han fet desaparèixer.
Goi, lo Pont de
"… Pont d[e] Goy" (anys 1374, 1399, 1346 i 1600, cf. BCEA 104, pàg. 8).
"… lo pont de Goi" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un pont de molta anomenada. L’any 1809 el general Reding hi fou
derrotat pel francès Saint-Cyr. El pont es conserva, però totalment reformat. Segons Ramon Amigó,
devia ser un pont molt antic, potser romà, que ja citen els documents del segle XII (cf. BCEA 104,
pàgs. 4-12). Goi és probablement una forma antiga de goig que potser ve del Pallars i la Ribagorça.
Gomiets, la Bassa de
Bassa situada al camí del Remei. Encara hi ha aigua.
Gomiets, Ca
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Derivat de Gomis,
cognom prou corrent a Alcover. Hi ha la fonda Ca Gomiets, a la plaça Nova.
Gomis, lo
"José Gomis Virgili - Josep de Gomis” (AMA, Cens Electoral de 1900).
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Renom procedent
d’un cognom. És vigent. Hi ha el Mas de Gomis i Ca Gomis, al Carrer de la Costeta.
Gomis, lo Barranc de
Barranc que neix sota la Lloera, a l’extrem nord del terme. S’orienta cap al sud i es troba amb el
Riu de Glorieta sota l’Ermita del Remei.
Gomis, lo Mas de
Nom d’una partida i d’una grandiosa casa de pagès situada a mig aire de la Lloera, molt a prop de
Mont-ral. Ben conservat. Té tres pisos, un corral i diverses fonts d’on brolla aigua. Hi havia al seu
voltant plantacions de pomeres.
Gomis, la Serralta de
Serra que és situada vora el Mas de Gomis.
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Gordo, lo Mas d’en
"… y partida del mas den Gordo o del quints…” (AHT, Capbreu de 1791a, 42r).
Aquest és el nom que tenia a finals del segle XVIII l’actual partida dels Quints.
Gorra, lo Pep de la
Renom d’origen anecdòtic i no hereditari, al·lusiu al fet de portar gorra la persona amb qui
s’identificava.
Gossos, dels
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Gràcia, de
Al·lusiu al topònim Gràcia. Conegut.
Gràcia, lo Camí de
Camí que surt d’Alcover i per la part nord del terme entra al terme veí de Mont-ral.
Gràcia, la Coma de
És situada a l’inici del Barranc de la Font Major, a l’extrem nord del terme municipal.
Gràcia, la Font de
Font situada vora l’Ermita de Gràcia. Hi raja poca aigua.
Gràcia, l’Ermita de
Ermita situada dins l’antic terme del Samuntà a 640 metres d’altura. Dóna també nom a una coma,
una font i un mas (cf. BCEA 21, pàgs. 11-14). Fou beneïda l’any 1687. Segons l’Andreu Barbarà,
després de la guerra civil espanyola només s’hi ha dit missa de tard en tard. De vegades s’ha fet
servir de corral. Avui resta abandonada. És una propietat particular.
Gràcia, lo Mas de
Nom d’un mas situat al punt més nord-occidental del terme municipal d’Alcover, entre els termes
d’Alcover i Mont-ral. Conservat.
Granerons, la Cova de
Cova situada a sobre dels Molins de Coll.
Granerons, lo Pla de
És un pla damunt de la Vall de Molins. No queda clar si és terme de l’Albiol o d’Alcover. En tot
cas és proper al terme d’aquest últim.
Granja, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Granjó, lo
Diminutiu del cognom Granja. Hi va haver un cèlebre bandit alcoverenc amb aquest renom. Conegut.
Grases, lo Mas d’en
"… lo Mas d’en Grases" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Grau, lo Mas d’en
"… y partida dita del mas den Grau…” (AHT, Capbreu de 1791a, 55r).
Partida documentada a finals del segle XVIII.
Gravat, lo
Al·lusiu a un tret físic de la cara. Conegut.
Greta
"… et uxor Greta" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 21v, cf. DSNot pàg. 260).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Gribaldi, lo
Renom, síncope de Garibaldi encara utilitzat per la població d’Alcover.
Grifoll, lo
Era el propietari de la foneria.
Grimat
"Testes [ ] P. Grimat, p. Corbera" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 210).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Groc, lo Molí del
Molí situat a la Plana. És del Groc.
Groga, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Gros, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Grossa
"Ego Maria Grossa" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Guad
"Guilelmus Guad vendo" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Guardiola
"A. de Guardiola" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 9r, cf. DSNot pàg. 227).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Guasch
"… entre Joseph Puig pages y Pere Guasch…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 7v).
Güell
Renom procedent de cognom. Hi ha el Molí de Güell o Molí Nou i la Font de Güell. Conegut.
Güell, la Closa de
Finca molt important situada a la partida de la Tombassa.
Güell, la Font de
Font situada vora les immediacions del Molí Nou. Hi raja aigua, que va a parar al Riu de Glorieta.
És una font coberta.
Guenyo, lo
Al·lusiu a aquest defecte de la visió. Conegut.
Guerxo, lo
Al·lusiu a aquest defecte de la visió. Conegut.
Güerva, Ca la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Hi ha Ca la Güerva,
al Carrer del Rec.
Guic, lo
Origen desconegut. Conegut.
Guilar, lo
Procedent del cognom Aguilar. Conegut.
Guillelma
"… et uxor Guillelma" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 12r, cf. DSNot pàg. 237).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
"… tibi filie mei Guillelme" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Guineu, la
Tant pot referir-se a l’animal, com al caràcter que se li suposa. Conegut.
Guitarra, Cal
Conegut.
Guiterro, lo
Masculinització de guiterra, variant popular de guitarra.
Guixer, lo
Renom procedent d’ofici. Conegut.
Guixeres, les
"… les Guixeres" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
"les guixeres" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra que vol dir ‘indret d’on es treu guix’. Situada al nord-oest del terme
municipal d’Alcover, darrere del Calvari. És un terreny muntanyós.
Guixeres, lo
Renom d’origen topogràfic. Les Guixeres és una partida del poble. Conegut.
Guixeres, lo Barranc de les
Curs d’aigua que es forma damunt la Garriga i que aflueix a una zona d’on es treia guix (cf. BCEA
21, pàgs. 11-14). Aflueix al Riu de Glorieta vora la Font Fresca.
Gumersinda, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Hermano, l’
Al·lusiu, segurament, a la pertinença a alguna comunitat religiosa, probablement amb caràcter
humorístic. Sembla que amb el temps el renom va ser catalanitzat: Germà. Conegut.
Heura, lo Cingle de l’
És un cingle petit que sobresurt damunt del Bosc de la Vila, a la part alta del vessant dret del Riu
de Glorieta i al final de l’Obaga del Mas de Mont-ravà.
Heura, la Font de l’
Font situada sota el Cingle de l’Heura. És situada a la partida del Remei. Encara raja.
Hort, l’
"… l’Hort" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.

Onomàstica d’Alcover

Horta, lo Sòl de l’
"… en la partida dita del Sol de la Horta…” (AHT, Capbreu de 1791a, 17r).
"… y partida Sol del horta…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Partida de secà situada a continuació dels Trossos.
Horta Nova, l’
"… l’Horta Nova" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Hortes, les
Partida de terra situada entre la Carretera de Vilallonga i el Riu de Glorieta, al sud-est del terme
municipal d’Alcover.
Hort Gran, l’
Renom al·lusiu al topònim. Conegut.
Hospital, lo Carrer del
"Carrer del Spital” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Hospital, la Porta del
"Porta del Spital” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1582, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Hospitaler, l’
Renom al·lusiu a la professió. Conegut.
Hospitalet, l’
"… y partida dita del Hospitalet…” (AHT, Capbreu de 1791a, 57r).
Partida de terreny documentada a finals del segle XVIII.
Hostal, de l’
"Bernat Voltor del hostal…” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 1v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom del segle XVI i que ha perdurat fins a l’actualitat.
Hualguer
"… A. Hualguer" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Huga
"… et uxor Uga debemus…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 16v, cf. DSNot pàg. 246).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Índia, lo Carrer de l’
"… illam domum sitam in presenti villa in vico dito de la India…”
(AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 91v).
"Carrer de les indies”
(AMA, Llibre d’Amillaraments de 1682, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover. Hi trobem dues cases importants: Ca Ballester, propietat de
la família Figuerola i amb una façana amb motius renaixentistes, i la Casa de la Senyora Gran, que
destaca per la seva portalada amb un arc de punt rodó.
Indústria, lo Carrer de la
Carrer situat a la part sud-oest del nucli de població d’Alcover entre el Carrer de Sant Jordi i
l’Avinguda de Sant Pau.
Innocent, l’
"Francisco lo innocent…” (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 66v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Irla, l’
"… ab terras tambe de mi dit denunciant anomenadas la Irla…” (AHT, Capbreu de 1791a, 42r).
Partida documentada a finals del segle XVIII i que devia ser situada a prop de l’actual Font
de l’Irla.
Irla, la Font de l’
Font situada al fons del Barranc de l’Albiol. Irla és una variant d’’illa’ i que el diccionari AlcoverMoll no explica satisfactòriament. A la Vall d’Aran hi ha la forma Ierla i al Baix Camp el llogarret
de les Irles, que realment es troba entre dos barrancs i fa com una illa (cf. BCEA 21, pàgs. 11-14).
Isabel, la
Renom procedent de nom de fonts. Conegut.
Isidret, l’
Diminutiu de nom de fonts. Conegut.
Jacint Verdaguer, la Plaça d’en
Plaça situada al sud-est del nucli de població d’Alcover. A aquesta plaça van a parar el Carrer d’en
Plàcid Vidal i el Carrer Sota Via.
Jan, lo
Renom procedent de nom de fonts. Conegut.
Jana, la
Conegut.
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Janet, lo
Diminutiu de Jan. El renom ens ha pervingut en la forma feminitzada Janeta.
Janeta, la
És la forma feminitzada del renom Janet. Associat durant dos segles al cognom Barberà, per bé
que al segle XX s’ha fusionat en el sintagma Quim de la Janeta.
Jànius, lo
D’origen desconegut. És vigent.
Janoi, lo
"Joan Reverier dit lo Janoy" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 80v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Janot, lo
Derivat de Jan, més aviat despectiu antic. Conegut.
Janotot, lo
Derivat de l’anterior. Conegut.
Jaques
Té l’origen en el cognom homònim d’origen occità o francès. És vigent.
Jaquet, lo
Conegut.
Jaume Anton, lo
Renom conegut.
Jaumet, lo
Renom conegut.
Jaumeta, la
Feminització de l’anterior. Conegut.
Jep, lo
Hipocorístic de Josep, usat sovint com a renom, o com a part d’un renom. Conegut.
Joana, lo Mas de la
"… y partida del mas de la Joana…” (AHT, Capbreu de 1791a, 24v).
Partida de terra que pràcticament toca al terme del Milà i que també dóna el nom a un mas molt
antic. La propietària era la Joana, actriu que sortia als balls de Serrallonga.
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Joan Bo, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu portador prové del Mas de Joan Bo, al
terme de l’Albiol.
Joan Maria Martorell, lo Carrer de
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover. Duu el nom d’un empresari local
que va ajudar a la fundació de la RENFE.
Jònim, lo
Renom, hipocorístic, contració de Jerònim, encara utilitzat per la població d’Alcover. D’origen
desconegut.
Jònim Blas, lo
Renom compost procedent de l’anterior. És vigent.
Jordà, lo
Renom procedent de cognom. Conegut.
Jordi
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Jordi, lo Camí del Mas de
Camí que creua el Riu de Glorieta i s’uneix amb el Camí del Mas de Vidal, a l’oest del terme
municipal d’Alcover.
Josep Batlle, lo Carrer de
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover al cantó de l’Avinguda d’en Plàcid
Vidal. Duu el nom d’un alcalde d’Alcover.
Josepet de l’Estació
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Josepita, la
És vigent només en la seva forma feminitzada.
Juanito, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Pronunciat en castellà.
Jueus, lo Carrer dels
"Carrer dels Jueus” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1459).
Nom que tenia l’any 1459 l’actual Carrer de l’Índia.
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Juliana
"Ego Juliana de Miano…” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 18r, cf. DSNot pàg. 251).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Juliano Marquet
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Juncosa, lo
Renom procedent de cognom. Conegut.
Justícia, lo
Renom de probable origen anecdòtic o humorístic. Conegut.
Largues
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Lelus, lo
Renom d’origen desconegut, possiblement relacionat amb el castellà lelo. Conegut.
Lico
Curiós renom que prové de la deformació fonètica d’una paraula castellana, probablement dita, en
un principi, amb un cert to humorístic. Hipocorístic, afèresi de Manuelico?
Lina
"Eligo manumissores R. de Lina" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Liso, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Deriva del nom d’Elisa, que era la mare del portador del renom. Pronunciat a la castellana (Lisso), igual com Elisa (Elissa).
Llamp, la Roca del
Roca de gran alçada situada al Mas de Gassol.
Llaneta, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Llaneta, lo Mas de la
Mas situat a prop del Mas de Gomis i vora l’indret de la Lloera. Conservat.
Llanetó, lo
Segurament derivat de Llana. Conegut.
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Llangosta, la
Renom amb què es designava algú per associació a alguna característica de l’animal, probablement
amb caràcter humorístic. Recordem que la forma llangosta i no llagosta és l’habitual entre la gent
del poble. Conegut.
Llaura, lo
Relatiu a l’acció de llaurar. Conegut.
Llebre
Renom que ve de l’animal. Existeixen una Costa de la Llebre i un Mas de la Llebre. És vigent.
S’utilitza tant amb la forma plena (Joan de la Llebre) com reduïda (la Lola Llebre).
Llebre, la Costa de la
Al Camí de l’Albiol.
Llebre, la Font de la
És al Mas de Gomis. Encara raja.
Llebre, lo Mas de la
Al costat del Mas de Gomis. Conservat.
Llecsó, lo
Renom associat a un vegetal. La forma Llecsó és l’habitual a Alcover. És vigent.
Llevadora, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Llibertat, lo Carrer de la
Carrer situat a la part sud del nucli vell d’Alcover entre l’Avinguda de Catalunya i el Carrer del
Doctor Pere Güell.
Llibreria, de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Llobet
"Ego Alcoer Lobet" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
"Ego Johanes Lobet…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 51r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Lloberes
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
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Lloera, la
Nom d’un turó situat a la part més nord-occidental del terme d’Alcover. Lloera deriva de llosera,
és a dir, indret d’on s’extreuen lloses. La pèrdua de la s s’explica pel fet que la -s- intervocàlica
pretònica tendeix a perdre’s en català, com s’infereix de nombrosos exemples. I si en Llosera no s’ha
perdut és per la influéncia manifesta de Llosa, que manté regularment la seva -s- en ser posttònica.
Llompart, lo
Renom derivat de cognom. Conegut.
Llop, lo Clot del
És una parada al Mas de Gomis.
Llopet
Renom, fals derivat de Llop, ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Llopis, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Deriva de cognom.
Dóna nom a un mas.
Llopis, lo Mas de
Mas situat a la carretera del Remei. Conservat.
Llorenç, lo
Renom conegut.
Llorenç, lo Mas de
Nom d’una partida de terreny de grans dimensions situada vora el Camí de la Romiguera, al sud-oest
del terme municipal d’Alcover. El mas es conserva. Ha donat nom a la urbanització del Mas de Llorenç.
Llorença, la
Renom derivat de nom de fonts. Conegut.
Llorigó, lo
Renom d’origen animal: un llorigó és un conill petit. Conegut.
Lluçar, lo Mas de
"lo Mas de Llusàs" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Llúcia, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Durant molts anys va ser el nom popular del Bar
Sport, al Portal, actualment botiga de la Cooperativa Agrícola.
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Llucieta, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Lluenta, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Lluís Gras, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Lluis Gras” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 14v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom d’un carrer que ja s’ha perdut.
Llunyat
Vegeu Allunyat
Llúpia, la
Renom conegut.
Lolita de Donya Filomena, la
Renom castelà encara utilitzat per la població d’Alcover.
Lor
"… Fideiussor de Laur" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Lucas
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Maca, la
Renom de probable origen humorístic. És vigent.
Macaio, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Macareno, lo
Probablement, d’origen humorístic o anecdòtic.
Maçó
"P. Mazo et uxor Catalana" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
"Ego Domingo Mazo…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 2v).
"Raimundus Maço" (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 24r).
"Nos Petrus Maço" (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 134v).
Nom de persona documentat ja des dels segles XIII i XIV.
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Madrina
"Pere Lloach fill de na lloraga la madrina" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 64r, cf. BCEA
30, pàg. 27).
Potser renom d’origen professional, madrina és sinònim de llevadora, encara que pot referir-se
també a d’altres significats. Conegut.
Madrinot, lo
Derivat de l’anterior. Conegut.
Madurell, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Magí, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Maginet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Cal Maginet és al
Carrer de Sant Llorenç, un edifici gran, conegut antigament com lo Palàcio.
Magíster, lo
"Antoni Mulner dit lo Magiste" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 78r, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Magrana, lo
Renom de probable origen humorístic o anecdòtic referit al nom del fruit. Conegut.
Magraner, lo
Probablement té el seu origen en el cognom. Segurament es va convertir en renom quan, essent
una dona qui el portava, no es podia transmetre com a cognom per via hereditària. Conegut.
Maideu, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Resulta de Mas Deu, amb vocalització de la
-s- implosiva.
Maig
"G. Maio" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Malapeira, la
Renom procedent d’un cognom. És vigent. Ca Malapeira, una antiga casa del segle XVIII, amb
esgrafiats a la façana, és al Carrer de Maria Domènech.
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Malena, la
Renom originat en el nom de fonts idèntic, derivat de la forma plena Magdalena. Conegut.
Mallafré
“Ego Bartholomeus Mallafre...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 8v).
Manco, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Manones, lo
Renom d’origen humorístic. Qui el portava sembla que tenia les mans molt petites. Era el mestre
Josep Domingo Martí (nascut el 1860), que va tenir escola privada, primer al Carrer de Sant Llorenç
i més tard al Forn Xic. És vigent.
Manxego, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Many, lo Joan de la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Manyos, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Marc, lo
Renom que té origen en un nom de fonts. Conegut.
Marc, lo Puig de
Vegeu Puig, la Muntanya del.
Marcelles, lo
"la muller del marcelles" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 77v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Marcel·lino, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Marconi, lo
Renom humorístic, referit a l’afició d’una persona a la ràdio. És vigent.
Mare de Déu, la Cova de la
Cova situada damunt l’Ermita del Remei on, segons la tradició popular, fou trobada la imatge de
la Verge.
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Mari, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Maria, l’Avinguda de
Carrer situat a la sortida sud-oest del nucli de població d’Alcover.
Maria de l’Hostal, Ca la
És a la carretera de Reus.
Maria Domènech, lo Carrer de
Carrer situat al nucli antic d’Alcover. Va a parar a la Plaça Nova.
Maria Muntanyana, la
És vigent en la forma femenina: la Maria Muntanyana, del Raval del Carme.
Marian, lo
Renom que té origen en un nom de fonts. Conegut.
Mariano, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). També s’utilitza la
forme femenina la Mariana.
Marigó, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Mariners, los
D’origen desconegut. Pot ser anecdòtic, però també professional.
Marins, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Marió, lo
Sembla procedir de nom personal. Conegut.
Marquesa
"et uxor Marchesa" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 7v, cf. DSNot pàg. 225).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Marquesata
"vendimus tibi Marquesata" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 210).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Marquet, lo
Derivat de Marc, nom de persona. És vigent.
Marrà, lo
Renom de caràcter humorístic. Conegut.
Marroja, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Martí
"Testes P. Marti" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Martí Gras, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Marti Gras” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 74v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom desconegut d’un carrer medieval.
Martí i Pol, l’Avinguda de
Carrer situat a la part sud-oest del nucli de població d’Alcover. Desemboca a l’Avinguda de Maria.
Martinet, lo
Renom derivat d’un nom de persona. Conegut.
Martorell
"Ego Martorel" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8r, cf. DSNot pàg. 225).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover i que ha perdurat fins als nostres dies.
Marxant, lo
"lo Marxant" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenada del Marxant…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra travessada per la carretera de Vilallonga.
Marxant del Vilar Sec, lo Mas del
Mas situat a la partida del Marxant. Conservat.
Mascarell
"Raimundo Mascareli…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 4v).
Mascarella
"Ego P. Voltor et uxor mea Mascharella…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 9r).
Nom documentat ja des del segle XIII.
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Mas de Moresc
Urbanització situada a la perifèria del nucli de població d’Alcover a tocar del camp de futbol.
Mas de Vidal, lo Camí del
Camí que recorre la part oest del terme municipal d’Alcover. El Mas de Vidal pertany al terme de
l’Albiol.
Maseter, lo
El renom deriva d’un cognom, que, al seu torn podria derivar de mas, equivalent possible a masover. També podria ser, originàriament, Mesater, és a dir, que faria les coses a mesos. Existeix el Mas
de Maseter al terme de l’Albiol. És vigent.
Maseter, lo Mas de
Mas situat a prop del Barranc de l’Albiol i a l’antic terme del Samuntà. Conservat.
Maseter, lo Portell de
Indret que permet pujar del Mas de Maseter a la Serra del Pou.
Masies, les
"… en la partida dita de las Masias…” (AHT, Capbreu de 1791a, 69r).
"les masies" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Masies Catalanes, les
Nom d’una urbanització situada a la punta més sud-oest del terme municipal d’Alcover i vora la
carretera de Reus. El nucli central és al terme de l’Albiol.
Masiet
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Derivat de Masia.
Masó, de la
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). L’origen és toponímic.
Mas Roig
Mas situat cap a la Romiguera. És una gran heretat en un territori lleugerament aturonat. La finca
té una capella dedicada al Sagrat Cor que fou beneïda el 1906. El bisbe Barberà hi deia missa. Ben
conservat.
Mas Roig, la Font de
Font situada a la vora del Mas Roig. D’aigua abundant, que va a parar a una bassa.
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Mas Roig, lo Forn de
Cavitat del terreny situada vora Mas Roig.
Massoni, lo
Renom procedent de cognom. És vigent. La casa del seu primer portador és davant de l’església.
Massoni, lo Mas de
Mas situat a la carretera del Remei. Conservat.
Mas Vell, lo
"lo Mas Vell" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Matarrània
De vegades hem sentit aquest nom en plural, és a dir, Matarranyes. És el nom d’una partida que
presideix el mas del mateix nom, el Mas de Matarrània, al sud de la partida de la Burquera. Toca
amb el terme de la Selva del Camp i travessa, cap a llevant, la carretera de Reus. Probablement
és un topònim que es remonta a l’àrab i que voldria dir ‘riu de l’arquebisbe’ (cf. BCEA 21, pàgs.
11-14).
Mateu, lo
Renom que encara és vigent. La casa del seu primer portador és al Carrer de Sant Llorenç.
Màxim, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Ca Màxim, a la
Placeta de la Font, indicava el nom d’un matalasser i baster.
Mé, lo
Renom conegut. Hipocorístic del castellà Bartolomé? La casa del seu primer propietari era al davant de l’Església Nova.
Mediona
"P. de Mediona .” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 10r, cf. DSNot pàg. 231).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Menaguerra
"Testes P. Menaguerra" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
"I. Menagerra et uxor Albors" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 13v, cf. DSNot pàg. 243).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Mencion, lo
Renom procedent del nom de fonts Melcior, pronunciat popularment així. Conegut.
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Menys de Portes, lo Portal de
"Portal de Mens de Portes” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 39v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Que és tant com dir ‘Portal sense portes’.
Merler
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Merler, la Bassa del Mas del
No és una bassa gaire coneguda. És situada vora la partida de Sant Roc, al cantó del Mas de
Gassol.
Merler, lo Mas de
Mas situat a la partida de Montpeirós, a la carretera de Montblanc. Conservat.
Merlera, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Mesquer, lo
Procedent d’un cognom, escrit habitualment Masqué. És vigent.
Mesquita, la
Segurament es tracta d’un renom procedent d’un topònim local, avui perdut. La Mesquita era un
nom de lloc que es localitzava des del segle XVI al Carrer de Sant Ramon i on se suposa que hi
havia hagut el culte dels sarraïns.
Messeguer
"Berengarius Messeguer" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Mestaca, lo
Renom d’origen desconegut. És vigent.
Mestaca, lo Celler de
És una caseta situada vora el Mas de Mestaca.
Mestaca, lo Mas de
Mas situat en un estret del vessant del Barranc de l’Albiol, a prop de la Font de l’Irla. Conservat.
Mestaca, la Vall de
També coneguda com el Barranc de l’Albiol.
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Mestaco, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu primer portador procedeix del Mas de
Mestaca.
Mestre, la Bassa del
Bassa també coneguda, però menys, com la Bassa de París.
Mestre, la Font del
No sabem si aquest indret també es refereix a l’anterior de la Bassa del Mestre. Si més no, és situat
a la vora del Camí de la Romiguera, a la sortida oest del nucli de població d’Alcover.
Mesuró, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Mesuró, lo Mas de
Mas situat a la vora dreta del Riu de Glorieta, al damunt de la Font Fresca. Conservat.
Met, lo
Renom procedent de l’hipocorístic Met, referit a Jaumet. Conegut.
Mianget, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Mianget és la masculinització de Miangeta, que al seu torn és la contracció de Maria Angeleta. És vigent.
Mianjo, lo
Com en el cas anterior, Mianjo és la masculinització de Mianja, contracció de Maria Àngela.
Mica
El mas de la Mica, a la Serra, té una llarga tradició. El significat del nom ens és desconegut, encara
que podria ben bé procedir del nom mica fent referència a una quantitat petita d’una cosa. És vigent.
Fa el masculí Mico.
Mica, lo Mas de la
Probablement és l’antic Hostal de la Mica, actualment dit Mas de Catèrio. Conservat i reformat.
Micanyo, lo
"Micanyo” (AMA, Libro de Medición y Clasificación del término de Alcover de 1862 de 1862).
És un dels noms del riuet que passa pel costat del mas de Mont-ravà i s’ajunta al Riu de Glorieta
una mica més avall, també anomenat Riuet de l’Albiol o de la Vall. Al seu torn, aquest nom pot
procedir d’un cognom. En aquest cas, i a causa de l’escassa documentació, no sabem què és primer:
si els veïns que duien aquest renom el duien pel fet de tenir terra en aquell indret o aquell indret era
anomenat amb aquest nom a causa que algun dels seus habitants duia aquest cognom. Conegut.
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Micanyo, lo Carrer del
Carrer situat a la part nord-oest del nucli de població d’Alcover entre el Carrer del Puig de les
Forques i el Carrer del Molí d’en Ripoll.
Mig, la Font del
Font situada més avall de la Font Fresca. Raja.
Migdia, la Cova del
Cova situada a la Muntanya del Puig. És una cova molt fonda.
Mig Ull
Renom humorístic, probablement fent referència a algun defecte ocular o visual, és a dir, Mig Ull.
El renom masculí es feminitzava com a Mitjulla. Conegut.
Milà, lo Camí del
"… en la partida dita de la Coma o Cami del Mila…” (AHT, Capbreu de 1791a, 25r).
"… lo Camí del Milà" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida Cami del Mila…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 3v).
Nom d’una partida de terra situada entre la carretera de Valls i la del Milà, al sud-est del terme
municipal d’Alcover.
Milanès -esa
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). El seu portador
era oriünd del Milà.
Milhòmens, lo
Renom d’origen humorístic, al·ludint algú que, sense ser massa fort o valent, en té pretensions.
Conegut.
Mils
"… en lo temps de la venda a mon favor per Mariangela Verges y Puig Viuda Rosa Mils y Vergés
mare y filla y Andreu Mils fill de dita Rosa" (AHCV, MN 369, any 1758, 2r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVIII.
Minguet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Ve de Dominguet.
Miquel, lo
Renom originat en un nom de persona. És vigent.
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Miquelet, lo
Renom derivat de Miquelet. Es conserva com a part d’un topònim: el Pla de Miquelet, el qual
serveix de renom a una família. Ex.: l’Àngel del Pla de Miquelet.
Miquelet, lo Pla de
Terreny de terres planes situat vora el Torrent de les Bruixes, al sud del terme municipal d’Alcover.
Miquel Martí i Pol, l’Avinguda
És on és emplaçat el nou IES Fonts del Glorieta.
Miqueló, lo
Renom derivat del nom de fonts Miquel. Conegut. Es feminitzava com a Miquelona. El renom
procedeix del Mas de Miqueló, al terme de l’Albiol.
Miracels, lo
Renom d’origen humorístic, probablement al·ludint a un defecte físic o potser a un hàbit. És vigent.
Mirafrares, lo
Renom de probable origen anecdòtic. Conegut.
Miralles, Ca
Renom que té origen en un cognom. L’escriptora Maria Domènech era de Ca Miralles, al carrer
que avui duu el seu nom. Per aquest motiu, i seguint un costum, força habitual a l’època, que feia
que les dones escriptores signessin amb noms masculins, força sovint adoptava el nom de Josep
Miralles: Josep era el nom del seu pare i Miralles el renom familiar. Ca Miralles és a la Plaça Nova.
Miret, lo
Conegut.
Miró, lo
Renom que té origen en un cognom. Durant molts anys, al Carrer del Rec cantonada amb el de
Sant Jaume hi va haver una botiga de queviures coneguda com Ca Miró.
Mironot, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Mitger
Renom referit a aquesta específica forma d’explotació de la terra consistent en donar, el pagès o
mitger, la meitat dels fruits al propietari de la finca. No és vigent.
Mitxulla, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Vegeu Mig Ull.
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Moderna, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La seva portadora és la Mercé Moderna.
Mofa, la
Probablement té un origen anecdòtic. Conegut.
Moix, lo
Renom probablement originat en un cognom. També podria tenir altres interpretacions, sobretot si
prenem el mot com a adjectiu. Conegut.
Moler, lo
Renom que té origen en l’ofici de fabricant de moles. És vigent. Ex.: Ca Moler, al Carrer Nou.
Moler, lo Mas de
Mas molt antic situat a prop del Pont de Goi, a la partida de la Serra. Conservat.
Molers
"Testes G. de Molers" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Moles
"Joanem Moles…” (AHAT, MN 56, anys 1504-1506, 5r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Molí, del
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Molí, lo Camí del
"lo camí del Molí" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Molí d’Alcover, la Resclosa del
Lloc situat al riu Francolí.
Molí d’en Ripoll, lo Carrer del
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover entre el Carrer dels Comtes de
Prades i el Carrer del Mas de Moresc.
Moliner, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). S’origina en la
professió.
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Moliner, lo Mas de
Mas situat ja en terreny urbà, més concretament al Camí de la Burquera.
Molinet, les Coves del
Indret situat sota el Pont dels Moros.
Molí Nou, lo
També conegut com Molí d’en Güell en referència al Dr. Pere Güell i Pellicer, que va costejar les
obres de la construcció. És situat al marge dret del Riu de Glorieta segons es puja en direcció a
l’Ermita del Remei, damunt de la Font Fresca.
Molí Nou, la Cova del
Cova situada vora el Camí del Molí.
Molins, la Vall de
És un terreny que també es coneix amb el nom de la Partida del Riu Glorieta. És situada a vora el
poble d’Alcover per la sortida oest.
Molló, lo
Partida situada vora l’indret del Badejo. Hi passa el riu Francolí vora el Molí d’Alcover. La seva
situació és al nord-est del terme municipal d’Alcover.
Mon, lo
Conegut. Ignorem a què fa referència aquest cognom i, per tant, fins i tot quina devia ser la fonètica. A l’Argentera es localitza aquest renom com a hipocorístic d’un cognom: Casadamont.
Moneda, la Cova de la
Situada vora el Mas de Gomis. Es tracta d’un indret on al segle passat feien moneda falsa (cf. BCEA
21, pàgs. 11-14).
Monget, lo
Derivat de Monjo. Segurament té un origen humorístic o anecdòtic, sobretot pel diminutiu. Conegut.
Mònica, la
"Joan Mateu la Monica” (AMA, Cadastre de 1787).
Renom originat d’un nom de persona.
Mono, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Montblanc, l’Avinguda de
Avinguda situada entre la Plaça del Portal i el Portal de Sant Miquel.
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Montblanc, la Carretera de
Carretera que corre en direcció nord-est al terme municipal d’Alcover i paral·lela a la via del tren.
Durant uns quants quilòmetres va per la vora dreta del riu Francolí. En travessar-lo entra al terme
de la Riba.
Montblanc, lo Camí de
"… camí de Montblanc" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
"… a ponent ab lo Cami de Montblanch…” (AHT, Capbreu de 1791a, 5r).
"… lo camí de Montblanc" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenda Cami de Montblanch…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 4r).
Nom d’una partida de terra de secà documentada als segles XVIII i XIX.
Montesa
"Ego G. Montesa…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 7r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Mont Manent
"Ego Mª de Mont Manent" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Montpeirós
"… ortum ad Mont Peiros…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8v, cf. DSNot pàg. 227).
"… pro vobis a Munt Peiros…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8v, cf. DSNot pàg. 227).
"… hoc totum de Monte Peiros…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 15r, cf. DSNot pàg. 244).
"… en dit terreny y partida de Mont Peiros…” (AHT, Capbreu de 1791a, 27v).
"… y partida de Montpeyros…” (AHT, Capbreu de 1791b, 7r).
Petita partida de terreny que enllaça el pla on s’assenta el Mas de Gassol amb la Muntanya del
Calvari. És un terreny pedregós, amb llosanques. És regat amb aigua de la Font Major. Cal destacar
que el nom el documentem ja des del segle XIII.
Montpeller
"… et A. de Montpestler…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Mont-ral, l’Avinguda de
Carrer situat a la part nord-est del nucli de població d’Alcover que surt de l’Església Nova.
Mont-ral, la Carretera de
Carretera que duu a Mont-ral i que es caracteritza pel desnivell força pronunciat.
Mont-ravà
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Mont-ravà, la Font del Mas de
Font situada a la dreta del Barranc de l’Albiol, vora el Mas de Mont-ravà. L’aigua que va a parar
al Riu Micanyo.
Mont-ravà, lo Mas de
Nom d’una partida i d’un mas situats damunt una petita plana on hi ha dues torres: una de
sarraïna, i l’altra emprada com a dipòsit d’aigües. Ambdues construccions es troben al peu de
la Serra del Pou (cf. BCEA 50, pàg. 7). La seva situació exacta és a la confluència del Barranc
de l’Albiol amb el Riu de Glorieta. Té una capella i uns jardins, a més a més d’una imatge
de Sant Antoni del Porquet. El seu nom ve del propietari que era l’arquitecte Mont-ravà de
Tarragona.
Mont-ravà, l’Obaga de
És un indret emboscat, al vessant dret del Riu de Glorieta, just després d’ajuntar-se amb el Barranc
de l’Albiol.
Mont-real
"Ego Bernarus mont real…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 2v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV i que segurament es refereix al topònim de
Mont-ral.
Montserrada
"Tecla Olesa als. Monserrada…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 76v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Montserrat Gras, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Montserrat Gras” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom d’un carrer avui desconegut.
Montsià, lo
Renom revelador d’origen geogràfic. Conegut.
Montsó
"Ego P. Monso…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 54v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Morató, lo
Probablement originat en un cognom.
Morell, Ca
Renom conegut.
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Moreno, lo
Relatiu al color de la pell o els cabells. Conegut.
Moresc, lo
"Po de Moresc” (AMA, Expedient de Lleves de 1836).
L’ús d’un nom com aquest en qualitat de renom deu obeir a un origen anecdòtic. El seu portador
tenia la casa pairal a l’actual Plaça Vella.
Moresc, lo Carrer del Mas de
Carrer situat a la part nord-oest del nucli de població d’Alcover que surt de la Plaça de la Garriga.
Moresc, lo Mas de
Mas situat vora el poble, al cantó del Convent. El seu propietari era militar: el comandant Moresc.
Es conserva. Dóna també nom a una urbanització.
Morilla, lo
Renom originat en un cognom.
Morilla, l’Hort de la
Hort situat ja en terreny urbà, sota el convent.
Morillo, lo
Probablement originat en un cognom. En temps molt més propers, Alcover va tenir un metge que
precisament duia aquest cognom. Conegut.
Morillo, la Cova de
Cova situada a prop del Pont de Goi.
Moro, lo
Probablement l’origen del renom té relació amb el color de la pell. No és tan fàcil, tenint en compte
que el documentem al segle XIX, que s’expliqui pel fet d’haver viatjat o fet el servei a Àfrica, com
detecta Moreu amb renoms de Maó i de Sant Hipòlit de Voltregà. Conegut.
Moro, la Torre del
Torre situada al Mas de Mont-ravà. Era de vigilància sarraïna i que ara serveix de dipòsit d’aigües.
Moros, lo Pont dels
Indret situat cap al cantó del terme de Vilallonga. Hi havia una creu de terme a prop que és coneguda com la Creu del Pont dels Moros.
Morros, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Morrots de París, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Mosca, lo
Renom probablement d’origen humorístic. Segons Moreu, en molts llocs s’utilitzava per designar
tavernes.
Mosca, lo Mas de la
Mas petit situat sota la Muntanya del Calvari, a Montpeirós i vora el Convent. Es conserva.
Mostatxo
Segurament l’hi posaren per destacar aquest tret físic del primer portant. Conegut.
Motxo, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). El propietari tenia la
casa pairal al Carrer del Rec.
Mudaina, de la
"Joan Olesa dit de la Mudayna" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 2v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI. Mudaina té un origen àrab.
Muler, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Mules, de les
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Mundeta Oller, la
Hipocorístic de Raimunda. Conegut.
Muntanyans, lo Camí dels
Camí que antigament anava de Valls a l’Ermita de Gràcia passant pel Pont de Goi i la Font Major.
Dóna nom també a un conjunt residencial.
Muranguera
"Nos Johanes Muranguera…” (AHAT, MN 12, anys 1409-1410, 22r).
Nom de persona documentat ja des del segle XV.
Murtrar, lo
Nom d’una partida i d’un mas situats cap a la Romiguera. És una heretat força important. Murtrar
és una forma col·lectiva de murtra.
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Nabiners
"… vobis Alda de Nabineris…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Nadal
"… vendimus tibi Nadal…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 3r).
Naio, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu portant tenia la casa pairal al Carrer del
Bisbe Barberà.
Nan, l’Hort del
Renom al·lusiu al topònim. Actualment és vigent aglutinat a un altre renom: Bielet de l’Hort del
Nan. També refereix l’hort situat al Portal, a sota del Cercle d’Amics.
Nan, lo
Hipocorístic de Joan. És vigent. Existeix l’Hort del Nan i Ca Biel de l’Hort del Nan, al núm. 40 del
Carrer Major.
Nano, lo
Segurament té un origen anecdòtic o humorístic. Conegut.
Narau
Vegeu Arau
Narcís, l’Hort de
Hort situat ja en terreny urbà a l’entrada del poble tal com es ve de Valls. Actualment hi paren
els camions.
Natzaret, lo
Nom procedent de la tradició cristiana. Ignorem la raó per la qual va esdevenir renom. Conegut.
Modernament ha existit el Taller de Natzaret, a les Cases Noves,
Navarro, lo
Gentilici. Conegut.
Ninot
Nom d’origen anecdòtic o humorístic.
Ninyo-Ninyo
"Anton Niñu-Niñu” (AMA, Expedient de Lleves de 1835).
Renom de probable origen humorístic.
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No Fiem
"Pere Pamias - No fiem” (AMA, Expedient de Lleves de 1844).
Renom d’origen anecdòtic, segurament referit a una frase pronunciada pel portador. Conegut.
Nofre, lo
Renom constituït sobre un nom de fonts, Onofre. Conegut.
Noguers, la Sort de
"Sort de Noguers" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Limita amb la Sèquia Major per ponent i amb la carrerada del bestiar per tramuntana.
Nostre Senyor, l’Olivera de
Olivera de grans dimensions situada al Camí del Remei, vora el Mas de Cor.
Notari, lo
Renom que tant pot procedir de la professió com d’un fet anecdòtic. Conegut.
Nou, lo Carrer
"… situada dintre la present vila, en lo carrer nou…” (AHT, Capbreu de 1791a, 3r).
"Calle Nueva” (AMA. Llibre d’Amillaraments de 1842).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover entre el Carrer de l’Amorós i la Plaça d’en Robert.
Noubatlle, l’Horta de
"… l’Horta de Noubatlle" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Noubatlle, lo Mas de
"… lo mas de Noubatlle" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. El mas és a la partida de la Picarilla. Les parets
es conserven. Antigament rebia el nom de Mas de n’Abelles.
Nou dels Tints, lo Carrer
"Carrer Nou dels Tints” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1604, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que l’any 1604 tenia al Llibre d’Amillaraments l’actual Carrer de Sant Antoni.
Nulles, de
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Nunci, lo
"Marti lo nunci…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 77v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
"en Morales lo nunci…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 80v, cf. BCEA 30, pàg. 27).
Renom documentat ja des del segle XVI.
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Oballa, lo Mas de n’
"… dita el mas den Oballa…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 34).
Mas que es correspon amb el modern de Noubatlle.
Obra, lo Mas de l’
"Tota aquella Masia ab sas terras dita lo Mas de la Obra […] antigament la Masia den Rossello…”
(AHT, Capbreu de 1703, 133r).
Mas documentat a principis del segle XVIII. Encara queden restes d’aquest mas, situat a la partida
de la Burquera.
Oda
"… Affrontat Bonet Poncii Oda…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 224).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Odera
"… R. de Odera…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Oficina, l’
"… l’Oficina…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Olier, l’
"Joan Sabater dit lo olier" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 53r, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Oliver
"Bernardus Oliver...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 70r).
"Gaspar Oliuer agricola…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 106r).
Oliver Gran, l’
"… l’Oliver Gran…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Olivet
"… locum dictum Oliveto…" (AHT, Pergamins, any 1150, calaixera 1, calaix 7, núm. 2).
"… devant el moli dit de Olivet de la vila d’Alcover…" (AHMT, Sentència de la Reial Audiència en
causa entre la vila d’Alcover i la Ciutat de Tarragona sobre certa resclosa en el Riu Francolí, any 1632).
El lloc d’Olivet era un antic terme situat vora el riu Francolí, una mica més amunt del Pont de
Goi. Coincideix amb la partida del Fangar, encara que potser comprenia també part de la Serra (cf.
BCEA 63, pàg. 7).

133

134

Onomàstica d’Alcover

Oller
"Ego Bernat Oller…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 121v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Oluja
"… et Parietibus et A. de Ulugia Solvit.” (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
"Testes A. d-Ulugia" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 224).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Om, la Plana de l’
"… y en la partida dita lo Pla del hom…” (AHT, Capbreu de 1791a, 4r).
"… en la partida dita del Pla del hom…” (AHT, Capbreu de 1791b, 3r).
"… la Plana de l’Om…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Onze de Setembre, lo Carrer de l’
Carrer situat a la part sud-oest del nucli de població d’Alcover. I a l’esquerra de l’Avinguda de Reus.
Pa Badat, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Pacoa, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Padró
"Ego Raimundus de Padro…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 3r).
Paellet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu portador feia teatre.
Pagesos, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Paio Ros, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Palau
"Raymundus Palau filius de Guillemi Palau loco de Alcouerio...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 82r).
Palero, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Pallissar, lo
Terreny de poca extensió situat a prop del llogaret de la Plana, a l’extrem nord-est del terme municipal d’Alcover.
Paneró, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pansa, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Panxeta, lo
"Francesch Arnau per sobrenom dit lo panxeta" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 82v, cf.
BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI. Encara és conegut.
Panxó, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Palàcio, lo
Petita partida de terreny situada vora la partida de la Cabana. Palàcio és una forma adaptada
fonèticament del castellà.
Palares
"… tecum P. Palares…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Palero, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pallissa
"… Arnaldus Palliça…" (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 134r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Pàmies
"Ego Johanes Pamies…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 25r).
Cognom que indica procedència de la ciutat de Pàmies, antic bisbat i capital en temps del comtat de Foix.
Papalloques, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Papelera, la
Fàbrica de paper situada sota la carretera de Montblanc, a l’extrem del terme i tocant ja a Picamoixons.
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Papiola
"Gª Papiola" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 231).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Paradetes, les
"… les Paradetes…" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Peça de terra que deu el seu nom a l’estructura del terreny en petites parades. És situada a l’antic
terme de la Plana (cf. BCEA 32, pàg. 18).
Paraigüero, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Pardel
"B. Pardel…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Pareja Feliz, la
Renom, en castellà, encara utilitzat per la població d’Alcover. Els seus propietaris van venir de
Borriana a Alcover en bicicleta.
Parellada, la
"… ala partida dita la Parellada…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA13, pàg. 32).
"… en lo terme de la present vila, partida la Parellada…” (AHT, Capbreu de 1787, 28v).
"… en la Partida dita de la Parellada…” (AHT, Capbreu de 1791a, 26r).
"… la Parellada…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenada de la Parellada…” (AHCV, MN 376b, any 1839, 2r).
Nom d’una partida i d’un mas situats al sud-est del terme municipal d’Alcover. La denominació de

parellada fa referència al tros de terra llaurada per un parell de bous.
Parellada, lo Mas de la
Mas situat a la partida de la Parellada. Conservat, però ben reformat.
Parellada, la Sèquia de la
"… ab la Sequia dela Parellada (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 13, pàg. 32).
París, la Bassa de
Bassa que és coneguda com la Bassa del Mestre. Encara és plena. És situada a la partida del Sòl
de l’Horta.
Partió, lo Barranc de la
Barranc que passa per damunt del Mas de Geperut. És un curs fluvial poc conegut entre la gent
d’Alcover ja que ben poca gent ens va donar raó de la seva existència.
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Partió, la Carrerada de la
Antiga carrerada que ens van dir que anava de Reus al Serradalt i al Molí d’Alcover.
Pasanjuan, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Pronunciat en castellà.
Pasqueta
"… et uxor Pascheta…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 13v, cf. DSNot pàg. 241).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Pasteres, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pastoro, lo Mas de
Mas situat a la partida del Degotall. El seu primer propietari era de Vilallonga del Camp.
Conservat.
Patacó
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover que cal relacionar amb el de Patacons, uns emboscats després de la guerra civil.
Pataquer, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). També s’utilitza la
forma femenina la Pataquera.
Pati, lo
Rep aquest nom la plaça que queda davant de l’església principal d’Alcover.
Patxó, la Costa de
Costa situada en direcció de Mas de Barro.
Pau, lo Carrer de la
Carrer situat a la part sud-est del nucli vell de la població d’Alcover i al sud del Passeig de
l’Estació.
Pau de Saca, lo Mas de
Mas situat cap a la carretera de Montblanc, al nord-est del terme municipal d’Alcover, a la partida
de Montpeirós. Conservat.
Pau Casals, lo Carrer de
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover i a l’esquerra de l’Avinguda de
Catalunya.
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Pauet, lo Mas de
Nom d’una partida de terra i d’un mas situat al vessant oest del terme municipal d’Alcover, vora
la partida del Mas de Vilella.
Pauetet
A la Lleva de 1843, Jaume Alcover Potau figura com a Pauetet. Actualment encara és vigent.
Tipològicament, el renom sembla derivar de Pauet, al seu torn derivat de Pau.
Pau Oller, lo Mas de
Mas ensorrat situat sota el Puig de Marc tocant al Mas de Ferrer.
Pau Roig, lo Camí de
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover.
Pau Roig, l’Hort d’en
És un hort situat just on comença el Camí Vell de Valls.
Peça, la
"… la Peça…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Pedregós, el Tossal
Tossal situat entre el Mas de la Llaneta i l Mas de Gomis.
Pedrera, la
Nom d’una partida de terra situada prop de la del Mas del Tito, al nord-oest del terme municipal
d’Alcover.
Pedroell, lo
"… y partida dita del Padruell…” (AHT, Capbreu de 1791a, 48r).
"… lo Pedroell…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra situada damunt de la dels Quints, a l’esquerra del Riu de Glorieta.
Pedrola
"Ego Francisca filia G. pedrola…” (AHAT, MN 103, anys 1393-1395, 121v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIV.
Pedrola, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Pedrola” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 89v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom d’un carrer del qual s’ha perdut la memòria.
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Peixera, la
Resclosa. El nom no és derivat de peix, sinó de paxillaria ‘conjunt de pals o aspes clavats a terra’.
És un gorg del Riu de Glorieta prop del Mas de Mont-ravà.
Pelagalls, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pelero, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pellisser, la Coma d’en
"… en lo terme de la present Vila, Quadra del Dissapte, en la part dita la Coma den Pellicer…”
(AHT, Capbreu de 1787, 8r).
Partida de terra que era situada dins la gran extensió de la Quadra del Dissabte.
Penaflor
"… tibi I. de Penaflor" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Peó, lo
Dit habitualment Paó. És un renom típic de professió. Existeix el topònim la Casella dels Peons.
Peons, la Casella dels
Indret situat a la carretera d’Alcover a Santa Creu de Calafell. Hi treballaven treballadors d’aquesta
carretera. Actualment ensorrada.
Pep de la Gorra, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pep de la Paula, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pep de la Paula, lo Mas del
Mas habitat situat a la partida de Montpeirós.
Pep del Peu, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pepons, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Pepons, l’Hort dels
Hort situat ja en terreny urbà, tocant a l’Hort dels Càntirs.
Pere Güell, lo Carrer del Doctor
Carrer situat al sud-est del nucli vell de la de població d’Alcover entre l’Avinguda de Reus i el
Carrer de la Llibertat. Duu el nom d’un metge cirurgià d’Alcover que va viure entre els anys 1905
i 1950.
Pereta, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Pereta, lo Bosc de
Partida de terra situada a l’oest del terme municipal d’Alcover, a la vora del Camí de l’Albiol.
Pere Miquel, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Pere Miquel” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 20v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom d’un carrer que ja s’ha perdut.
Pere Voltor, lo Carrer de
Carrer situat a la part nord-oest del nucli de població d’Alcover, al costat del Carrer del Samuntà.
Duu el nom d’un bandoler.
Petronela
"Testes Esteve Petronela" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Perxes, lo Carrer d’en
"… situada dintre la present vila, en lo carrer den perxas…” (AHT, Capbreu de 1791a, 56r).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover, entre el Carrer de l’Abadia i el Carrer de l’Amorós. Duu
aquest nom en referència a la família Perxes, que hi habitava.
Pescater, lo
"Morell lo pescater" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 79r, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Pessetes, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pessetes, l’Era de
És una era que toca al nucli de població d’Alcover. La seva situació exacta és entre les escoles
noves i la carretera del Remei.
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Petits, los
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Petronill, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Peu, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Peuetet, lo
Diminutiu de l’anterior. Ha donat nom a una varietat d’avellana. És vigent.
Pi, la Font del
Font situada a la carretera del Remei al damunt del Mas de la Cuca. Salta aigua abundant en una
pica poc abans d’arribar a l’ermita.
Pi, lo
"P. de Pino" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 215).
"Ego B. de Pino…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 1v).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Piat, lo
"… lo piat…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Picarilla, la
Nom d’un renom, d’una partida i d’un mas situat uns tres quilòmetres en direcció a Reus, damunt
de la carretera.
Pigat de Magraner, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pinaràs, lo
Partida de terra que toca al terme del Milà. El nostre informant ens va dir que abans hi havia una
plantació de pins.
Pinsà, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu propietari tenia la casa pairal al Raval del Carme.
Pintor Ros, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Pinyero, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pinyero, lo Mas de
Partida de terra de secà amb mas situada a prop de la dels Quints, a l’esquerra del Riu de Glorieta.
Conservat.
Piponer, lo
"Antoni Sabater, dit lo piponer…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 36r, cf. BCEA 30,
pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Piroi, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). S’hi coneix la forma
femenina la Piroia.
Piroi, los Molins de
Antics molins situats vora l’Ermita del Remei i vora el Mas de la Cuca.
Pitarro, la Bassa de
Bassa situada al Camí del Remei. Ara fa de dipòsit d’aigües.
Pitarro, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Pitarro, lo Mas de
Actualment és un corralot que és situat vora el camp de futbol. També és conegut com Mas del
Vidrier. Hi va haver antigament una fonda.
Pixafigues, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Pixafigues, lo Mas de
Mas situat damunt dels Molins de Coll, al vessant dret del Riu de Glorieta i a la partida de la
Vaireta. Conservat.
Pixapalo, lo Roquer de
Roquer situat al vessant nord sortint del nucli d’Alcover.
Plàcid, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. El seu portador era l’agutzil d’Alcover.
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Plàcid Vidal, l’Avinguda d’en
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover. Va a parar a la Plaça d’en Jacint
Verdaguer. Duu el nom d’un escriptor important d’Alcover, en Plàcid Vidal, que va viure entre els
anys 1881 i 1938.
Plàcid Vidal, la Plaça d’en
Plaça situada a la part antiga d’Alcover, al sud-oest del nucli vell de la població.
Plaça, lo Carrer de la
"Carrer de la Plaça” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1582, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que tenia l’any 1582 l’actual Carrer del Bisbe Barberà.
Plaça Nova, la
"Per una Casa ala Plassa noua…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 35).
Plaça situada entre el Carrer de Maria Domènech i el Carrer del Bisbe Barberà.
Plaça Vella, la
Espai on destaca l’existència d’un edifici sustentat, en la part davantera, per columnes. Sembla
que aquest fou la casa del comú o fins i tot l’ajuntament. Durant l’època medieval, s’hi realitzava el
mercat setmanal el dilluns, L’arquebisbe Vilademuls atorgà aquest privilegi l’any 1174. Plaça que on
va a parar el Carrer Major.
Plaça Vella, lo Carrer de la
"… en lo carrer anomenat la Plasa Vella…” (AHT, Capbreu de 1791a, 18r).
No estem segurs que aquest sigui el mateix carrer que l’anterior Carrer de la Plaça.
Plana
"Bernat Plana Pages de la present vila, dins del Carrer Major…” (AHT, Capbreu de 1787, 8v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVIII.
Plana, la
Indret situat vora el de Picamoixons, concretament entre la partida del Molló i l’extrem nordest del terme municipal d’Alcover. També és el nom d’un llogaret urbanitzat situat a la mateixa
partida de la Plana.
Plana, lo Coster de la
Petita serralada situada a l’esquerra de la carretera d’Alcover a Montblanc.
Plana, lo Pi de la
Pi molt gros situat vora el Mas del Badejo. És situat vora la carretera de Montblanc.
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Planetes, les
Terreny de poca extensió situat a la dreta del riu Francolí quan entra al terme municipal
d’Alcover.
Plans, los
Partida de terreny situada al nord-est del terme municipal d’Alcover, a prop de les Eixermades.
Pocurull
"Gabriel Pocurull comensal en la seu de Tarragona…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 59r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Pont, lo
"… lo Pont…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Pont dels Moros, la Creu del
Creu situada al Camí dels Quints.
Polsoda
"Testes Katala Polsoda" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Porta
"Ego Johanes Porta…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 8v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Portal
"… Vidal de Portal…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 223).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII. Segurament vol dir que vivia al Portal.
Portal, lo
"… lo portal…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Al·lusió del portal del poble.
Portal, la Plaça del
Plaça situada al cantó sud-est de l’antiga muralla d’Alcover. Se’n diu així perquè antigament era
la porta d’entrada al poble.
Portal Nou, lo
També conegut com el Portal de l’Estació perquè està encarat cap aquesta.
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Portell, lo
"… lo Portell" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenada del Portell…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 4r).
Nom d’una partida de terra situada cap al Camí del Pont de Goi. Portell és un ‘petit coll estret’.
Porter
"… B. de Porter…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 223).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Posades, la Creu de les
"… la Creu de les Posades…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Prat, lo
"… lo Prat…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Prat, lo Camí del
"… lo Camí del Prat…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Prau, lo Mas d’en
"… en la partida dita lo Mas den Prau, o den Voltor o del Cami de Tarragona…” (AHT, Capbreu
de 1703, 135r).
Nom de mas documentat a principis del segle XVIII.
Prospo
Prospo és la forma dialectal del nom Pròsper. Hi havia a Alcover una taverna coneguda com Cal
Prospo. Un home d’aquesta família, Josep Altès, el Pep de Prospo, líder de la Unió Arrendatària i
Jornalera, va ser assassinat el 1918 per un esquirol durant una llarga vaga de jornalers.
Pubill, lo
Renom que té origen en una relació familiar, probablement amb caràcter anecdòtic. És documentat
Antoni Ferré Pujol, dit Pubill, un dels fundadors, el 1920, del Sindicat Agrícola, com un dels primers
alcoverencs que van dur aquest renom. És vigent. Cal destacar la pronunciació labiodental de la
consonant grafiada b.
Pubilla, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). També s’utilitza la
forma masculina Pubillo.
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Pubill Agràs, lo Carrer del
"Carrer del Pubill Agras” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1604, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que tenia l’actual carrer del Forn Xic l’any 1604 al Llibre d’Amillaraments.
Pubilla Voltora
"Magdalena als. publilla voltora…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 78v, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Puça, la Font de la
Font situada damunt del Pont del Remei, a l’esquerra del Barranc de Gomis. És una font d’aigua
abundant. L’aigua és canalitzada fins a arribar al Mas de Moresc.
Puçó, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Encara és viu.
Puig, del
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Puig, la Bassa de
Bassa de molta anomenada i molt vella. És molt gran. És situada a la partida de Montpeirós i rega
les terres de la Font Major.
Puig, la Muntanya del
Es refereix al Puig de Marc, que forma el vessant esquerre del Barranc de la Font Major. És un
terreny força rocós.
Puig de les Forques, Carrer del
Carrer situat a la part nord-oest del nucli de població d’Alcover, al cantó del Carrer del Micanyo.
Pulacher
"B. Pulacher…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Put-put, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). Es refereix a la
puput.
Quadra de la Granja, la
"… in parte vocata la quadra de la granja in partida dita lo burgar…” (AHAT, MN 336, anys 16641665, 126r).
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Quaranta-mil, los
Renom molt recent utilitzat per la població d’Alcover. Els seus portadors provenien de Mont-ral.
Quatre Carreteres, les
Encreuament de la carretera de Valls amb la de Tarragona a Picamoixons.
Quatre Cantons, los
És la confluència del Carrer del Rec amb el Carrer de Maria Domènech i Carrer de l’Amorós.
Quim de la Geneta, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Quints, lo Camí dels
Camí que recorre la partida del mateix nom, al sud-est del terme municipal d’Alcover.
Quints, los
"… lo Quintal…" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
"… y partida del mas den Gordo o dels quints…” (AHT, Capbreu de 1791a, 42r).
"… lo Quints…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… al terme de la vila de Alcover […] y partida anomenda dels Quins…” (AHCV, MN 374c, any
1823…” (AHCV, MN 374b, any 1839, 1r)., 1r).
Partida de terra molt allargassada i de gran renom entre la població d’Alcover. És situada a l’esquerra
del Riu de Glorieta, al costat de la partida del Degotall, al Camí del Rourell (cf. BCEA 32, pàg. 18).
Quiteri, lo Mas de
Situat sota el Mas de Gassol, cap a la carretera de Montblanc. Té tres pisos d’alçada. Es conserva.
Racó del Rausell, del
"En folch lo vell dit del Raco del Rausell…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 12r, cf. BCEA
30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Rafelet, lo Mas de
Mas situat a la partida del Mas de Mont-ravà. És ben conservat.
Ral, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Ramon del Pati, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Ramonet de les Tartanes, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Ramonet del Mas d’en Llopis, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Rascàs
"… et G. de Rascaz…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 7v, cf. DSNot pàg. 225).
"… quem habemus in orta de Alchoario, terminatur in ortos de Rascaz…" (AHAT, MN 1, anys
1228-1229, 21r, cf. DSNot pàg. 259).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII que cal relacionar amb l’homònim Rascàs, partida de l’Albiol.
Raspall, lo Mas de
Mas situat a la carretera del Remei. Conservat.
Rata, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Ratolí, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Ravall
"Joan Folch del Rausell dit Ravall…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 25r, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Rec, lo Carrer del
"Carrer del Rech” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 34v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
"Carrer del Rech de la Torra” (AMA. Llibre d’Amillaraments de 1482, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
"Carrer del Rech” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1582, 94v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
"Carrer del Rech” (AMA. Llibre d’Amillaraments de 1604, 123v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
"Primo tota aquella casa situada dins la present vila en lo Carrer dit del Rech…” (AHT, Capbreu
de 1791a, 18r).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover. Surt de la Plaça de l’Església Nova. Antigament hi passava
un rec d’aigua per a beure.
Rec, la Torre del
"Torre del Rec” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 7v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Torre situada al principi del Carrer del Rec i davant de l’església.
Recadeteret, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Era l’ordinari de Barcelona.
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Rector, lo Carrer del
"Carrer del Rector” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1585, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Regolaria
"P. de Regolaria…” (AHAT, MN 5, anys 1279-1286, 2r). Nom de persona documentat ja des del
segle XIII.
Rei, lo
"Pere Sabater dit lo rei" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 73v, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Reial
"Ego Johanes Reyal loci de Alcouerio...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 28r).
Rellotger, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Remei, lo Barranc del
Curs fluvial que és més conegut pel nom de Barranc de Gomis.
Remei, lo Camí del
"… ab el Cami del Remey…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 33).
És un antic camí de carro i que duu fins a l’Ermita del Remei. En arribar a aquest lloc no s’atura
i segueix fins al Mas de Forès.
Remei, lo Carrer de la Verge del
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer de la Indústria i el
Carrer d’Àngel Guimerà.
Remei, la Carretera del
Carretera que duu a l’Ermita del Remei.
Remei, l’Ermita del
"… l’Ermita del Remei…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… lo Camí del Remei…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un edifici que ha donat nom igualment a un pont i un camí.
És situada a 450 metres d’altitud. La tradició local diu que uns pastors notaren una resplendor
que il·luminava l’entrada d’una cova. S’hi anà en processó des del poble i hi trobaren una
imatge de la Verge. L’actual edifici de l’ermita fou beneït el 1779. La façana és barroca i
flanquejada per dues torres circulars. En ocasió de la fira d’Alcover, s’hi concentra una gran
gentada.
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Remei, lo Pont del
Pont situat sota l’Ermita del Remei i que travessa el Barranc de Gomis. La construcció del pont
data de 1899.
Remei, lo Racó del
Partida de terra situada a banda i banda del Camí del Mas de Forès, a la sortida oest del nucli de
població d’Alcover.
Remei, Residencial
Nom d’una urbanització de grans magnituds situada al nord-oest del nucli de població
d’Alcover.
Renegat, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Retorcedor, lo
"En Buada lo retorcedor" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 77r, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Reus, l’Avinguda de
Carrer situat a la part nord-oest del nucli de població d’Alcover. És una de les vies d’entrada
principal al nucli d’Alcover.
Reus, lo Camí Vell de
Camí situat a la part sud-est del terme municipal d’Alcover.
Reus, la Carretera de
Carretera que duu a Reus, a l’oest del terme municipal d’Alcover.
Reus, lo Portal de
És un dels més ben conservats del nucli de població d’Alcover.
Revenedor, lo
"Gabriel Voltor lo revenedor…" (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 9r, cf. BCEA 30, pàg. 28).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Ribas, lo Racó de
Està situat a la finca del Mas de Tinet sota el cingle de la Serra del Pou.
Ribelles
“Jo Joan Ribelles…” (AHT, Capbreu de 1791ab, 1r).
Nom de persona documentat a finals del segle XVIII.
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Ribes
"Ego Paulus Ribes agricola Alcover…” (AHAT, MN 334, anys 1661-1662, 1r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVII.
Ricelm
"Ego I. Ricelm…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 216).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Riner
"… vobis Bertran de Riner…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Ripoll
"Jacobus Ripoll agricultor ville dalquoverio…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 25r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Rius, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. La casa pairal és al Carrer Major.
Robert, la Plaça d’en
Plaça situada al nucli antic d’Alcover, entre el Carrer Nou i el Carrer Major. Duu aquesta denominació perquè la família Robert habitava en aquesta plaça.
Robuster, lo Mas de
Mas situat en direcció al Milà, a la partida de la Font de la Cabota, al sud-est del terme municipal
d’Alcover. Conservat.
Roca del Migdia, lo Coster de la
Costa situada damunt del Mas de Ferrer.
Rodes, lo Carrer de les
Carrer situat a la part sud i sud-oest del nucli de població d’Alcover, al costat de les escoles. Hi
havia les rodes que cabdellaven el cànem per fer espardenyes.
Roget, lo
"Joan Pamies als. lo roiet…" (AHAT, Llibre d’Òbits, any 1572-1596, 61r, cf. BCEA 30, pàg. 29).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Roig
"Petrus Roig...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 2v).
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Romegosa
"… in presentia I. de Romegosa…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Romigall
"Ego G. Rumigall…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 26r). Nom ja documentat des de finals del segle XIV.
Romiguera, la
"… in loco qui uocant Romaguera…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 47v).
Renom i nom de la partida de terra que agafa una bona extensió de terreny situat entre el Riu de
Glorieta i el terme de l’Albiol. És un terreny ondulat al peu de la muntanya.
Romiguera, lo Camí de la
Camí que arrenca de la carretera de Reus després de travessar el Riu de Glorieta. Duu a la partida
de la Romiguera i al Mas de Barberà.
Romiguera, lo Mas de la
Nom d’un mas situat primitivament a uns 200 metres d’on és ara i del qual fins fa poc es veien les
ruïnes. La data de la construcció fou vers el 1906 i el mestre d’obres va ser el Sr. Banús de la Masó,
conegut en aquestes contrades pels seus nombrosos treballs (cf. BCEA 68, pàg. 11).
Roques Roges, les
Partida de terreny situada a prop del Mas de la Garriga, al peu del Puig de Marc. És travessada per
la carretera de Montblanc i arriba fins al Badejo.
Ros, del
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Ros, lo Mas del
Mas enfonsat situat vora l’Ermita del Remei.
Rosic, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Rosquill, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Rossa, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Rossell, lo Mas
Vegeu Rosselló, la Masia de.
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Rosselló, la Masia de
"Tota aquella Masia ab sas terras dita lo Mas de la Obra […] antigament la Masia den Rossello…”
(AHT, Capbreu de 1703, 133r). Correspon a l’actual Mas Rossell.
Masia situada entre el Mas de Gassol i el Mas de la Fam, al nord del nucli de població d’Alcover.
Rossenda, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Rosset
"vobis Fulchoni de Rosset" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5r, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Rostolls, los Tres
"los Tres Rostolls" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Roure, lo Barranc del
Barranc conegut també com Barrancó. És un afluent del Riu de Glorieta i s’ajunta amb aquest a
poca distància del límit d’Alcover amb Mont-ral.
Roure, la Font del
Se’n deia així pel roure que abans hi havia en aquest indret. Actualment es coneix com la Font
del Mas Roig. Encara raja.
Roureda, la
"… y partida la Roureda…” (AHT, Capbreu de 1791a, 62r).
"la Roureda" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Rourell
"Esteve Rourell Pages de la present vila de Alcover…” (AHT, Capbreu de 1787, 2r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVIII.
Rourell, lo Camí del
"lo Camí del Rourell" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un camí situat al sud-est del terme municipal d’Alcover.
Rovellat, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Rubió, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Rubió, lo Mas de
Mas situat vora del Pont de Xalà, a la partida del Mas de Gassol. Hi ha una bassa molt gran,
amb aigua.
Rubió, la Mina de
Mina que surt al terme de Valls. Aquest indret és situat a les Quatre Carreteres.
Rufina, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Sabata, la
"… la sabata…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Sabater
"Nos Gabriel Sabater villa de Alcoverio…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 11v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVI.
Saca, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Sacsal, lo
"… aquella Pessa de terra dita la Quadra del Dissapte anomenada lo Sacsal…”
(AHT, Capbreu de 1787, 33v).
Nom d’una partida de terra situada dins la gran extensió de la Quadra del Dissabte.
Sagrera, Capella d’en
"Capella d’en Sagrera” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 32v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Situada a la casa número 2 del Carrer Major.
Saig, la Font del
Font situada a les immediacions del Mas de Ferrer. Hi raja molta aigua. Saig era un funcionari de
la justícia civil que executava les penes dels reus.
Salet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Saliveta, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Salom, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Salom” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 1604 i 1682).
Nom que tenia l’actual Carrer de la Costeta als anys 1482, 1604 i 1682, tal com apareix als llibres
d’amillaraments d’aquests anys.
Salut, la Font de la
Font situada al nucli urbà, al Raval de Santa Anna.
Samuntà, lo
L’antic terme del Samuntà era situat a la dreta del Riu de Glorieta. Comprenia l’antic terme de les
Virtuts. En el lloc tingueren drets els comtes de Prades, que Joana de Prades vengué a l’arquebisbe
de Tarragona a mitjan segle XV. Al segle XIX el terme rural de la Plana i el Samuntà fou agregat al
municipi d’Alcover.
Samuntà, lo Carrer del
Carrer situat a la part nord-oest del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer de Pere Voltor i el
Carrer del Molí d’en Ripoll.
Sanç
"Ursula Sans viuda de Anton Sans …” (AHT, Capbreu de 1787, 8v).
Nom de persona documentat ja des del segle XVIII.
Santa Anna, lo Camí
"… en la partida dita lo Cami de Santa Anna…” (AHT, Capbreu de 1791b, 12v).
Partida de terrra que probablement era situada a prop del Convent de Santa Anna.
Santa Anna, el Convent de
"… inqua concissit in capella Ste Anne extra muros dicte ville de Alcouerio…"
(AMA, Pergamins, any 1582, nº 13).
"… ab el Cami de Sta. anna…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. CBEA 32, pàg. 35).
Convent afectat per la desamortització de Mendizábal.
Santa Anna, lo Raval de
Raval situat a la dreta de l’Església Nova.
Santa Marina, lo Carrer de
"… en la present vila de Alcover en lo carrer de Santa Marina…” (AHT, Capbreu de 1791a, 67r).
Carrer situat al nord-oest del nucli antic d’Alcover, entre els carrers de Sant Llorenç i de Maria Domènech.
Sant Antoni, lo Carrer de
"Carrer de Sant Antoni” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1842).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover, que va del Carrer de la Costeta al Raval del Carme.

155

156

Onomàstica d’Alcover

Sant Antoni, l’Hort de
Hort situat a l’entrada d’Alcover pel camí de la Font Fresca (cf. BCEA 21, pàgs. 11-14).
Sant Gabriel, lo Carrer de
"… Carrer de Sant Gabriel…" (AMA, Llibre de Vàlues de 1604).
Sant Jaume, lo Carrer de
"… Carrer de Sant Jaume…" (AMA, Llibre de Vàlues de 1682).
"… part detrás ab el Carrer de St. Jaume…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 35).
"… ab dit carrer de Sant Jaume…” (AHT, Capbreu de 1791a, 19v).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover i documentat des del segle XVII. És situat entre el Carrer de
Sant Ramon i el Carrer Major.
Sant Joan, lo Mas de
Mas també dit del Batistó.
Sant Jordi, lo Carrer de
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer de la Indústria i
l’Avinguda de Catalunya.
Sant Josep, lo Mas de
Mas situat a la partida del Camí de Valls, a l’est del terme municipal d’Alcover. Té un corraló. Conservat.
Sant Llorenç, lo Carrer de
"… Carrer de Sant Llorens…" (AMA, Padró de 1772).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover, entre el Carrer de la Muralla d’Anselm Clavé i el Carrer de
Santa Marina. Del Carrer de Sant Llorenç surt la Travessia del Carrer de Sant Llorenç.
Sant Miquel, l’Església de
Documentada des del segle
al costat del cementiri.

XII,

és una obra gòtica amb coberta de fusta del segle XIV. Es troba

Sant Miquel, lo Portal de
"Portal de Sant Miquel” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 11v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Es troba en bon estat de conservació i orientat cap a Montblanc. És on mor el carrer Major.
Santo, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Sant Pau, l’Avinguda de
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover, entre la Plaça d’en Jacint Verdaguer
i el Passeig de l’Estació.
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Sant Ramon, lo Carrer de
"… Carrer de Sant Ramon…" (AMA, Llibre de Vàlues de 1604).
Carrer situat al nucli antic d’Alcover, entre els carrers de Mara Domènech i de Sant Jaume.
Sant Roc
"… la Partida de Sant Roc…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra situada vora el nucli de població d’Alcover.
Saravalls, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Saravalls” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1604, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que tenia l’actual Carrer del Bisbe Barberà l’any 1604 al Llibre d’Amillaraments.
Sargantano, lo
Renom utilitzat per la població d’Alcover.
Sarrions, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Sarró, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Saura, lo Portal de na
"Portal de Na Saura” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 46v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
És un portal situat vora el museu municipal. El seu nom fa referència a Maria Saura, propietària
d’una de les cases que formen aquest portal.
Secalló, les Roques de
Roques situades al costal del Calvari.
Segalers, los
"… y partida dita del Segales…” (AHT, Capbreu de 1791a, 16v).
"… y partida del Segales…” (AHT, Capbreu de 1791a, 55r).
"… lo segaler…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… de la relatada vila de Alcover y partida dita dels Segalers…” (AHCV, MN 374b, any 1816c, 1r).
"… y partida anomenada dels Segalers…” (AHCV, MN 376b, any 1839, 2r).
Nom d’una partida de terra de secà situada entre el Serradalt i les Argiles. Segaler és una forma
col·lectiva de sègol.
Segalers, lo Camí dels
Camí situat a l’est del terme municipal d’Alcover. És una bifurcació del Camí de la Serra.
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Segalers, lo Pont dels
És a la carretera de Valls. Es conserva.
Segarra
"… B. de Segarra…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 220).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Seiales, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Selva, lo Camí de la
"… ab el Cami de la Selua" ( AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 32).
"… de la present vila y partida lo Cami de la Selva…” (AHT, Capbreu de 1791a, 34r).
"… lo Camí de la Selva" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Selvatana, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Existeix la seva forma masculina Selvatano.
Semion, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Senyal, lo
"… en la partida dita la Veyreta y antigament dita lo Senyal…” (AHT, Capbreu de 1787, 8r).
Nom que antigament tenia l’actual partida de la Veireta.
Senyora, la Costa de la
Terreny que no sabem si assenyala un antic domini medieval o modern o simplement és una referència de caire humorístic (cf. BCEA 21, pàgs. 11-14).
Senyora Tula, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Senyora Tula, l’Hort de la
Hort situat ja en terreny urbà darrere de l’actual bar de Colomí.
Senyor Enric, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20). La casa d’aquest
senyor era situada davant de l’església.
Senyor Escoter, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
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Seqüència, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Sèquia Major, la
"la sèquia Major" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Sèquia que procedeix del riu Francolí més o menys a l’alçada del Molí de la Serra (cf. BCEA 32, pàg. 17).
Sereno, lo
Renom que ja ha caigut en desús.
Serp, lo Gorg de la
Clotada on el Riu de Glorieta passa més a poc a poc.
Serra, la
"… una vinya a la Sera afronta ab [ ] el camí general de Tarragona…"
(AMA, Llibre de Vàlues de 1482, 34v).
"… un tros de terra a la Sera afronta ab Francoli e ab la ciquia de la Sera…"
(AMA, Llibre de Vàlues de 1482, 85v).
"… la serra de Madorell…" (AMA Llibre de Vàlues de 1682, 83r).
"… y partida dita la Serra…” (AHT, Capbreu de 1791b, 8r).
"… en la partida de la Serra…” (AHT, Capbreu de 1791a, 45r).
"… la Serra…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… y partida anomenada de la Serra…” (AHCV, MN 376b, any 1839, 2r).
Nom d’una partida de terra situada dels termes d’Alcover i Valls, al llarg de la carretera que duu a
Picamoixons, entre el Pont de Goi i les Quatre Carreteres. És un lloc molt poblat de masos.
Serra, lo Camí de la
"… lo Camí de la Serra…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un camí que arrenca de la carretera de Montblanc i que duu a la
partida de la Serra.
Serra, lo Clot de la
Cavitat del terreny situada a la partida de la Serra.
Serra, lo Mas de la
"… iortum ad pratum ad mansum de sera in serra”
(AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 16v, cf. DSNot pàg. 161).
"… terrastenentibus molendini de la Serra…” (segles XIV-XV, ICART, pàg. 87).
"… lo Mas de la Serra" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
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Serra, la Sèquia de la
"…ab la Sequia de la Serra" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 34).
Conducció d’aigua que passa per la partida de la Serra.
Serradalt, el
Nom d’una urbanització situada a l’extrem est del terme municipal d’Alcover.
Serradalt, lo
"… y partida anomenda del Sarredal…” (AHCV, MN 376a, any 1839, 4r).
Terra de secà situada al damunt de la partida de la Serra. Ha donat nom a una urbanització.
Serradalt, lo Camí del
Camí situat a l’est del terme municipal d’Alcover. Es creua amb el Camí del Pont de Goi a la
Urbanització Serradalt.
Serra del Pou, lo Camí de la
Camí que hi puja per la banda del Mas de Tinet.
Serra del Pou, el Cingle de la
És un indret situat damunt de l’Ermita de les Virtuts i del Mas de Tinet. Al voltant del cingle es
troben els termes de l’Albiol, la Mussara i Mont-ral.
Serra Gran, la Solana de la
Nom d’una partida de terra situada al nord del terme municipal d’Alcover, entre aquest i el terme
veí de la Riba.
Serralta, lo Mas de
"… lo Mas de Serralta" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un mas situat cap a la Serra de Veçar, ja al terme de l’Albiol.
Serró, lo Botjar del
Tros de terra situat a la partida de la Tombassa.
Sibila
"… et uxor Sibila" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 11r, cf. DSNot pàg. 235).
"… et uxor Sibilia" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 17v, cf. DSNot pàg. 250).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Sifonera, la
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.

Onomàstica d’Alcover

Simó, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Sis, lo Mas de la
Mas situat dintre del nucli de població, darrere del Cercle d’Amics i tocant a les piscines municipals. És mig enderrocat i deshabitat.
Sitjar, lo
"… ala partida del Sitjar…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 33).
"… lo Sitjar…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. És vigent.
Sitjar, lo Carrer del
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer d’en Pau Casals i el
Passeig de l’Estació.
Siurana, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Solana, la
Partida de terra situada al vessant esquerre de la part alta del Barranc de la Font Major. Forma
part del Puig de Marc.
Solana, lo Mas de la
Mas arruïnat a redòs del Puig de Marc. Situat a la vora esquerra del Puig de Marc.
Solsides
Partida de secà situada entre les partides de les Fosses i el Mas de Badejo, a la punta nord-est del
terme municipal d’Alcover.
Sort
"Ego Franciscus Sort…” (AHAT, MN 334, anys 1661-1662, 19r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVII.
Sort Gran, la
"… la Sort Gran…" (AMA, la Plana i el Samuntà, Recana del año 1716, cf. BCEA 32, pàgs. 9-20).
Peça el nom de la qual procedeix per necessitat de diferenciació amb la Sort de Noguers. Situada
a la banda occidental del camí de Montblanc (cf. BCEA 32, pàg. 18).
Sota Via, lo Carrer de
Carrer que surt de la Plaça d’en Jacint Verdaguer.
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Sotjolera, la
"… la socjolera…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
Subirat, lo Carrer d’en
"… en lo carrer anomenta den Subirat…” (AHT, Capbreu de 1791a, 72r).
Carrer documentat a finals del segle XVIII.
Sulina, la
Renom de la propietària d’un característic celler (cf. BCEA 103, pàg. 29).
Tallero, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). També s’utilitza la
forma femenina la Tallera.
Tarongers, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Tarongers, lo Mas dels
"… lo mas dels Tarongers…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. És una propietat que limita amb el Camí de
Tarragona, al terme municipal del Milà i de la partida de la Serra. Lo Mas dels Tarongers també és
conegut com el Mas de l’Escoter.
Tarragona
"et uxor Taragona" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Tarragona, l’Avinguda de
Carrer situat al sud del nucli vell de la població d’Alcover.
Tarragona, lo Camí de
"… en la partida dita lo Mas den Prau, o den Voltor o del Cami de Tarragona…”
(AHT, Capbreu de 1703, 135r).
"… ala partida dita del Cami de Tarragona" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 34).
"… a la partida dita lo Cami de Tarragona…” (AHT, Capbreu de 1787, 8r).
"… en la partida dita del Cami de Tarragona…” (AHT, Capbreu de 1787, 28v).
"… lo Camí de Tarragona…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra situada al sud-est del terme municipal d’Alcover.
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Tarragona, lo Molinet del Camí Vell de
És un molí fariner situat aigües avall del Riu de Glorieta.
Tarragona a Picamoixons, la Carretera de
Carretera construïda damunt l’antic camí de Lleida a Tarragona. Va de nord a sud, del Pont de Goi
a les Quatre Carreteres i cap a la Masó, entre les partides de la Serra i el Serradalt.
Tarrés, los Molins de
Antics molins paperers situats vora el Mas de Forès. Es tracta d’una construcció setcentista. El molí
de dalt té una superfície total de 1 790 metres quadrats.
Tartamut de la Plana, lo
"Antoni Catala lo tartamunt de la Plana" (AHAT, Llibre d’Òbits, anys 1572-1596, 21v, cf. BCEA
30, pàg. 29).
Renom documentat ja des del segle XVI.
Tasanito, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover. Tasarito era el germà de Tasar.
Tasar, lo
Renom, hipocorístic de Baltasar, encara utilitzat per la població d’Alcover.
Tatxó, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Teixidor
"… R. Textoris" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Tell
"En nom de Deu, amen. Jo Teresa Tell […] natural y vehina de la Vila de Alcover…” (AHCV, MN
377, any 1853, 1r).
Cognom ja documentat des de finals del segle XIX.
Térmens
"… R. de Termenes de Alcoerio…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Terrís
"… et viro Michaeli Terrizo…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 217).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Teuler, lo Forn
Situat al Barranc de les Virtuts. Ja no en queda cap resta.
Timor
"… P. de Timor" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 5v, cf. DSNot pàg. 218).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Tinet, lo Mas de
Nom d’una partida i d’un mas situats sota el Cingle de la Serra del Pou, vora l’Ermita de les Virtuts,
a l’antic terme del Samuntà. El rector de l’Albiol, mossèn Ramon Vidal, i el seu germà van viure en
aquest mas després de 1939.
Tints, lo Carrer dels
"Carrer dels Tints d’en Esbrí” (AHTA, Llibre d’Òbits, any 1548, cf. BCEA 4, pàg. 30).
Nom que tenia l’actual Carrer de l’Índia l’any 1548.
Tints, lo Portal dels
"Portal dels Tints” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1582, 71v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Constituí la sortida del Carrer de Sant Antoni.
Titit, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Tito, lo Mas del
Nom d’una partida de terreny i d’un mas enlairat en el vessant dret del Barranc de la Font Major,
a prop del Mas de la Fam. Conservat.
Tixer
"… et Guillelmo Tixer" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Tòfol, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Tolosa
"… B. filie P. Tolosa" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6r, cf. DSNot pàg. 221).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Tomàs, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
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Tombassa, la
"… la Tombassa…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra que toca amb la dels Segalers. En aquest indret hi havia una creu que
en deien del Milà.
Tombats, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20) i que continua vigent.
Tombes, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Torero, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Torre, lo Mas de la
Mas situat a prop del Mas de Geperut, cap a l’ermita de Gràcia. Conservat.
Torre, lo Portal de la
"Carrer del Portal de la Torra” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 4v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom que abans tenia el Carrer del Rec.
Torrell
"Ego Petrus Torrell…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 274r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVII.
Torretà, Cal
Són els propietaris del Mas de la Torre.
Torreta, la
És un mas situat en un eixamplament del Riu de Glorieta, sota el Mas de Mont-ravà. Antigament
s’hi reunia l’ajuntament de l’antic terme del Samuntà.
Torroella
"Jacobo Torroella…” (AHAT, MN 334, anys 1661-1662, 1r).
"Testes Joanes Baptista Torroella…” (AHAT, MN 336, anys 1664-1665, 3r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVII.
Tortosa
"Nos P. Tortosa...” (AHAT, MN 16, anys 1419-1420, 58v).
Nom de persona documentat al segle XV.
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Tortosí, lo
Renom ja existent a la primera meitat del segle XIX (cf. BCEA 84, pàgs. 14-20).
Tous, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Tres Carreres, les
“… en la partida dita las tres Carreras…” (AHT, Capbreu de 1787, 9v).
Nom de partida documentada ja des del segle XVIII.
Tres Cops de Cap, la Cova dels
Cova que també és coneguda com la Cova de la Mare de Déu.
Tres Cortans, los
Renom d’origen probablement anecdòtic. Fa referència a la mesura de capacitat, quartà, probablement amb intencions augmentatives. Cals Tres Cortans és al Carrer Major.
Trilla
"P. Trila Non solvit…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Trossos, los
Amb aquest nom es coneix l’horta d’Alcover, sobretot la situada sota l’estació de ferrocarril.
Trossos, lo Carrer dels
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover, prolongació vers el sud del Carrer de Sant Jordi.
Unió, lo Carrer de la
Carrer situat a la part sud-est del nucli de població d’Alcover, entre el Carrer del Poeta Antoni Isern
i el Carrer d’Àngel Guimerà.
Urrútia, l’
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). Era el propietari de
part de les Masies Catalanes. El seu origen està en la forma lo Rútia.
Vador, lo Quico del
Renom, hipocorístic de Salvador, encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Vall, lo
"… ab el Vall…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 33).
"… en la partida dita lo vall de baix…” (AHT, Capbreu de 1791a, 8v).
Nom d’una partida documentada almenys des del segle XVIII.
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Vallada, la
"… de la present vila y partida de la Vallada…” (AHT, Capbreu de 1791a, 36v).
"… de la present vila y partida de la Vallada…” (AHT, Capbreu de 1791a, 36v).
"… la Vallada" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX. Vallada és un derivat locatiu de vall ‘terres
situades en un clotada’.
Valls
"Guilelma de Vales per me…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
"… convenio vos Gª de Vales…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 6v, cf. DSNot pàg. 222).
"Ego Michelis Valls…” (AHAT, MN 101, anys 1380-1382, 42r).
"Johanes Valles notarii loco de alcouerio…” (AHAT, MN 56, anys 1504-1506, 55v).
Nom de persona documentat ja des dels segles XIV i XVI.
Valls, lo Camí Vell de
"… de la present vila y partida dita lo Cami de Valls…” (AHT, Capbreu de 1791a, 28v).
"… a la partida dita del Cami de Valls…” (AHT, Capbreu de 1791b, 11r).
"… lo camí de Valls" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra i d’un camí que corre paral·lel a l’actual carretera de Valls.
Vallverdú, lo Carrer d’en
"Carrer d’en Vallverdú” (AMA, Llibre d’Amillaraments de 1482, 97v, cf. BCEA 4, pàgs. 27-34).
Nom d’un carrer la memòria del qual ja s’ha perdut.
Vaques, de les
Renom modern utilitzat per la població d’Alcover.
Veireta, la
"… un olivar a la Vayreta…" (AMA, Llibre de Vàlues de 1482, 85v).
"… de na Vayreta…" (AMA, Llibre de Vàlues de 1482, 85v).
"… un tros de tera e olives al mas de na Vayreta afronta ab [ ] el torrent den Arenes…" (AMA,
Llibre de Vàlues de 1482, 85v).
"ala partida dela Vaireta" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 33).
"… en la partida de la Veyreta y antigament dita lo Senyal…” (AHT, Capbreu de 1787, 37v).
“… y partida dita la Veyreta…” (AHT, Capbreu de 1791a, 59r).
"… la Vaireta…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Nom d’una partida de terra situada vora el poble, cap a la banda de la Font Fresca. És un terreny
pla, regat per les aigües de la Comunitat de Baix.
Veireta, lo Camí de la
"… ab lo Cami de la Vayreta…” (AHT, Capbreu de 1791a, 15v).
Camí que porta a la partida de la Veireta.
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Ventureta, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Verdala
"Testes I. de Verdala" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Verdeus, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Vergés
"… en lo temps de la venda a mon favor per Mariangela Verges y Puig Viuda Rosa Mils y Vergés
mare y filla y Andreu Mils fill de dita Rosa" (AHCV, MN 369, any 1758, 2r).
Nom de persona documentat ja des del segle XVIII.
Vermellet, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Vianer
"… vobis Nin Vianer et" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Viciana
"A. Br. De Viciana de Alchoerio" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Vidal
"… tibi Astruc et Vitali" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 214).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Vidrier, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Vidrier, lo Mas de
Mas conegut com el Mas de Pitarro.
Vila, lo Rec de la
"… en la partida lo Rech de la Vila…” (AHT, Capbreu de 1791a, 63v).
"… lo Rec de la Vila…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
Topònim documentat ja des d’inicis del segle XIX.
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Vilallonga, la Carretera de
Carretera que duu al nucli de Vilallonga, al sud-est del terme d’Alcover.
Vilamanya
"Ego Bernardus Vilamanya…” (AHAT, MN 12, anys 1409-1410, 4r).
Nom de persona documentat ja des del segle XV.
Vilanova
"Ego A. de Vila nova…” (AHAT, MN 2, anys 1245-1247, 14v).
Vilar Sec, lo
"… de alio honore de Vilar Sec…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 7v, cf. DSNot pàg. 234).
"… in Alcoario in Vilarsec…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8r, cf. DSNot pàg. 226).
"… terre ad Vilar Sec…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 9v, cf. DSNot pàg. 230).
"… terre ad Vilasech…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 12r, cf. DSNot pàg. 237).
"… in Alcoario, ad Vilar Sec…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 15v, cf. DSNot pàg. 245).
"… ala partida de Vilassech…" (AMA, Cadastre de 1716, cf. BCEA 32, pàg. 34).
"… en lo terme de la present vila y partida dita de Vilasech…” (AHT, Capbreu de 1791a, 2v).
"… de la present vila y partida dita lo Vilasech…” (AHT, Capbreu de 1791a, 15v).
"… lo Vila-sec…" (AMA, Cadastre de 1816, cf. BCEA 80, pàgs. 13-41).
"… dita vila de Alcover y partida anomenada del Vilasech…” (AHCV, MN 375, any 1830, 1r).
"… y partuda anomenada del Vilasech…” (AHCV, MN 376b, any 1839, 2v).
Nom d’una partida rural que s’estén vora la carretera de Vilallonga i ben a prop de les Hortes
d’Alcover. Si ens fixem en la documentació aportada, la forma Vilar té una r final. La raó que explica
el pas de Vilar a Vila és que la -r de Vilar no sona.
Vilella, lo Mas de
Nom d’una partida de terreny i d’un mas situats a l’extrem oest del terme municipal d’Alcover,
vora la partida de Mas de Pavet.
Vinader
"Guillelmus Vinader et uxor…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Vinagret, la
En desconeixem l’origen si bé és vigent: Ca la Montserrat Vinagret, al carrer de la Costeta.
Virgília
"… et uxor Virgilia…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 8v, cf. DSNot pàg. 227).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
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Virtuts, lo Barranc de les
Barranc que aflueix sota l’ermita del mateix nom. Té un desnivell força pronunciat.
Virtuts, l’Ermita de les
"Primerament la dita capella dicta de Nostra Senyora de les Virtuts…” (AHAT, Inventari de l’Ermita
de les Virtuts, any 1617, 1r).
Ermita de la qual només queden unes parets. Està situada a 545 metres d’altura, sota el cingle de
la Serra del Pou. Pertanyia a l’antic terme del Samuntà. Per a més informació, cal consultar el treball
de mossén Sanç Capdevila L’ermita de les Virtuts (1927).
Vista Alegre
Nom d’una partida de terreny no gaire gran situada al nordoest del terme municipal d’Alcover.
Vives
"Vives Mazo…" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 16v, cf. DSNot pàg. 246).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Voltor
"Testes B. Voltor" (AHAT, MN 1, anys 1228-1229, 3r, cf. DSNot pàg. 213).
"Bernardus Voltor et Joanes Voltor…” (AHAT, MN 59, anys 1557-1558, 1r).
Nom de persona documentat ja des del segle XIII.
Voltor, lo Mas de
"… en la partida dita lo Mas den Prau, o den Voltor o del Cami de Tarragona…” (AHT, Capbreu
de 1703, 135r).
"… lo Mas den Voltor…” (AHT, Capbreu de 1703, 135r).
Mas situat al sud del terme municipal d’Alcover, vora el Mas de la Serra i el Mas de Batistó.
Conservat.
Xacó, lo
Antoni Sans Bofarull, “Xacó”, va ser membre de la junta del Sindicat Agrícola durant els
anys 20.
Xacó, l’Hort de
Hort situat ja en terreny urbà.
Xacon, en
“Fco. Martí (a) enchacon” (AMA, Expedient de Lleves de 1830).
Renom d’origen i significat desconeguts. No és vigent.
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Xacra, lo Mas de la
Mas situat sota la Serra de Veçar, al cantó de l’Albiol i a la partida de la Romiguera. És ensorrat.
Xafaví, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Xalà, lo
Renom derivat del cognom Aixelà o Aixalà. És vigent.
Xalà, lo Pont de
És un pont que fa servir la carretera de Montblanc per travessar el Barranc de la Font Major.
Xandros, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
Xarina, lo Mas de la
Mas situat vora el Mas de Gaspar, a les immediacions de l’Ermita del Remei i a la partida de les
Guixeres. Conservat.
Xarrumba, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Xarrumba, lo Mas de
Mas mig ensorrat vora el Niu de l’Àliga.
Xen, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Xerí, lo
Durant la vaga de 1918, un esquirol de Ca Xerí va assassinar un jornaler i en va ferir un altre.
Xerpets, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Xim, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). També s’utilitza la
forma femenina la Xima.
Xispa, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20).
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Xollador, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover.
Xollo, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). El portador d’aquest
renom tenia una casa al Carrer de Sant Jaume.
Xompi, lo
Renom encara utilitzat per la població d’Alcover (cf. BCEA 30, pàgs. 18-20). El portador feia de
manobre.
Zaca
Renom encara viu. En desconeixem el significat. No s’ha de confondre amb el renom Saca, encara
que la gent els sol escriure igual.
Zaco
Renom que és la forma masculina de Zaca, si bé els portadors d’ambdós renoms són persones diferents.
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