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1. Introducció
1.1 Objectius i mètode de treball
L’objectiu d’aquest treball és recollir amb tota l’exhaustivitat que sigui possible l’onomàstica antiga i actual del terme de Fulleda (Garrigues). A més, es realitza una transcripció fonètica del tipus
funcional, mitjançant l’alfabet AFI, de les entrades, seguida sempre que ha estat possible del màxim
nombre d’informacions i dades d’interès (localització dels topònims, tipus de terreny, origen del
renom, lloc d’on provenen els cognoms, etimologies ...).
Hem considerat els noms de les cases com a topònims, tot i que sabem que en el terreny de
l’onomàstica aquestes unitats es mouen entre l’antroponímia i la toponímia. A més, de cada casa
hem procurat recollir el màxim nombre possible de noms pels quals hagi estat coneguda i encara els
recordi algú. Per aquest procediment, recolzat amb algunes fonts escrites, podem establir amb més
o menys precisió aquests noms des de l’actualitat fins a fa uns 100-125 anys.
Quant a la toponímia antiga del terme i l’antroponímia, hem realitzat el buidatge de les fonts manuscrites de l’apartat de “Fonts documentals”. Ací, podem parlar d’una certa exhaustivitat a partir
del segle XVI. La documentació anterior, llevat d’alguna petita mostra i del que hi ha publicat, o ja no
existeix o no ha pogut ser consultada.
En la mesura que l’Església constitueix un lloc podríem dir d’utilització pública amb indrets ben
coneguts per una part significativa de la població, hem considerat diverses parts del seu interior
(sagristia i altars) com a topònims, sobre algun dels quals hi ha documentació bastant antiga. Hem
fet el mateix amb l’antic forn del Vidre, entrant les diferents parts en què es dividia. Potser en aquest
cas es pot argumentar que s’ha tibat massa el concepte de “toponímia” o que el que s’està fent és
més aviat “nanotoponímia”.
Pel que fa al mètode treball s’ha partit d’una acumulació de dades fruit d’anys d’escoltar les
converses de la gent del poble i de recollir informació de fonts escrites, publicades o no. Aquestes
informacions s’han perfilat, completat i matisat amb diverses entrevistes orals i caminades pel terme.
Amb el material aconseguit s’ha seguit una ordenació purament alfabètica acompanyada de la
transcripció fonètica. A continuació s’ha col·locat, si se n’ha trobat, la documentació sobre el topònim o antropònim, amb les corresponents abreviatures que n’indiquen la procedència. Després, en
la majoria dels casos, hi ha algunes breus informacions ja comentades (situació, extensió, alçada,
història, procedència, etimologia ...).
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S’ha diferenciat mitjançant l’ús de majúscules aquells topònims que són partides de terra d’aquells
altres homòfons i més antics que són fonts, camins ...
Ex:
Salat, la font d’en
(font)
Font d’en Salat, la
(partida)
Pel que fa a l’ús de l’article masculí, hem respectat les formes etimològiques
de topònims pretèrits que no existeixen actualment i hem preferit les formes
per una sèrie de motius:

LO/LOS
EL/ELS

quan es tracta
per als actuals

1. La majoria de les vegades els topònims s’usen en situacions, almenys pel que respecta al parlar
de Fulleda, en què l’article es contrau amb la preposició precedent quedant formes més properes
a EL/ELS que a LO/LOS:
Ex:
Vinc dels Masos
Vaig als Escortals
Pels Pous baixa molta aigua
Fins i tot, pels que són partidaris de considerar l’article com una part fossilitzada del topònim
i d’escriure’l amb majúscula inicial, es pot veure que l’ús de les formes el/els afavoreix més a
l’hora de fer una lectura natural d’un text, és a dir, propera a la pronúncia oral real, que les
formes lo/los. Compareu, doncs, les dues columnes:
Ex:
Vinc d’El Planet
Vinc de Lo Planet
Anem a Els Esclots
Anem a Los Esclots
Per El Comellar ja plou
Per Lo Comellar ja plou
2. La llengua viva, sobretot entre la gent jove, té cada vegada més tendència a utilitzar els articles
normatius en substitució dels etimològics i tradicionals a la zona. Aquest és un fenomen que
s’està acabant d’imposar en el subdialecte tarragoní, al costat mateix, doncs, del territori que
ara estudiem.
3. Els estudis de toponímia publicats sobre el Camp de Tarragona i zones properes utilitzen aquest
mètode. Així, doncs, en la nostra elecció també cal tenir en compte el desig de respectar una
certa unitat de criteris metodològics i de continuïtat geogràfica.
Hem optat per mantenir certs dialectalismes com la diftongació en AU- de la O- inicial, admetent
com a secundàries, però, les formes “més normatives”, algunes amb nombrosa i antiga documentació.
Ex:
Aubaguets, els
(forma principal)
Obaguets, els
(forma secundària)
Aurella, cal Pep sense
(forma principal)
Orella, cal Pep sense
(forma secundària)
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En alguns casos, però, com el tancament en I de la E pretònica, només entrem les formes estàndard
tot i que sempre s’anota la pronúncia vertadera.
Ex:
Argelagar, l’
(entrada)
Argilagar, l’
(no consta com a entrada)
Ermengol, ca l’
(entrada)
Ermingol, ca l’
(no consta com a entrada)
En l’ortografia dels cognoms mantenim una posició intermèdia, també més complicada, entre els
que són partidaris de consignar totes les formes o almenys les actuals com a entrades principals i
els normalitzadors a ultrança. Si un cognom viu avui dia té una ortografia que no és aberrant amb la
pronúncia ni amb la normativa de la llengua catalana, el consignem en la forma actual com a entrada
principal tot i que no sigui la més antiga o “correcta”.
Ex:
Arbós
(entrada principal)
Arboç
(entrada secundària)
Tanmateix, si el cognom, encara viu o ja extingit, presenta una manca d’adequació amb la normativa o una disfunció grafia-pronúncia, en aquest cas optem per les formes normalitzades o etimològiques com a entrades principals.
Ex:
Pasqual
(entrada principal)
Pascual
(entrada secundària)
Plaça
(entrada principal)
Plasa
(entrada secundària)
En alguns casos, quan hi havia nombroses formes d’un cognom que podrien ser acceptades i
aquest ja havia desaparegut, hem preferit prioritzar les formes normalitzades.
Pel que fa als noms de les cases formats a partir d’un cognom, mantenim l’ortografia actual del
cognom. Tanmateix, en casos de dubte o en els topònims del terme municipal optem sempre per
les formes normalitzades.
Ex:
Arbós, ca l’
(però)
Pla de l’Arboç, el
Pons, cal
(però)
Costa d’en Ponç, la
Pel que fa als renoms que provenen directament o indirecta de cognoms, també utilitzem la grafia
consignada en l’entrada principal del cognom i, en aquest cas, no hi ha entrades secundàries.
En el cas dels renoms hem decidit d’entrar-los tots sense article per unificar posicions, ja que en
la documentació escrita s’acostuma a prescindir-ne, mentre que en l’oralitat són gairebé obligatoris.
En la realització d’aquest treball, respectant la informació oral, hem consignat l’elisió freqüent en
els topònims i antropònims de la preposició DE després de vocal que no forma part d’un diftong.
Ex:

Carlets, l’era el
Fuster, cal Josep Maria el
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Es tracta, però, d’una convenció i no respon a la majoria de la documentació històrica conservada
per la qual cosa, tot i que no la consignem com a entrada, creiem que també fóra possible i admissible una forma com:
Ex:
Carlets, l’era del
Fuster, cal Josep Maria del
De qualsevol manera, cal admetre que l’elisió de la preposició acostuma a indicar un grau de toponimització més elevat de la forma en qüestió.
1.2 Quatre mots de Fulleda
Fulleda és un municipi (15,96 km2) d’uns 116 habitants (2001) situat en l’extrem est de la comarca administrativa de les Garrigues, en la Segarra històrica, fronterer amb la Conca de Barberà. El
poblament és agrupat en el nucli urbà (581 m) a l’interfluvi de les valls (o fondos) de la Granada i
els Escortals.
La base econòmica del poble és l’agricultura de secà, fonamentada en la vinya, l’olivera i l’ametller,
amb alguna presència del cereal, tot i que també hi ha un parell de granges i alguna petita indústria
(fusteria i productes químics).
El territori fulledenc, inclòs d’alguna manera dins del de Tarrés, va ser cedit per Ramon Berenguer
IV a Ramon de Boixadors el 1149, tot i que algunes informacions apunten que això ja podria haver
succeït durant el regnat de Ramon Berenguer III. Les terres dels Boixadors i d’altres propietaris per
diverses donacions van anar passant al monestir de Poblet. En el període dels segles XIII-XV es va
consolidar progressivament el domini de Poblet sobre la localitat que s’allargaria fins a principis del
segle XIX.
Durant els segles XVIII i XIX va gaudir d’una certa importància el forn del vidre de Fulleda, que
efectuava vendes en una zona força important de les comarques limítrofes, però també en llocs més
allunyats com Tarragona o el Pallars.
La població va obtenir el màxim a mitjan segle XIX, amb uns 500-600 habitants, i ha anat decreixent a partir d’aquell moment. El període dels anys seixanta va ser d’una forta emigració que a
hores d’ara sembla haver-se estroncat, amb una demografia més o menys estabilitzada i amb una
forta tendència a l’envelliment.
Respecte a la llengua, el parlar de Fulleda pertany al català nord-occidental, no lleidatà, de transició
cap a l’oriental, més concretament, cap al subdialecte tarragoní (per a més informació, vegeu: ARBÓS
1991; CONTINENTE-ARBÓS 1993, 66-72).
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2. Fonts documentals
2.1 Arxius
ACA
AHAT
AHCC
AHCM
AHL
AHN
AMF
AMP
APF

Arxiu de la Corona d’Aragó
Arxiu Històric de l’Arquebisbat de Tarragona
Arxiu Històric Comarcal de Cervera
Arxiu Històric Comarcal de Montblanc
Arxiu Històric de Lleida
Archivo Histórico Nacional (Madrid, Espanya)
Arxiu Municipal de Fulleda
Arxiu del Monestir de Poblet
Arxiu Parroquial de Fulleda (Rectoria de Vinaixa, Garrigues)

2.2 Documentació manuscrita
[AHCM: prot. not., anys, lloc, notari] Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, anys del protocol notarial, lloc de la notaria, nom del notari.
[AHCM: Balanyà, pergamins, núm. de pergamí, any] Arxiu Històric Comarcal de Montblanc,
Col·lecció d’Ismael Balanyà i Moix.
[Boada] Boada, Josep. Libro de árboles genealógicos, cronológicos de Fulleda desde 1524 a 1879
(AHAT: Fulleda, caixa 1, 3). En els noms de casa recollits per aquest investigador hem consignat
el cognom a què anaven lligats a finals del segle passat; de la mateixa manera, en els cognoms
s’especifica el nom de les cases que el duien en la mateixa època.
Ex.:
“(á) Joanet de la Bassa” (Boada: 164, Domènech).
“Cantó” (Boada: 80, cal Xacó, cal Parent, cal Ramon del Xacó,
cal Manelet).
[CadTar1716] Catastro o inventari de las heretats que té lo terme o lloch de Tarrés (AHL: cadastre,
Tarrés).
[Cad1716] Catastro o inventari de las heretats del terme del lloch de Fulleda, ab especificació de las
pessas de terra que las componen, fruyts que produexen, y las casas de dit lloch, ab sas confrontacions (AHL: cadastre 51/281).
[Cad1763] Catastro y nova medició de las pessas de terra del lloch y terme de Fulleda del corregt. de
Lleyda (AHL: cadastre 51/281). Alguns cops s’ha consignat el nom del propietari.
Ex.:
“Partida de la Era de Escudé” (Cad1763: Pere Joan Prats).
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[CadSe1738] Catastro del lugar de Sanant del Vego de Lérida en 1738 (AHL: cadastre, caixa 117).
[CapbrEC1765] Capbreu de la vila de la Espluga Calva (AHCC).
[Capbr1500] Capbreu de Fulleda i Tarrés (AMP: armari III, calaix 33).
[Capbr1526] 1526. Capbreu de Fulleda (AMP: armari III, calaix 34).
[Cens1920] Censo de la población de 31 de diciembre de 1920. Provincia de Lérida. Ayuntamiento
de Fulleda (AMF).
[DecrPobl] Volum amb documents administratius, sobretot decrets, dictats pel monestir de Poblet i
destinats als diferents pobles sobre els quals exercia domini senyorial (AMP: armari IV, calaix 30).
[FV] Documentació del forn de vidre provinent del Sr. Gabarró d’Arbeca a través del Sr. Fèlix Martín
de la Floresta, que deu provenir en darrera instància de cal Margendom de Fulleda. És dividida
en sis quaderns (FV1-FV6) i diversos papers solts (FVs). (Arxiu Sr. Gabarró / AMF [fotocòpies] /
Arxiu de l’autor [fotocòpies]).
[Hom1690] Possessions, sagraments y homenatges 1690 (AMP: II, 28).
[InfXIII] Espècie de capbreu de les possessions de la Infermeria del Monestir de Poblet a Fulleda i
altres llocs al segle xiii (AHN: 2361, 1).
[IV] Indicadors viaris repartits per la població.
[LApXIX] Libro de apeo (del segle xix, però sense data) (AMF).
[LAp1862] Libro de apeo del pueblo de Fulleda (1862) (AMF).
[LCP] Llibre de cumpliment pascual (1860-1944) (AHAT).
[LCMarg] Llibreta de comptes agrícoles de cal Margendom en el període 1874-1877 (Arxiu Sr. Gabarró / Arxiu de l’autor [fotocòpies]).
[LCPal1] Llibreta de comptes agrícoles de cal Palauet (Valentí Gabarró Ventosa i família) en el període 1906-1931 (Arxiu de l’autor).
[LCPal2] Llibreta de comptes agrícoles de cal Palauet (Valentí Gabarró Ventosa i família) en els
períodes 1914-1940 i 1960-1979 (Arxiu de l’autor).
[LCPal3] Petita Llibreta de comptes agrícoles de cal Palauet (Valentí Gabarró Ventosa i família) que
correspon a anotacions fetes en els anys seixanta del segle xx (Arxiu de l’autor).
[LCQuer1] Llibre de comptes de cal Queralt. Hem extractat algunes anotacions d’un llibre de Caixa
amb comptabilitat sobre farina i pa corresponents al període 1927-1928 (Arxiu de cal Queralt).
[LCQuer2] Llibre de comptes de cal Queralt. El material extractat correspon a les anotacions d’un
Llibre Diari de Caixa. Dietari Català. 1927 amb comptes sobre farina i pa corresponents al període
1927-1928 (Arxiu de cal Queralt).
[Llev1757] Llevador dels censos del poble de Fulleda segons lo cabreu del any 1757. Gairebé sempre
fem constar el nom del propietari del bé capbrevat que esmentem (ACA, 138, monacals, hisenda).
[LT] Llibre de Testaments de la 2a meitat del segle xix i principi del xx, (APF, Vinaixa).
[L2] Llibre de confraries 1630-1636 i de compliments pasquals (AHAT: Fulleda, caixa 1, 2).
[L4] Llibre racional de la renda de la Iglésia de Sta. Maria y Sta. Creu (AHAT: Fulleda, caixa 3, 4).
[L5] Llibre de la administració del Hospital del present lloc de Fulleda (AHAT: Fulleda, caixa 3, 5).
[L6] Manuals notarials 1678-1685 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 6).
[L7] Manuals notarials 1653-1678 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 7).
[L8] Manual notarial 1621-1637 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 8).
[L9] Manual notarial 1638-1644 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 9)
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[L10] Manual notarial 1644-1651 (conté, però, documentació posterior) (AHAT: Fulleda, caixa 3, 10).
[L11] Manual notarial 1612-1637 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 11).
[L12a] Libre dels batejats del loch de Fulleda, però conté també nombrosa documentació notarial del
darrer terç del xvi (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12a).
[L12b] Manual notarial 16-11-1576/23-3-1602 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12b).
[L12c] Manual notarial (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12c).
[L12d] Manual notarial 30-6-1563/1564 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12d).
[L12e] Manual notarial 5-6-1564/9-9-1575 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12e).
[L12f] Manual notarial 5-9-1578/17-2-1581 (conté, però, documentació posterior) (AHAT: Fulleda,
caixa 3, 12f).
[L12g] Manual notarial 9-11-1597/6-7-1599 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12g).
[L12h] Manual notarial 14-6-1588/1-4-1601 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12h).
[L12i] Manual notarial 2-5-1606/1-6-1608 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12i).
[L12j] Manual notarial 1-10-1608/28-11-1610 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12j).
[L12k] Manual notarial 15-09-1614/22-04-1615, a més d’anotacions d’òbits i baptismes (AHAT:
Fulleda, caixa 3, 12k).
[L12l] Manual notarial 6-11-1640/23-3-1644 (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12l).
[L12ll] Documentació del segle XVIII (AHAT: Fulleda, caixa 3, 12ll).
[L14] Actes notarials (AHAT: Fulleda, caixa 1, 14).
[L16] Llibre de actes vell, desde 1729 a 1742, y capítols matrimonials, desde 1731 a 1742 (AHAT:
Fulleda, caixa 1, 16).
[L18] Capbreu del Hospital del present lloch de Fulleda (AHAT: Fulleda, caixa 3, 18).
[L19bis] Llibre de baptismes 1638-1663. Compliment pasqual 1643-1653 (AHAT: Fulleda, caixa 1,
19bis).
[L20] Llibre de la confraria del Prothomàrtir St. Esteve fundada en la parròchia y Iglésia de Fulleda
sufragànea de la Paral. de la Espluga Calba (AHAT: Fulleda, caixa 5, 20).
[L21] Llibre de las entradas de la Sacrystia de la present Iglésia de Fulleda comensant lo any 1773,
amb anotacions de diverses confraries (AHAT: Fulleda, caixa 5, 21).
[L25] Manual notarial 1685-1754 (AHAT: Fulleda, caixa 6, 25).
[L28] Llibre d’òbits 1875-1936, per error inventariat com a “Òbits 1815-1936” (AHAT: Fulleda, caixa 7, 28).
[NC] Noms de casa, que figuren normalment a la façana.
[Padr1896] Empadronamiento que forma el Ayuntamiento de todos los vecinos de este término municipal para el año de 1896 (AMF). S’ha consignat el núm. d’ordre que els individus documentats
tenien en el padró.
[Padr1910] Padrón general del año 1910. Término municipal de Fulleda (AMF). S’ha consignat el
núm. d’ordre que els individus documentats tenien en el padró.
[Rel1718] Relatió verídica dels vehins y personas que vuy tròban en lo pnt. lloch de Fulleda ... (AHL:
cadastre, caixa 51). Es tracta d’una espècie d’empadronament o “vezindario” on s’especifica, per
cases, els habitants, i també es dóna notícia del bestiar existent al poble.
[Rel1721] Formulari y relació de les personas y animals del lloch de Fulleda ... (AHL: cadastre, caixa 51).
[Rel1722] Formulari y relació feta y firmada per los regidors del lloch de Fulleda (...) de totes les
persones y bèsties ... (AHL: cadastre, caixa 51).
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[Repart1740] Repartiment per menor fet entre los indivíduos del lloch de Fulleda per lo any 1740
(AHL: cadastre, caixa 51, núm. 51/281).
[Repart1746] Repartiment per menor fet entre los indivíduos del lloch de Fulleda per lo any 1746
(AHL: caixa 51, núm. 51/281).
[Vez1763] Vezindario del lugar de Fulleda al corregimto de Lérida: año de 1763 (AHL: cadastre,
caixa 51).
2.3 Bibliografia impresa
[Amat] Amat i Flotats, Salvador. L’Espluga Calba: un poble amb passat, que viu el present, obert al
futur. Pagès Editors. Lleida.
AmigÓ, Ramon. “Presència de l’article de distinció personal en noms de lloc que no designen cap
persona”, dins Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. XL. Barcelona, 1990.
[Arbós 1991] Arbós, Santi. Estudi dialectològic del parlar de Fulleda (Garrigues). Premi a articles
d’investigació de l’IEI, 1991 (inèdit).
[Arbós 2003] Arbós Gabarró, Santi. “Llengua i fet religiós a la Fulleda dels segles XIX i XX”, dins III
Trobada d’Estudiosos de la Comarca de les Garrigues. Ajuntament de Cervià de les Garrigues.
Cervià de les Garrigues.
[Arbós-Arbós] Arbós i Pasqual, Antoni & Arbós i Palau, Ramon M. Tarrés. Tessela nacional. Col·lecció
“Viles i ciutats”, núm. 29. Lleida, 1999.
[BOP] Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
[Calç2002] Arbós i Palau, Ramon M. “Els forns de calç del terme de Fulleda”. Article inèdit que
forma part d’un estudi molt més extens sobre els forns de calç de la comarca de les Garrigues
pendent d’edició.
[Continente-Arbós, 1986] Continente Cuevas, Juan Antonio & Arbós Gabarró, Santiago. Fulleda i
Agustina d’Aragó. Fulleda, 1986.
[Continente-Arbós, 1993] Continente Cuevas, Juan Antonio & Arbós Gabarró, Santi. Fulleda: un
poble de les Garrigues. Col·lecció “Viles i ciutats”, núm. 20. Lleida, 1993.
[DCVB] Alcover, Antoni Maria & Moll, Francesc de Borja. Diccionari Català-Valencià-Balear. Editorial
Moll. Palma de Mallorca, 1930-1962.
[DECat] Coromines, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (10 volums).
Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1991-2001.
[DiplPob] Altisent, AgustÍ. Diplomatari de Poblet (volum I, anys 960-1177). Abadia de Poblet, Barcelona, 1993.
[Est1279] Continente Cuevas, Juan Antonio & Arbós Gabarró, Santi. Fulleda: un poble de les Garrigues, pàgines 179-180. Col·lecció “Viles i ciutats”, núm. 20. Lleida, 1993.
[ETC II] Coromines, Joan. Estudis de toponímia catalana. Editorial Barcino. Barcelona, 1970.
[Fog1358] Pons i GurI, Josep M. “Un fogatjament desconegut de l’any 1358”. Publicat al Boletín de
la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, vol. XXX, any 1963-64.
[Fog1553] Iglésies, Josep. El fogatge de 1553, estudi i transcripció II. Fundació Salvador Vives Casajuana. Barcelona, 1981, pàg. 313.
[Font i Rius] Cartas de población y franquicia de Cataluña (vol. I). Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid/Barcelona, 1969.
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[Fort i Cogul] Fort i Cogul, Eufemià. El senyoriu de Bonrepòs a la Conca de Barberà, VIII Assemblea
Intercomarcal d’Estudiosos a Montblanc. Editorial Montblanc. Montblanc, 1967
[GEC] Gran Enciclopèdia Catalana. Fundació GEC. Barcelona, 1969-1980.
[GGCC] Canher, Max (direcció). Gran geografia comarcal de Catalunya. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1981-1985.
[Hom1415] Acte d’homenatge dels habitants de Fulleda a l’abat de Poblet que tingué lloc el quatre
de gener de 1415 (AMP, reproduït a Continente Cuevas, Juan Antonio & Arbós Gabarró, Santi.
Fulleda: un poble de les Garrigues,
pàg. 183-184. Col·lecció “Viles i ciutats”, núm. 20. Lleida, 1993.
[Idescat] Institut d’Estadística de Catalunya. Informacions facilitades per l’Institut sobre la presència
de cognoms a 31 de desembre de 2000 a Fulleda. Quan ens referim a la presència d’un determinat llinatge al conjunt de Catalunya, són dades de la pàgina web d’aquesta institució (www.
idescat.es).
[Llistat2002] Llistat telefònic de Fulleda. Altres telèfons d’interès. Ajuntament de Fulleda. Fulleda, 2002.
Llopis Llort, Isabel. Inventari i estudi dels noms de lloc i de persona de l’antic terme d’Albarca (El
Priorat). Societat d’Onomàstica & Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1994.
[Map1919] Término municipal de Fulleda. Escala de 1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico.
Lleida, 1919.
[Map1994] Mapa comarcal de Catalunya 1:50 000. Garrigues - 18. Institut Cartogràfic de Catalunya.
Barcelona, 1994.
[OC] Coromines, Joan. Onomasticon Cataloniae. Curial Edicions Catalanes. Barcelona, 1994 i posteriors.
[Orto núm. de full: any edició] Ortofotomapa de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya.
[Pastó] Pastó i Miró, Xavi. Inventari de toponímia menor del terme de les Borges Blanques. Sense
data (inèdit).
[Plaza] Plaza i Arqué, Carme. Història de Barberà a través dels noms. Diputació de Tarragona. Tarragona, 1990.
[Recasens 1993] Recasens, Daniel. Fonètica i fonologia. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1993.
[Recasens Llort] Recasens Llort, Josep. Blancafort, a partir dels noms passats i presents. Institut
d’Estudis Catalans. Barcelona, 2000.
[Sanchis] Sanchis Guarner, Manuel. Aproximació a la història de la llengua catalana. Salvat Ediciones.
Barcelona, 1992.
[Tel2000] Guia telefònica de la província de Lleida de l’any 2000.
[Tel2002-03] Páginas Blancas 2002-03 Lleida.
Toponímia i Cartografia. Assaig de sistematització. Institut Cartogràfic de Catalunya. Barcelona, 1985.
Tort i Donada, Joan. “Notes sobre la toponímia de les Garrigues”, dins el Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. XLI, pàg. 26.
[Turull] Turull, Albert. Els topònims de la Segarra. Centre Municipal de Cultura de Cervera. Cervera, 1991.

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

2.4 Informants orals i agraïments
Segurament hi deu haver poca gent de Fulleda que d’una manera o altra no hagi contribuït, la
majoria d’ells sense saber-ho, a la confecció d’aquest treball. A tots ells, doncs, el meu agraïment
més sincer.
Tanmateix, vull destacar l’ajut de Josep Arbós (“Coixet”), pagès i carter jubilat, mort l’any 2001 a
l’edat de 81 anys, amb qui vam recórrer tot el terme municipal. Així com les nombroses precisions
i aclariments deguts al meu pare, Ramon Arbós Cantó (“Ramon de l’Arbós”), pagès de 65 anys; al
meu oncle, Josep Arbós Cantó (“Josep de l’Arbós”), pagès i de 66 anys; a Josep Roca (“Josep de
l’Assumpta”), pagès de 80 anys; a Maria Masgoret (“Maria el Gravat”, 66 anys) i a la meva mare,
Rosa Gabarró Gaya (“Rosita el Palauet”, 65 anys), mestresses de casa i, també, pageses. No puc
tampoc deixar de recordar Antoni Pascual Masgoret (“Ton del Sico”), traspassat l’any 1994 a l’edat
de 88 anys, que entre moltes altres informacions em va fornir una llista extensa de topònims tot
parlant de mil i una coses.
El meu agraïment per cal Palauet i cal Queralt, que m’han proporcionat diversos llibres de
comptes que m’han resultat de gran ajut sobretot en la documentació, sempre difícil, de noms de
casa i renoms.
Agraeixo les facilitats que sempre m’han dispensat en els arxius Històric de Lleida, Històric Comarcal de Montblanc, Històric de l’Arquebisbat de Tarragona i el del Monestir de Poblet. Molt especialment a Josep M. Porta, director del de Montblanc, i als pares Benet Farré i Agustí Altisent de
Poblet. També he obtingut excel·lents facilitats d’accés a la documentació dipositada a l’Ajuntament
de Fulleda durant els mandats dels alcaldes Ramon Santamaria, Martí Santamaria i Antoni Cornet.
Per diversa documentació aportada, facilitats, consells i suggerències, dono les gràcies a Ramon
Maria Arbós de Tarrés, Roser Ripollés de les Borges Blanques, Josep Maria Sans i Gené d’Arbeca,
Juan-Antonio Continente, mestre i company d’altres aventures editorials fulledenques, Alfonso Cardo, Flora Herèdia i a l’Institut d’Estadística de Catalunya, que m’ha facilitat una llista de tots els
cognoms presents a Fulleda a finals de l’any 2000.
Al Dr. Albert Turull, professor i amic, que s’ha hagut de llegir diferents versions anteriors d’aquest
recull d’onomàstica, l’agraïment més sincer per tot el que hi ha aportat, que ha estat molt.
Finalment, però no menys important, aquest treball no hauria estat possible sense la sòlida
col·laboració de la meva germana, Montse Arbós Gabarró, ni sense la paciència i l’ajut ocasional de
la meva dona, Núria Moncusí.
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3. Inventari onomàstic de Fulleda (Garrigues)
A
Abadia del Rector, l’hort de l’
“ab l’ort de la Abadia del Rector” (Capbr1526: 16r).
És el mateix lloc que l’entrada “Rector, l’hort de”.
Abadia, l’ [laBa’Dia]
“la Abadia” (L19bis: 1624); “en la casa dita la Badia” (L12l: 1643).
Edifici annex a l’església per la part nord, enderrocat en els anys 50-60 del segle xx com a conseqüència del seu mal estat, i que ocupava una part del que és ara la plaça Vella o placeta del Po. Es
tractaria, doncs, del que en altres zones és conegut com a rectoria.
Abadia, lo tros de l’
“afronte a sol ixent en lo tros de la Badia” (L7: 73b, 1662).
Peça de terra de localització avui desconeguda amb exactitud però que, per algunes afrontacions
del document referenciat, devia trobar-se a prop del camí de Montblanc.
Abel, ca l’ [’ka la’B_El]
Al carrer de Montblanc, ara és ca l’Hermín.
Abellà
“Josefa Avellá” (Padr1896: 195); “Josefa Abellá Tosas” (Padr1910: 13).
Cognom només documentat en la persona referenciada, segurament la majordoma del capellà, i
que provenia de Montblanc (Conca de Barberà).
Abram [a’BRam]
“Abran González, E.” (Tel2000: 213).
Cognom assentat a Fulleda per casament a finals de la dècada dels 80 del segle xx i provinent
de la Llacuna (Anoia). Sembla una evolució simplificadora d’Abraham motivada per la pronúncia.
Agramunt, d’ [daFRa’mun]
Renom de tipus geogràfic i d’aparició recent (finals del segle

XX).
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Agrària de Fulleda
“AGRÀRIA DE FULLEDA / Soc. Coop. C. Ltda. / Carrer d’Orient, 16 / 25411 Fulleda” (Sobre de correu
de l’entitat: 2003).
Entitat cooperativa agrícola més coneguda com el Sindicat o la Cooperativa.
Aguilar
“AGUILAR” (Idescat: 2000).
Cognom modern i amb escassa presència relacionat amb cal Salat.
Aguiló [aFi’lo]
“Domingo Aguiló” (Padr1896: 300); “Domingo Aguiló Jové” (Padr1910: 107).
1. -Cognom documentat a partir de finals del XIX. Concretament, el padró de 1910 indica que
Domingo Aguiló Jové, natural de Tortosa, feia 28 anys que residia a Fulleda.
2. -Cognom montblanquí dels propietaris de ca l’Aguiló que haurien heretat casa i terres per emparentament amb els Josa de Fulleda, establerts a Montblanc el segle XVIII.
Aguiló, ca l’ [’kal Fi’lo]
Al carrer del Forn. El nom correspon al cognom dels propietaris, terratinents absentistes de Montblanc, però fins no fa gaires anys també era conegut com cal Sico, el renom de la família que hi vivia
i conreava la terra dels Aguiló.
Aguiló, el corral de l’ [lo ko’ral Del Fi’lo]
En ruïnes, entre la Granada i la Coma en Castelló.
Agustina, l’ [laFus’tina]
Nom amb què popularment és conegut el monument a Agustina Saragossa i Domènech i la zona
adjacent.
Agustina Saragossa i Domènech, l’avinguda d’
“Avinguda/ d’Agustina Saragossa/ i Domenech/ Agustina d’Aragó/ II centenari 1786-1986” (IV).
Nom que rep des de 1986, amb motiu de la celebració del segon centenari del naixement d’Agustina
d’Aragó, la via que també s’havia conegut com el carrer de les Escoles i que, en aquests moments,
s’anomena popularment el Passeig o l’Avinguda.
Ajuntament, l’ [laZunta’men]
“Ajuntament” (Tel2002-03: 370).
Al carrer del Forn, molt ampliat darrerament amb diverses cases derruïdes contigües.
Albereda, l’
“in partita dicta de la Albareda” (L7: 107, 1664).
Nom pretèrit de l’Aubreda. Vegeu “Aubreda, l’”.
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Alegre
“Ítem Ben. Alegre” (InfXIII: Fulleda).
Cognom que no hem pogut tornar a trobar.
Alegret
“Ítem Berenguer Alegret” (Fog1358).
Cognom no tornat a documentar.

Al Peu del Canó [al ’pEw del ka’no]
Revista editada per l’Associació Cultural Recreativa el Forn durant una part dels anys 90 del segle XX.
Alsamora
“Nicolau Alsamora” (L7: 78r, 1662); “Pere Alsamora” (L7: 102, 1664); “Ítem altra casa destruhida
situada en lo carrer Major pròpria de Joan Alsamora, difunt” (Cad1716).
Cognom que no consta a l’estudi genealògic de Josep Boada, tot i que és documentat almenys
durant una cinquantena d’anys entre els segles XVII i XVIII.
altar/Altar
Vegeu: Confessionari, l’altar del; Major, l’altar; Mare de Déu del Roser, l’altar de la; Nom de Jesús,
l’altar del; Nostra Senyora del Roser, l’altar de; Roser, l’altar del; Sagrat Cor, l’altar del; Sant Antoni,
l’altar de; Sant Crist, l’altar del; Sant Esteve, l’altar de; Santíssim, l’altar del; Sant Josep, l’altar de;
Sant Pere, l’altar de.
Alzinetes, les [lez alzi’nEtes]
“Alsinetes” (LApXIX).
Petita partida de terra al damunt de la Matallonga, limitant amb el terme de Senan. Com que no
en tenim documentació antiga, més aviat podríem pensar en un diminutiu plural d’alzina que en
un col·lectiu llatí en -eta, amb conservació en posició intervocàlica de l’oclusiva dental sorda -t- per
influència mossàrab.
Amadeo, ca l’ [’ka lama’DEo]
Al carrer del Forn. Abans era coneguda com cal Tonatxo i des de les obres efectuades el 1995-96
la superfície que ocupava està inclosa en l’edifici de la Casa de la Vila.
Amat
“a Juseph Amat pagès domiciliat en dit lloch” (L16: 16r, 1735); “Amat” (Boada: 3).
Cognom procedent de Sant Martí de Maldà (Urgell), amb presència a Fulleda entre finals del segle
XVII i principis del XVIII.
Amenós [ame’nos]
“José Amenós Sanahuja” (Padr1896: 328); “Amenós” (Boada: 4).
1. Cognom que devia existir durant algun període l’edat mitjana, almenys al segle xiii, com ens ho
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demostra la presència en aquesta època del topònim lo domenge de n’Amenós que deu haver
donat lloc a la partida actual de l’Amenós.
2. Cognom portat per descendents de la Glorieta (Passanant, Conca de Barberà), provinents de Sant
Martí de Maldà (Urgell), a la primera meitat del segle XIX.
Amenós, els [loz ame’nos]
“ell matex fa per una parada al Amenós” (Capbr1500: 5); “la Menós” (L12b: 1577); “la Amenós”
(L12f: 1596); “Per altra pessa de terra a la part dit la Manós” (Llev1757: 20, Salvador Masgoret);
“l’Amenós” (Map1994).
Partida situada al fondo de les Aubredes o de les Granades, tocant a la de la Font d’en Jover.
Amenós, lo camí de l’
“a migdia ab la marga del camí del Amenós” (L10: 38b, 1648).
El camí que referenciem passava en aquell temps per la partida del Domenge. Coromines (DECat V,
488) recull el femení “marja”, no existent a hores d’ara a Fulleda, com a equivalent de “marge” a Tor.
Ametller
“A. Amexer” (Est1279); “Ítem A. Amexer, V sol.” (InfXIII: Fulleda).
Cognom que no consta en Boada.
Ametller, el corral de l’ [lo ko’ral de lame’e]
Edificació enrunada on encara s’aprecien restes del que devia ser l’habitatge, el corral i una cisterna, que dóna nom a una raconada de la partida de la Font de la Marieta. Tot i que alguns mapes el
situen fora del terme, tots els informants estan d’acord que pertany al terme de Fulleda.
Ametller, lo comellar de l’
“una pessa de terra (...) sita a la partida dita la Font de la Marieta dita y apellada lo comellar del
Ameller”; “del comellà de na Mellé” (L7: 124, 1666).
Es deu tractar del mateix lloc que l’entrada anterior.
Amics i Fills de Fulleda
Associació privada, formada –almenys en un principi– per residents fora del poble, activa entre
mitjan dècada dels setanta i l’any 1999. Era realment més coneguda com Fills i Amics de Fulleda.
Andreu, (l’)
“Andreu” (LApXIX).
Peça de terra de situació desconeguda.
Angeleta, ca l’ [’ka landZa’lEta]
“CA L’ANGELETA” (Llistat2002).
A la Plaça, actualment més coneguda com ca l’Ermengol.
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Àngel, l’era l’
Situació desconeguda actualment.
Anglès, l’era l’ [’lera la’NglEs]
A les Eres, tocant al camp de futbol.
Ànima Negra [’anima ’nEFra]
Renom ja poc recordat.
Anjub, l’ [lan’dZup]
Cisterna descoberta de propietat conjunta situada entre cal Botella, ca l’Assumpta i el Sindicat, que
rep les aigües d’una part del carrer Orient i d’algunes teulades dels edificis del voltant.
Antònio, ca l’ [’ka lan’tnjo]
Vegeu “Antònio el Fuster, ca l’”.
Antònio el Fuster, ca l’
“CA L’ANTONIO FUSTER” (Llistat2002).
A la partida del Colomer o Camí de Montblanc, tocant a la nau del Fuster.
Antoni Porta, l’era d’
“Confessa tenir una hera, aff. ab si matex e ab la hera de Anto Porta” (Capbr1526: 28).
Arboç
Forma antiga i etimològicament més correcta del cognom actual “Arbós”. Vegeu “Arbós”.
Arboç, lo tros de l’
“Ítem altra pessa de terra cultiua dit lo tros del Arbós” (Cad1716: Pere Joan Josa); “terra campa al
tros del Arbós” (Repart1746: Jerònima Josa).
Situat, segons el cadastre de 1716, tocant al poble (“dista del lloch 10 passos”) i a la vora del camí
de l’Espluga.
Arbós [ar’Bos]
“Ego, Bernardus Arboç, similiter” (Hom1415); “Jaume Arbos” (Fog1553); “Jaume Arbós lo vell”
(L14: 1562); “Miquel Arbós” (FVs: 7, 1751); “Casa de Miguel Arbós” (Vez1763: 53); “Jaime Arbós
Prats” (Padr1896: 402); “Arbós” (Boada: 8).
El cognom dels que el duen actualment prové de Tarrés (Garrigues) a la primera meitat del segle XVIII,
quan Miquel Arbós Amorós es va casar amb Mariagna Queralt Graells de Fulleda. Tot i que, anteriorment,
almenys des de principis del segle XV, hi havia hagut altres famílies que portaven aquest cognom (Boada
diu que el localitza en les llibretes de compliment pasqual entre 1560 i 1645, on ja no apareix).
No es pot descartar que algunes persones que també duien aquest cognom provinguin directament
amb posteritat de Tarrés com és el cas de Maria Arbós Boldú (Padr1910: 22).
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Boada (Suplemento: 1) dóna notícia del transplantament d’aquest llinatge de Fulleda als Omellons
(Garrigues), tot i que en aquesta població el cognom ja existia anteriorment.
Arbós [ar’Bos]
“Vuy dia 19 de mars de 1751 comensa lo Arbós, se li dóna per mes 8 ll.” (FVs: 7, 1751).
Renom provinent originàriament del cognom homònim.
Arbós, ca l’ [’ka lar’Bos]
“CA L’ARBÓS” (Llistat2002).
1. Al carrer de Montblanc.
2. Al carrer del Forn, actualment cal Josep Maria el Fuster.
Arbós, l’era l’ [’leRa lar’Bos]
Havia estat a la Cantorella, tocant a l’era el Gabarró. Actualment els propietaris encara en diuen
l’Era Vella.
Àrea, l’ [’laRea]
Petit espai destinat, des de l’any 1999, a l’oci del jovent situat al recinte de les Piscines.
Argelagar, l’ [lardZila’Fa]
“y de aquí travessa la serra fins a arribar al Argelagà” (CapbrEC1765: 13); “Argelagá” (LAp1862: 1);
“Argelaga” (Map1919); “l’Argelagar” (Map1994).
Tros, alguns cops considerat però com a partida, tocant a les Serveres, al límit amb el terme de
l’Espluga Calba.
Del nom comú argelagar “lloc poblat per argelagues (Genista scorpius)”.
Argelagar, la punta l’ [la ’punta lardZila’Fa]
“Punta de l’Argelagar” (Map1994).
Puig de 588 metres gairebé al límit amb l’Espluga Calba per la zona dels Torrents i les Serveres.
Argelagues Marines, les [lez ardZi’laFez ma’Rines]
“Racó de les Argelagues Marines” (orto 417-9-3: 1986).
Zona de bosc, al capdamunt d’una raconada a l’origen del fondo de les Granades.
Argensola
“Argensola” (LAp1862: 39).
Surt més d’un cop en aquest llibre “de apeo”. Potser només es tracta del cognom o renom d’un
propietari o conreador del qual no hem pogut localitzar, però, cap altre vestigi documental.
Argiloses, la punta de les [la ’punta De lez ardZi’lozes]
A la serra en Penjat.
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Argiloses, les [lez ardzi’lozes]
“una sort a les Argiloses” (L12d: 1564); “un tros a las Argilosas” (L7: 24, 1657); “Argeloses”
(LAp1862: 1); “les Argeloses” (Map1994).
Partida que limita amb la del Camí de Montblanc. Hem de considerar la forma Argeloses com una
ultracorrecció motivada pel canvi freqüent /e/ > /i/ en posició pretònica, en el parlar local i en el
nord-occidental en general. El nom sembla procedir del tipus de terra anomenat argila.
Arnau, ca l’ [’ka lar’naw]
Xalet situat al carrer de la Bassa, cap als afores del poble.
Arqué
“Ramon Arqué” (LCP: 1886).
Cognom que no hem pogut tornar a documentar.
Arrufat
“Jaume Arrufat” (Fog1553); “Jaume Arrufat” (L7: 214, 1675); “Joseph Arrufat” (Cad1716); “Buy
dia 1 de juny auem llogat a Pere Joan Arufat per atiaire” (FVs: 7, 1751); “Casa de Joseph Arrufat”
(Vez1763: 18); “Arrufat” (Boada: 16).
Cognom dividit en dues famílies. L’una (“de la Plaça”) documentada des de la llibreta de compliment pasqual de 1560 fins a finals del segle XVIII, amb possibles descendents a Montblanc. L’altra,
amb dades des de 1548, possiblement descendents de Vallbona de les Monges (Urgell), s’extingiren
a principis del segle XVII.
Arrufat
“la llenya del Arufat” (FV6: 13, 1751).
Renom desaparegut provinent originàriament del cognom homònim.
Arturo, ca l’ [’ka lar’tuRo]
Antiga casa situada a la Plaça i que agafava el nom del llogater que hi residia, Arturo José Agustín,
natural de Tarragona (Padr1910: 20). La seva superfície ha estat inclosa a cal Bonet o Cabaler el Prim.
Arturo, el racó de l’
“Racó de l’Arturo” (orto 417-9-2: 1986).
A la zona de les Matallongues.
Ases, el fossaret dels
Paradeta on enterraven els rucs, mules, matxos ... tocant a la Vinya en Castell i que és partida per
la carretera. També anomenada més correntment la paradeta dels Rucs.
Assumpta, ca l’ [’ka la’sunta]
Al carrer Orient.
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Atiaire
“Anton Vives dit lo Atiayre” (FV5: 7).
Renom. Un atiaire era l’obrer del forn del vidre que s’encarregava de treure el vidre de l’arca,
d’enfornar i de canviar el vidre del gresol.
Aubac, lo tros de l’
“Tros del Aubach, partida de la Roca Bisbal” (LT: 1857).
Aubaga, l’ [law’BaFa]
“Lluís Romeu posseix una pessa de terra en la partida dita la Hubaga” (L12ll: XVIII).
Tros tocant el Planet, penjat cap a la zona obaga del fondo de les Aubredes que en el passat degué
tenir categoria de partida.
Aubaguets, el camí dels [lo ka’mi Delz awBa’FEts]
Entre la Carretera en direcció a Tarrés i el fondo de les Granades. És un camí amb un fort pendent.
Aubaguets, els [loz awBa’FEts]
“partida dita los Aubaguets” (Cad1716: Josep Gili); “terra campa als Aubaguets” (Repart1740:
Josep Gili).
Petita partida situada a la part obaga del fondo de les Granades.
Aubat
“José Zaragoza (Aubat)” (LCP: 1903).
Renom desaparegut que deu correspondre al substantiu comú albat, més segurament en el sentit
de “càndid, fàcil d’enganyar” que no pas en el de “criatura morta abans de tenir ús de raó”.
Aubat Cabaler
“Ramón Zaragoza (Aubat Cabalé)” (LCP: 1903).
Renom desaparegut.
Aubreda, l’ [law’BREDa]
“més ell matex té un tros a la Alboreda” (Capbr1526: 14); “l’Albereda” (L12c: 1555); “in partita dicta
de la Albareda” (L7: 107, 1664); “la Albareda” (Cad1716: Jaume Saragossa); “la Aubareda” (Cad1716:
Ramon Saragossa); “la Albareda” (L16: 22, 1734); “terra campa a la Aubareda” (Repart1740: Josep
Farré); “la Alvareda” (Cad1763); “Laubreda” (LAp1862: 29).
Partida al fondo de les Aubredes o de les Granades, entre el Domenge i el terme de l’Espluga Calba.
Del nom comú albereda, “indret on abunden els arbres anomenats àlbers”. Amb una evolució que
implica una neutralització /e/ > /a/, una vocalització /l/ > /w/ i una elisió de la vocal pretònica /a/
(Albereda > Albareda > Aubareda > Aubreda).
L’evolució popular del topònim, que també es registra a Barberà de la Conca (Plaza, 39), ha estat tan
forta que no sembla possible, ni en l’àmbit de l’escriptura, de conservar la forma etimològica Albereda.
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Aubredes, el camí de les [lo ka’mi De lez aw’BREDes]
Entre la Carretera en direcció a l’Espluga Calba, prop del Cementiri, i les Aubredes.
Aubredes, el fondo de les [lo ’fondo De lez aw’BREDes]
“Fondo de les Alberedes” (Map1994); “Quan arribem al pla, ens desviem per un camí a l’esquerra
del camí principal que recorre la carena de la muntanya que separa el fondo de les Aubredes (esquerra) del fondo de la Matallonga (dreta).” (Calç2002).
També anomenat fondo de les Granades. Neix a la partida de la Granada i s’uneix amb el fondo de
les Matallongues al límit amb el terme de l’Espluga Calba.
Aubredes, la costa de les [la ’ksta De lez aw’BREDes]
Pendent pronunciat del camí de les Aubredes.
Aulèstia, ca l’ [’ka law’lEstja]
Al carrer de la Costa, actualment cal Carlos. Nom pràcticament oblidat.
Aureteres
Topònim sense gens de tradició que apareix en alguns rebuts de la contribució rústica. Prové d’una
mala lectura de Anreteres, forma escurçada bàrbarament i pluralitzada de el Comellar en Ratera.
Aymerich
“Jaume Aymerich” (L20: sd); “Aymerich” (Boada: 24).
Cognom establert a Fulleda per casament l’any 1788 i que s’extingí a principis del

XIX.

B
Badia
“Maria Badia Farreró” (Cens1920: 43).
Cognom procedent de l’Aranyó (Segarra), assentat a Fulleda per matrimoni cap al 1911, i que
només documentem en la persona referenciada.
Balaguer
“Anthoni Balaguer” (Capbr1526: 20r); “BALAGUER” (Idescat: 2000).
1. Cognom antic i poc documentat.
2. Cognom recent i d’escassa implantació.
Balç, el [lo ’Bals]
“in parte vocata lo Vals” (L14: 1561).
Partida ja del terme de Tarrés al límit amb el de Fulleda per la zona de la serra en Penjat.
Balcell
“Ítem Johan Balcell” (Fog1358).
Cognom.
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Balcells
“Serafina Balsells Torremadé” (Padr1896: 45); “Balcells” (Boada: 27).
1. Cognom procedent de l’Espluga Calba (Garrigues), de cal Xiquet de l’Aranjó, establert a Fulleda
per casament l’any 1692, desapareix a principis del xviii. Els seus membres sembla que es traslladaren cap a Reus (Baix Camp).
2. Cognom modern amb escassa presència.
Balinyà
“José Baliñá Llort” (Padr1896: 60).
Cognom poc documentat i només en la forma Baliñá.
Bancals Torts, els [loz BaN’kals ’trs]
“Bancals Torts” (LApXIX).
Tros situat a la partida del Sant Pere o els Torrents.
Banya [’baa]
“Ramón Catalá (Banya)” (LCP: 1903); “Mateu Banya”, “Ramon Bainya” (LCQuer2: 1927).
Renom.
Banya, cal [’kal ’Baa]
“(á) Baña” (Boada: 186, Domingo); “CAL BANYA” (Llistat2002).
Al carrer del Forn, abans cal Parent. Antigament havia estat també al final del mateix carrer, cap
a les Esplanes, en un conjunt de cases ara enderrocades per l’Ajuntament.
Barba [’barBa]
Renom d’aparició recent que prové del cognom homònim.
Barba, cal [’kal ’BarBa]
“CAL BARBA” (Llistat2002).
Al carrer de Montblanc, nom de casa de molt recent creació, també coneguda com ca la Tresina
el Fuster, pel nom de l’antiga propietària.
Bàrbara [’barBaRa]
Nom d’una de les tres campanes del campanar d’espadanya de l’església fulledenca, encara que
actualment només en resten dues. No ens ha estat possible escatir si és la campana grossa actual o
la que va desaparèixer durant la guerra civil de 1936-39.
Barber
“Cte del Anton del Barbé” (FV5: 1, 1834); “Barbé” (LCQuer2).
Renom.
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Barber, cal [’kal Bar’Be]
Actualment, cal Perenàs, al carrer Major.
Barber, l’era el [’leRal Bar’Be]
No localitzable actualment pels informants.
Bar, el [lo ’Bar]
“BAR” (pintura a la façana).
Al carrer Orient, també anomenat el Cafè o, més recentment, Casa Joana.
Barraquer [bara’ke]
“Barraqué” (LCQuer2: 1928).
Renom.
Barraquer, cal [’kal Bara’ke]
“(á) Molí o Barraqué” (Boada: 216, Gavarró); “CAL BARRAQUER” (Llistat2002).
Amb entrada pel carrer del Forn i la Raval, ocupa la superfície de les antigues cases de cal Xandi
i ca l’Estanquer.
Barraquer, el pla el [lo ’plal Bara’ke]
“Pla del Barraquer” (orto 417-9-3: 1986).
Tros cultivat enmig d’una zona boscosa que hi ha aproximadament entre el Cantaperdius, el Tossalet i la Coma en Castelló.
Barulles
“Rafell Barules viudo” (L19bis: 1643); “Barulles” (Boada: 29).
Cognom procedent de Blancafort (Conca de Barberà), establert a Fulleda per casament el 1616,
que s’extingí cap al 1650.
A Blancafort (Recasens Llort, 42) se’l documenta almenys a partir del fogatge de 1496.
Bàscula, la [la ’Baskula]
“BASCULA MUNICIPAL / DE FULLEDA / MAX. 60000 KG.” (Cartell metàl·lic, lletres negres pintades sobre fons
blanc. Façana de la bàscula municipal al racó el Bolet).
1. Petit edifici de propietat municipal situat al costat del monument a Agustina Saragossa i Domènech, desaparegut a la segona meitat dels anys vuitanta. Tanmateix, resten com un volgut record
del passat alguns elements del mecanisme de pesatge.
2. Petit edifici i altre utillatge destinat al pesatge, de propietat municipal, situat al racó el Bolet.
Basili, cal [’kal Ba’zili]
Al carrer de la Costa, tocant a l’Església, pertany a cal Coixet i últimament sembla que, per trasllat
dels propietaris, ha agafat principalment aquest darrer nom.
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Bassa, el carrer de la [lo ka’re la ’Basa]
“casa al carrer de la Bassa” (Capbr1500: 10r); “Per part de una casa que antes era estable, pati, sellé
y hort al carrer de la Bassa” (Llev1757: 20, Salvador Masgoret); “Carrer de la Bassa” (IV).
Va de la Raval, passant per l’actual plaça de Ramon Santamaria i Prats, als afores del poble on es
converteix en el camí de les Ventoses.
Potser, el carrer referenciat del capbreu de 1500 no correspongui a l’actual d’aquest nom sinó al
que ara es coneix com carrer de la Costa.
Bassa, el pla de la [lo ’pla la ’Basa]
Tocant al terme de l’Espluga Calba, a la zona dels Masos i el puig Pedrós. Sembla més aviat una
denominació emprada per a terres del terme veí o, almenys, per propietaris d’aquella població.
Bassa en Cascall, lo pla de la
“ab lo pla de la Bassa an Cascall” (L12i: 1608).
Sense de moment poder precisar-ho més es trobava pròxim a la Matallonga i al pla de la Llopatera.
Bassa, la [la ’Basa]
“Per un hort a la Bassa” (Llev1757: 12, Josep Queraltó).
1. Lloc on s’emmagatzemaven les aigües pluvials d’una part del poble que després servien per a
l’ús animal, construcció ... Va ser colgada fa una vintena d’anys aproximadament i ocupava una
bona part del que és ara la plaça de Ramon Santamaria i Prats.
2. Nom popular i tradicional de l’actual plaça de Ramon Santamaria i Prats, que antigament devia
designar una petita partida, principalment, d’horts.
Bassa, la font de la [la ’fn de la ’Basa]
Forma part de la xarxa municipal d’aigües i es troba adossada al garatge de cal Besora.
Bassa, lo camí que va a la
“lo camí que va a la basa” (L7: 102, 1664).
Segurament devia correspondre a l’actual carrer de la Costa.
Bassa, lo freginal de la
“y obligo lo fraginal de la Basa” (L6: 8r, 1679).
Situació desconeguda però segurament al voltant de la Bassa, on fóra normal trobar terres de
farratge per la proximitat al poble i per l’existència de poca o molta aigua.
Bassa, los horts de la
“lo ort in parte vocata los Orts de la Bassa” (L12b: 1577).
La presència d’aigua i la proximitat a les cases afavoriria la presència d’alguns petits horts propers
a la Bassa.

37

38

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Bassa Nova, la [la ’Basa ’nBa]
“Basa Nova” (LApXIX: 3).
Dos o no gaires més trossos de la partida de la Cantorella.
Bassiol
“de quarta in Berengario Basiol” (Est1279).
Cognom sense més presència constatada.
Bell Racó
“Bell/ Racó” (IV).
Jardinet al costat de l’església que ocupa una part de l’antic cementiri. Es tracta d’un topònim no
popular fruit de la invenció d’un particular i consagrat únicament per unes rajoles de terrissa. La gent
coneix el lloc simplement com el Jardí.
Benefici de Sant Pere, lo tros del
“ab lo tros del Benefici de Sant Pere” (L12i: 1606).
A les Ventoses. Potser es tracta d’un tros que ara és propietat de cal Po al costat del dipòsit d’aigua
i que sembla que havia estat de l’Església.
Benet
“y ab en Bernat Benet” (L14: 1587); “Benet” (Boada: 30).
Cognom provinent de Rocallaura (Vallbona de les Monges, Urgell), establert a Fulleda per casament el 1569, desaparegué poc temps després.
Bentós
“Casa de Maria Àngela Bentós” (Vez1763: 14).
Cognom només documentat aquest cop. Es tractava d’una dona viuda que vivia al carrer Major o
en algun de perpendicular i que compartia habitatge amb un jornaler, Francesc Bonet.
Bep de la Creu, cal
“Bep de la Creu” (Boada: 572, Setó).
Situació desconeguda.
Bep del Tripó, cal
“(á) Bep del Tripó” (Boada: 361, Pascual).
No localitzable actualment. En aquests moments, cal remarcar, que l’hipocorístic Bep, de Josep,
no s’utilitza a Fulleda.
Berart
“A. Berart” (Est1279); “Ítem Jacme Berart, V sol.” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Guillemo Berart”
(Fog1358); “Ego, Iacobus Berart, similiter” (Hom1415); “Anthoni Berart balle de Fulleda” (Capbr1500:
2); “Antº Berart ffill d’en Pau Berart de Ffulleda que ara està en les Borges” (Capbr1526: 35); “Primo
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Joan Berart” (Fog1553); “ítem deyx a mon nebot Gabriel Berrart la mia ballesta y dues cases de
abelles que ell matex se trie” (L14: 1582); “Berart” (Boada: 31).
Cognom que en la llibreta de compliment pasqual de 1650 portaven quatre famílies que es van
reduir a tres, en la de 1643, i a dues “apodadas Pau Menina y Pau Gros” (Boada: 37), en la de 1652.
Poc després d’aquesta darrera data se’n perd totalment la pista segurament perquè devien emigrar.
Bernada, ca la [’ka la Bar’naDa]
1. -“(á) Bernada” (Boada: 308, Masgoret).
2. -“(á) Bernada” (Boada: 348, Morató).
Al carrer del Forn, actualment en ruïnes.
Bernal [ber’nal]
“Bernal Martín, C.J.” (Tel2002-03: 370).
Cognom actual d’origen castellà, aparegut en les darreres dècades.
Bernat
“de tertia in Petro Bernardo” (Est1279).
Cognom sense rastre posterior.
Bernat, cal [’kal Bar’nat]
Al carrer del Forn, en ruïnes.
Bernat, el forn del [lo forn del Bar’nat]
Forn de calç situat a les arenes del Bernat.
Bernat, l’era el [’leRal Bar’nat]
A la Creu, ocupada ara per una paradeta d’olivers erms.
Bernat, les arenes del [lez a’REnez Del Bar’nat]
Tros de la partida de la Font d’en Jover.
Berta, ca la [’ka la ’BErta]
A la Raval, abans cal Rossich, i ara cal Manel.
Besora [be’zRa]
“Los puvills de Besora” (Llev1757: 11); “comensa ha treballà Anton Besora al costat de Devant”
(FVs: 58, 1831); “Josefa Besora” (Padr1896: 156); “Besora” (Boada: 41).
1. Cognom procedent de Prades establert a Fulleda el 1743 per casament, els seus descendents
són a Tarrés (cal Besora).
2. Cognom procedent de Cabrera, parròquia de Mont-ral, establert per casament a Fulleda el 1794,
els descendents són la família de cal Besora fulledenca, residents ara a l’Espluga de Francolí
(Conca de Barberà).
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Besora [be’zRa]
Renom.
Besora, cal [’kal Be’zRa]
Al carrer Verger.
Besora, l’era el [’leRal Be’zRa]
Al Planet, tocant a la Vinya en Castell.
Biblioteca, la [la BiBljo’tEka]
Al carrer del Forn, als baixos de l’Ajuntament que fins a principis del segle XX s’havien utilitzat com
a fleca comunitària. Encara resta en bastant bon estat de conservació l’antic forn.
Biscaí, cal [’kal Biska’i]
Situació actualment desconeguda. Aquesta informació ens ha estat proporcionada pel senyor Josep
Bonet i sembla remetre a alguna persona originària del territori foral de Biscaia (Euskadi).
Biscarri
“Montserrat Biscarri” (Capbr1526: 33); “Montserrat Biscarri” (Fog1553); “Joseph Biscarri” (L7: 214,
1675); “Ramon Biscarri” (Cad1716); “Biscarri” (Boada: 51).
Cognom del qual la llibreta de compliment pasqual de 1560 esmentava dues famílies i a mitjans
segle XVIII desapareix. Ramon Biscarri Tilló morí a l’hospital de Fulleda el 1747.
Blasi [’blazi]
“Antonio Masgoret (Blasi)” (LCP: 1903).
Renom residual. Es tracta de la forma local del nom personal Blai.
Blasi, cal [’kal ’Blazi]
Al carrer Orient.
Blázquez
“BLAZQUEZ” (Idescat: 2000).
Cognom recent i d’escassa presència.
Boganyà
“Josefa Bogañá Rimbau” (Cens1920).
Cognom procedent de Benés (Sarroca de Bellera, Pallars Sobirà) que només detectem en la persona
referenciada i en els seus fills, dos dels quals havien nascut a Xile i un tercer a Fulleda.
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Boix
“Feliu Boyx” (FV4: 22, 1766); “Anton Boyx” (FV4: 20, 1767); “Boix” (Boada: 58).
Cognom procedent de la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà), establert a Fulleda potser per casament
el 1762, els descendents de qui el portava aviat marxarien cap a Pratdip (Baix Camp).
Boixadors
“ego Raimundus de Boxados” (Continente-Arbós1993: 170, 1182).
Els Boixadors seran a partir de la donació de Ramon Berenguer IV, el 1149, senyors de Fulleda.
Aquesta família anirà cedint les propietats fulledenques durant la segona meitat del segle XII i principis del XIII al monestir de Poblet. El cenobi cistercenc a principis del segle XV hauria adquirit ja
la plena jurisdicció civil i judicial sobre el poble que mantindria fins a la Desamortització del XIX.
Boldú
“Johan Boldú e March Boldú, germans” (Capbr1526: 36); “Joan Boldú” (Fog1553); “Pere Boldú” (L7:
128, 1666); “Boldú” (Boada: 59).
Cognom registrat en les llibretes de compliment pasqual entre 1560 i 1673, segons comenta mossèn Boada, tot i que ja es pot documentar en el capbreu de 1526.
Bolet, el racó el [lo ra’kol Bo’lEt]
Tocant al camí de la Font d’en Salat, abans hi havia hagut una era i després s’hi van abocar escombraries, durant un temps, i runa. Actualment el terreny té tendència, com a conseqüència dels
enderrocs procedents principalment de les obres que es realitzen a les cases del poble, a quedar al
mateix nivell que el camí. Fa pocs anys s’hi va instal·lar la Bàscula Municipal.
Bonet [bo’nEt]
“Francisco Bonet y Brígida” (Llev1757: 19); “torne a comensar lo any Miquel Bonet” (FVs: 34, 1802);
“Enrique Bonet Solé” (Padr1896: 73); “Bonet” (Boada: 62).
Cognom procedent d’Albarca (Priorat), establert a Fulleda per casament el 1742. Possibles descendents a Vinaixa (Suplemento: 10).
Bonet, cal [’kal Bo’nEt]
“CAL/ BONET/ FULLEDA” (NC: façana); “CAL BONET” (Llistat2002).
Al carrer Major, també coneguda com cal Cabaler el Prim. Ocupa les superfícies de les antigues
cases de cal Cabaler del Prim i de ca l’Arturo.
Bonrepòs, el monestir de
“Quod ego Guillermus de Boxados, miles, ex certa sciencia, gratuito animo et spontanea voluntate,
per me et successores meos vendo vobis domine B. Abbatisse de Bona Requiei et conventui eiusdem
loci et vestris successoribus in perpetuum, pro mille morabatinis novis flamejants, castrum de Terrers
et castrum de Fuleda” (Fort i Cogul, Eufemià, El senyoriu de Bonrepòs a la Conca de Barberà, VIII
Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos a Montblanc, pàg. 128, Editorial Montblanc, Montblanc, 1967.
Reproduït a Continente-Arbós 1993: 172, 1237).
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Monestir cistercenc femení establert al peu de Montsant (terme municipal actualment de la Morera
de Montsant, Priorat) durant la primera dècada del segle XIII. El 1237 Guillem de Boixadors va vendre
per mil morabatins les seves possessions a Fulleda i Tarrés a Bonrepòs. En els anys posteriors hi
va haver algunes donacions més i, el 1245, les rendes de tots dos llocs van ser arrendades a Arnau
Vaquer, veí de Montblanc. Deu anys més tard el contracte d’arrendament va ser invalidat i les terres
fulledenques i tarresanes van ser permutades amb el monestir de Poblet a canvi d’unes altres rendes.
Bort, les tires d’en
“ell mateyx té una vinya que nomenen les tires d’en Bort o les tires Velles”
(Capbr1526: 8).

Bord o Bort és documentat com a nom propi d’home i llinatge (DCVB: 2, 584). El substantiu tira
deu significar en aquest context “rengle de ceps plantats” (DCVB, 10, 298), encara que ara a Fulleda
s’utilitza eixida.
Bosch
“Joseph Bosch” (Cad1716); “Ramon Bosch” (L20: 1735); “Bosch” (Boada: 68).
Cognom documentat entre mitjan segle XVII i el segle XVIII.
Bosch, cal [’kal ’Bsk]
Al carrer de la Costa, tocant al Forn, ara absorbida per cal Palau. Alguns informants ens expliquen
que en aquesta casa havien fet de cafè i que els vells a l’hivern tenien el costum d’arrambar-se a
la paret que tocava a l’Ajuntament, ja que darrere hi havia el forn del pa i sempre es conservava
calenta.
Bosch, l’era el [’leRal ’bsk]
Localització imprecisable.
Botella [bo’tea]
Cognom procedent de Barcelona i establert a Fulleda a la dècada dels 80 del segle
desaparegut.

XX.

Actualment

Botella [bo’tea]
Renom provinent del cognom anterior.
Botella, cal [’kal Bo’tea]
Al carrer Orient, abans ca l’Ulleres i cal Pau del Figuereta.
Botella, el corral del [lo ko’ral del Bo’tea]
Als Esclots, quasi tocant al poble, una nau de construcció moderna.
Botiga, la
“y una botiga per·a recullir los grans de conducta del metge, cirurgià y menescal” (Cad1716: Comú).
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Part d’una Casa del Comú de Fulleda destinada a més a fer-hi les reunions. Per les afrontacions,
l’espai que ocupava segurament forma part de l’Església, concretament de l’altar Major, des de
l’ampliació del segle XVIII.
Botller
“A. Botler” (Est1279); “Ítem A. Botler, V sol.” (InfXIII: Fulleda).
Cognom només documentat durant el segle xiii. Actualment a Catalunya hi ha menys de quatre
persones amb el cognom Botllé i cap Botller (Idescat).
Bover
“Verema del Bové a mitjas” (LCMarg: 4, 1873).
Renom.
Bover, cal [’kal Bu’Be]
“(á) Bové” (Boada: 365, Pascual).
Al carrer Orient, ara cal Juani.
Burgos
“BURGOS” (Idescat: 2000).
Cognom recent i escàs relacionat amb cals Castellans.
C
Cabaler el Prim [kaBa’lel ’pRim]
Renom.
Cabaler el Prim, cal [’kal kaBa’lel ’pRim]
Al carrer Major, també coneguda com cal Bonet.
Cabaler l’Arbós, cal [’kal kaBa’le lar’Bos]
A la Raval, nom antic d’una casa pertanyent a cal Venàncio.
Caballé
“Dolores Caballé Cunillera” (Padr1896: 293).
Cognom només documentat en dones o en segona posició.
Cabana, la [la ka’Bana]
“Cabana” (LApXIX: 42).
Tros situat entre les Serveres i el terme de l’Espluga Calba.
Cabanes, les
“Les Cabanes” (LAp1862: 9).
Potser es tracta del mateix lloc que l’entrada anterior.
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Cabestany [kaBes’ta]
Cognom procedent de Vimbodí (Conca de Barberà) i assentat a Fulleda per casament a la segona
meitat del segle XX. Vinculat a cal Pastor.
Cafè, el [lo ka’fE]
“CAFÈ de FULLEDA” (cartell a la porta del local); “CAFÈ” (Llistat2002).
Al carrer Orient, també anomenat el Bar o Casa Joana.
Cairet
“Úrsula Cairet” (Padr1896: 377).
Cognom documentat solament en dones o en segona posició.
Calbet
Només tenim notícia d’Antoni Calbet, “barber, habitant en est poble” (LT: 30-07-1848).
Ca l’Elies, l’era de [’leRa De ’ka la’lies]
A la partida del Planet.
Calendari(o) [kalen’DaRi]/[kalen’DaRjo]
“José Calandari” (Padr1910: 77); “José Calandari” (LCQuer1: 77r, 1928); “Calendario Codines, J.”
(Tel2002-03: 370).
Cognom vinculat actualment a cal Ferreret, assentat cap al 1901 per adopció i procedent de Barcelona. Mentre en l’ús oral es nota una certa tendència a emprar la forma catalanitzada Calendari, en
l’ús oficial escrit es documenta més Calendario.
Calvari, el [lo kal’BaRi]
Paratge al voltant de les Roques per on passaven les processons de Setmana Santa. L’estroncament
d’aquestes manifestacions de religiositat més o menys popular ha provocat que aquest topònim es
trobi en absolut retrocés.
Calvari, lo
“parda del Calvari” (Cad1763: Joseph Pasqual, Joan Josa).
Antiga partida que, pels límits (camí de Montblanc, les Roques ...), sembla que coincideixi amb la
de la zona propera a l’actual Calvari.
Calvari, lo camí del
“camí del Calvari” (Cad1763: Manuel Capdevila).
Calvera
“Item Ferrer Calvera” (Fog1358).
Cognom.
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camí/Camí
Vegeu: Amenós, lo camí de l’; Aubaguets, el camí dels; Aubredes, el camí de les; Bassa, lo camí que va
a la; Calvari, lo camí del; Camí de la Font, el; Camí de l’Espluga Calba, lo; Camí de les Vinyes, lo; Camí
de Montblanc, el; Camí de Senan, lo; Cantorella, el camí de; Carrereta, lo camí de la; Carreteres, el camí
de les; Castell, lo camí del; Castell, lo camí que puja al; Coll, lo camí del; Coma en Castelló, el camí de la;
Creueta, lo camí de la; Domenge, el camí del; Escortals, el camí dels; Espluga, lo camí que va a l’; Font
de la Marieta, el camí de la; Font de la Vila, lo camí de la; Font del Solà, lo camí qui va a la; Font d’en
Guasch, lo camí de la; Font d’en Jover, el camí de la; Font d’en Salat, el camí de la; Font, lo camí va a la;
Godall, camí de; Granades, el camí de les; Mas de Roig, lo camí qui va al; Mas, lo camí del; Muralla, lo
camí dellà la; Omellons, lo camí qui va als; Pou de la Vila, lo camí que va al; Pou de les Ventoses, lo camí
del; Pous, el camí dels; Puig Pedrós, lo camí de; Roca Marquesa, lo camí de la; Rovira, lo camí de la; Sant
Pere del Coll, lo camí de; Sant Pere, lo camí de; Senan, lo camí que va; Tarrés, lo camí de; Vell, lo camí;
Ventoses, el camí de les; Vilabertó, lo camí qui va a; Vila, lo camí que ve de la; Vinaixa, lo camí que va a.
Camí de la Font, el [lo ka’mi De la ’fn]
“un ferreginal al Camj de la Font” (Capbr1500: 6); “un tros al Camí de la Font” (L7: 24, 1657).
Partida en les immediacions de la via del mateix nom que del poble porta a la font Vella.
Camí de la Font, lo comellar del
“lo comelar del Camí de la Font” (L12a: 1570).
Camí de l’Espluga Calba, lo
“un tros o unes ffexes al camj de la Espluga Calua” (Capbr1526: 31); “pessa de terra (...) en lo terme
de Fulleda en la partida del Camí de la Espluga Calba, dita la Creueta” (L16: 18r, 1734); “Per un hort
al Camí de la Espluga Calva” (Llev1757: 23, Josep Gavarró).
Partida que limitava amb el camí del mateix nom.
Camí de les Vinyes, lo
“Partida del Camí de les Viñes” (Cad1763: Ramon Romeu).
Camí de Montblanc, el [lo ka’mi De mum’blaN]
“un altre tros al Camí de Montblanch” (L12h: 1600); “en la partida del Camí de Montblanch”
(Cad1716: Ramon Saragossa de la Costa); “Ítem: per altra pessa de terra ab una hera al Camí de
Montblanch” (Llev1757: 12).
Partida situada bàsicament al marge de la Carretera, antic camí de Montblanc, en direcció a Tarrés.
Camí de Senan, lo
“Per una hera y farreginal al Camí de Cenant” (Llev1757: 16, Magí Queraltó).
Partida.
campana
Vegeu: Bàrbara; Dolores; Santa Creu; Sometent, la campana del.
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Campana [kam’pana]
“Sisqueta Canpana” (LCPal1: 1928); “Jusep Gasull Campana” (LCQuer1: 1927); “Manuel Campana”
(LCQuer1: 32r, 1927).
Renom residual.
Campana, cal [’kal kam’pana]
“(á) Campana” (Boada: 204, Gassull).
Al carrer del Forn, actualment cal Pau del Gabriel o cal Juanito.
Campana, el pla el [lo ’plal kam’pana]
Tros de la partida de la Carretera.
Campana, l’era el [’leRal kam’pana]
A l’Eral, davall de la del Rosset, també anomenada l’era el Margendom.
Campana, la font del [la ’f$n del kam’pana]
Al Pla de l’Arboç.
Campet, el [lo ka’mEt]
A l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech, tocant a cal Francisco l’Assumpta. És propietat de
ca l’Aguiló i havia estat utilitzat com a camp de futbol per la canalla de col·legi i el jovent. Darrerament s’hi havia jugat a la petanca.
Canales [ka’nales]
Cognom castellà procedent de la província de Conca (Castella-la Manxa, Estat espanyol) assentat a
Fulleda per casament a la segona meitat del segle XX i relacionat amb cal Queralt.
Canela [ka’nEla]
“Joseph Canela ... Jornalero” (Vez1763: 12); “Sebastián Canela Gabarró” (Padr1896: 99); “Canela”
(Boada: 71).
Cognom procedent de Preixana (Urgell), establert a Fulleda per casament el 1736 i que perdurà
fins al segle XX.
Cantaperdius, el [lo kantapar’Diws]
“el Cantaperdius” (Map1994).
Pla boscós elevat que hi ha aproximadament entre el racó de la Costa la Cirera i la Coma en Castelló.
Potser significaria originàriament “lloc on canten (abunden) les perdius” o, com documenta el
DCVB (II, 925) a Montblanc i Guissona, “terra dolenta i allunyada de poblat, que no produeix”. El
topònim sembla modern i els informants diuen que són terres comunals que l’Ajuntament va repartir
entre els particular perquè les desermessin i cultivessin. Segurament això devia passar amb el màxim
poblacional del XIX; encara són visibles marges, munts de pedres i altres rastres de la presència
humana en un lloc on el bosc torna a ser l’amo gairebé absolut.
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Cantó [kan’to]
“Item P. Quanto” (Fog1358); “in Petro Cantó” (AHCM: Balanyà, pergamins, núm. 13, 1365); “troç
a la Granada qui és de Francesch Cantó” (Capbr1500: 3r); “Jaume Cantó menor” (Fog1553); “Feliph Cantó” (Cad1716); “Manuel Cantó, hijo ... Vidriero” (Vez1763: 10); “Franco Cantó Masgoret”
(Padr1896: 14); “Cantó” (Boada: 80, cal Xacó, cal Parent, cal Ramon del Xacó, cal Manelet).
Cognom actual que és dels que porta més temps present a Fulleda. És documentat almenys des de
mitjan segle XIV, tot i que el fet de no aparèixer en l’acte d’homenatge a l’abat de Poblet de 1415
ens podria fer pensar tal volta en més d’una família.
Cantorella, el camí de [lo ka’mi De kantu’Rea]
“y a tremontana ab lo camí de Cantorella” (Cad1716: Comú).
Parteix del camí de les Ventoses, just abans de començar la baixada.
Cantorella, la [la kantu’Rea]
“a la Cantolella” (Capbr1500: 4); “pº jura que té una sort e vinya a la Cantalella (...) e ab lo camj que
va a dita Cantolella” (Capbr1526: 16); “que tenen dits pobils en dit terme en la part anomenada de
Cantorela” (L12a: 1571); “un tros a Cantollella” (L12h: 1600); “en la partida dita Cantolella” (L10: 37r,
1648); “Ítem altra pessa de terra cultiua en la partida de Cantorella” (Cad1716: Felip Cantó); “terra
campa a Cantorella” (Repart1740: Pere Joan Prats); “les Cantorelles” (Map1994).
Partida situada no gaire lluny del poble, a ponent. Encara que actualment l’ús de l’article és pràcticament general, la documentació antiga i la parla d’alguna gent fins no fa massa l’ometia molts
cops (“Vinc de Cantorella”).
La manca d’article sembla indicar l’antigor del topònim. Tanmateix, sobre l’etimologia d’aquest
topònim no hem trobat res escrit. Coromines per a casos semblants, s’inclina per fer-los derivar
de cantal “pedra grossa”, derivat d’un prellatí cant- (vegeu Cantarell a OC III, 245, i Cantal de la

Canterella, on es partiria d’un col·lectiu mossàrab cantalare modificat per l’àrab, a DECat II, 487).
Joan Tort (BISO XLI, 26) esmenta un Pla de Cantorella a la Pobla de Cérvoles, una forma idèntica a
la documentada també a Fulleda (“ab lo pla de Cantorell[a]”, L12i: 1606). Aquest topònim o d’altres
de semblants, segons un treball en curs, es repeteix també per altres llocs de la rodalia (Cantorella:
Maldà, Juneda-Puiggròs; Cantonella: la Pobla de Cérvoles; Cantalosella: Siurana; Cantaloella: l’Albi;
Cantanoella: Vimbodí; Canta-roella: Montblanc).
La nostra hipòtesi, consignada en l’estudi encara inèdit “Sobre alguns topònims catalans en Cant(...)-ella”, presentat al XXVII Col·loqui de la Societat d’Onomàstica (Manresa, 5/6-10-2001), és que
tots aquests topònims es poden explicar mitjançant la seguent construcció: canta “tercera persona
del singular del present d’indicatiu del verb cantar” + (l’ “article”) + ausella “substantiu genèric, ocell
en general”. En el cas fulledenc l’evolució hauria estat: canta + ausella> Cantausella> Cantosella>
Cantolella> Cantorella, amb el possible significat originari de “lloc on canten els ocells”.
Cantorella, la serra de [la ’sEra de kantu’Rea]
Alineació muntanyosa de poca alçada entre la zona de Cantorella i pròximes i la del Sant Pere i
Torrent.
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Cantorella, lo pla de
“ab lo pla de Cantorell[a]” (L12i, 1606); “altre tros al pla de Cantolella” (L7: 2, 1654).
La Cantorella en si és una zona plana, per tant, lo pla de Cantorella i la Cantorella deuen designar
el mateix lloc.
Cap de la Vila, lo carrer del
“Ítem: per una casa al carrer del Cap de la Vila” (Llev1757: 12, Josep Queraltó).
Capdevila
“Joan Capdevila” (Hom1690: 56r); “Manuel Capdevila” (Cad1716); “Ramon Cap de Vila” (FV6: 5,
1751); “Casa de Manuel Capdevila” (Vez1763: 6); “Isidro Capdevila” (FVs: 33, 1804); “Capdevila”
(Boada: 119).
1. Cognom documentat en les llibretes de compliment parroquial entre 1664 i 1683.
2. Cognom procedent de Llorenç (Urgell), establert a Fulleda per casament el 1697, s’extingirà
durant la segona meitat del XVIII.
3. Cognom procedent de Puiggròs (Garrigues) a principis del segle XVIII.
4. Cognom que duia “Catalina Capdevila Vives” (Padr1910: 108), viuda, establerta a Fulleda segurament per casament cap al 1883.
Capelleta, la serra de la
“Serra de la Capelleta” (Cad1763: Salvador Masgoret).
Donada com els límits d’un tros de la partida de les Costes, no hi ha dubte que la “capelleta” havia
de ser Sant Pere del Coll.
Carboner
“lo Carboner” (L12g: 1597).
Renom de Blai Serra.
Carboneres, les [les karBo’neRes]
Petita peça de terra situada al peu de l’avinguda d’Agustina Saragossa Domènech, a prop del
monument, on s’havia fet carbó.
Cardo [’karDo]
Cognom provinent de la província de Conca (Castella) a la segona meitat del segle XX i lligat amb
Fulleda a través de l’exercici del magisteri i els llaços familiars. Relacionat amb cal Ventosa.
Carlets, cal [’kal kar’lEts]
A la Raval, també coneguda com ca la Rita i cal Julià.
Carlets, l’era el [’leRal kar’lEts]
Ara ocupada per la granja del Carlos, entre el camí de la Font i el dels Amenós.
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Carlos, cal [’kal ’karlos]
“CAL CARLOS” (Llistat2002).
1. -A la Costa, antigament cal Massó, abans ca l’Aulèstia i abans encara cal Pons.
2. -“(á) Carlos” (Boada: 139, Cendra).
3. -“(á) Carlos” (Boada: 588, Soler).
4. -“(á) Carlos” (Boada: 646, Saragossa).
Carlos del Ricard, cal [’kal ’karloz Del ri’kar]
Absorbida per cal Gabarró.
Carlos, el racó el [lo ra’kol ’karlos]
Un altre nom del Comellar.
Carlos, la granja del [la ’FRandZa Del ’karlos]
On hi havia hagut l’era el Carlets.
Carlos, l’era el [’leRal ’karlos]
A la Cavallera.
Carlos, (lo)
“Carlos” (LApXIX).
Topònim actualment no localitzable. Segurament, el nom o renom d’algun propietari.
Carme de la Conxa, ca la [’ka la ’karme la ’kntSa]
“CASA/ CARMA DE LA CONCHA” (NC: façana).
A la Raval, també anomenada ca la Conxa i, abans, cal Mercader.
Carmona [kar’mona]
Cognom castellà assentat a Fulleda la dècada dels 60 del segle XX i actualment desaparegut.
Carré
“Ramon Carré” (LCP: 1883); “Ramon Carré Gasull” (Padr1896: 139); “Ramon Carré” (LCQuer1: 120r,
1928); “Carré” (Boada: 126).
Cognom procedent de Vinaixa (Garrigues), establert a la nostra població per casament el 1813 i
que hi perdurà almenys durant tot el segle XIX i part del XX.
carrer/Carrer/carreró
Incloem només els carrers situats a la zona urbana.
Vegeu: Bassa, el carrer de la; Cap de la Vila, lo carrer del; Castell, lo carrer del; Cometa, lo carreró
que va a la; Corrible, lo carrer; Costa de la Bassa, lo carrer de la; Costa, el carrer de la; Escoles, el
carrer de les; Espluga Calba, el carrer de l’; Estrella, el carrer de l’; Figuereta, lo carrer de la; Font,
el carrer de la; Forn, el carrer del; Forn Vell, lo carrer del; Fossar, lo carrer de darrere del; Fossar,
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lo carrer de dellà del; Fossar, lo carrer del; Fossar, lo carrer de tras del; Fossar, lo carrer tras del;
Guasch, lo carrer d’en; Joan Berart, lo carrer de; Major, el carrer; Molí de l’Oli, lo carrer del; Molí, lo
carrer del; Montblanc, el carrer de; Montblanc, lo carrer qui va a; Nova, lo carrer que va a la plaça;
Orient, el carrer; Portal d’en Guasch, lo carrer del; Portal qui va a Montblanc, lo carrer del; Sala, lo
carrer d’en; Sant Pere, el carrer de; Sant Pere, lo carreró que puja a; Vall, lo carrer del; Vent, el carrer
del; Verger, el carrer; Vila, lo carrer de la.
Carrera
“Ramon Carrera” (Capbr1526: 21).
1. Cognom antic amb poca presència.
2. Cognom recent també amb escassa presència.
Carrera
“Ego Joannes Ramon àlias Carrera” (L14: 1555).
Renom.
Carrera, cal
“(á) Carrera” (Boada: 459, Ramon).
Situació desconeguda.
Carrera, la
“ab la Carrera” (L7: 130r, 1666).
Via a hores d’ara de situació desconeguda.
Carrer de la Bassa, lo
“Partida del Carrer de la Basa” (Cad1763: Josep Pasqual).
En aquesta època el carrer devia estar poc construït i en part era considerat com una partida de terra.
Carrereta, la
“la Carrereta” (L7: 106b, 1664).
Passava a prop del camí de la Font, es deu tractar del mateix topònim que l’entrada següent.
Carrereta, lo camí de la
“affronta a orient ab lo camí de la Carrereta” (Cad1716: vicaria).
Passava a prop del poble, segurament per la partida de la Creu, on els de cal Po encara tenen un
tros que havia pertangut a l’Església i que deu ser el que hi afronta en el cadastre, i molt a prop,
cap a l’est, del camí de l’Espluga.
Carreró, lo
“obligo mos béns y en especial lo corral tinch al Carreró” (L7: 126r, 1666); “a migdia ab lo Carreró”
(Cad1716: Cases deshabitades).
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Petit carrer, com podem veure pel nom, que sortia del carrer Major per la mateixa banda que el del
Fossar i una mica més al sud, cap a la zona del carrer Verger i del Vent.
Carretera, la [la kara’teRa]
Nom que rep la via (LV-2014), única asfaltada que travessa el terme, que uneix el poble amb els
limítrofs de l’Espluga Calba i de Tarrés.
Carretera, la [la kara’teRa]
“partida de les Carreteres” (Cad1763); “Les Carreteres” (LAp1862: 16); “les Carreteres” (Map1994).
Partida que limita amb la serra de Vinaixa.
Carreteres, el camí de les [lo ka’mi De les kara’teRes]
Del corral de l’Ametller cap a aquesta partida.
Casaca [ka’zaka]
“Pere Casaca” (LCQuer1: 148r, 1927).
Renom. La casaca és la peça de vestir exterior de certs uniformes i aquest renom es devia aplicar
originàriament a la persona que la duia amb assiduïtat.
Casaca, cal [’kal ka’zaka]
Al carrer de l’Estrella, nom pretèrit de cal Ramon del Miquel.
Casa de la Vila, la
“en la Casa de la Villa” (L12l: 1642).
Poc utilitzat en l’actualitat, normalment es diu l’Ajuntament.
Casades
“CASADES” (Idescat: 2000).
Cognom amb escassa implantació, establert a Fulleda per casament a mitjan segle XX i provinent
dels Omells de na Gaia (Urgell), relacionat amb cal Venàncio.
Casadó
“Juan Casadó ... Mozo en el Horno del Vidrio” (Vez1763: 4); “llogam a Manuel Casadó per atiar
rames y demés feñyas” (FVs: 32, 1803); “Casadó” (Boada: 131).
Grafia castellanitzant de Caçador. Cognom procedent de Pratdip (Baix Camp) i actualment desaparegut.
Casa Joana [’kaza ’dZwana]
“Bar-Restaurant/ CASA JOANA/ a 50 mts” (cartell al carrer Orient).
Restaurant situat al carrer Orient, a l’edifici del Sindicat o cooperativa agrícola del poble. Comparteix l’espai amb el Bar o Cafè local, en un lloc que havia pertanyut al forn de vidre. Des del setembre
de 2002 es troba tancat.
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Cases, de
“Item Nicolau de Cases” (Fog1358).
Cognom.
Cases Ferreres
“I migera de forment per I sort que affronte ab en Bertholí de Cases Ferreres” (InfXIII: Fulleda).
Cognom que només documentem aquest cop.
Caseta, la [la ka’zEta]
“LA CASETA” (Llistat2002).
Nom que els actuals propietaris donen al xalet del Lleonard.
Castellà [kaste’a]
Renom que indica més filiació lingüística que no pas procedència geogràfica ja que qui el duia era
d’origen andalús.
Castellans, cals [’kals kaste’ans]
“CAL CASTELLÀ” (Llistat2002).
Al carrer de la Bassa.
Castellans, el corral dels [lo ko’ral dels kaste’ans]
Nau moderna situada als afores del poble tocant al camí de les Ventoses.
Castell, la muralla del
“un corral, aff. ab ell matex e ab la muralla del Castell” (Capbr1526: 25r); “Muralla del castell”
(Cad1763: Joseph Cantó).
Una part de la muralla que al segle XVIII afrontava amb la partida de les Costes.
Castell, la parada del
“ffins a la parada de Johan Ratera que·s diu la parada del Castell” (Capbr1526: 3).
Probablement, encara que no és segur, deu tractar-se de la Vinya en Castell actual.
Castell, lo
“un corral en la vila, afronta ab lo forn de la Vila y ab un ortet del Castell” (Capbr1500: 6r); “ab un
ffereginal del Castell” (Capbr1526: 13); “y al costat dret ab lo Castell” (L12h: 1600).
Les restes derruïdes que queden del Castell són més aviat conegudes a hores d’ara com la Torre.
Castell, lo camí del
“Pmo. iura e confessa tenir en nom de dit monestir una casa que ara és corral ab una torre aff. ab
lo camj del Castell” (Capbr1500: 8r); “ítem té un corral al camí del Castell” (L12h: 1600); “Fa per un
corral al camí del Castell” (Llev1757: 28, Joan Josa).
Deu ser el mateix que l’entrada següent.
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Castell, lo camí que puja al
“al esquerre camí que puge al castell” (L12h: 1600).
Castell, lo carrer del
“lo carrer del Castell” (L12e: 1565).
Castell, lo pati del
“en la partida nomenada la Plasa Nova ho al pati del Castell” (L7: 62, 1661).
Castell, lo(s) vall(s) del
“Ell matex té la meytat de les fexes que aff. ab lo camj de la Espluga Calua y ab los valls del Castell” (Capbr1500: 9); “e ab lo vall del Castell” (Capbr1526: 31); “lo vall del Castell” (L7: 100, 1664).
En la zona propera del que havia estat el Castell encara hi ha la Roca el Vall.
Castelló
“Mazot d’en Castelo” (Est1279); “Bertran de Casteyló” (InfXIII: Fulleda).
Cognom que no consta en Boada.
Català [kata’la]
“Francisco Cathalà y Maria, cònjuges” (Llev1757: 17); “Joseph Català” (FVs: 50, 1799); “llogam
a Joan Català per pendre l’arca” (FVs: 33, 1802); “Ramón Catalá Elías” (Padr1896: 371); “Catalá”
(Boada: 134, cal Sàrria).
1. Cognom documentat entre mitjan segle XVIII i principis del XIX.
2. Cognom procedent de l’Espluga Calba (Garrigues), establert a Fulleda per casament el 1828 i
que continua fins a l’actualitat.
Català, cal
“Cal Català” (NC: façana).
A la Raval, més coneguda com ca la Carme de la Conxa. No sembla una denominació a hores
d’ara encara d’ús popular.
Catapí
“Juan (a) Catapí” (Padr1896: 453).
Renom no recordat actualment i que potser provenia d’Arbeca.
Cavallera, la [la kaBa’eRa]
“I galina per la Caualera” (InfXIII: Fulleda); “una vinya a la Cauallera” (Capbr1500: 4); “lo tros de la
Cavelera” (L12k: 1615); “junta de terra en la Cavallera” (L6: 1684); “Per una pessa de terra campa a
la part dit la Cavallera” (Llev1757: 14, Felip Cantó).
Partida travessada per la carretera i que limita amb el terme de l’Espluga Calba. Segurament devia
tractar-se de la possessió d’un antic cavaller i és un topònim que, com a nom de partida, es repeteix,
per exemple, a Polop (Marina, País Valencià) (OC III, 344).
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Cecília, ca la [’ka la se’silja]
Al carrer de Sant Pere, convertida en solar.
Cèlia, ca la [’ka la ’sElja]
Al carrer de Sant Pere, també anomenada ca l’Elies i, abans, cal Ramonet.
Cementiri, el [lo simin’tiRi] / [lo semin’tiRi]
“en lo Semintiri de Fulleda” (L7: 1666).
Als afores del poble, al peu de la carretera en direcció a l’Espluga Calba. Abans havia estat al
costat de l’Església, ocupant el Jardí i part del que ara és la Plaça, i també era conegut com lo Fossar.
Cendra
“Cendra” (Boada: 139, cal Carlos).
Cognom procedent de Blancafort (Conca de Barberà), establert a Fulleda per casament el 1813.
Desapareix al cap de poc temps i no consta en el recull onomàstic blancafortí de Josep Recasens
Llort.
Centre de Lectura
“Centre de lectura de fulleda/ Inaugurat per la Coordinadora/ Dels SS.TT. de Cultura de Lleida/ Sra.
Carme Torres i Graell/ Local cedit per l’Ajuntament a/ l’Associació C.R. El Forn amb la/ col·laboració
de l’Associació/ Fills i Amics de Fulleda/ 8-3-1987” (Placa a l’interior del Centre).
Al carrer del Forn, als baixos de l’Ajuntament, més coneguda com la Biblioteca.
Cervelló [serBe’o]
“Ramón Cervelló (...) Pastor” (Padr1896: 358); “Ramon Cervelló Queralt” (Padr1910: 95); “Cervelló”
(Boada: 138).
Cognom procedent de la Granadella (Garrigues), establert a Fulleda per casament el 1863.
Cervera
“Ítem G. Cervera” (Fog1358).
Cognom.
Cerveres, les
Vegeu “Serveres, les”.
Charro [’tSaro]
Cognom de procedència lleonesa assentat, aproximadament, durant els anys seixanta i setanta del
segle xx i relacionat amb el renom Guarda.
Cília, la serra de na
“la serra de na Sília” (L12d: 1563).
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Cília, lo comellar de na
“totes les terres que són en lo comellar de na Cília” (Capbr1500:3); “lo comellar de na Sília” (Capbr1526: 2r); “lo comellar de na Sília és del Toni” (L14: 1573).
Cinto, el pla en [lo ’plan ’sinto]
Pel damunt de les Ventoses, a la zona de la Planota. Segurament correspon al que havia estat lo
pla en Rajadell.
Cinto, la font d’en [la ’fn den ’sinto]
Al pla en Cinto. Només és un clot que s’omple d’aigua quan plou.
Cirera, la costa la [la ’ksta la si’ReRa]
Pendent del camí que va a la Matallonga que s’inicia al fondo de les Aubredes o de les Granades,
per la zona de la Font d’en Jover, i fa cap al començament dels plans de la Vila. El camí actual s’ha
desplaçat una mica perquè no fos tan dolent.
Cirera, lo comellar de la
“Comellà de la Cirera” (Cad1763).
Afrontava amb el pla de la Llopatera de propietat municipal. Ha de ser el racó de la Costa la Cirera.
Cirera, lo corral de la
“lo corral de la Cirera” (L12a: 1569).
Cirera, lo pla de la
“ab lo pla de la Sirera” (L7: 139b, 1668).
Limitava amb la partida de la Matallonga i del Domenge.
Cirers, lo tros dels
“y lo tros de Cantorella y lo tros dels Sirés” (L7: 201, 1674).
Cisco l’Elies, cal
“CAL CISCO L’ELIES” (Llistat2002).
Ca l’Elies (1), al carrer de Sant Pere.
Cisterna, la [la sis’tErna]
Tot i que hi pugui haver alguna altra construcció amb aquest nom, la que recollim aquí correspon
a un edifici, part cobert i part hort amb una cisterna, situat als afores del poble tocant a les Roques.
Ciutadill
“Jacobo Saltó dicto lo Ciutadill” (L9: 24, 1639); “Lo honorable Jaume Saltó dit lo Ciutadill” (L7: 102,
1664).
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Renom que és una masculinització del topònim Ciutadilla, corresponent a una població de la comarca administrativa de l’Urgell, que deriva del casament de Joan Saltó de Fulleda amb Isabel Olivé
de Ciutadilla cap a finals del segle xvi (Boada: 538).
Ciutadill, cal
“(á) Ciutadill” (Boada: 538, Saltó).
Situació desconeguda.
Civit
“Teresa Civit Roselló” (Padr1910: 90).
Cognom procedent de l’Espluga de Francolí que detectem en la persona referenciada, viuda, i els
seus dos fills nats a Tarragona.
Claravalls, de
“et Guillelmus de Claris Vallibus” (Fort i Cogul, Eufemià, El monestir de Bonrepòs i la Conca de
Barberà, pàg. 131. Reproduït a Continente-Arbós 1993: 175, 1238).
Cognom. Els Claravalls tingueren diverses propietats a Fulleda durant el segle XIII.
Clasques [’klaskes]
“Jornales de Jaime Clasques” (LCPal1: 1923); “Clasques” (LCQuer2: 1927).
Renom residual. Potser provinent de clasc “tocada d’alarma” o “tocada de campana ventant”, del
llatí clàssic classicu “so de trompeta” (DCVB: 3, 193), que s’aplicaria a l’encarregat de tocar la campana de l’església. Connectar-ho amb el dialectal clasca “closca” té la dificultat que aquesta paraula
no s’utilitza avui a Fulleda (però sí bastant a prop, com a Llorenç [Urgell]).
Clasques, cal [’kal ’klaskes]
Al carrer del Forn, actualment inclosa a cal Ricard. Nom en procés d’oblit.
Clorador, el [lo klora’Do]
Petita edificació de construcció moderna situada a la Torre i que conté l’aparell que clora l’aigua
de la xarxa municipal.
Clot d’en Carbonell, lo
“una parada a Rocha Marquesa que va al Clot d’en Carbonell” (Capbr1526: 16r); “en lo terme de
Fulleda en la partida anomenada lo Clot d’en Carbonell” (L12i: 1608).
Clots, los
“los Clots” (L7: 80, 1662).
Actual partida dels Esclots. Vegeu “Esclots, els”.
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Codines [ku’Dines]
“Pere Joan Prats de edat 18 añs casat, pagès cap de família. Se compon de Coloma muller de 25
añs, de Joan Codina de Marmellà de 22 añs fadrí y (?) de mules que antes estaua en casa de Salvadó
Ventosa del pnt. lloch” (Rel1718); “Casa de Pedro Jaime Codines” (Vez1763: 2); “comensa lo mes Pau
Codines a pendre l’arca” (FV4: 22, 1766); “Ramon Codines Saltó” (Padr1896: 129); “Ramon Codina
Saltó” (Cens1920: 84); “Codines” (Boada: 140, cal Màrio, cal Torrat, cal Sivilla).
Cognom que prové de Marmellar (el Montmell, Baix Penedès), establert a Fulleda per casament el
1723, tot i que ja el documentem una mica abans. La forma originària del cognom que va reapareixent de tant en tant en la documentació era Codina.
Codines [ku’Dines]
“Codines” (AHAT: carta solta, 1926).
Renom.
Codines, cal [’kal ku’Dines]
“CAL CODINES” (NC: terra de l’entrada de la casa); “CAL CODINES” (NC: façana del carrer Major).
Al carrer del Vent, cantonada amb el carrer Major.
Codines, l’era el [’leRal ku’Dines]
Al Colomer, al costat de la carretera.
Coix [kojS]
Renom en procés de desaparició.
Coixet [ku’SEt] / [ko’SEt]
Renom que prové d’una persona amb un problema de mobilitat per alguna alteració de l’aparell
locomotor.
Coixet, cal [’kal ku’SEt] / [’kal ko’SEt]
“Cal Coixet” (NC: façana de cal Basili); “CAL COIXET” (Llistat2002).
A la Raval, encara que darrerament també es coneix amb aquest nom l’antiga cal Basili al carrer
del la Costa.
Coixet, l’era el [’leRal ku’SEt]
A la partida del Pla en Gonell.
Coll [k]
“Coll Carrera, J.” (Tel2000: 213).
Cognom assentat en els darrers anys i relacionat amb ca la Conxa.
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Coll, lo
“per unes cases que són al Col” (InfXIII: Fulleda).
Podríem pensar que es tracta de la zona de la desapareguda capella de Sant Pere del Coll. És a dir,
segurament, cap al final del carrer de Sant Pere en direcció a la Torre.
Coll, lo camí del
“a ponent en casa de Juseph Tilló i camí del Coll” (L16: 5b, 1730).
Deu tractar-se del camí que conduïa a l’ermita de Sant Pere del Coll.
Colom
“Colom” (Boada: 151).
Cognom procedent del Bruc (Anoia), establert a Fulleda per casament el 1775 i que poc després
deixa de ser documentat.
Colom
“Lo Mateu vidrier dit Colom” (L4: 5, 1794).
Renom.
Colomer, el [lo kolo’me]
“lo Colomer” (Cad1716: Pere Joan Josa); “al Colomé” (Repart1740: hereus de Pere Joan Josa).
Petita partida de terra situada prop del poble, tocant a la Carretera i en direcció a Tarrés.
coma/Coma/Cometa
Vegeu: Coma de na Messeguera, la; Coma d’en Vidal, la; Coma en Blasi, la; Coma en Castelló,
la; Coma en Dou, la; Coma en Jover, la; Coma en Regueró, la; Coma, la; Coma Seguera, la; Comes,
lo cap de les; Cometa, la; Domenge, la coma del; Font de la Vila, la coma de la; Font d’en Salat,
la coma de la; Matallonga, la coma de; Messeguer, la coma d’en; Pou de la Vila, la coma del; Pou,
la coma del; Prat, la coma del; Ramon, la coma d’en; Rovira, la coma de la; Sant Pere, la coma de;
Torrent, la coma del.
Coma de Matallonga, lo sòl de la
“al sòl de la Coma de Mata Longa” (L2c: 1504).
Coma de na Messeguera, la
“terres que són en la Coma de na Messeguera” (Capbr1500: 3); “Dos delmes totes aqlles terres que
són en la Coma de na Messeguera” (Capbr1526: 2r); “una parada a la Messeguera” (Capbr1526: 30);
“Altre tros a la Coma na Massaguera” (L7: 3, 1654); “y en assò obligo lo tros dit de la Coma de na
Maseguera” (L7: 111r, 1664).
Afrontava a sol ixent amb el camí de Montblanc i hi havia les terres del rector o hi limitava,
almenys al segle XVI. Segurament a l’actual zona de la Cometa i el Comellar en Piquer o els seus
voltants.

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Coma de na Messeguera, lo carreró de la
“y ab lo carreró de la Coma de na Maseguera” (L14: 1586).
Passava per la partida del Comellar en Piquer.
Coma d’en Dou, lo pla de la
“in parte vocata la Coma d’en Rigueró, affrontatur ab oriente cum Joanne Saltó, a ponente cum lo
pla de la Coma d’en Dou” (L14: 1587).
Pla existent entre la Coma en Dou i la coma en Rigueró, dues raconades a l’origen del fondo de
les Granades.
Coma d’en Vidal, la
Vegeu “Comellar d’en Vidal, lo”.
Coma de Sant Pere, la serra de la
“ab la serra de la Coma de Sant Pere” ( L7: 228, 1675).
Sembla ser la serreta que separa la zona del Sant Pere de la Cavallera.
Coma en Blasi, la
“Comanblasi” (LApXIX: 189).
Situació desconeguda a hores d’ara.
Coma en Castelló, el camí de la [lo ka’mi De la ’komaN kaste’o]
“cum vico qua itur a la coma d’en Castelló” (L12b: 1577).
Via que va de les Granades cap a la Coma en Castelló.
Coma en Castelló, la [la ’komaN kaste’o]
“un tros a la coma d’en Castelló” (Capbr1526: 33r); “la coma d’en Castelló” (L12b: 1577); “in parte
vocata la Coma d’en Castelló” (L9: 51r, 1640); “un tros a la Coma d’en Castelló” (L10: 1652).
Partida que constitueix una raconada del fondo de les Granades.
Coma en Dou, la [la ’koman ’dw]
“un altre tros a la Comandou” (L12h: 1600); “la altra a la partida dita la Coma d’en Dou que són
dos parades ab sos vesans y enfrontacions” (L16: 25, 1734); “Comandou” (Map1994).
Petita partida de terra que constitueix una raconada a l’origen del fondo de les Granades.
Coma en Jover, la [la ’koman dZu’Be]
“in parte vocata la Commanjové” (L9: 51r, 1640); “Altre tros a la Coma d’en Jové” (L16: 26r, 1735);
“Coma-Anjobés” (LAp1862: 25).
Partida situada a l’origen del fondo de les Matallongues.
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Coma en Regueró, la [la ’koman riFe’Ro]
“in parte vocata la Coma d’en Rigueró” (L14: 1587); “Un tros a la Coma d’en Rigueró” (L7: 24,
1657); “Comanregueró” (LApXIX).
Petita partida, avui molt reduïda però que segurament havia estat més important, situada al fondo
de les Granades.
Coma, la
“altra junta de terra qu·és conreu en la Coma, terra de pa” (L10: 43, 1648).
Coma Seguera, la
“la qual afronte a sol ixent en la Coma Segera” (L16: 22r, 1734).
Haplologia per la Coma Messeguera. Vegeu “Coma de na Messeguera, la”.
comellar/Comellar/Comellaret
Vegeu: Ametller, lo comellar de l’; Camí de la Font, lo comellar del; Cília, lo comellar de na; Cirera,
lo comellar de la; Comellar de la Vila, lo; Comellar de na Margarida, lo; Comellar d’en Llurba, lo;
Comellar d’en Vicari, lo; Comellar d’en Vidal, lo; Comellar, el; Comellar en Giner, el; Comellar en
Jurba, el; Comellar en Metge, el; Comellar en Piquer, el; Comellar en Ratera, el; Comellar en Vella,
el; Comellaret, el; Era, lo comellar de l’; Escortals, lo comellar dels; Escuder, lo comellar de n’; Font,
lo comellar de la; Font, lo comellaret de la; Jaume, lo comellar d’en; Jaume lo de la Font, lo comellar;
Piques de la Font d’en Lloret, lo comellar de les; Rovira, lo comellar de la; Vinyes, lo comellar de les.
Comellar de la Vila, lo
“Partida del Comellà de la Vila” (Cad1763: Ramon Roig).
Comellar de na Margarida, lo
“lo Comellar de na Margarida, aff. al sol del tros ab Jaume Cantó fill d’en Francesch” (Capbr1526:
31); “un tros de terra campa y part plantada de olivers en la partida dita lo Comellà de na Margarida”
(L7: 223r, 1674).
Situació desconeguda.
Comellar de n’Ametller, l’aiguavessant del
“ab la aigua vesant del Comellà de na Mellé” (L7: 124, 1666).
Comellar d’en Llurba, lo
Nom pretèrit d’el Comellar en Jurba. Vegeu l’entrada “Comellar en Jurba, el”.
Comellar d’en Jaume, lo sòl del
“in parte vocata lo sòl del Comellar d’en Jaume” (L14: 1574).
El tros a què es refereix el document extractat limitava amb la carrereta que va a l’Amenós.
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Comellar d’en Vella, la carrerada del
“ab la carrerada del Comellar d’en Vella” (L7: 107, 1664).
Via per al transport dels ramats que passava per l’Aubreda i el Comellar en Vella.
Comellar d’en Vella, la serra del
“la una dita a la partida de Matallonga la qual afronte (...) a migdia en la serra del Comellà d’en
Bella” (L16: 17, 1733).
Serra que separa els fondos de l’Aubreda i la Matallonga per la zona del Comellar en Vella.
Comellar d’en Vicari, lo
“lo Comellar d’en Vicari” (L12a: 1569); “Pda del Comellà del Vicari” (Cad1763: Manuel Capdevila);
“L’Aubreda o Comellà d’en Vicari” (LAp1862: 99).
Ha de ser alguna raconada del fondo de les Aubredes que limitava amb el camí de l’Espluga Calba
i el camí del Mas.
Comellar d’en Vidal, lo
“un troç al Comellar d’en Vidal” (Capbr1500: 8); “un tros a la Coma d’en Vidal” (Capbr1526: 31r);
“altre tros al Comellà d’en Vidal, tinguda tres jornals” (L10: 43, 1648).
Partida actualment desapareguda que limitava amb el terme de Senan.
Comellar, el [lo kome’a]
“lo Comellà” (L7: 102, 1664); “Per part de una pessa de terra al Comellà” (Llev1757: 18, Pere Joan
Prats menor).
Raconada del fondo de les Aubredes que puja cap a la Cavallera i constitueix un únic tros. Potser
no correspon al mateix lloc, tot i la coincidència en el nom, que els documents que referenciem.
Comellar en Giner, el [lo kome’an dZi’ne]
“Partida del Comellà d’en Gené” (Cad1763); “Comallangené” (LapXIX).
Tros que constitueix un racó del fondo de les Aubredes o Granades, tocant a la pinadeta el Po.
Comellar en Jurba, el [lo kome’an ’dZurBa]
“en la partida dita lo Comelanllurba” (L9: 23r, 1639).
Petita partida que constitueix un racó del fondo dels Pous.
El nom antic era lo comellar d’en Llurba, el qual per un procés dissimilatori ha donat l’actual
(--dZ).
Comellar en Metge, el [lo kome’am ’metSe]
“un troç al comellar d’en Metge” (Capbr1500: 10r); “lo comellar del Metge” (L12a: 1569); “altre
tros al Comellanmetge” (L7: 3, 1654); “partida del Comellanmetge” (Cad1763); “Comellá del Metge”
(LAp1862: 9).
Petita partida que constitueix un racó del fondo dels Escortals que ascendeix cap a la zona de la
Carretera.
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Comellar en Piquer, el [lo kome’am pi’ke]
“parada del Comellar d’en Piquer” (L14: 1580); “en la partida dita Comelà·n Piquer” (L12l: 1643);
“Ítem: per una pessa de terra campa al Comellà d’en Piqué” (Llev1757: 12, Josep Queraltó).
Partida a l’inici del fondo dels Pous.
Comellar en Ratera, el [lo kome’an ra’teRa]
“al comellar d’en Ratera” (Capbr1500: 7); “que està en lo comellar que·s diu d’en Ratera” (Capbr1526: 3); “un altre tros al Comellar d’en Rratera, vinya y marjades” (L12h: 1600); “un tros de terra
campa en la partida dita lo Comellà de en Raterra” (L7: 229, 1675); “Comallanratera” (LApXIX).
Racó del fondo de les Aubredes que limita amb la partida de la Cavallera.
Comellar en Vella, el [lo kome’am ’bea]
“parda de la Comellà Bella” (Cad1763); “Comellvella” (LApXIX).
Racó del fondo de les Aubredes.
Comellaret, el
“dos pórcas terra campa al Comallaret” (Rep1740: Josep Farré).
Comes
“Pere Joan Comes” (Hom1690: 56r); “Antoni Comas” (Cad1716); “Juan Comes, del lugar de Fulleda” (CadSe1738: terratinents); “Comes” (Boada: 151).
Cognom procedent de l’Estat francès, segurament occità, establert a Fulleda per casament el 1631,
i que perdurà aproximadament fins a mitjan segle següent.
Comes, lo cap de les
“lo tros del cap de les Comes, de les roques en amunt” (L12a: 1593); “lo tros del cap de les Comes
ab ses enfrontacions” (L16: 15r, 1733).
Situació desconeguda amb les dades que posseïm fins ara.
Cometa, la [la ko’mEta]
“la una dita la Cometa, la qual afronte a sol ixent en les Eres” (L16: 24r, 1734).
Partida del fondo dels Pous que limita amb el Comellar en Piquer.
Cometa, lo carreró que va a la
“en lo carreró que va a la Cometa” (L7: 80, 1662).
Passava per la partida dels Clots.
Comú, la font del
Deu tractar-se de la font Vella.
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Comú, lo molí del
“al molí del Comú” (L21: 1856).
Un altre nom del molí de la Vila, a la Raval.
Confessionari, l’altar del [lal’ta del koMfeso’naRi]
A l’Església.
confraria
Vegeu: Doctrina Cristiana, la confraria de la; Roser, la confraria del; Sant Esteve, la confraria de;
Sant Nom de Jesús, la confraria del; Sant Rosari, la confraria del; Santa Creu, la confraria de la.
Consultori, el [lo konsul’tRi]
A l’edifici de l’Ajuntament. Darrerament ha estat traslladat a l’ampliació de la Casa de la Vila.
Continente [konti’nente]
“per Juan-Antonio Continente Cuevas” (Portada del llibre Fulleda: un poble de les Garrigues).
Cognom provinent d’Aragó a la segona meitat del segle XX i relacionat amb Fulleda (cal Po) a
través de l’exercici del magisteri, els llaços familiars i la segona residència.
Conxa [’kntSa]
“Concha” (LCquer2: 1927).
Renom.
Conxa, ca la [’ka la ’kntSa]
A la Raval, també anomenada ca la Carme de la Conxa i, abans, cal Mercader.
Cooperativa, la [la kopeRa’tiBa]
Edifici i entitat més coneguda com el Sidicat. Vegeu “Sindicat, el”.
Copons [ku’pons]
“Antoni Capons” (Fog1553); “Salvador Copons” (Padr1896: 190); “Salvador Copons Pons” (Padr1910:
50); “Copons” (Boada: 152).
1. Cognom provinent de Ciutadilla, documentat amb dues famílies en la llibreta de compliment
pasqual de 1560, tres en la de 1591, i cap en la de 1643.
2. Cognom documentat durant el final del segle XIX i tot el segle XX. Segons el padró de 1910,
Salvador Copons Pons era natural de Pira (Conca de Barberà) i portava 28 anys vivint a Fulleda,
és a dir, des de 1882, si fa no fa.
Copons [ku’pons]
Renom.
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Copons, cal [’kal ku’pons]
Al carrer de Montblanc, també anomenada ca la Maria de l’Estanc i, abans, ca la Llúcia de l’Estanc.
Copons, (la) feixa en
“Feixa en Copons” (LApXIX).
Situació desconeguda.
Cornet [kor’nEt]
“Juan Cornet Sala” (Cens1920: 93).
Cognom documentat durant el segle XX i fins a l’actualitat. No apareix encara en el recull de Boada.
Cornet, fusteria
“Fusteria Cornet - Montblanc, s/n” (Tel2000: 213).
Empresa familiar de fusteria relacionada amb cal Fuster.
corral
Vegeu: Aguiló, el corral de l’; Ametller, el corral de l’; Botella, el corral del; Castellans, el corral
dels; Cirera, lo corral de la; Ermengol, el corral de l’; Po, el corral del; Queralt, el corral del; Sivestró,
el corral del.
Corral de l’Ametller, l’era del [’leRa Del ko’ral de lame’e]
Al Mas Blanc, a la partió amb el terme de l’Espluga Calba.
Corrible, lo carrer
“y ab lo carer Corible” (Capbr1500: 6r).
Aquí corrible deu tenir el sentit antic de “transitable, que hi poden passar” (DCVB: 3, 600), del
qual es tenen notícies almenys des del 1350. Aquest topònim apareix també documentat a Barberà
de la Conca (Plaza, 68).
Cortals, els
“els Cortals” (Orto417-8-3: 1986)
Forma antiga i actualment no popular, però utilitzada en algunes publicacions i mapes, d’els Escortals. Vegeu “Escortals, els”.
Cortecans [korta’kans]
“María Cortejans” (Padr1910: 97); “José Pascual Cortecans” (Cens1920: 61).
Cognom procedent de Belianes (Urgell) i assentat a Fulleda cap al 1890, només detectat en la dona
referenciada i en els seus fills.
La forma Cortejans sembla una ultracorrecció castellanitzant. Tal volta el secretari s’havia adonat
de l’adaptació [x]> [k] que feien els catalanoparlants de llavors (majo> maco; ligero> lliquero) i va
voler posar remei, des del punt de vista de la llengua espanyola, a aquest suposat defecte.
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Cortecans [korta’kans]
“Miquel Cortecans” (LCQuer2).
Renom.
Cortecans, cal [’kal korta’kans]
A la Raval, desapareguda. Era davant de cal Ricard.
Corulla, ca la [’ka la ko’Rua]
Al carrer de la Bassa, avui propietat de cal Ferreret.
Corulleta, ca la [’ka la koRu’Eta]
Al carrer de la Costa, absorbida per cal Mateu de la Costa.
Costa/Costeta d’en Ponç, la
“la hun en la partida nomenada la Costa d’en Pons que afronta a sol ixent y de tremuntana ab lo
camí que va a Sanant, a migdia ab Joan Giner” (L9: 22, 1639); “tota aquella pessa de terra plantada
de olivers de tinguda de un jornal poch més o menos, situada en lo terme de Fulleda y partida dita
la Costeta en Pons que afronta a sol ixent ab lo camí de Senant” (Arxiu de cal Po: escriptura de
compra-venda, 1790).
Segons unes informacions proporcionades pel Sr. Continente, extretes de documents de cal Po, es
podria tractar de la partida de el Comellar en Giner, cosa que sembla confirmar l’afrontació amb Joan
Giner del primer document que extractem.
Costa, de la
“Juan Saltó de la Costa” (L19bis: 1650); “Ramon Saragosa de la Costa” (Cad1716).
Renom d’origen geogràfic aplicat a persones que vivien al carrer de la Costa..
Costa de la Bassa, lo carrer de la
“lo carrer de la Costa de la Bassa” (L12a: 1569).
Per les afrontacions del document referenciat, aquest carrer és diferent però proper al camí de la
Bassa.
Costa de la Cirera, lo pla de la
“un tros de terra garriga de tinguda de un jornal y mitg poch més o menos. Situada en lo terme de Fulleda y al pla de la Costa de la Cirera” (Prot. not. 1801-02, l’Espluga de Francolí, F. Joan Marsal: 276, 1802).
Costa, el carrer de la [lo ka’re la ’ksta]
“la casa té y posoeix en lo pnt. lloch de Fulleda, en lo carrer dita la Costa” (L6: 21, 1681); “Per una
casa al carrer de la Costa” (Llev1757: 20, Salvador Masgoret); “Calle de la Costa” (Vez1763); “Carrer
de la Costa” (IV).
Entre la plaça Vella i la plaça de Ramon Santamaria Prats. També és conegut simplement com la
Costa.
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Costa, la [la ’ksta]
Nom popular d’el carrer de la Costa. Vegeu “Costa, el carrer de la”.
Costa la Cirera, la [la ’k sta la si’ReRa]
“un tros a la Costa de la Sirera” (L16: 26r, 1735).
Partida que forma un racó del fondo de les Aubredes o Granades per on passava l’antiga costa la Cirera.
Costes, les [les ’kstes]
“a les Costes” (Capbr1500: 9r); “ell matex té un tros appellat les Costes” (Capbr1526: 10); “a las
Costas” (Repart1740: Felip Cantó); “Les Costes” (LAp1862: 47).
Petita partida situada a prop del poble, pel damunt de la Carretera en direcció a l’Espluga Calba.
Avui molt reduïda, sembla que aquest nom ja gairebé només s’aplica a un tros que hi ha per sobre
del cementiri. Tot i així, alguns informants també donen aquest nom a alguns trossos per damunt
de les Esplanes.
Ben mirat, tenint en compte una certa continuïtat de tipus físic només interrompuda per la Torre
i el poble, potser només es tracta dels dos fragments “moribunds” del que havia estat una partida
més important.
Creu [kREw]
“Creu” (LCQuer1: 1927).
Renom residual.
Creu, ca la [’ka la ’kREw]
Al carrer de Montblanc, a la travessia que va cap a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech,
actualment ca la Tresina del Fuster o, més recentment (1996), cal Barba. També se l’havia anomenat
cal Ramon de la Creu i, després, cal Quimet del Prats.
En la llinda de pedra de la porta d’entrada d’aquesta casa hi ha gravada una petita creu. Potser
aquest és l’origen d’aquest nom.
Creu de la Granada, la
“parda de la Creu de la Granada” (Cad1763: Josep Domènech).
Aquesta partida en el cadastre de 1763 només tenia un propietari, les terres del qual limitaven a
ponent amb el camí de Montblanc. Deu tractar-se de la partida actual de la Creueta.
Creueta, la [la kRe’wEta]
“pessa de terra (...) en lo terme de Fulleda en la partida del Camí de la Espluga Calba dita la Creueta” (L16: 18r, 1734); “a la Creuheta” (Repart1740: Magí Esplugas).
1. Petita partida tocant a la carretera en direcció a Tarrés que potser antigament s’havia anomenat
la Creueta de la Granada.
2. Peça de terra de la partida del Camí de l’Espluga Calba que devia estar situada aproximadament
en les proximitats de l’actual carretera que uneix aquesta població i Fulleda.
Tal volta es tractava de dues petites creus que marcaven l’inici del terme fulledenc.
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Creueta la Granada, la
“la Creueta la Granada” (L12a: 1569).
Potser es tracta de l’actual partida de la Creueta i és equivalent a l’entrada “Creu de la Granada, la”.
Creueta, lo camí de la
“Camí de la Creueta” (Cad1763).
Creu, la [la ’kREw]
“partida de la Creu” (Cad1763: Vicaria de Fulleda); “La Creu” (Lap1862: 4); “Una pieza de tierra
llamada =La Creu= que está en poder de Ramón Prats Escolá quien la compró de segunda mano al
Renyé de Belianes, quien la compró al gobierno pasado el año 1854” (L28: paper solt, 1910).
1. Petita partida situada a prop del poble.
2. Zona del carrer de l’Espluga Calba situada, més o menys, davant de la portalada de l’Església,
on hi havia hagut fins a la Guerra Civil una creu i que deu ser el mateix lloc on se situava el
portal de la Creu.
3. Creu de terme col·locada el 1952 per la Santa Missió als afores, prop del Garatge de cal Sico.
Creu, lo portal de la
“Tota aquella casa junt ab lo corral que té y posoeix en lo lloch de Fulleda, en lo carrer va del
portal de la Creu al portal d’en Guasch” (L6: 9b, 1679); “al portal de dit lloch, dit lo portal de la Creu,
possà les mans a totes les portes de aquell, cloguí y obrí, rebent les claus de dites portes de dits
jurats” (Hom1690: 57).
Amb tota seguretat, davant la portalada actual de l’església, a la zona de la Creu.
Creu, lo tros de la
“la present vicaria té una pessa de terra dita lo tros de la Creu” (L12ll: 10, XVIII).
A la partida de la Creu, amb tota seguretat, pertanyent des de la desamortització del segle passat
a cal Po. Vegeu també “Creu, la”.
Cuadras
“CUADRAS” (Idescat: 2000).
Cognom amb poca implantació.
Cuadrat
Cognom. Vegeu “Quadrat”.
Cucut, cal [’kal ku’kut]
Al carrer del Forn, actualment convertida en solar, també anomenada ca la Salvadora.
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Culleres
“Culleres Vilaplana, F.” (Tel2000: 213).
Cognom dels propietaris d’un xalet a la partida del Vilabertró que, per motius de comunicació,
tenen més relació amb l’Espluga Calba que amb Fulleda.
Cultiots, els [los kul’tjts]
Alguns trossos del fondo de les Matallongues, entre la Matallonga i els Masos.
Sens dubte es tracta de la toponimització del substantiu comú cultiot “tros de terra que s’ha deixat
erm durant alguns anys” que el DCVB (3, 843) localitza, entre d’altres llocs, en zones molt properes
com Vimbodí i Montblanc.
Cultiots, la font dels [la ’fon dels kul’tjts]
Als Cultiots.
Cups, els [los ’kups]
Denominació reduïda d’els cups del Po.
Cuquer, cal [’kal ku’ke]
Al carrer de la Bassa, en ruïnes, tocant a cal Xavier el Ferreret. Nom en procés de desaparició.
Currull
“Antonio Canela (Currull)” (LCP: 1903).
Renom desaparegut.
Currull, cal [’kal ku’ru]
Situació desconeguda.
D
Damià, cal [’kal da’mja]
A la Plaça, abans era ca l’Elies.
Damià, la feixa del
“la feixa del Damià” (L7: 81, 1662).
Davant, lo costat de
“comensa a treballà Anton Besora al costat de Devant” (FVs: 58r, 1831).
Al forn del Vidre.
David, cal [’kal da’Bit]
“CAL DAVID” (Llistat2002).
Nom recent de ca la Senyora Antònia, a la Raval.

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Demmel
“DEMMEL” (Idescat: 2000).
Cognom recent i poc present, relacionat amb cal Campana o Pau del Gabriel.
Déu, cal [’kal ’dew]
“(á) Déu” (Boada: 340, Miravall).
Al carrer de la Bassa, també anomenada ara cal Ramon del Ricard.
Devesa, la
“un tros a la Deuesa” (Capbr1500: 7); “Per una pessa de terra campa a la Devesa” (Llev1757: 17,
Francesc Català).
Aquest tros del capbreu de 1500 limitava amb “dita Deuesa” i “ab lo camj que va a Senant”.
Una devesa és un lloc que d’una manera o altra es dedica a la pastura i, com a topònim, el trobem
en zones més o menys properes: Prades, Rojals i Rocafort de Vallbona (DCVB: 4, 384). A Fulleda
s’utilitza la paraula aquest mot d’una forma ja força residual amb el significat de “lloc, paratge,
partida”.
Diable
“Diable” (LCMarg: 6, 1874).
Renom. Certes informacions diuen que aquest renom ve del fet que la persona que el duia es
disfressava de diable en algunes festes.
Díaz
“DIAZ” (Idescat: 2000).
Cognom recent i amb poca presència.
Dipòsit (de l’Aigua), el [lo Di’pzid de ’lajFwa]
Dipòsit de proporcions considerables, de forma cilíndrica i cobert, destinat a l’emmagatzematge
d’aigua potable per al consum urbà. Es troba situat a la partida de la Torre.
Dipòsit Vell, el [lo Di’pzid ’be]
Petit dipòsit d’aigua per a l’abastament de la població amb una caseta annexa construït el 1953 a
la partida de la Torre.
Diumenge, lo
“lo tros del Diumenge” (L7: 84, 1663).
Nom pretèrit de l’actual partida del Domenge. Potser es tracta d’una etimologia popular, però força
estesa, que equiparava “domenge” (“dominical, senyorial”) amb el dia de la setmana “diumenge”.
Vegeu “Domenge, el”.
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Doctrina Cristiana, la confraria de la
Confraria que només documentem entre 1911 i 1924 (L21).
Dolça, los clapers de
“et in claperiis Dulcie filie Petri Textoris” (Est1279).
Dolores [do’loRes]
Algunes informacions donen aquest nom a la campana petita actual, col·locada després de la
guerra civil de 1936-39.
Dolors del Gravat, ca la [’ka la Do’loz Del FRa’Bat]
Al carrer de Montblanc, tocant a cal Gravat.
Domènech [do’mEnek]
“Ventura Domènech” (Hom1690: 56r); “Pere Joan Domènech” (Cad1716); “Joseph Domènich, jornaler” (Repart1746); “Casa de Joseph Doménech” (Vez1763: 15); “Jph. Domènech” (FV5: 7, 1833);
“Juan Domenech Codines” (Padr1896: 287); “Anton Domènich” (LCQuer1: 139r, 1927); “Domenech”
(Boada: 155, ca la Grabiela, cal Joanet de la Bassa, cal Xollat, ca la Generala, cal Nofre, cal Mitgeret,
cal Figuereta).
1. Cognom procedent de Riudecols (Baix Camp), establert a Fulleda per casament el 1679.
2. Cognom procedent de Prades (Alt Camp), establert a Fulleda per casament el 1739.
3. Cognom procedent de Montalegre (Pontils, Conca de Barberà). Els seus posseïdors s’establiren a
Fulleda a principis del segle XIX com a mitgers de la Granada de cal Margendom.
Domènech, cal [’kal do’mEnek]
“(á) Domènech o Xandi” (Boada: 338, Miravall).
Domenge de n’Amenós, lo
“Ítem per lo domenge d’en Amenós” (InfXIII: Fulleda).
Sembla el precedent de la partida actual de l’Amenós. Es devia tractar d’una part de la partida del
Domenge, encara existent i limítrofa amb aquella, pertanyent a algú anomenat Amenós, nom que
perduraria en solitari convertit en topònim.
Domenge, el [lo Du’mendZe]
“un tros al Domenge” (Capbr1500: 10); “vinya al Diumenge” (L12h: 1600); “lo Dumenge” (L10: 38r,
1648); “lo Diumenge” (L7: 1659).
Partida del fondo de les Aubredes.
Domenge, el camí del [lo ka’mi Del du’mendZe]
“un tros en lo camj del Domenge” (Capbr1526: 7r).
Passa pel fondo de les Aubredes.
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Domenge, la coma del
“la mitat de una deuesa a la coma del Domenge” (Capbr1526: 28).
Situada a la part del solà d’aquesta partida.
Domenges, la punta els [la ’puntalz Du’mendZes]
Al Domenge, puig amb una espècie de dues elevacions que forma part de la serra que divideix el
fondo de les Granades i el de les Matallongues.
Domingo
“Domingo” (Boada: 184, cal Banya).
1. Cognom procedent de Bellprat (Anoia), establert per casament el 1791, i que durant el XIX
emigraren cap a l’Albi (Garrigues).
2. Cognom provinent de Miralles (Anoia), establert a Fulleda per casament el 1796.
Dominguet, cal [’kal domiN’gEt]
“(á) Dominguet ahora Rosich” (Boada: 400, Prats).
A la Raval, nom antic de cal Ramon del Gallart.
Dominguet, l’era el [’leRal domiN’gEt]
Al camí de la Font, també anomenada l’era el Blasi.
Donet [do’nEt]
“Donet Nebot, J.” (Tel2002-03: 370).
Cognom, vinculat amb cal Juani, provinent de Barcelona i assentat en els darrers anys. El DCVB
(4, 567) el situa únicament al País Valencià (Alzira, Barx, Barxeta, Simat de Valldigna, etc.).
Dret, l’era el [’leRal ’dREt]
Tocant a la Bassa Nova. Ha esta utilitzada com a abocador d’escombraries fins fa pocs anys.
Dugo, la punta el [la ’puntal ’duFo]
“Punta del Dugo” (Map1994).
Al límit entre els termes de Fulleda i Vinaixa, per la zona de la Carretera. Segons informacions de
Josep Arbós Cantó, ara més aviat se la coneix com la serra de Vinaixa.
E
Elias
Cognom. Vegeu “Elies”.
Elies [a’lies]
“Casa de Franco Elias” (Vez1763: 5); “dia 28 de desembre de 1765 comensa Joan Alies a treginà
lleyna” (FV4: 21, 1765); “21 de mars de 1802 só entregat a Franco Alies 30 pesetes” (FVs: 37, 1802);
“Francisco Elias Sans” (Padr1896: 95); “Franco Alias Sans” (Cens1920: 34); “Elies” (Boada: 187).
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Cognom procedent segurament de Portinyós (trobem “Portiños” al llibre de mossèn Boada), bisbat
de Barcelona, tot i que no podem concretar la localització actual d’aquest lloc, establert a Fulleda
per casament el 1763.
Alguna família utilitza la forma Elias.
Elies, ca l’ [’ka la’lies]
“CA L’ELIES (TEL. PÚBLIC)” (Llistat2002).
1. Al carrer de Sant Pere, també coneguda com ca la Cèlia i, abans, cal Ramonet.
2. Al carrer del Vent, també coneguda com cal Rosset de l’Elies, que és la que documentem.
Elies, l’era l’ [’leRa la’lies]
A l’Eral.
Enric de la Conxa, ca l’ [’ka lan’rik De la ’kntSa]
“CA L’ENRIC DE LA CONXA” (Llistat2002).
Al carrer del Vent, abans cal Ventoseta.
Enrovellat, ca l’ [’ka lanroBe’at]
Al carrer Orient, ara cal Juani.
Enrovellat, el pla l’ [lo ’pla lanroBe’at]
A la zona de la Planota, tocant al pla en Cinto.
Enrovellat, l’era l’ [’leRa lanroBe’at]
Localització desconeguda.
era/Era
Vegeu: Àngel, l’era l’; Anglès, l’era l’; Antoni Porta, l’era d’; Arbós, l’era l’; Barber, l’era el; Bernat,
l’era el; Besora, l’era el; Bosch, l’era el; Ca l’Elies, l’era de; Campana, l’era el; Carlets, l’era el; Carlos,
l’era el; Codines, l’era el; Coixet, l’era el; Corral de l’Ametller, l’era del; Dominguet, l’era el; Dret, l’era
el; Elies, l’era l’; Enrovellat, l’era l’; Era dels Plans, la sort de l’; Era el Boldú, l’; Era Llarga, l’; Era, lo
comellar de l’; Era, lo tros de l’; Era Vella, l’; Escuder, l’era de l’; Estanc, l’era l’; Estanquer, l’era l’;
Ferreret, l’era el; Ferrer, l’era el; Fuster, l’era el; Gabarró, l’era el; Gili, l’era el; Gravat, l’era el; Joanet,
l’era el; Josa, l’era el; Josep del Po, l’era del; Lluïset, l’era el; Margendom, l’era el; Masia, l’era de la;
Masienc, l’era el; Mas Roig, l’era del; Massó, l’era el; Miquel, l’era el; Mosset, l’era el; Palauet, l’era
el; Palau, l’era el; Parent, l’era el; Parrig, l’era el; Pentinat, l’era el; Peret, l’era el; Pigat, l’era el; Planes
de l’Era, les; Ponç, l’era d’en; Ponet, l’era el; Prats, l’era el; Prim, l’era el; Pubill, l’era el; Queralt, l’era
el; Ramonet, l’era el; Riba, l’era el; Ricard, l’era el; Roja, l’era de na; Rosset, l’era el; Rossich, l’era
el; Salat, l’era el; Sastre, l’era el; Serafí, l’era el; Sevilla, l’era el; Sico, l’era el; Sivestró, l’era el; Tet,
l’era el; Tilló, l’era el; Torrat, l’era el; Torretes, l’era el; Ventosa, l’era el; Xandi, l’era el; Xulip, l’era el.
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Era dels Plans, la sort de l’
“la sort de la Era dels Plans” (L12a: 1569).
Era el Boldú, l’[’leRal Bol’du]
“parda de la Era de Boldú” (Cad1763).
Topònim a hores d’ara pràcticament oblidat. Actualment anomenada l’era el Tilló, tocant a la
pinadeta el Po.
Eral, l’ [le’Ral]
També conegut com les Eres.
Era Llarga, l’
“la mia era ab los formigués, los que són escampats, y ab la parada devall la Era Llarga” (L12b:
1577).
Era, lo comellar de l’
“ell matex confessa e jura tenir un comellar que·s diu lo comellar de la Hera” (Capbr1526: 28r).
Era una propietat d’Antoni Ponç Riquer.
Era, lo tros de l’
“en la partida dita lo Tros de la Era” (L12l: 1644); “lo tros de la Hera” (L16: 17, 1633).
Tot i la denominació partida del document de 1644, potser ací cal parlar més de “tros”. És un nom
que es deu haver aplicat, fins i tot probablement ara, a més d’un lloc del terme segons el propietari
designant una peça de conreu annexa a l’era o que la substitueix.
Erassa, l’
“la Erassa” (L12a: 1569).
Era Vella, l’ [’leRa ’Bea]
“la Era Vella” (L12a: 1569); “Ítem altra pessa de terra cultiua dita la Hera Vella” (Cad1716: Pere
Joan Josa).
Desconeixem on es trobava aquesta era del 1569, però el topònim, amb diferents localitzacions
segons el propietari, es deu haver anat repetint al llarg de la història. Sembla, però, que el lloc més
àmpliament conegut per aquest nom és un o dos trossos tocant a la Pinadeta el Po.
Eres, les [lez ’eRes]
“un trosset que tenie en la partida de les Heres” (L16: 23r, 1734); “lo un a la partida de les Heres
de tinguda de dos pórques poch més o manco” (L16: 24r, 1734).
Paratge amb diverses eres situat al costat de la partida de la Sort, prop de l’actual camp de futbol,
també conegut com l’Eral.
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Eres, lo pla de les
“lo pla de les Heres” (L12f: 1584).
Fa tot l’efecte d’haver-se de tractar de l’Eral, encara que el temps transcorregut i la manca de
confrontacions conegudes del document referenciat ens mou a la prudència.
Ereta, el parany de l’ [lo pa’ra de le’REta]
“Parañ de Lereta” (Map1919).
Zona de la serra en Penjat al límit amb Tarrés. Un “parany”, segons el lèxic fulledenc, era un lloc
on es caçaven grives amb l’ajut de vesc.
Ermengol, ca l’ [’ka larmiN’gl]
A la Plaça, abans cal Josepet del Ventosa o ca l’Angeleta.
Ermengol, el corral de l’ [lo ko’ral de larmiN’gl]
Edifici situat als afores, al costat del Colomer.
Escaleta [aska’lEta]
Renom provinent de Tarrés i dut per Josep Pujol Almacelles, que fou víctima de la repressió franquista que seguí a la Guerra Civil.
Era de ca l’Escaletes de Tarrés i, almenys en aquesta població veïna, també se’l coneixia per Rosendo, pel fet de ser ros (Arbós-Arbós, 169).
Esclots, els [loz as’klts]
“la partida dita los Clots” (L7: 3, 1654); “en la partida dels Clots” (Cad1716: Josep Bosch); “dita los
Clots” (L16: 31r, 1736).
Partida propera al poble que constitueix una raconada del fondo dels Pous.
El canvi Clots > Esclots fou conseqüència d’una fragmentació parcial de l’article, una part del qual
s’uní al determinatiu (los Clots > lo Sclots > lo Esclots > los Esclots). És possible que aquí clot s’hagi
d’entendre com “coma, comellar, raconada”.
Escolà [asko’la]
“Ramón Prats Escolá” (L28: paper solt, 1910).
Cognom procedent de Mollerussa (Pla d’Urgell), assentat a Fulleda per matrimoni al segle
relacionat amb cal Po.

XIX

i

Escoles, el carrer de les [lo ka’re De lez as’kles]
Nom més o menys popular amb què era coneguda l’actual avinguda d’Agustina Saragossa Domènech.
Escoles, les [lez as’kles]
Edifici de l’any 1959, dividit en dues aules, situat a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech.
Es va enderrocar l’any 2001 per tal de construir-hi un local social de propietat municipal.
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Escortals, el camí dels [lo ka’mi Delz askor’tals]
Entre les Ventoses i el terme de Tarrés.
Escortals, el fondo dels [lo ’fondo Delz askor’tals]
Vall que prové del terme de Tarrés i entra al de l’Espluga Calba per les partides de la Font de la
Marieta (Fulleda) i el Mas Blanc (l’Espluga).
Escortals, els [loz askor’tals]
“una parada als Escortals” (Capbr1500: 5); “una parada al Esquartals” (Capbr1500: 6); “una parada
als Esquartals” (Capbr1526: 11r); “los Cortals” (L12d: 1564); “un tros als Escortals” (L12d: 1564); “los
Escortals” (L7: 79, 1662); “a la partida dita dels Ascortals” (L16: 4, 1730); “a la partida dels Cortals”
(L16: 24r, 1734); “Per altra pessa de terra a la part dit los Cortals que antes era de Celidoni Matheu”
(Llev1757: 14, Felip Cantó); “Ascortals” (LAp1862: 1).
Partida del fondo dels Escortals entre el terme de Tarrés i el Prat.
Aquí també detectem una fragmentació de l’article i una posterior aglutinació (los Cortals > lo

Scortals > lo Escortals > los Escortals).
Derivat de cortal “corral d’ovelles, cabana” o, més probablement, de quartal, amb referència a unes
terres que devien pagar una quarta part de la producció al senyor.
Escortals, la prada dels
“in parte vocata la prada dells Escortalls” (L12a: 1569).
Escortals, lo comellar dels
“Comellà dels Escortals” (Cad1763).
Era l’afrontació a tramuntana i sol ixent d’unes terres comunals de les partides de la Font de la
Marieta i les Carreteres.
Escuder, l’era de
“partida de la Era de Escudé” (Cad1763: Pere Joan Prats).
Situació imprecisa, al nord dels Pous i tocant al camí de Vinaixa, potser cap a la zona de l’era el
Gravat i l’era el Salat.
Escuder, lo comellar de n’
“lo comellar de n’Escuder” (L12a: 1569).
Església, l’ [li’klezja]
A la Plaça (del Pare Fàbregas).
Espetregal, l’ [laspatRe’Fal]
Tros de camí en pendent tocant al Comellar en Giner que es caracteritzava pel seu mal estat i les
pedres soltes que hi havia. Actualment és enquitranat.
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Esplanes, les [lez as’planes]
“té una sort situada a les Planes” (Capbr1526: 13) “in parte dicta les Planes” (L12j: 1608).
Partida situada tocant el poble, a ponent.
El topònim actual és el resultat d’una fragmentació de l’article i una posterior aglutinació
(les Planes > l’Esplanes > les Esplanes).
Espluga Calba, el carrer de l’ [lo ka’re De las’pluFa ’kalBa]
Denominació, sense gaire ús popular, de via pública a la qual tenen sortida per la part de darrere
algunes cases del carrer de Sant Pere, la plaça del Pare Fàbregas i el carrer Major.
Espluga Calba, l’ [las’pluFa ’kalBa]
Poble limítrof, de la comarca administrativa de les Garrigues, unit per carretera amb Fulleda.
Espluga Calba, lo camí de l’
“lo camí de la Espluga Calba” (L12i: 1608).
Via de comunicació que deu correspondre poc més o menys a l’actual carretera LV-2014 que ens
uneix amb el veí poble de l’Espluga.
Espluga de Francolí, l’ [las’pluFa fRaNku’li]
Població limítrofa pertanyent a la comarca de la Conca de Barberà.
Espluga, lo camí que va a l’
“ab lo camí qui ua a l’Espluga Calua” (InfXIII: Fulleda); “ab lo camí que va a la Spluga”
(L7: 228, 1675).
És la mateixa via que l’entrada següent.
Esplugues
“Magí Esplugues (...) Pere Juan Prats (...) pagesos del present lloch de Fulleda” (L20: 1735); “honorable Magí Esplugues, batlle del pnt. lloch de Fulleda” (L16: 33, 1736); “Magí Esplugues, bayle”
(Repart1741).
Cognom poc documentat, només en la figura del batlle Magí Esplugues i només en la primera
meitat del segle XVIII, que no consta al llibre de Boada.
Espujols, els [loz aspu’Zls]
“lo tros tinch als Pujols” (L14: 1585).
Punta tocant a la Cantorella i a la Torre, que és la mateixa que l’entrada següent.
El topònim prové d’una fragmentació de l’article, una part del qual s’aglutina amb el nom posterior
Pujols (los Pujols > lo Spujols > lo Espujols > los Espujols).
Espujols, la punta dels [la ’punta Delz aspu’Zls]
A la zona dels Espujols, entre la Torre, les Costes i la Cantorella. Podria haver estat lo tossal de
les Forques.
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Estanc [as’taN]
“Astanco” (LCPal2); “Estanch” (LCQuer2).
Renom residual.
Estanc, l’era l’ [’leRa las’taN]
Situació que no hem pogut precisar.
Estanquer [astaN’ke]
“Ramón Prats (Estanqué)” (LCP: 1901).
Renom residual.
Estanquer, ca l’ [’ka lastaN’ke]
“(á) Estanqué” (Boada: 414, Prats).
Al carrer del Forn, absorbida per cal Barraquer.
Estanquer, l’era l’ [’leRa lastaN’ke]
Coneguda ara com l’Era el Miquel i situada a la partida del Colomer.
Estrella, el carrer de l’ [lo ka’re las’tRea]
“Carrer de l’Estrella” (IV).
Entre la plaça del Pare Fàbregas i el carrer de la Costa. Antigament, i almenys fins a principis del
segle XX, era lo carrer del Fossar.
Eugeni, ca l’ [ka law’ZEni]
“CA L’EUGENI” (Llistat2002).
Al carrer de Montblanc, també coneguda com ca la Dolors del Gravat.
F
Fàbrica, la [la ’faBRika]
“MOLÍ FARRÉ (Fàbrica)” (Llistat2002).
Edifici del carrer Major, al lloc que ocupava el molí del Ferrer, nom amb el qual encara se’l coneix
també. Es tracta d’una petita indústria química de pastes de polir.
Farlet
“Josefa Farlet Miralles” (Padr1910: 70).
Cognom només documentat en la persona referenciada i els seus fills i que provenia dels Garidells
(Alt Camp).
Farraginalet, lo
“lo Ferreginalet” (L12a: 1569).
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Farré
“Josefa Farré Canela” (Padr1910: 57); “FARRE” (Idescat: 2000).
1. Cognom només documentat en dones i en segona posició i que procedia de la Floresta (Garrigues).
2. Cognom recent i escàs.
Farrerons
“Carmen Farrerons Boldú” (Padr1896: 63).
Cognom poc documentat i només en dones o en segona posició, provinent de les Borges Blanques
(Garrigues).
Fassina, la [la fa’sina]
Casa derruïda de la Raval, on s’elaborava licor.
Feixa
“FEIXA” (Idescat: 2000).
Cognom recent vinculat a cal Carlos.
Feixa, la [la ’feSa]
Peça de terra pròxima al poble, a la partida de la Creu o del camí de la Font, ocupada per la granja
del Ton del Ferrer.
Feliu
“FELIU” (Idescat: 2000).
Cognom recent i escàs.
Ferrer
“Habemus et habere debemus pocature de Fuleta, que est Johannis Ferrer” (Fort i Cogul, Eufemià,
El monestir de Bonrepòs i la Conca de Barberà, pàg. 131. Reproduït a Continente-Arbós 1993: 175,
1238); “Ítem na Ferrera” (Fog1358: viudes); “Gabriel Farrer” (L12i: 1607); “Jaume Ferrer” (Cad1716);
“Juseph Farré” (FV6: 5, 1751); “Casa de Joseph Ferrer” (Vez1763: 11); “Jph. Ferrer pagès de Fulleda”
(L4: 141, 1794); “Farrer” (Boada: 194).
1. Cognom que detectem als segles XIII i XIV.
2. Cognom establert per Antoni Farrer, arrendador del delme de Fulleda el 22 de març de 1576, que
perduraria fins a principis del XVII.
3. Cognom procedent de Vilagrasseta (Segarra), establert per casament el 1713 i que s’extingí al
segle XIX.
4. És possible l’existència d’alguna altra família.
Ferrer [fa’re]
“Farré Mingella dia 17 de junio del año 1906, tres farradures noves y dos rrafarrats” (LCPal1: 1906).
Renom provinent de l’ofici homònim.
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Ferrer, cal [’kal fa’re]
“CAL FARRER” (Llistat2002).
A la Plaça.
Ferrer, el molí el [lo mu’lil fa’re]
“MOLÍ FARRÉ (Fàbrica)” (Llistat2002).
Antic molí destinat a la producció de vi i oli situat al carrer Major i que ara és conegut també com
la Fàbrica.
Ferreret [fare’REt]
“Caves Farreret Fundades el 1985” (Etiqueta d’una ampolla de cava artesanal); “aquest forn és
situat uns 50 m a l’oest del Forn de les Aubredes del Farreret” (Calç2002, 144).
Renom provinent del cognom Ferrer o Farrer. Tot i que hem preferit la grafia Ferreret, més etimològica, no seria tampoc “incorrecte” d’escriure Farreret, que és la forma que utilitza actualment
aquesta família.
Ferreret, cal [’kal fare’REt]
“(á) Ferreret” (Boada: 378, Pedrisa); “CAL FARRERET” (NC: inscripció sobre pedra a l’entrada de la
casa); “CAL FARRERET” (Llistat2002).
Al carrer Major.
Ferreret, l’era el [’leRal fare’REt]
Tocant a la pinadeta el Po.
Ferrer, l’era el [’leRal fa’re]
A les Eres.
Ferrer Nou [fa’re ’nw]
Renom aplicat, només per la gent de Fulleda, als propietaris d’una ferreria de l’Espluga Calba que
presta nombrosos serveis en el poble.
Ferrer Vell, cal [’kal fa’re ’Be]
Actualment absorbida per cal Gabarró.
Figuerals, els [los fiFe’Rals]
“Figuerals” (LApXIX).
Josep Roca creu recordar, sense gaire seguretat, que era una zona situada cap a la partida
de la Mirona
Figuereta [fiFe’REta]
“Sebastià Sala (Figuereta)” (LCP: 1903); “Figuereta” (LCQuer1: 1927).
Renom residual.
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Figuereta, cal [’kal fiFe’REta]
“(á) Figuereta” (Boada: 180, Domènech).
Convertida en solar, al carrer del Forn.
Figuereta, lo carrer de la
“Tota aquella casa situada en lo present lloch de Fulleda y al carrer del Molí de l’Oli (...) a tremuntana ab lo carré dit de la Figuereta” (AHCM prot. not. 1807-08 J. Marsal: 291, 1807).
Podria ser el tros final del carrer del Forn, cap a la partida de les Esplanes, on hi havia cal Figuereta.
Al mateix temps, el molí de l’Oli comunal (ara cal Migatxo) era a prop de cal Figuereta.
Figueretes, (les)
“Figueretes” (LAp1862: 30).
Es tractava d’un tros de la partida del Pla de l’Arboç.
Fills i Amics de Fulleda
Vegeu “Amics i Fills de Fulleda”.
Foguet
“Joseph Foguet” (L19bis: 1644).
Cognom poc arrelat que no apareix en el llibre de Boada.
Folgueres
“Item en dita coma de Matalongua del camj de la Font d’en Guasch fins al troç de Joan Folgueres”
(Capbr1500: 3r).
Cognom sense més documentació.
fondo
Vegeu: Aubredes, el fondo de les; Escortals, el fondo dels; Granades, el fondo de les; Matallongues,
el fondo de les; Pous, el fondo dels.
font/Font/fonteta/Fonteta
Vegeu: Bassa, la font de la; Campana, la font del; Cinto, la font d’en; Comú, la font del; Cultiots, la
font dels; Font de la Marieta, la; Font d’en Cantó, lo tros de la; Font d’en Guasch, la; Font d’en Jover,
la; Fonteta, la; Font, la; Gravat, la font del; Major, la font; Nofre, la font del; Noia, la font de na; Plaça,
la font de la; Po, la fonteta del; Prim, la font del; Ramonet, la font del; Ratera de les Planes, la font
d’en; Roja, la font de na; Sabater, la font d’en; Salat, la font d’en; Solà, la font d’en; Torrat, la font del;
Vella, la font; Vella, la font de na; Vila, la font de la.
Font
“Thomàs Font vidrier” (L4: 75, 1794); “Font” (Boada: 198).
Cognom procedent de Vallbona d’Anoia (Anoia) i documentat a finals del segle

XVIII.
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Fontanals, els [los fonta’nals]
Paratge de bosc tocant als plans de la Vila.
El topònim es repeteix com a nom de partides rurals de Valls i Santa Coloma de Queralt, a més de
ser també un cognom (DCVB: 5, 962).
Fontanals, la font dels [la ’fn dels fonta’nals]
Als Fontanals.
Font de la Marieta, el camí de la [lo ka’mi De la ’fn de la ma’RjEta]
“e ab lo camj que va a la font de na Marieta” (Capbr1526: 29r).
De les Ventoses fins a la Font de la Marieta.
Font de la Marieta, la [la ’fn de la ma’RjEta]
“una parada a la Font de na Marieta” (Capbr1500: 10r); “la Font de na Marieta” (L12f: 1583); “la
Font de na Marieta” (L12h: 1600); “una fexa a la Font de la Marieta” (L7: 24, 1657); “en la part dita
de la Font de na Marieta” (L7: 124, 1666); “la Font de na/la Marieta” (Cad1716: Josep Prats); “a la
partida dita la Font de la Marieta” (L16: 35r, 1739).
Partida del fondo dels Escortals que limita amb el terme de l’Espluga Calba.
Font de la Vila, la coma de la
“la coma de la Font de la Vila” (L7: 81r, 1662).
Font de la Vila, lo camí de la
“totes les terres que són del camj de la Ffont de la Vila ffins al camj de la Spluga Calua” (Capbr1526: 2r).
Font del Solà, la serra de la
“e en la serra de la Font del Solà” (InfXIII: Fulleda).
Sens dubte es tracta de la serra divisòria entre el fondo de les Aubredes i el de les Matallongues.
Font del Solà, lo camí qui va a la
“lo camí qui va a la Font del Solà” (L7: 81, 1662).
Font del Solà, lo pla de la
“Pla de la Font del Solà” (LApXIX: 34); “Pla de la Font d’en Solà” (LApXIX).
Font d’en Cantó, lo tros de la
“lo tros de la Font d’en Cantó” (L12h: 1599).
Al peu del camí que anava a la Coma en Castelló.

81

82

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Font d’en Guasch, la
“troç a Matalongua a la Font d’en Guasch” (Capbr1500: 7r); “troseum terre (...) nomanat la Fon d’en
Guasch” (L12k: 1615); “pda de la Font de Guasch” (Cad1763: Josep Arrufat).
Pels diferents documents de què disposem, limitava aproximadament a ponent amb el camí i la
serra de la Font d’en Solà, a sol ixent amb el terme de Senan i, segons el capbreu de 1500, era a la
partida de la Matallonga. És a dir, una espècie de subpartida de la Matallonga que ocuparia una part
de la zona plana del fondo i pujaria per l’aiguavessant corresponent fins al terme de Senan.
Font d’en Guasch, lo camí de la
“al camí de la Font d’en Guasc” (L12a: 1569).
Font d’en Jover, el camí de la [lo ka’mi De la ’fn den dZu’Be]
Surt del poble per la banda de cal Masienc.
Font d’en Jover, la [la ’fn den dZu’Be]
“una parada a la Font d’en Jouer” (Capbr1526: 39); “la Font d’en Jover” (L12b: 1577); “en la partida
dita la Font d’en Jover” (L7: 1673); “Font d’an Jobé” (LAp1862: 9).
Partida del fondo de les Aubredes que rep el nom de la font homònima.
Font d’en Salat, el camí de la [lo ka’mi De la ’fn den sa’lat]
“al camj de la Font d’en Salat” (Capbr1500: 3).
Del Colomer fins a la font d’en Salat.
Font d’en Salat, la [la ’fn den sa’lat]
“un tros a la Font d’en Salat” (Capbr1526: 30r); “la Font d’en Salat” (L12a: 1569); “Per una pessa
de terra a la part dita la Font del Salat” (Llev1757: Josep Prats).
Partida en les immediacions de la font del mateix nom i limítrofa amb el terme de Tarrés. Les terres
properes, ja pertanyents al terme veí, propietat de fulledencs, també reben aquest nom.
Font d’en Salat, la coma de la
“ell matex té un tros a la coma de la Font d’en Salat, aff. ab los Saragosses e ab lo camj que va al
Domenge de Terrés” (Capbr1526: 8r).
Font d’en Salat, la costa de la [la ’ksta De la ’fn den sa’lat]
Al camí de la Font d’en Salat.
Font d’en Salat, lo pla de la
“Altre tros al pla de la Font d’en Salat” (L7: 3, 1654).
Aquest pla pertanyia part al terme de Fulleda i part al de Tarrés.
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Font d’en Solà, (el racó de) la [lo ra’ko De la ’fn den so’la]
“la Font del Solà” (Cad1716: Jaume Ferrer); “la Font d’en Solà” (Cad1716: Pere Joan Josa); “un tros
a la Font del Solà” (L16: 26r, 1735); “a la Font d’en Solà” (Repart1740: Pere Joan Prats); “a la Font
d’en Solà” (AHCM, prot. not., 1801-1802, 324r, l’Espluga de Francolí, Joan Marsal).
Racó del fondo de les Aubredes situat davant del racó de la Font. Pràcticament no hi ha terra de
conreu i rep el nom de la font homònima.
Font, el camí de la [lo ka’mi De la ’fn]
Via que uneix el poble amb la font Vella.
Font, el carrer de la [lo ka’re De la ’fn]
“un corral propi al carrer de la Font” (Capbr1500: 6); “Santamaria Prats, M. - Font, 1” (Tel2000: 213).
Nom no instituït de forma oficial però que usa algun veí i que correspon al primer tram, sortint del
poble, del camí de la Font. No tenim cap constància documental que el topònim de l’any 1500, que
pel text sembla més aviat un camí, es correspongui amb l’actual, tot i que podria ser.
Font, el racó de la [lo ra’ko De la ’fn]
Raconada del fondo de les Aubredes on hi ha la font Vella.
Fonteta, la [la fon’tEta]
Tros de la partida de la Font.
Fontetes, les [les fon’tEtes]
Nom familiar d’una part d’un tros de les Carreteres com a conseqüència de l’aigua que a vegades
sortia del terreny.
Font, la [la ’fn]
“partida de la Font” (L7: 233, 1675).
Partida situada en les immediacions de la font Vella.
Font, la carrera que va a la
“e ab la carrera que ua a la Font” (InfXIII: Fulleda).
Font, la sortanella de la
“la sortanella de la Font” (L12a: 1569).
Font, lo camí va a la
“tota aquella casa junt ab lo corral (...) a tremuntana al camí va a la Font” (L6: 9r, 1679).

83

84

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Font, lo comellar de la
“tros al comellar de la Font” (Capbr1500: 6); “lo comelà de la Font” (L12a: 1592); “Per una pessa
de terra a la part dit lo comellà de la Font” (Llev1757: 21, Josep Josa).
Fa l’efecte que el lloc que designen les dues entrades següents és el mateix que aquesta. Podria
molt ben ser el racó o raconada (“comellar”) que ascendeix des de la zona de la font Vella fins a
gairebé tocar el poble.
Font, lo comellaret de la
“Vull que·s púgan vendra lo comallaret de la Font per les dites vint lliures” (L6: 72r, 1684).
Font, lo farreginalet que va a la
“lo farraginalet que va a la Font” (L7: 106b, 1664).
Estava situat entre el camí de la Font i la Carrereta.
Font, lo pati de la
“en la partida dita lo comallà de la Font de tinguda de una pórca poc més o menos, la qual afronte
a sol ixent ab lo pati de la Font” (L10: 35r, 1648).
Sembla ser un lloc descobert i més o menys tancat dins del qual hi havia l’actual font Vella.
Forasté
“la qual afronte a sol ixent ab los hereus de Ramon Foresté” (L10: 52r, 1649); “Forasté” (Boada:
199).
Cognom procedent del Vilosell (Garrigues), establert a Fulleda per casament el 1616, que desapareix al cap de pocs anys.
Forn, Associació Cultural Recreativa el
Formada pel jovent durant els anys vuitanta del segle XX. Tenia cedit el local del Forn, als baixos
de l’Ajuntament, on bàsicament gestionà la Biblioteca i editava les revistes Al Peu del Canó i Peti

qui Peti. La corporació presidida per Carlos Gabarró, emparant-se en suposades necessitats municipals, els va fer fora de la seva seu de manera expeditiva i des de llavors la Biblioteca resta tancada.
forn de calç
Malgrat que només hem detectat un sol cas de forn de calç amb nom individualitzat i viu (el forn
del Bernat), Ramon Maria Arbós (Calç2002) ha aconseguit localitzar al territori fulledenc les restes de
17 forns: els Amenós (1, el forn del Bernat), la Font (1), la Font d’en Solà (2), les Aubredes (3, un dels
quals al Comellar), la Font d’en Salat (1, a la Planota el Po), els Masos (2, un al racó el Sec i l’altre al
racó el Poca), la Matallonga (5), la Roca Bisbal (1), la Granada (1).
Fulleda és el tercer poble de les Garrigues amb major nombre de forns després de Tarrés (59) i
Vinaixa (28). Cal fer constar que aquestes construccions, la majoria en molt mal estat i que ningú
recorda haver vist en funcionament, han estat localitzades gràcies a l’ajut d’Antoni Prats Pascual,
Josep Calendario Pedrisa i Ramon Xifré Català.
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Forn, del (carrer del)
“Andreu Tilló del Forn” (L12i: 1607); “Ramon Saragosa del Forn” (DecrPobl: 208r, 1713); “Ramon
Saragosa del carrer del Forn” (DecrPobl: 217r, 1715).
Renom que s’aplicava a persones que vivien al carrer del Forn, molts cops per diferenciar-les
d’altres que tenien el mateix nom i cognom.
Forn, el [lo ’forn]
“ell matex jura e confessa tenir un corral que·s té ab lo Fforn” (Capbr1526: 21); “a mitgdia ab
lo Hospital y en lo Forn” (L16: 30, 1736); “FORN” (Llistat2002); “HORNO DE PAN” (NC: façana del
carrer del Forn).
Tot i que també pot designar el lloc on s’ha venut pa en diverses èpoques a partir dels anys 20
d’aquest segle (principalment, ca la Tresina, fa uns anys, i cal Pastisser, ara i abans de l’anterior),
acostuma a denominar-se amb aquest nom l’edifici situat als baixos de l’Ajuntament, convertit en
biblioteca, que alberga l’antic forn comunal.
Forn, el carrer del [lo ka’rel ’forn]
“tota aquella casa que té y posoeix dins lo clos de la vila en lo carrer dit lo del Forn” (L10: 52r,
1649); “una casa situada en lo lloch de Fulleda en lo carrer del Forn” (L16: 30, 1736); “Carrer del
Forn” (IV).
Via urbana que va des de la plaça Vella fins a la Raval i que ha incorporat l’antic carrer del Forn Vell.
Forn, l’hort del
“ab occidente cum orto dicto del Forn” (L14: 1595).
Forn Vell, lo carrer del
“venen a tota venda una casa y corralet contigo que tenen y possoeixen en lo present lloch de
Fulleda en lo carrer dit del Forn Vell (...) a Miquel Arbós, menor pagès del lloch de Terrés” (L16: 24,
1734); “a tremuntana ab lo carrer dit del Forn Vell” (L16: 30, 1736); “Per un corral al carrer del Forn
Vell” (Llev1757: Josep Prats); “Calle dicha del Forn Vell” (Vez1763).
És el tros del carrer del Forn que va, aproximadament, des de cal Campana cap a la Raval. En el
Vezindario de 1763 només s’hi esmenten dues cases: la de Josep Gasull (segurament, cal Campana)
i la de Miquel Arbós (ca l’Arbós vell, actualment cal Josep Maria el Fuster). El llevador de 1757 ens
ajuda a acabar de definir aquesta via ja que esmenta un corral que pel cognom del propietari deu
ser el que fins no fa gaire era conegut com el corral del Po.
A principis del segle XIX els dos noms es van confondre i reduir a l’actual.
Forques, lo tossal de les
“se pugue comissar lo tros tinch als Pujols, lo qual affronte ab en Matheu Martí y ab lo tosal de
les Forques” (L14: 1585).
Topònim que apareix en infinitat de pobles i que recorda el lloc, ben visible, on es bastien les
forques que constituïen el símbol del dret d’exercir justícia que tenia el senyor, l’abat de Poblet en
el cas de Fulleda, sobre els seus vassalls. Podria ser la punta els Espujols o una elevació propera.

85

86

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Fossar, del
“Jph. Romeu del Fosar” (L20: 1807).
Renom de caràcter geogràfic.
Fossar, lo
“en lo Sementiri o Fossar del present lloc” (L7: 161, 1670); “lo corralet y hortet afronta a orient en
lo Fossar” (L16: 6b, 1730); “Per part de una casa al cantó del Fossà” (Llev1757: 10, Pere Joan Roig).
Al costat de l’Església, ocupava el Jardí i una part de la Plaça i devia traslladar-se a l’actual emplaçament a finals del segle passat o principis d’aquest. Actualment la denominació Cementiri ha
arraconat totalment la de Fossar.
Fossar, lo carrer de darrere del
“la qual casa y ortet està situada en lo carré de darrere del Fosà” (L7: 25, 1659).
Vegeu “Fossar, lo carrer del”.
Fossar, lo carrer de dellà del
“una casa situada en lo carrer de dellà del Fosà” (L7: 102, 1664); “Per una casa al carré dellà al
Fossà” (Llev1757: 26, Josep Domènech).
Vegeu “Fossar, lo carrer del”.
Fossar, lo carrer del
Antiga via urbana que correspon a l’actual carrer de l’Estrella i, segurament, abans del trasllat del
Fossar, a una part de la plaça del Pare Fàbregas a la zona entre cal Cabaler el Prim i cal Ton del Sico.
Fossar, lo carrer de tras del
“affronta a orient ab lo carrer de tras del Fossar” (Cad1716: Josep Josa).
Vegeu “Fossar, lo carrer del”.
Fossar, lo carrer tras del
“Poseheix una casa sua pròpria en lo carrer tras del Fossar” (Cad1716: Anton Pasqual).
Vegeu “Fossar, lo carrer del”.
Francesch
“Pau Franch” (DecrPobl: 208r, 1713); “a ponent en casa de Paula Frch viuda” (L16: 30, 1736);
“Francesch” (Boada: 200).
Cognom procedent de la casa de les Destres (l’Albà, Aiguamúrcia, Alt Camp), establert a Fulleda
per casament el 1696.
Francisco el Lluïset, cal
“CAL FRANCISCO LLUÏSET” (Llistat2002).
Vegeu “Francisco l’Assumpta, cal”.
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Francisco el Salat, cal [’kal fran’ziskol sa’lat]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, abans cal Pau del Gabriel.
Francisco l’Assumpta, cal [’kal fran’zisko la’sunta]
A l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech, contigua a ca l’Assumpta.
Freginal, el [lo friZi’nal]
“una pesa de terra té y posoex en la partida nomenada lo Farreginal” (L7: 54, 1660); “Freginal”
(LapXIX).
Alguns trossos tocant al poble cap a la zona del Camí de la Font i la carretera.
Freginal Gran, lo
“lo Freginal Gran” (L12a: 1569).
Freixa
“Guillem Freixa” (L19bis: 1643); “La honrada Chatharina Freixa viuda del honrat Guillem Freixa,
pagès del lloch de Fulleda” (L7: 2, 1653); “Freixas” (Boada: 201).
Cognom.
Freixa, l’hort de la
“ab lo hort de la Frexa” (L7: 230, 1675).
Fuentes
“FUENTES” (Idescat: 2000).
Cognom recent i amb poca presència.
Fulleda [fu’EDa]
“extra ipsum quod habemus in Fugeda” (DiplPob: 73, 1126); “in Folgeda” (Continente-Arbós1993:
170, 1182), “in termino de Fuleda” (Continente-Arbós1993: 169, 1190); “et de Foleda” (ContinenteArbós1993: 174, 1237); “castri de Fulleta” (Est1279); “Suma dels fochs de Fulleda LXV” (Fog1358);
“Ffulleda” (Hom1415).
Únic nucli habitat del terme municipal. El nom provindria del substantiu comú fulleda “conjunt
de fulles, fullada, fullareda” i es devia aplicar a “boscos de fullatge espès”. Si bé la paraula catalana
fulleda explica suficientment l’etimologia del nom de la població, Coromines (OC IV, 286-287) sembla que remet a un ètim llatí *Folieta, col·letiu en -etum, -eta amb el sentit de “boscatges de fulla
abundosa o fulla perenne”. La hipòtesi de Balari, recollida per Moreu juntament amb l’anterior, que
pogués significar “terreny de pissarres, que es desfulla” sembla inconsistent més que res per la no
presència de la llicorella en territori fulledenc (Turull 177-178).
Fulleda, cal
Nom de casa que apareix en diverses poblacions properes (Sant Martí de Maldà, Arbeca ...) i que
es degué originar en establir-s’hi emigrants fulledencs.
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Fulleda, (de)
“Sig+num Petri de Fuleda” (Continente-Arbós1993: 169, 1179); “Item Berenguer Fulleda” (Fog1358);
“Iacobus Ffulleda” (Hom1415).
Cognom. No apareix en el llibre de Boada ja que queda fora dels límits cronològics (1524-1879) o
espacials (Fulleda) que estudia.
Aquest cognom va ser dut durant la Conquesta al País Valencià, on encara perdura, en aquesta
forma o en la més evolucionada de Fullera. A hores d’ara, trobem el cognom Fulleda, entre d’altres
llocs, a Barcelona, Castelló de la Plana, Palma de Mallorca i Madrid (Espanya).
Fulleda, la plaça de
“se trobe que dit Arrufat té una casa la qual afronte en la plaça de Fulleda devant la Iglésia”
(L12h: 1600).
És l’actual plaça Vella.
Fulleda, lo clos de
“Pere Joan Prats, pagès, té una casa sua pròpria en lo clos de Fulleda” (Cad1716: Per Joan Prats).
Es tracta de la zona envoltada de muralles que constituïa el nucli primitiu de la població que seria
desbordat a partir del segle XVIII. Podríem considerar que aquest clos incloïa bàsicament els carrers
Major, Sant Pere, Forn, Forn Vell i Fossar i la Plaça (actual plaça Vella).
Fulleda, pla de
“Pla de Fulleda” (Map1994).
El mapa el situa entre el pla de Rocabisbal i el fondo de Vilabertró, ja al terme de Senan. Fa tot
l’efecte de ser una denominació emprada per gent de fora, potser de Senan.
Fuster
“et in Bernardo Fuster” (Est1279).
Cognom sense cap més presència constatada.
Fuster [fus’te]
“Fusté” (LCQuer2).
Renom provinent de l’ofici homònim.
Fuster, cal [’kal fus’te]
“CAL FUSTER” (Llistat2002).
Al carrer Orient, abans cal Pigat.
Fuster, la nau del [la ’naw Del fus’te]
Al Colomer, és un edifici que conté una fusteria industrial de caràcter familiar.
Fuster, l’era el [’leRal fus’te]
Situació desconeguda actualment.
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Futbol, el camp de [lo ’cam de fub’bl]
1. Havia estat situat entre la Torre i la Cavallera, en uns terrenys de ca l’Arbós.
2. Actualment, al costat de les Eres, formant part del complex polisportiu.
G
Gabarró [gaBa’ro]
“Jaume Gavarró” (Llev1757: 25); “Joseph Gabarró ... Masovero” (Vez1763: 51); “avem pasat comptes ab Agostí Gavaró de tots los feixos ha fet fins vuy” (FVs: 53, 1801); “Joseph Gavarró” (LCP:
1884); “José Gabarró Bota” (Padr1896: 273): “Ramón Gabarró Cuadrat” (Cens1920: 65); “Gavarró
Amenós, Rosa” (L28: 149r, 1936); “Gavarró” (Boada: 208, cal Palau, cal Miquel de la Bassa, cal Molí
o Barraquer, cal Manxó).
Cognom procedent de Montfar (Ribera d’Ondara, Segarra), bisbat de Vic, establert a Fulleda a
mitjan segle xviii, segurament, com indica el Vezindario de 1763, com a masovers de la família
Josa, posteriorment ca l’Aguiló. La forma original, que es mantingué fins a finals del segle XIX, o a
principis del XX en alguns casos, era Gavarró.
Gabarró [gaBa’ro]
Renom.
Gabarró, cal [’kal FaBa’ro]
“CAL GABARRÓ” (Llistat2002).
Al carrer de Sant Pere, ocupa la superfície antiga de cal Gabarró, cal Pentinat, cal Carlos del Ricard,
cal Sastret i cal Ferrer Vell.
Gabarró, l’era el [’leRal FaBa’ro]
A la Cantorella, tocant a l’era l’Arbós.
Gabriel
“José Setó (Gabriel)” (LCP: 1903).
Renom moribund.
Gallart
“Gallart” (Boada: 203).
Cognom provinent de Vinaixa a principis del segle
Gallart [ga’art]
“Pedro Santamaría (Gallart)” (LCP: 1903).
Renom.

XIX.
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Gallart, cal [’kal Fa’art]
“CAL GALLART” (NC: façana, la Raval); “CAL GALLART” (Llistat2002).
1. Al carrer Major, ara ca la Magdalena el Gallart.
2. A la Raval, també coneguda com cal Ramon del Gallart o cal (Ramon del) Ramonet.
Garcia
“collam la casa de Pau Menina al Pedro Garsia” (L7: 70, 1661); “Garcia Heredia, A. - Raval, 6”
(Tel2000: 213); “GARCIA” (Idescat: 2000).
1. Cognom amb poca documentació del segle XVII i que no consta en Boada.
2. Cognom que modernament s’ha vinculat a la població a través de la segona residència (ca la
Senyora Antònia).
3. Cognom recent i poc estès.
Garrigues [ga’riFes]
Comarca administrativa a la qual pertany Fulleda des de la divisió que efectuà la Generalitat en
temps de la República.
Gaspar
“a migdia ab Ramon Gaspà de Fulleda” (CadTar1716).
Cognom que només documentem en el cadastre de 1716 del veí poble de Tarrés i que no creiem
que es pugui relacionar, per la diferència de dates, amb l’entrada següent.
Gaspar, les tires d’en
“ab les tires d’en Gaspar” (Capbr1526: 18r).
Terreny de la Cavallera.
Gassull [ga’su]
“Jaume Gassull” (Cad1716); “Joseph Gasull. Mozo del Horno del Vidrio” (Vez1763); “Manuel Gasull
Bonet” (Padr1896: 147); “Gasull” (Boada: 204, cal Campana).
Cognom procedent de Guimerà (Urgell) i assentat a Fulleda per matrimoni el 1716.
Gassull [ga’su]
“Ramón Carré (Gasull)” (LCP: 1903).
Renom.
Gassull, cal [’kal Fa’su]
Al carrer Major, absorbida ara per l’ampliació del molí el Ferrer.
Gassull, el pla el [lo ’plal Fa’su]
Tros a la partida de la Carretera.
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Gassull, la punta el [la ’puntal ga’su]
Situació no precisable pels informants.
Gaudiós, (lo)
“Gaudiós” (LApXIX).
Gavarró
Forma tradicional del cognom que ara, a Fulleda, hom escriu Gabarró. Vegeu “Gabarró”.
Gaya [’gaja]
1. -Cognom procedent de l’Espluga Calba (ca l’Agna), assentat a Fulleda per casament en els anys
30 del segle XX, i que només es detecta en dones i en segona posició.
2. -Cognom recent i escàs.
Genaro, cal [’kal xe’naRo]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, abans era cal Barraquer.
Generala, ca la
“(á) Generala” (Boada: 168, Domènech).
Al carrer de la Costa. Actualment absorbida per cal Mateu de la Costa, era al costat de cal Toni.
Gener/Giner
“per I sort de terra que affronta ab en Pere Giner” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Bernat Giner” (Fog1358);
“Joan Giner” (L7: 230, 1675); “Jaume o Joan Giné” (Hom1690: 56r); “Gener” (Boada: 223).
1. Cognom poc documentat amb presència almenys al segle XIII i XIV.
2. Cognom que prové de Llorenç de Rocafort (Urgell), on encara existeix cal Giner, i s’assentà a
Fulleda per matrimoni el 1575. S’extingí a finals del segle XVII.
Germandat, la [la dZarman’dat]
Despatx, actualment desaparegut, situat a l’Ajuntament que acollia les reunions de la institució
homònima (oficialment, Hermandad de Labradores y Ganaderos).
Gili [’dZili]
“Joseph Gili” (Hom1690: 56r); “Joseph Gili” (Cad1716); “Casa de Joseph Gili” (Vez1763: 23); “Antonio Gili Miraball” (Padr1896: 75); “Gili” (Boada: 230, cal Tilló, ca la Llúcia, cal Segal, cal Sicero).
Cognom que procedeix de Tarrés (Garrigues), establert a Fulleda per casament des de 1675.
Gili [’dZili]
“Salvador Copons (a) Gili” (LCP: 1903).
Renom que deu provenir del cognom de l’esposa; ja que Salvador Copons estava casat amb Antònia Gili (Padr1896: 190, 191).
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Gili, cal [’kal ’dZili]
“CAN GILI” (NC: façana a la casa de l’Avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech).
1. Al carrer Verger, havia estat botiga de comestibles fins a la dècada de 1980.
2. A l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech. Casa de construcció recent ocupada per la
mateixa família que vivia en la del carrer Verger.
Gili, l’era el [’leRal ’dZili]
A la partida del Planet.
Giner
Cognom. Vegeu “Gener/Giner”.
Girona [dZi’Rona]
Renom que indica procedència geogràfica immediata, però no lloc de naixement, del qui el porta.
Girona, cal [’kal dZi’Rona]
“CAL GIRONA” (Llistat2002).
Al carrer Major, nom actual i molt recent de la casa reconstruïda que ocupa la superfície de cal
Segal.
Gitèria
“Primerament na Gitèria” (Fog1358: viudes).
Segurament es tracta més d’un prenom que d’un cognom o renom.
Godall
“Ell matex té un troç a Godall” (Capbr1500: 9); “la mitat de un tros a Godall, aff. ab Jaume Cantó,
e ab Antº Porta e ab Jaume Cantó” (Capbr1526: 27); “aquel tros de terra (...) en la partida dita lo
Comellà de na Margarida (...) a tremuntana ab la spona del cap del abat de Godal” (L9: 39, 1640).
Situació desconeguda. La manca d’article del topònim sembla indicar una antiguitat considerable.
Godall, camí de
“ab camj de Godall” (Capbr1500: 7r).
Passava per la partida de les Costes.
Golmeres
“ego Joannes Golmeres loci de Fulleda” (L14: 1544).
Cognom només documentat un cop i que no apareix en Boada.
Gómez [’gomes]
Cognom amb poca presència a finals del segle XX i relacionat amb cal Venàncio i cal Juanito.
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González
“GONZALEZ” (Idescat: 2000).
Cognom recent i poc estès.
Gorgues
“GORGUES” (Idescat: 2000).
Cognom recent provinent de Torregrossa (Pla d’Urgell) i vinculat a ca la Dolors del Gravat o ca
l’Eugeni.
Grabiela, ca la
1. “(á) Grabiela” (Boada: 162, Domènech).
2. “Grabiela” (Boada: 576, Setó).
Grana
“Ego Jacobj Grana et uxor mea Margarida loci de Fulleda” (L14: 1595); “Jaume Grana” (L12i: 1607).
Cognom molt poc documentat i que no consta en l’obra de Josep Boada.
Granada, la [la FRa’naDa]
“troç a la Granada que és de Francesch Cantó lo qual li estabblí lo abbat Delguado” (Capbr1500:
3r); “la Granada” (L12b: 1577); “la Granada” (L7: 103, 1664); “Granada” (LAp1862: 15).
Partida que ocupa la part inicial del fondo de les Aubredes o Granades. Femení de granat, amb el
sentit “que ha fet gra” o “gros, crescut”.
Granada, lo coll de la
“tros al coll de la Granada” (Capbr1500: 7).
Granades, el camí de les [lo ka’mi De lez FRa’naDes]
A partir de la carretera en direcció a Tarrés.
Granades, el fondo de les [lo ’fondo De lez FRa’naDes]
“El camí de l’esquerra puja cap a la costa de la Cirera, mentre que el camí de la dreta es dirigeix
cap al fondo de les Granades” (Calç2002: 139).
També anomenat fondo de les Aubredes.
Gran, el pla
“La part meridional és coberta per una extensa boscúria, el Pla Gran, que davalla fins prop de
l’Espluga de Francolí” (GGCC 11, 306, article “Fulleda”).
Nom no reconegut pels fulledencs.
Granero [gRa’neRo]
Cognom vinculat fa uns quants anys a la població a través de la segona residència.
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granja
Vegeu: “Carlos, la granja del”; “Ton del Ferrer, la granja del”.
Gravat [gRa’Bat]
“Gravat” (AHAT: carta solta, 1926); “Grabat” (LCQuer1: 34, 1927).
Renom.
Gravat, cal [’kal FRa’Bat]
“(á) Gravat” (Boada: 304, Masgoret); “CAL GRAVAT” (Llistat2002).
Al carrer de Montblanc, abans cal Pau de la Torre.
Gravat del Casaca, cal [’kal FRa’Bat del ka’zaka]
“(á) Gravat del Casaca” (Boada: 302, Masgoret).
Un membre de cal Casaca es va veure afectat per la verola i se’l va conèixer com el Gravat del
Casaca. Posteriorment, els seus descendents serien anomenats de cal Gravat (Vegeu “Gravat, cal”).
Gravat, la font del [la ’fn del FRa’Bat]
Als plans de l’Arboç.
Gravat, l’era el [’leRal FRa’Bat]
Al costat del camí de les Ventoses, a la partida del Pou.
Gravat Vell, cal [’kal FRa’Bad ’be]
Al carrer del Forn, convertida part en solar i part en carrer.
Grivart
“Ítem altra casa deshabitada situada en lo carrer del Forn pròpria de Bernat Griuart defunt”
(Cad1716).
Cognom només documentat en el cadastre de l’any 1716 i segurament de procedència, més o
menys directa, francesa (Bretanya, Normandia ...).
Gruas
“GRUAS” (Idescat: 2000).
Cognom recent i amb poca implantació.
Gual
“Jph. Gual, Pau Gual” (L20: 1807); “Gual” (Boada: 247).
Cognom provinent de l’Albió (Conca de Barberà) que s’establí a Fulleda per matrimoni el 1769 i hi
perdurà fins a principis del XIX.
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Guarda [’gwarDa]
Renom provinent del treball que desenvolupava qui el duia: guarda del vedat de caça. Vinculat
amb el cognom Charro.
Guargues
“Jaume Guargues” (L12i: 1607); “A las Magdas les fue madrina la Sra. Magda Guargues dels Aixadés; y al Isidro le fue padrino Isidro Guargues de Bellpuig; sería apodo y se llamarían Gener” (Boada:
540); “(á) Guargues” (Boada: 540, Saltó).
Cognom poc documentat, que més aviat creiem –seguint Boada– que era només un renom provinent de la població dels Eixaders, despoblat de l’actual terme de Belianes (Urgell). No apareix com
a cognom en l’obra de mossèn Boada i no sabem, per l’època, si va originar un nom de casa (cal
Guargues?).
El renom sembla que prové d’un cognom Guargues de procedència francesa, tot i que també existeix un barranc de Las Guargas, prop de Boltanya, al Pirineu aragonès.
Guasch
“Po. Guasch” (InfXIII: Fulleda); “Ítem P. Guasch” (Fog1358); “Guillmo Guasch” (AHCM: Balanyà,
pergamins, núm. 13, 1365); “Ego, Periconus Guasch, similiter” (Hom1415).
Cognom anterior al període de temps estudiat per mossèn Boada i que va deixar nombrós rastre
toponímic, el qual, però, avui també ha desaparegut completament.
Guasch, lo carrer d’en
“una casa en lo carrer dit d’en Guasch” (L10: 1653).
Deu ser equivalent al carrer del Portal d’en Guasch.
Guasch, lo freginal dels
“lo freginal dels Guasch” (L12a: 1577).
Guasch, lo portal d’en
“en lo carrer va del portal de la Creu al portal d’en Guasch” (L6: 9b, 1679); “Ítem, té un corral
prop del portal d’en Guasch, dista del lloc 50 passos y de sa casa, 100 passos, estimat 60 ll, affronta
a orient ab lo camí de Montblanch, a ponent ab Pere Joan Josa, a mitg dia ab la roca Rodona y a
tremontana ab Salvador Ventosa” (Cad1716: Pere Joan Prats).
Devia ser l’entrada al poble pel que ara és el carrer Major. Encara, a la vista del cadastre de 1716,
podríem afinar més: segurament es trobava a mig camí de cal Prats, actualment a la Plaça però
llavors al carrer Major, i la roca que hi havia fins no fa gaire entre ca l’Hermín i cal Gravat, al carrer
de Montblanc.
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H
Herèdia
“HEREDIA” (Idescat: 2000).
Cognom recent, provinent d’Alfarràs (Segrià), i relacionat amb cal Francisco l’Assumpta.
Hereu Ricard
“Juan Jili Miravall (Areu Ricart)” (LCP: 1901).
Renom.
Hermín, ca l’ [’ka lar’min]
“CA L’HERMÍN” (Llistat2002).
Al carrer de Montblanc. Nom actual i recent, fins no fa gaire havia estat cal Ramon del Gassull i,
abans, ca l’Abel i cal Figuereta.
Herrando [a’rando]
“Herrando Oros, J.” (Tel2000: 213).
Cognom vinculat a Fulleda a través de la segona residència (vegeu “Torretes, can”).
Hospital, l’
“casa (...) la qual està dintre del clos de Fulleda al devant l’Espital” (L7: 78b, 1662); “Casa Hospital
del Común, de antes de 1716. Sirve para los enfermos y pasageros pobres, no se le considera producto. Le habita Maria Codines viuda” (Vez1763: 45).
L’Hospital es trobava al carrer del Forn dins de l’espai que ara ocupa l’Ajuntament.
Més que d’un organisme de tipus sanitari com els actuals, hem de pensar en un local que servia
per a hostatjar els nombrosos rodamóns que passaven pel poble. Al mateix temps, cobrava una
sèrie de censals i efectuava diferents recollides o “captiris” de pa i cereals, els beneficis dels quals
s’invertien a fer caritat als pobres i malalts fulledencs. La institució va desaparèixer en la segona
meitat del segle XIX (més informació a Continente-Arbós 1993, 136-138).
Huguet
“Huguet” (Boada: 251).
Cognom procedent de les Piles (Conca de Barberà) i establert a Fulleda durant un curt període a
finals del XVII.
I
Iborra
“Iborra” (Boada: 256).
Cognom procedent de Blancafort (Conca de Barberà) i establert a Fulleda per casament el 1841.
Se’l documenta durant la segona meitat del segle XIX.
Amb la forma Ivorra (i també Hyvorra) consta la seva presència a Blancafort almenys a partir de
1608 (Recasens Llort, 85).
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Inglès
“Antonia Inglés Vilé” (Padr1896: 17).
Cognom amb escassa presència.
Inglès, ca l’ [’ka liN’glEs]
Al carrer Major, actualment cal Salat.
Irene, ca la [’ka li’REna]
Al carrer de Montblanc, ara ca l’Hermín.
J
Janot [dZa’nt]
“Anton del Janot” (LCMarg: 6, 1874).
Renom pràcticament oblidat, provinent de Jan, contracció de Joan o “home comú; home de geni bo
que diu sí a tot”, matisat, potser amb un sentit despectiu o augmentatiu, pel sufix -ot.
Janot, cal [’kal dZa’nt]
“(á) Janot” (Boada: 486, Romeu).
A la plaça del Pare Fàbregas, actualment incorporada a cal Ton del Sico.
Jardí, el [lo dZar’Di]
A la Plaça, formant un racó amb alguns arbres, pedrissos i jocs per als infants entre l’Església i
el corral de cal Sevilla. És un espai que formava part de l’antic fossar i que algú ha volgut batejar,
sense cap ressò popular, com Bell Racó.
Jaume el Palauet, cal [’kal ’dZawmel pala’wEt]
Al carrer de la Bassa, abans anomenada cal Narcís de la Llúcia.
Jaume, la feixa de més avall d’en
“la feixa de més avall de en Jaume” (L7: 130r, 1666).
Terreny que limitava a sol ixent amb la Carrera.
Jaume, lo comellar d’en
“lo comellar d’en Jaume” (L12b: 1577).
Jaume lo de la Font, lo comellar
“lo comellar Jaume lo de la Font” (L12a: 1569).
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Jené
“Raimunda Jené Ribas” (Padr1910: 118).
Cognom només documentat en la persona referenciada, els seus fills i algun familiar que habitaven
fora de la població (segurament a la Masia).
Joan Berart, lo carrer de
“una casa al carrer de Joan Berart” (Capbr1500: 9r); “jura tenir una casa al sòl del carrer de Johan
Berart” (Capbr1526: 18r).
Joan d’Agramunt, cal
“CAL JOAN D’AGRAMUNT” (Llistat2002).
A la Raval. Un altre nom de cal Ramon del Banya que no sembla massa usual.
Joan del Fuster, cal [’kal dZu’an del fus’te]
“CAL JOAN DEL FUSTER” (Llistat2002).
Al carrer Orient.
Joanet de la Bassa, cal [’kal dZwa’nEd de la ’Basa]
“(á) Joanet de la Bassa” (Boada: 164, Domènech).
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, actualment cal Ramon del Palauet.
Joanet, l’era el [’leRal dZwa’nEt]
No localitzada actualment.
Joans, casa
“casa / joans” (NC: façana).
Nom que només consta en una placa a la façana de cal Juani, al carrer Orient, sense ressò popular.
Joca, cal
“(á) Joca” (Boada: 337, Mir).
Situació actualment desconeguda.
Josa [’dZza]
“Joan Josa” (Fog1553); “Pere Joan Josa” (Cad1716); “Jaume Pelegrí, majordom del Sr. Pere Juan
de Josa, ciutadà honrat de la ciutat de Barna, per lo pnt. domiciliat a la vila de Montblanch” (L16:
3, 1730); “Pedro Juan Josa, ciudadano honrado de Barna.” (CadSE1738: terratinents); “Casa de Juan
Josa Ciudadano terte” (Vez1763: 51); “José Josa Doménech” (Padr1896: 443); “Josa” (Boada: 264,
cal Ventosa).
Cognom assentat a Fulleda el primer quart del segle XVI provinent de l’Albió (Conca de Barberà).
La pronúncia acastellanada [‘xosa] ha tingut una certa extensió entre la gent jove escolaritzada en
els anys 60 i 70 del segle XX, com a conseqüència principalment de la pressió lingüística exercida
per mestres no catalanoparlants.
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El 24 de novembre de 1693 Poblet nomena Joan Josa ciutadà honrat de la Baronia (DcrPobl). Els
membres d’aquesta branca de la família s’establiran a Montblanc al segle XVIII, aconseguiran ser
ciutadans honrats de Barcelona (algunes fonts asseguren que ja a partir de 1693) i emparentaran
amb la família Aguiló de la capital de la Conca de Barberà, que passarà a ser la propietària de les
possessions fulledenques dels Josa fins al dia d’avui.
El cognom adoptarà a vegades la forma “de Josa” després de la concessió del títol de ciutadà
honrat.
Josa [’dZza]
“Jph. Romeu del Jossa pagès de Fulleda” (L4: 123, 1794).
Renom.
Josa, cal [’kal ’dZza]
Nom, potser no gaire usual, de ca l’Ermengol.
Josa, de
Cognom. Vegeu “Josa”.
Josa, l’era el [’leRal ’dZza]
A la Cavallera.
José [xo’se]
“Arturo José Agustín” (Padr1910: 21); “Arturo Jose Agusti” (Cens1920: 69).
Cognom d’origen castellà, provinent de Tarragona, que es degué establir a Fulleda en el darrer
terç del XIX. Segons el padró de 1910, Arturo José Agustín tenia en aquell temps 38 anys, havia
nascut a Tarragona, i també feia 38 anys que residia a Fulleda, és a dir, que hi devia venir en el
primer any de vida.
Josep del Miquel, cal [’kal dZu’zeb del mi’kEl]
A la Raval, abans ca la Llucieta.
Josep del Po, cal [’kal dZu’zEb del ’po]
“CAL JOSEP DEL PO” (Llistat2002).
1. Vegeu “Po, cal”.
2. Al carrer de l’Estrella, una casa que havia estat escola pública tocant a cal Pubill.
Josep del Po, l’era del [’leRa Del dZu’zEb del ’po]
A les Eres.
Josep del Sico, cal [’kal dZu’zEb del ’siko]
Ocupa el garatge de cal Sico, al carrer Montblanc, davant el monument a Agustina d’Aragó.
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Josepet del Ventosa, cal [’kal dZuze’pEd del Ben’toza]
A la plaça del Pare Fàbregas, també coneguda com ca l’Angeleta, ara més aviat és anomenada ca
l’Ermengol o cal Josa.
Josep Josa, la borja de
“un pati de pleta ab les parets derruïdes (...) a mig dia ab lo vagant de la vila, part, y part ab la
borja de Juseph Josa” (L16: 7, 1730).
La forma borja “cabana, caseta senzilla de pedra seca per aixoplugar-se” no és patrimoni del parlar
fulledenc actual.
Josep Maria el Fuster, cal [’kal dZu’zEb ma’Rial fus’te]
1. Al carrer del Forn, abans cal Ton del Prim i anteriorment ca l’Arbós.
2. Al carrer de la Bassa, de nova construcció sobre un hort de cal Jaume el Palauet.
Jovana
“Ítem na Jovana” (Fog1358: persones miserables).
Cognom, segurament femenitzat (originàriament Jovà?), o prenom femení.
Jover
“e Bn. Iover per rahó del domenge que fo del senyor” (InfXIII: Fulleda); “Petrus Jover de Fulleda”
(Fort i Cogul: 332, 1342); “Item Guillemo Jover” (Fog1358).
Cognom documentat en els segles XIII i XIV.
Jover, la font d’en [la ’fn den dZu’Be]
Font que consisteix en un clot al principi de l’actual costa la Cirera.
Juani, cal [’kal ’xwani]
“CA LA JUANI” (sic) (Llistat2002).
Al carrer Orient, abans anomenada cal Pere-Joan del Sastret i ca l’Enrovellat.
Juanito, cal [’kal xwa’nito]
Al carrer del Forn, també coneguda com cal Pau del Gabriel.
Juliana, ca la [’ka la dZu’ljana]
Al carrer Major, avui pertanyent a cal Cabaler el Prim.
Juncosa
“Miguel Juncosa” (LCP: 1884).
Cognom que només hem aconseguit documentar un cop en la persona d’un treballador del forn
del Vidre.
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K
Klubitschko
“KLUBITSCHKO” (Idescat: 2000).
Cognom d’origen eslau amb grafia alemanya. És recent i amb escassa implantació.
L
Lauro
Cognom. Vegeu “Llor”.
Lledó
“Item Berenguer Ledo” (Fog1358).
Cognom.
Lleonard, el xalet del [lo tSa’lEd del leo’nar]
A les Eres, tocant a la sort de ca l’Arbós. Construït fa uns vint anys en el que havia estat l’era el
Ventosa.
Llima
“Llima” (Boada: 283).
Cognom que ve de l’Espluga Calba (Garrigues), assentat a Fulleda per casament el 1718, del qual
ben aviat se’n perd tot rastre documental.
Llopatera, lo pla de la
“lo pla de la Lopatera” (L12: 1577); “pla de Llobatera” (Cad1763: Comú de Fulleda); “Tota aquella
pessa de terra (...) situada en lo terme de dit lloch y partida del Amenós que affronta a sol ixent ab
lo pla de la Llopatera” (AHCM, prot. not. 1804-1805, J. Marsal: 274, 1805).
Aproximadament localitzat a l’interfluvi dels fondos de la Granada i la Matallonga, entre la zona
de l’Amenós, la Rovina i la costa la Cirera i el terme de l’Espluga de Francolí. Pel cadastre de 1763
veiem que són terrenys comunals i deuen correspondre a part o a la totalitat dels que encara posseeix l’Ajuntament en aquells paratges.
Aquest topònim devia indicar un lloc habitat i freqüentat per llops (el que s’anomena més pròpiament una llobatera), cosa no gens estranya ja que es tracta d’una zona boscosa que només va ser
conreada parcialment a partir del segle XIX i que ara resta en bona part erma.
El DCVB (7, 53) diu que llopatera és una “cova de llops (Aguiló Dicc.)” i una “partida del terme de
l’Espluga de Francolí”.
Llopis
“José Llopis” (LCP: 1883).
Cognom que només hem aconseguit documentar una vegada en la persona d’un treballador del
forn del Vidre.
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Llor
“Bernardo de Lauro” (Est1279); “Ítem Jacme des Lor, V sol” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Jacme Lor”
(Fog1358); “Lor de Fulleda” (AHCM: Balanyà, pergamins, núm. 17, 1386); “Ego, Bernardus Lor,
similiter” (Hom1415).
Cognom, el qual devia desaparèixer abans de 1524 ja que no és esmentat per Boada.
Llorens
“Filomena Llorens Calvet” (Cens1920: 7).
Cognom que trobem en la persona referenciada, nascuda a Fulleda cap al 1892, i en els seus fills.
Lloreta [o’REta]
“Eugeni Lloreta Gorgues” (BOP, núm. 59, 12-05-99).
Cognom assentat a Fulleda per casament a finals de la dècada dels 80 del segle XX i provinent de
Torregrossa (Pla d’Urgell).
Llort
“Antonia Llort Vallverdú” (Padr1896: 59).
Cognom d’escassa presència.
Llúcia, ca la
“(á) Llucia” (Boada: 234, Gili).
Sembla que és la mateixa casa que ca la Llúcia l’Estanc, al carrer de Montblanc, anomenada a
hores d’ara cal Copons.
Llúcia l’Estanc, ca la [’ka la ’usja las’taN]
Al carrer de Montblanc, actualment cal Copons.
Llucieta, ca la [’ka la u’sjEta]
A la Raval, ara cal Josep del Miquel.
Lluïset [ui’zEt]
Renom.
Lluïset, cal [’kal ui’zEt]
“CAL LLUÏSET” (Llistat2002).
Al carrer Orient. Un altre nom de ca l’Assumpta.
Lluïset, l’era el [’leral ui’zEt]
Al Sant Pere.
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Llurba
“Llurba” (Boada: 285).
Cognom documentat durant la primera meitat del segle

XVII,

aproximadament, a partir de 1613,

quan s’estableix al poble per matrimoni.
Llurba, l’hort de na
“a sol ixent ab lo ort de na Llurba” (L7: 54, 1660).
M
Magdalena el Gallart, ca la [’ka la maDa’lEnal Fa’art]
Vegeu “Gallart, cal”.
Magdalena el Ramonet, ca la
“CA LA MAGDALENA RAMONET” (Llistat2002).
Al carrer Major. Més coneguda com ca la Magdalena el Gallart.
Magí, el racó el [lo ra’kol ma’Zi]
Al capdamunt del fondo de la Roca Bisbal.
Maginet [maZi’nEt]
“Mayjinet, trigo, vigatana 66” (LCPal1: 1918).
Renom moribund.
Maginet, cal [’kal maZi’nEt]
Al carrer del Forn, actualment propietat de cal Palau.
Major
“Los honorables Jaume Çaragosa Major y Jaume Çaragosa Menor” (L7: 8, 1656).
Renom utilitzat per distingir dues persones amb el mateix nom i cognom que coincidiren en la
mateixa època, aprofitant la diferència d’edat.
Majordom
Renom. Vegeu “Margendom”.
Majordom, cal
“(á) Mitjaret. Vinieron a esta por parceros de la Granada de casa Cantó (a) Majordom” (Boada:
179, Domènech).
Nom que representa la forma originària o “correcta” del que totohom coneix a Fulleda com cal
Margendom, al carrer de Sant Pere. Aquesta forma, tanmateix, és utilitzada per alguns membres de
fora del poble que pertanyen a aquesta família i antigament havia tingut certa difusió escrita.
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Major, el carrer [lo ka’re ma’Zo]
“una casa derruïda sens trevol ni taulada situada al carrer Major” (L16: 26r, 1735); “Carrer Major”
(IV).
Entre la plaça del Pare Fàbregas i la confluència dels carrers Orient i Montblanc.
Major, la font
“ab la Font Major” (L7: 233, 1675).
És la font Vella actual.
Major, l’altar [lal’ta ma’Zo]
“un real ala Verge Maria del Altar Maior” (L12a: 1592).
A l’església, a l’extrem oest. Tot sembla indicar que aquesta zona es va incorporar a l’edifici en la
profunda remodelació que va sofrir al segle XVIII.
Manco [’maNko]
Renom.
Manel, cal [’kal ma’nEl]
“Cal Manel” (NC: façana).
Nom de creació molt recent, corresponent al del propietari actual, d’una casa que encara és molt
coneguda com ca la Berta.
Manel del Campana, cal [’kal ma’nEl del kam’pana]
Al carrer de Montblanc, actualment cal Miret.
Manelet, cal [’kal mane’lEt]
“(á) Manelet” (Boada: 108, Cantó).
Mansion, cal [’kal man’sjon]
En ruïnes, al carrer de Sant Pere, damunt de cal Tilló. Potser producte d’una evolució del prenom
masculí o cognom Melcion (amb neutralització de la vocal pretònica e > a i assimilació l-n > n-n)
que el DCVB (7, 328) considera una variant dialectal de Melcior.
Manuela, ca la [’ka la ma’nwEla]
“(á) Manuela” (Boada: 480, Romeu).
Al carrer Major, actualment ca la Magdalena el Gallart.
Manuel de la Masia, cal [’kal ma’nwEl de la ma’zia]
Al carrer del Forn, però ara amb entrada per la plaça Vella.
Manxó, cal [’kal man’tSo]
“(á) Manchó” (Boada: 216, Gavarró).
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Al carrer Orient, actualment ca la Xilena. Potser té alguna relació amb la fabricació del vidre perquè
algunes fonts apunten a l’existència d’un tipus d’aquest material anomenat de manxó. D’altra banda,
el cognom Gavarró és un dels que trobem entre els treballadors del forn del Vidre.
Manyana [ma’ana]
Renom residual.
March
“Mateu March y sa muller Monserrada y Joan Cantó lo Pobill tots del pnt. loch de Fulleda” (L12b:
1576).
Cognom poc documentat que no consta en Boada.
Marcó, cal [’kal mar’ko]
Al carrer Orient, actualment ca la Xilena.
Mare de Déu del Roser, l’altar de la [lal’ta De la ’maRe De ’Dew Del ro’ze]
A l’Església.
Mare de Déu, el tros de la [lo ’tRz De la ’maRe De ’Dew]
“Mallol y Marededéu” (LApXIX: 98).
Peça de terra situada a la partida de les Serveres. L’informant (Josep Arbós, Coixet) diu que ha sentit a dir que aquest nom ve del fet que s’hi va trobar una marededéu; segurament una etimologia popular. Tanmateix, sembla més aviat que es pugui relacionar aquest topònim amb una donació d’una
peça de terra que féu, l’any 1586, Antoni Cantó Josa a la confraria de la Mare de Déu del Roser.
Margendom [mardZen’dm]
“Jph. Cantó (a) lo Majordom” (L21: 1856).
Renom que antigament havia adoptat la forma Majordom “encarregat principal del govern econòmic d’una casa o hisenda”. En el nostre cas es tractaria dels representants a la població dels abats
de Poblet i, segurament, de la família Josa.
Margendom, cal [’kal mardZen’dm]
“Trigo de cal Marjendom” (LCPal1: 1911).
Al carrer de Sant Pere, aquesta casa havia estat segurament la majordomia de Poblet, és a dir, el
lloc on aquest monestir emmagatzemava els productes procedents dels drets senyorials que cobrava
a Fulleda.
Margendom, l’era el [’leRal mardZen’dm]
1. A l’Eral, també anomenada l’era el Campana.
2. Al davant de la Masia.
3. A la Coma en Dou.
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Maria
“Pere Juan Maria” (L7: 80, 1662); “Maria” (Boada: 291).
Cognom procedent de França, potser de filiació occitana, establert a Fulleda per matrimoni el 1598
i que perdurarà almenys fins a la segona meitat del XVII.
Maria el Banya, ca la [’ka la ma’Rial ’Baa]
Al carrer del Vent, fins fa poc en ruïnes.
Maria el Gili, ca la [’ka la ma’Rial ’dZili]
Al carrer Orient.
Maria l’Estanc, ca la [’ka la ma’Ria las’taN]
Al carrer de Montblanc, actualment cal Copons.
Marie
“Ítem na Marie” (Fog1358: persones miserables).
Possible cognom.
Marieta, ca la [’ka la ma’RjEta]
Al carrer de Montblanc, actualment cal Miret.
Marieta, la font de la [la ’fn de la ma’RjEta]
Font d’aigües amb certa fama a la rodalia. Al costat hi unes quantes taules i seients instal·lats
darrerament.
Marigot
“MARIGOT” (Idescat: 2000).
Cognom recent i escàs.
Marinada, Associació de Dones
“LLOC: LA SALA. ORGANITZA L’ASSOCIACIÓ DE DONES MARINADA DE FULLEDA” (Programa d’Escala en hi-fi:
26-08-2002).
Associació femenina de caràcter privat, fundada a la dècada dels 90 del segle XX, i que s’ha destacat
per l’organització de la Setmana Cultural i altres iniciatives culturals i lúdiques obertes a tota la població.
Marinada, la
“La Marinada” (NC: porta de la casa); “LA MARINADA” (Llistat2002).
Nom que no sembla gaire popular del xalet de ca l’Arnau.
Mariner [maRi’ne]
“Mariner Coll, E.” (Tel2000: 213).
Cognom vinculat a Fulleda a través de segona residència.
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Màrio, cal
“(á) Mario” (Boada: 143, Codines).
Situació desconeguda.
Marquesa
“Ítem na Merchesa” (Fog1358: vídues).
Cognom que potser és una feminització de Marquès.
Marquet, el racó del
“Racó del Marquet” (orto 417-8-2: 1986).
Al fondo de les Matallongues, a la zona dels Masos. Marquet és un renom de l’Espluga Calba, cosa
ben normal en una zona on la majoria dels propietaris són espluguencs.
Martí
“Pere Martí pre. y vicari” (L19bis: 1624); “Ego Paulus Martí agricola loci de Fuleda” (L9: 22, 1639);
“Isidro Martí” (L19bis: 1649); “Martí” (Boada: 298).
1. Cognom procedent de Vinaixa (Garrigues) al segle XVI.
2. Cognom procedent de l’Albió (Conca de Barberà), establert a Fulleda per casament el 1630, es
degué extingir durant el segle XVII.
Martí, cal [’kal mar’ti]
“CAL MARTÍ” (Llistat2002).
Nom pel qual també és conegut cal Martí el Gallart, al carrer o camí de la Font.
Martí el Gallart, cal [’kal mar’til Fa’art]
“Cal Martí Gallart” (NC: façana).
Al carrer o camí de la Font.
Martín
“MARTIN” (Idescat: 2000).
Cognom recent i amb escassa presència.
Martínez [mar’tines]
“MARTINEZ” (Idescat: 2000).
Cognom amb escassa presència. Alguns dels que el porten estan vinculats amb cals Castellans.
Martorell
“e Pere Martorell” (Capbr1500: 6).
Cognom.
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Masalias
“Dolores Masalias Sans” (Padr1896: 278).
Cognom que només apareix en dones o en segona posició. Josep Recasens Llort (94) el localitza a
Blancafort, amb les formes Messalies i Masalies almenys en el període 1568-1785.
Masalles
“José Masalles Miquel” (Padr1896: 38); “Masallas” (Boada: 292).
Cognom provinent de Blancafort (Conca de Barberà), on és documentat com a mínim des del 1782
(Recasens Llort, 94), establert a Fulleda cap al 1870.
Mas d’en Piquer, lo
“lo mas d’en Piquer” (L12d: 1564); “en la partida del Mas d’en Piquer” (Cad1716: Pere Joan Cantó);
“per una pessa de terra al Mas d’en Piqué” (Llev1757: Pere Joan Cantó).
Limitava amb el terme de l’Espluga Calba a ponent i tramuntana. Tot indica, tant la geografia com
la similitud dels noms, que es podria tractar de la zona del mas del Xacó. Més encara si tenim en
compte que Cantó és el cognom del propietari esmentat en el cadastre de 1716 que coincideix amb
el que dóna Boada per a cal Xacó.
Mas de Roig, lo camí qui va al
“ab lo camí qui va al Mas de Roig” (L12a: 1569).
Deu tractar-se aproximadament del camí actual que va dels Escortals cap a la Carretera.
Maset, el [lo ma’zEt]
Tros de la partida del Comellar en Piquer.
Masgoret [mazFo’REt]
“Casa de Salvador Masgoret” (Vez1763: 30); “Jph. Masgoret” (L20: 1807); “Ramón Masgoret Gabarró” (Padr1896: 247); “Masgoret” (Boada: 300, cal Gravat del Casaca, cal Gravat, cal Ribera, ca la
Bernada).
Cognom que procedeix de Miramar (Alt Camp) i s’estableix a Fulleda, per casament, el 1736.
El general carlí Josep Masgoret era natural de Miramar i s’especula que alguns membres de la
branca fulledenca d’aquesta família eren també addictes a la causa tradicionalista.
Masgoret, cal [’kal mazFo’REt]
1. Al carrer de la Costa, ara anomenada cal Toni.
2. A la Raval, ara cal Coixet.
Masia [ma’zia]
“Masia” (LCQuer1: 42, 1927).
Renom.
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Masia, el pou de la [lo ’pow De la ma’zia]
A la Granada, al costat de la Masia.
Masia, la [la ma’zia]
“Masia” (LApXIX).
Edifici de grandària considerable destinat antigament a habitatge i tasques agrícoles propietat de
cal Margendom i situat a la Granada.
Masia, la costa de la [la ’ksta De la ma’zia]
Al camí de les Granades.
Masia, l’era de la [’leRa De la ma’zia]
A la Masia.
Masienc [ma’zjEN]
“Francisco Pascual (Masiench)” (LCP: 1903); “Franco del Masiench” (LCPal2).
Renom que originalment devia designar l’habitador d’una masia. Un mot que el DCVB (7, 283)
localitza a la Segarra.
Masienc, cal [’kal ma’zjEN]
“(á) Masiench” (Boada: 362, Pascual).
Al carrer de Montblanc.
Masienc, l’era el [’leRal ma’zjEN]
A l’Eral.
Masienquet, cal [’kal mazjeN’kEt]
Al carrer Orient, actualment cal Pastor.
Masip
“Rosa Masip” (Padr1896).
Cognom només documentat en la persona referenciada.
Mas, lo camí del
“Camí del Mas” (Cad1763).
Passava per la partida dita lo Comellar del Vicari.
Mas, lo pla del
“Pla del Mas” (LAp1862: 17).
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Mas, lo tros del
“lo troç del Mas a la Granada” (Capbr1500: 9r).
Aquest tros afrontava amb “lo camj que va a la Coma d’en Castelló”. Per la situació a la partida de
la Granada, per l’esmentat límit i pel fet que la peça de terra era de Francesc Cantó, cognom encara
dels actuals propietaris o dels seus avantpassats propers, podem assegurar que es tracta de les terres
que envolten l’edifici conegut actualment com la Masia.
Masnou [maz’nw]
“Masnou Rodríguez, F.” (Tel1998).
Cognom aparegut fa uns vint anys provinent de la zona de Barcelona, relacionat amb cal Salat.
Masnou, cal
“Cal Masnou” (NC: façana).
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, més aviat anomenat cal Francisco el Salat i, abans, cal
Pau. Nom que no sembla d’ús popular.
Masos, els [loz ’mazos]
“una pessa de terra de tinguda de dos jornals poch més o manco, la qual és a la partida dels Masos” (L6: 54, 1683).
Partida situada al fondo de les Matallongues, entre la partida de la Matallonga i el límit amb el
terme de l’Espluga Calba. Actualment gairebé totes les terres d’aquesta partida pertanyen a propietaris de l’Espluga Calba.
Masover [mazu’Be]
Renom provinent de l’ofici o ocupació homònim, és a dir, “persona que explota un mas d’altri”.
Masover, cal [’kal mazu’Be]
Al carrer Orient, abans cal Xulip.
Mas Roig, l’era del [’leRa Del ma’rtS]
Al mas Roig.
Massó [ma’zo]
“Andreu Masó López” (AMF: llibre d’actes núm. 7, pàg. 23. Editat a Continente-Arbós 1993, 189).
Cognom assentat a Fulleda per matrimoni en els anys 20 o 30 del segle XX provinent de Barcelona
i actualment desaparegut. Andreu Massó i López és un personatge controvertit que bé mereixeria
una completa biografia. Barrejat en política, el 15 d’abril de 1931 va proclamar la República Catalana
a l’Ajuntament de Fulleda, durant la guerra de 1936-39 fou jutge i després morí afusellat per les
autoritats franquistes. Tingué nombroses relacions amb Andorra i fou acusat de fer-se passar per
representant de la República Espanyola al petit país pirinenc, i a l’inrevés, sense tenir en realitat ni
la confiança de les autoritats andorranes ni espanyoles.
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Massó, cal [’kal ma’zo]
Al carrer de la Costa, ara cal Carlos.
Massó, l’era el [’leRal ma’zo]
Actualment coneguda com l’era el Salat.
Matallonga, la [la mata’oNga]
“troç a Matalongua” (Capbr1500: 6r); “altre tros a Matha Longa” (Caopbr1526); “Un tros a Mata
Llonga” (L7: 24, 1657); “Matallonga” (LApXIX).
Partida del fondo de les Matallongues que limita amb la Coma en Jover i la Roca Bisbal. Antigament, i encara es podia sentir no fa gaires anys en gent gran, s’usava sense article, la qual cosa
indica que es tracta d’un topònim força antic.
Compost amb els noms comuns arcaics mata, “bosc”, i llonga, “llarga”, que tindria el significat,
doncs, de “bosc llarg”.
Matallonga, la coma de
“la coma de Matallonga” (L12a: 1569); “altre tros dit la Coma de Matallonga” (L12l: 1644).
Matallonga, lo sòl de
“un tros al sòl de Matalongua” (Capbr1500: 8r); “ell matex jura tenir al sòl de Mathalonga un tros”
(Capbr1526).
Limitava o hi passava el camí de Puig Pedrós.
Matallongues, el fondo de les [lo ’fondo De lez mata’oNges]
“Fondo de Matallongues” (Map1994).
Vall que neix a la zona de la Coma en Jover i s’uneix amb el fondo de les Aubredes o de les Granades al límit amb el terme de l’Espluga Calba.
Mateu
“Saldoni Mateu” (Llev1757: 1).
Cognom només documentat aquest cop.
Mateua, ca la [’ka la ma’tewa]
A la plaça del Pare Fàbregas, absorbida per cal Ton del Sico.
Mateu de la Costa, cal [’kal ma’tew De la ’ksta]
“CAL MATEU DE LA COSTA” (Llistat2002).
Al carrer de la Costa, inclou l’antiga casa del mateix nom i ca la Corulleta.
Mauriç, cal [’kal maw’Ris]
Al carrer Orient, també coneguda actualment com cal Sico o cal Pastisser. Del nom del propietari,
Mauriç, forma local de Maurici.
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Maylí
“Maylí” (Boada: 327).
Cognom procedent de la Riera (Tarragonès) establert a Fulleda per matrimoni el 1776 i que desapareix poc temps després. Antoni Maylí va ser per aquesta època prevere i vicari de Fulleda.
Menina
“Jaume Berart Menina, Elisabet Juana Ginera, Jaume Berart Pau Gros” (L19bis: 1649); “Capitulasió
feta y firmada per los honorables en Jaume Berart, dit Pau Gros, y Jaume Berart, Manina, pagesos
del present lloch de Fulleda” (L7: 4r, 1655).
Renom. Per tal de distingir dues persones amb el mateix nom i cognom que van coincidir en una
mateix temps, es va optar per atorgar-lo dos renoms “Menina” i “Pau Gros” segurament en funció de
les seves diferents corpulències. Hem d’anotar, però, que menina és també en certs llocs “el membre
viril” (DCVB, 7, 346).
Menor
Renom que es contraposa a “Major”. Vegeu “Major”.
Mercader
“Joan Mercader pagès del pnt. lloch de Fulleda” (L25: 124, 1716); “Mercadé” (Boada: 328).
Cognom procedent d’Ester (bisbat de Tarba, Occitània, Estat francès) que s’establí a Fulleda per
casament el 1680 i perdurà fins a la segona meitat del XVIII.
Mercader [marka’De]
“Marcadé” (LCQuer1: 1927).
Renom residual.
Mercader, cal [’kal marka’De]
“(á) Mercadé” (Boada: 557, Serra).
A la Raval, actualment ca la Carme de la Conxa.
Merola
“Ítem Bernat Merola” (Fog1358); “Ego, Petrus Merolas, similiter” (Hom1415).
Cognom que no apareix en l’obra de mossèn Josep Boada, la qual cosa implica que va desaparèixer
segurament abans de 1524, tot i que va deixar alguns rastres en la toponímia avui també perduts.
Merola, la serreta de la
“Serreta de la Merola” (Cad1763: Comú de Fulleda).
Figura com a afrontació de les terres del Comú situades a la partida de l’Argelagar i el tossal del
Serrat de Merola.
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Merola, lo tossal d’en
“a ponent en lo tosal d’en Merola” (L16: 21r, 1734).
Deu tractar-se del mateix lloc que l’entrada “Serrat de Merola, lo tossal del”.
Més amunt [’mEz a’mun]
Vegeu l’entrada següent.
Més avall [’mEz a’Ba]
Els sintagmes “més amunt” i “més avall” funcionen com a diferenciadors, gairebé només en
l’oralitat, de dos camps del mateix propietari situats en la mateixa partida, normalment una vallada
o fondo (per exemple: el Pou més amunt i el Pou més avall).
Messeguer
“Ítem Balaguer Messeguer” (InfXIII: Fulleda); “et cum Petro Massaguer” (Fort i Cogul: 332, 1342);
“Ítem P. Massaguer” (Fog1358); “Primerament na Massaguera” (Fog1358: persones miserables);
“Ego, Anthonius Messeger, similiter” (Hom1415); “Lo tros que dit Ratera a comprat d’en Messeguer”
(Capbr1526: 2r).
Cognom que no apareix en Boada per haver potser pràcticament desaparegut abans de 1524.
Tanmateix, va deixar rastres perdurables en la toponímia malgrat que avui dia no en subsisteixi cap.
Messeguer, la coma d’en
“de tertia in Petro Bernardo et in cumba d’en Messeguer” (Est1279).
Potser es correspon amb l’entrada “Coma de na Messeguera, la”.
Messeguera, la
Vegeu “Coma de na Messeguera, la”.
Mestres
“MESTRES” (Idescat: 2000).
Cognom recent i amb poca presència.
Mig, l’obrall del
“a treballà al obrall del Mig” (FV4: 23, 1766).
Al forn del Vidre.
Migatxo [mi’FatSo]
“Migacho” (LCQuer1: 1927).
Renom provinent, segons algunes fonts, del substantiu amigatxo que al seu torn derivaria d’amic.
Migatxo, cal [’kal mi’FatSo]
“CAL MIGATXO” (Llistat2002).
A la Raval, ocupa la superfície de l’antic molí de la Vila.
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Minguella [miN’gea]
“José Minguella Prats (...) herrero” (Padr1896: 87); “Minguella” (Boada: 330).
Cognom procedent originàriament de Guimerà (Urgell), el qual passà posteriorment per Vallfogona
de Riucorb (Conca de Barberà) i Vinaixa (Garrigues), establert a Fulleda a finals del segle XVIII.
Miquel [mi’kEl]
“Joan Miquel” (L20: 1807); “José Gavarró (Miquel)” (LCP: 1903); “Miquel” (LCPal1).
Renom.
Miquel, cal [’kal mi’kEl]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats.
Miquel de la Bassa, cal
“(á) Miquel de la Bassa” (Boada: 214, Gavarró).
Nom pretèrit de cal Miquel.
Miquel, la parada d’en
“una parada al parada d’en Miquel” (Capbr1500: 5r); “una parada a la parada d’en Miquel, aff. ab
Johan Joza e ab Johan Roig, ffa dos delmes” (Capbr1526: 29).
Miquel, l’era el [’leRal mi’kEl]
Al Colomer. Havia estat l’era l’Estanquer.
Mir
“Franco Mir” (Padr1896: 238); “Teresa Mir Farrerons” (Padr1910: 26): “Mir” (Boada: 336, cal Joca).
1. Cognom procedent de Verdú (Urgell), assentat a Fulleda per raó de matrimoni el 1819.
2. Cognom procedent de les Borges Blanques (Garrigues) assentat a Fulleda per raó de matrimoni
i que només trobem en dones o en segona posició.
Miravall [miRa’Ba]
“Ramon Domènech (vuy Joseph Miravall)” (Llev1757: 15, principis del XIX?); “Magdalena Miravall
Serra” (Padr1896: 260); “Miravall” (Boada: 338, cal Domènech o Xandi, cal Déu).
Cognom que ve de Vinaixa (Garrigues), assentat a Fulleda per raó de matrimoni el 1763, ha desaparegut durant el segle XX.
Miret
“Antonia Miret” (Padr1896: 121); “Antonia Miret Almenara” (Padr1910: 24).
1. Cognom únicament documentat en dones i en segona posició, provinent de les Borges Blanques
(Garrigues).
2. Cognom provinent de Vallclara (Conca de Barberà) i dut només per Teresa Miret Balcells
(Padr1910: 72), casada a Fulleda i que no ens consta que hagués tingut descendència.
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Miret, cal [’kal mi’REt]
Al carrer de Montblanc, abans coneguda com ca la Marieta. Nom molt poc usat actualment.
Miró
“Antonio Miró” (LCP: 1883); “Rosa Miró Roca” (Padr1910: 3).
Cognom poc documentat. En el cas de la persona que referenciem en segon lloc, es tracta d’algú
provinent de l’Espluga Calba (Garrigues).
Mirona, el serret de la [lo se’rEd de la mi’Rona]
“Serra Mirona” (LAp1862: 30).
A la Mirona, petita serra.
Mirona, la [la mi’Rona]
“Mirona” (LAp1862: 30).
Partida tocant a la Planota.
Es tractaria d’una feminització del cognom Miró.
Mitgeret
“Compte del atiadó del Mitgeret” (FV5: 9, 1833).
Renom.
Mitgeret, cal
“(á) Mitjaret” (Boada: 179, Domènech).
Situació actualment desconeguda.
Molí, cal
“(á) Molí o Barraqué” (Boada: 216, Gavarró).
Al carrer del Forn, ara cal Barraquer.
Molí de l’Oli, lo carrer del
“Tota aquella casa situada en lo present lloch de Fulleda y al carrer del Molí del Oli” (AHCM, prot.
not. 1807-1808, J.Marsal: 291, 1807).
Carrer que enllaçava amb la Raval. Potser només és la prolongació de la Raval per la zona on hi
havia el molí de la Vila, actualment dins de cal Migatxo.
Molí, lo carrer del
Vegeu “Molí de l’Oli, lo carrer del”.
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Molinos [mo’linos]
“Cornet Molinos, J.M. - Bassa, 20” (Tel2000: 213).
Cognom procedent de Valls (Alt Camp) i, abans, de la Jana (Castelló de la Plana, País Valencià)
assentat la segona meitat del segle XX, relacionat amb cal Fuster, i que només trobem en dones i
en segona posició.
Montblanc, el carrer de [lo ka’re mum’blaN]
“Johan Boldú jura e atesta tenir una casa al carrer del Portal quj va a Montblanch, aff. ab Johan
Oliveres, e ab Jaume Saragosa e ab dit carrer de la vila, ço és ab lo carrer del Portal qui va a Montblanch” (Capbr1526: 36); “ab lo carrer qui va a Momblanch” (L7: 102, 1664); “Carrer de Montblanc”
(IV).
Correspon a un tros de la Carretera que va aproximadament des de ca l’Arbós fins a cal Masienc
i, actualment, fins a la zona del Monument.
El portal que s’esmenta en el capbreu de 1526 sembla ser el que es coneixia com a portal d’en
Guasch i que se situaria a l’actual carrer Major, entre cal Girona i cal Perenàs.
Aquest carrer amb el temps s’ha anat desplaçant de localització, perdent espai per un extrem,
incorporat al carrer Major, i guanyant-ne per l’altre en funció de la urbanització dels marges del camí
o carretera de Montblanc.
Montblanc, lo carrer qui va a
Vegeu “Montblanc, el carrer de”.
Montoliu
“e ab en A. de Montoliu” (InfXIII: Fulleda).
Cognom només documentat aquesta vegada.
Monument, el [lo monu’men]
Nom popular del monument a Agustina Saragossa i Domènec i la zona adjacent.
Moragues [mo’RaFes]
“Juan Moragues Aymerich” (Padr1896: 393); “Moragues” (Boada: 344).
Cognom provinent de Vinaixa (Garrigues), assentat a Fulleda per casament el 1827.
Morató
“Bernat Moretó” (Hom1690: 56r); “Juseph Morató” (L20: 1735); “Pedro Juan Moretó .... Jornalero”
(Vez1763: 16); “Morató” (Boada: 346, ca la Bernada).
Cognom procedent d’Asca, bisbat de Tarba (Occitània, Estat francès), assentat a Fulleda per matrimoni el 1674 i que desaparegué durant el segle XIX. És possible que una branca de la família es traslladés a les Borges Blanques, on la professora Roser Ripollés de la UdL ens informa de la presència
del llinatge al segle XVIII. A la capital de les Garrigues encara existeix avui dia cal Moretó, encara
que sembla que el cognom ja ha desaparegut també.
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More
“More” (Idescat: 2000).
Cognom recent i d’escassa presència.
Morellons, els [loz muRa’ons]
“Morullons (3er ord.)” (Map1919).
Puig de 728 metres que marca el límit entre els termes de Fulleda, Senan i l’Espluga de Francolí.
Moro [’mRo]
“Maria Pascual (a) Moro” (Padr1896: 254).
Renom moribund.
Moro, cal [’kal ’mRo]
1. -Al carrer Major, propietat de cal Cabaler el Prim. Nom bastant oblidat.
2. -Tocant a cal Déu, dins un tancat, al final del carrer de la Bassa cap als afores.
Mossèn Pere Martí, la feixa de
“a sol ixent afronte ab la feixa de Mossèn Pere Martí, rector de Cenant” (L7: 49, 1659).
A la partida del Domenge.
Mosset [mo’sEt]
“Aceitunas vendidas al Juan del Moset” (LCPal1: 1911).
Renom.
Mosset, cal [’kal mo’sEt]
“Cal Mosset” (Llistat2002).
Al carrer del Forn.
Mosset, l’era el [’leRal mo’sEt]
A la Torre, amb una pallissa al costat.
Mosso [’moso]
Renom actual que porta una sola persona i que és relacionat amb l’ocupació laboral que havia
desenvolupat.
Muntanyana
“Item na Muntanyana” (Fog1358: persones miserables).
Cognom.
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Muralla, la
“a la muralla de dit lloch, al Vergé” (Continente-Arbós1993: 50, correspon a la transcripció d’un
document notarial de 1802).
No es localitzen avui restes clarament distingibles de l’antiga muralla, tot i que sens dubte més
d’un tram deu haver estat reaprofitat com a paret de diferents edificis. Per a un recorregut aproximatiu vegeu “Fulleda, lo clos de”.
Muralla, lo camí dellà la
“ab lo camí dellà la Muralla” (L7: 248, 1678).
Mut [mut]
“Mut” (LCQuer1: 1927); “José Prats Mut” (LCQuer1: 73r, 1928).
Renom residual.
Mut, cal [’kal ’mut]
Al capdamunt del carrer del Forn cap a la zona de la Torre, en estat ruïnós.
N
Nadal
“Nadal” (Idescat: 2000).
Cognom recent i escassa presència.
Narcís de la Llúcia, cal [’kal nar’siz De la ’usja]
Al carrer de la Bassa, actualment cal Jaume el Palauet.
Nautera
“Ítem na Nautera” (Fog1358: viudes).
Cognom que per l’epoca i pel fet de ser portat per una dona potser és una feminització de Nauter.
Navarra
“Primerament A. Nauarra, X sol.” (InfXIII: Fulleda); “dominam Elicsendem, uxorem Arnaldi Navarra” (AHN: clero, còdex 13648, 1449).
Cognom poc documentat.
Navarra, la feixa/parada de na
“a la fexa de na Nauarra que té Johan Oliueres” (Capbr1526: 4); “e ab la parada de na Nauarra”
(Capbr1526).
Es trobava situada en els límits entre la Matallonga i el Comellar d’en Vidal.
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Nebot
“Nebot” (Idescat: 2000).
Cognom recent i poc implantat.
Nina, les roques de na
“les roques de na Nina” (L12a: 1569).
Nofre [’nfRe]
“Jph. Onofre” (L20: 1807); “Antonio Doménech (Nofre)” (LCP: 1903).
Renom residual provinent del nom propi Onofre en virtut d’un procés d’afèresi.
Nofre, cal [’kal ’nfRe]
“(á) Nofre” (Boada: 172, Domènech).
A la Raval, també anomenada cal Ramon del Banya.
Nofre, la font del [la ’fn del ’nfRe]
Als plans de l’Arboç.
Nofre, la sínia el [la ’sinjal ’nfRe]
Malmesa i sense ús a la partida dels Escortals.
Noguer
“Jph. Noguer” (L20: 1807).
Cognom que només hem documentat una vegada en una llista de fadrins pertanyents a la Confraria
de Sant Esteve.
Noi
“N. nombrado el Noy, vidriero” (Vez1763: 38).
Renom.
Noia, la font de na
“La font de na Noia” (L7: 24, 1657).
Nom de Jesús, l’altar del
“altar del Nom de Jesús” (L12a: 1592).
A l’Església.
Nostra Senyora del Roser, l’altar de
“un real a la Verge Maria del Altar Maior y un altre al altar de Nostra Senyora del Roser”
(L12a: 1592).
A l’Església.
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Nova, la plaça
“pº té una casa que ara és corral ab una torre, aff. ab lo camj del Castell e ab lo mur de la Vila e ab
la plaça Noua de part damunt” (Capbr1526: 13); “una pleta té y posoex en lo present loc en la partida
nomenada la Plasa Nova ho al pati del Castell (...) afronte a sol ixent ab la plasa Nova” (L7: 62, 1661).
Comprovem que s’utilitza com a nom d’una suposada partida i també per a designar una plaça
realment existent. Devia tractar-se d’una zona propera al Castell i poc o molt urbanitzada també
anomenada lo pati del Castell. Potser una part del corral de ca l’Aguiló propera a la Torre.
Nova, lo carrer que va a la plaça
“a ponent ab lo carré que va a la Plasa Nova” (L7: 77r, 1662).
Segons el document referenciat el carrer passaria a prop o davant mateix de l’Hospital. Si tenim
en compte que Poblet atorgà llicència el 1692 a Joan Josa, sotsbatlle de Fulleda, “pera clourer lo
carreró que puja a la Plaça Nova, y cubrir aquell pera fer aposentos” (DcrPobl), i que la plaça Nova
es trobava propera al Castell, podrem concloure que almenys una d’aquest carrer forma part de ca
l’Aguiló (que fins al segle XVIII fou propietat dels Josa), concretament tot indica que fóra el passadís
de l’entrada que des de la porta principal del carrer del Forn va cap al corral.
O
Obaga, l’
Vegeu “Aubaga, l’”.
Obaguets, els
Vegeu “Aubaguets, els”
Oli, lo molí de l’
“fa dit dia per lo molí del Oli” (Llev1757: 4).
Per la data deu tractar-se del molí de la Vila.
Olivar, (l’)
“Olivá” (LAp1862: 30).
Tros de la partida de la Mirona actualment no localitzable.
Olivé
“María Olivé Saumell” (Padr1910: 115).
Cognom d’escassa presència que només hem localitzat en la persona referenciada i els seus fills.
Oliveres
“Ítem Guillemo Oliveres” (Fog1358); “Ego, Periconus Oliveres, similiter” (Hom1415); “Gabriell Oliveres”
(Fog1553); “Andreu Oliveres” (L7: 214, 1675); “Andreu Oliveres” (Hom1690: 56r); “Oliveres” (Boada: 352).
Cognom documentat almenys a partir de mitjan segle XIV fins a finals del XVII, aproximadament. A
Blancafort (Recasens Llort, 106), el cognom és documentat almenys des del fogatge de 1553 i sembla
que provenia de Fulleda.
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Oliverets, (los)
“Oliverets” (LAp1862: 30).
Nom d’un tros situat a la partida de la Granada que en aquell temps pertanyia a Francesc Prats
Pascual.
Olivers, lo pla dels
“lo pla dels Olivés” (L12a: 1593).
Olivers, los
“un tros als Olivers” (L12d: 1564); “los Olivers” (L12b: 1577); “in parte dicta los Olivés” (L9: 96b, 1644).
Potser es tracta del mateix lloc que l’anterior. Era situat al costat de la Vinya del Castell i a prop
del camí de l’Espluga Calba.
Om, la serra de l’
“la serra del Hom” (L12f: 1584).
A prop de la carretera del Puig Pedrós. Potser es tracta de la serra que separa els fondos de
l’Aubreda i la Matallonga.
Om, lo coll de l’
“Affronta a orient ab lo coll de l’Om” (Cad1716: Jaume Saragossa).
Devia permetre el pas de la zona de les Aubredes a la de la Matallonga.
Omellons, lo camí qui va als
“ab lo camí qui va als Homellons” (L12i: 1608).
Onofre
Renom. Vegeu “Nofre”.
Orient, el carrer [lo ka’re o’Rjen]
“Carrer Orient” (IV).
Via urbana que va de l’encreuament del carrer Major i del carrer de Montblanc fins a l’avinguda
d’Agustina Saragossa Domènech. Es tracta d’una denominació moderna que no deu ser anterior a
finals del XIX o principis del XX.
Orobig [oRo’BitS]
Cognom assentat per matrimoni en el primer terç del segle xx, provinent de Belianes (Urgell), dut
només per dones o en segona posició i usat normalment en la forma Orobitg.
Orue [o’Rue]
“Jesús Orue Pamies” (BOP: núm. 59, 12-05-99).
Cognom d’aparició recent vinculat a cal Margendom.
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Orue [o’Rue]
Renom.
P
Pagès
“Pages” (Idescat: 2000).
Cognom recent i poc estès.
Pagès, el mas d’en [lo ’maz Dem pa’ZEs]
Topònim exterior que serveix de referència per saber l’hora aproximada. Quan el sol és al recte del
mas d’en Pagès és migdia. Diu Josep Arbós Cantó que potser és cap a Prades, o més lluny.
Palau [pa’law]
“Guillelmo Palau” (Est1279); “per un alberch qui affronta ab en Beg. Palau” (InfXIII: Fulleda); “confrontato cum uxore Berengarii Palau” (Fort i Cogul: 332, 1342); “Ítem Berenguer Palau” (Fog1358);
“Bngj. Palau” (AHCM: Balanyà, pergamins, núm. 13, 1365); “PALAU” (Idescat: 2000).
1. Cognom que ja devia haver desaparegut el 1524 perquè ja no consta en l’obra de Josep Boada.
2. Cognom amb presència a la segona meitat del segle XX, relacionat amb Fulleda a través de
l’exercici del magisteri, els llaços familiars i la segona residència.
3. Cognom recent i poc estès.
Palau [pa’law]
“Palau” (LCPal1: 1921); “Jaume Palau” (LCQuer2).
Renom.
Palau, cal [’kal pa’law]
“(á) Palau” (Boada: 208, Gavarró); “Cal Palau” (Llistat2002).
Al carrer del Forn, ha absorbit l’antiga cal Bosch, que té la façana al carrer de la Costa.
Palauet [pala’wEt]
Renom. Diminutiu del renom Palau originat al segle XIX.
Palauet, cal [’kal pala’wEt]
Al carrer del Forn, també anomenada cal Valentí el Palauet.
Palauet, l’era el [’leRal pala’wEt]
A les Sortetes, tocant a l’era el Sivestro.
Palau, l’era el [’leRal pa’law]
A les Costes o la Torre.
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Pallerola [pae’Rla]
“Antonio Pallerola Codines” (Padr1896: 154); “Antonio Pallerola Codina” (Cens1920: 28).
Cognom vinculat amb cal Sevilla, portat originàriament per vidriers provinents de Senan (Conca de
Barberà) i establert a Fulleda a finals del segle xix. D’altra banda, Joan Pallerola era mestre municipal
de Fulleda el 1869.
Pàmies [’pamjes]
“Pamies” (Idescat: 2000).
Cognom procedent de Reus (Baix Camp), amb poca presència, i vinculat amb cal Margendom.
Pare Fàbregues, la plaça del
“PLAZA/ DEL RDO/ PADRE JUAN/ FABREGAS CAMI” (IV); “Plaça P. Fàbregues” (IV).
Coneguda popularment com la Plaça, pren el nom del sacerdot que va realitzar gestions per a la
instal·lació del telèfon a Fulleda durant els anys cinquanta del segle XX.
Parent [pa’Ren]
“Parén” (LCQuer1: 1927).
Renom. Tot i que potser no signifiqui res més que “familiar”, cal recordar l’existència al Camp de
Tarragona de l’expressió fer el parent “fer l’orni, fingir ignorància” (DCVB 8, 248).
Parent, cal [’kal pa’Ren]
“(á) Parent” (Boada: 96, Cantó).
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats.
Parent, l’era el [’leRal pa’Ren]
Darrere de cal Parent, amb entrada per la plaça de Ramon Santamaria i Prats.
Parrig
“Antoni Berart, Pau Saragossa i Pau Parrig, jurats de Fulleda” (Continente-Arbós 1993: 130, 1500).
Cognom que no tornem a documentar i que no sabem si podem relacionar directament amb el
renom homònim.
Parrig [pa’ritS]
“Pau del Parich” (LCPal2).
Renom residual.
Parrig, cal [’kal pa’ritS]
Al carrer de la Bassa, actualment convertida en jardí de cal Xavier el Ferreret.
Parrig, l’era el [’leRal pa’ritS]
Situació desconeguda.
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Pascual
Cognom. Vegeu “Pasqual”.
Pasqual [pas’kwal]
“ANTONI PASQUAL” (Cad1716); “Joseph Pasqual, hijo ... Pastor” (Vez1763: 17); “José Pascual Miraball”
(Padr1896: 169); “Pascual” (Boada: 358, cal Bep del Tripó, cal Masienc, cal Bover, cal Pigat).
Cognom provinent de Castellví (segurament de la Marca, Alt Penedès), establert a Fulleda per
matrimoni el 1705. S’acostuma a usar la forma Pascual.
Pasqual, cal [’kal pas’kwal]
“CA/ PASQUAL” (NC: façana).
Al carrer Orient, abans cal Torretes. El ca del rètol potser una influència de Valls (Alt Camp) on
s’usa aquesta forma, totalment inusual a Fulleda en aquest context, i on ha residit durant molts anys
el propietari de l’habitatge.

Passeig, el [lo pa’sEtS]
Nom popular amb què també es coneguda l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech.
Pastisser [pasti’se]
Renom provinent de l’ofici homònim que a Fulleda, com en bona part de la zona nord-occidental i
d’altres llocs, cal interpretar com la persona que fa pa i no pas pastissos, com semblaria més lògic.
Pastisser, cal [’kal pasti’se]
“CAL PASTISSER” (Llistat2002).
Al carrer Orient, també coneguda en els darrers anys com cal Mauriç. En aquesta casa, en un
edifici que encara es conserva annex a l’habitatge, es trobava el forn del Vidre.
Pastisser, el pi el [lo ’pil pasti’se]
Pi de dimensions considerables situat al costat de la Carretera anant cap a Tarrés, a la partida del
camí de Montblanc.
Pastor [pas’to]
Renom provinent de l’ofici homònim.
Pastor, cal [’kal pas’to]
“CAL PASTOR” (Llistat2002).
Al carrer Orient, havia format part de l’antic forn del Vidre.
Pastor del Margendom, cal
“(á) Pastó del Majordom” (Boada: 482, Romeu).
Situació desconeguda.
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Pastor del Pons, cal
“Pastor de Pons” (Boada: 418, Prats).
Pastor el Toni, cal [’kal pas’tol ’tni]
Al carrer del Forn, ara convertida en solar.
Pau, cal [’kal ’paw]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, actualment cal Francisco el Salat.
Pau de la Torre, cal
“(á) Pau de la Torre” (Boada: 420, Prats).
Al carrer de Montblanc, avui dia cal Gravat.
Pau del Figuereta, cal [’kal ’paw Del fiFe’REta]
Al carrer Orient, actualment cal Pastor. Nom en procés d’oblit.
Pau del Gabriel, cal [’kal ’paw Del Fa’BrjEl]
Al carrer del Forn, antigament cal Campana.
Pau del Sevilla, cal [’kal ’paw Del se’Bia]
A la plaça del Pare Fàbregas, coneguda actualment com cal Sevilla.
Pau Gros
Renom. Vegeu “Menina”.
Paulet, el racó el [lo ra’kol paw’lEt]
“Racó del Paulet” (orto 417-9-3: 1986).
Zona superior del fondo de les Granades per la part de la coma en Rigueró.
Paulet, la font d’en [la ’fn dem paw’lEt]
A la Granada, un petit clot d’on sortia aigua.
Pau Menina
Renom. Vegeu “Menina”.
Pedrera de la Creueta, la
“un troset de terra (...) en lo present terme a la partida de la Pedrera de la Creueta” (L16: 28, 1735).
Es tractava d’un tros que limitava amb la pedrera del Sr. Pere Joan de Josa.
Pedrera, la
“un trosset de terra que per sos justos títols tenen en dit terme plantat de olivers a la partida dita
la Pedrera” (L16: 35, 1738); “Per una pessa de terra de olivers a la Pedrera” (Llev1757: 28, Joan Josa).
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Pedrissa [pe’DRisa]
“José Pedrisa Farré” (Padr1896: 111); “Pedrisa” (Boada: 378, cal Ferreret).
Cognom procedent de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) a principis del segle XIX.
S’acostuma a usar la grafia Pedrisa.
Pedro
“José Pedro Angel” (Cens1920: 16).
Cognom provinent de Tarragona assentat a Fulleda per matrimoni i que només documentem en
la persona ací referenciada i els seus descendents. El lloc d’origen del cognom i també que els dos
cognoms siguin prenoms d’origen castellà sembla indicar una adopció.
Pedrol, lo tros d’en
“lo tros d’en Pedrol aff. e unes parts ab March Berart, e ab lo camj de la rocha Marquesa e ab
Johan Boldú” (Capbr1526: 33r).
A la partida del Prat.
Pedrós, el puig [lo ’putS pe’DRos]
“Puig Pedrós” (Map1919); “Puig Pedrós” (Map1994).
Al damunt del mas del Xacó, elevació de 584 metres que marca la divisòria entre els termes de
Fulleda, Senan i l’Espluga Calba.
Pelegrí
“affronte a sol ixent ab Jaume Pelegrí” (L7: 3, 1654); “Terres de Jaume Pelegrí abitant en Fulleda”
(CadTar1716: 88); “Jaume Pelegrí” (L20: 1735); “Pelegrí” (Boada: 383).
Cognom procedent de Tarrés (Garrigues) a principis del segle XVII. El cadastre de 1716 de Tarrés
consigna encara Jaume Pelegrí com un propietari important de terres en aquell terme.
Pellisó
Cognom. Vegeu “Pellissó”.
Pellissó
“José Pellisó Domingo” (Padr1896: 4); “Pellisó” (Boada: 384).
Cognom procedent de Senan (Conca de Barberà), establert a Fulleda per matrimoni el 1745. S’ha
utilitzat normalment la grafia Pellisó.
Pellissó, cal [’kal pai’so]
Al carrer de Sant Pere, avui derruïda.
Penella [pe’nea]
“Penella Tarragona, J.” (Tel2000: 213).
Cognom assentat darrerament a Fulleda per raó de casament i que prové d’Agramunt (Urgell).
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Penjat, la serra en [la ’sEram pen’dZat]
“parda de la Serra del Penjat” (Cad1763: Josep Gili).
Alineació muntanyosa que separa els termes de Fulleda i Tarrés a la zona de les Argiloses. Degué
donar nom a una partida que inclouria les terres properes.
Pentinat [panti’nat]
“Juan Codines (Pentinat)” (LCP: 1903); “Pantinada” (LCPal1: 1928).
Renom.
Pentinat, cal [’kal panti’nat]
Ha estat absorbida per cal Gabarró.
Pentinat, l’era el [’leRal panti’nat]
Al Maset, tocant a l’era el Ricard.
Pep del Toni, cal [’kal ’pEb del ’tni]
Absorbida per cal Pubill, al carrer de l’Estrella. Una denominació que es va oblidant.
Pepe, cal
“Cal Pepe” (Llistat2002).
Al carrer de la Costa.
Pep sense Aurella, cal [’kal ’pEp sensew’REa]
Al carrer de l’Estrella, actualment forma part de cal Pubill.
Pep sense Orella, cal
Vegeu “Pep sense Aurella, cal”.
Pere, cal [’kal ’peRe]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, també conegut per cal Pere la Juliana.
Pere Joan del Sastret, cal [’kal ’peRe ’dZwan del sas’tREt]
Al carrer Orient, ara cal Juani.
Pere Joan del Torrat, cal [’kal ’peRe ’dZwan del to’rat]
Al carrer Major.
Pere la Juliana, cal [’kal ’peRe la dZu’ljana]
Actualment, pati, amb porta a la plaça de Ramon Santamaria i Prats, d’una casa de la Raval. Havia
estat cafè i durant la II República fou el Centre de l’Esquerra Republicana de Catalunya. També és
coneguda com cal Pere.
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Pere Llor, lo pla d’en
“al pla d’en Pe. Llor” (Capbr1500: 10); “Pº jura e confessa tenir unes tires al pla d’en Pe. Llor”
(Capbr1526: 29r).
Afrontava o era creuat pels camins de la Font de la Marieta i del Clot d’en Carbonell.
Perenàs, cal [’kal peRe’nas]
Al carrer Major.
Peret, l’era el [’leRal pe’REt]
Cap a la font Vella, a la partida del Domenge.

Peti qui Peti [’pEti ki ’pEti]
Revista editada per l’Associació Cultural Recreativa el Forn durant un període dels anys 90 del
segle XX.
Pibernat, el [lo piBar’nat]
“Pibernat” (Map1919).
Puig de la serra de Vinaixa, al límit amb el terme del poble de Vinaixa. Ací, segurament, cal interpretar el “Pi-” inicial del topònim com una reducció de “puig” (DECat: VI, 853).
Pibernat, la roca en [la ’rkam piBar’nat]
Nom donat també al Pibernat, potser més a la part més alta, ja que en realitat el cim és coronat
per una formació rocosa.
Pibessó, el [lo piBa’so]
Puig entre la Granada i la Matallonga que també dóna nom a alguns trossos propers.
El nom sembla una aglutinació de pi i bessó, és a dir, “puig amb dues puntes o elevacions”.
Pigat [pi’Fat]
Renom residual.
Pigat, cal [’kal pi’Fat]
“(á) Pigat” (Boada: 370, Pascual).
Al carrer Orient, ara cal Fuster.
Pigat, l’era el [’leRal pi’Fat]
No localitzable a hores d’ara.
Piles
“Pere Piles” (Capbr1500: 10).
Cognom.
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Pinyong, el [lo pi’oN]
“Priñong” (LApXIX).
Nom d’un tros de la Cavallera, tocant al terme de l’Espluga Calba per la zona de la Roca Tomasa.
Piquer
“Bernardo Piquer” (Est1279); “Ítem Arnau Piquer” (Fog1358);”Ego, Anthonius Piquer, similiter” (Hom1415).
Cognom que no apareix en Boada, però present almenys entre els segles XIII i XV.
Piquer, lo
“un tros de terra campa de tinguda de mitg jornal poch més o menos ab alguns olivers, situada en lo
terme de dit lloch de Fulleda y partida del Piqué” (AHCM, prot. not. 1803-1804, J. Marsal: 321, 1803).
Potser és el mateix lloc que l’entrada anterior.
Piques de la Font d’en Lloret, lo comellar de les
“lo comellar de les Piques de la Font d’en Loret” (L12a: 1569).
Piques, les
“ell matex jura tenir a les Piques un tros, aff. ab lo camj de Montblanch e ab lo terme de Tarrés”
(Capbr1526: 33r).
És el mateix lloc que l’entrada “Piquetes, les”.
Piquetes, les [les pi’kEtes]
“un tros a les Piquetes, afronte ab lo camí de Muntblanch y ab lo terme de Tarrés” (L10: 1652);
“partida de las Piquetas” (Cad1763).
Racó del fondo de les Granades, a la zona de la Coma en Dou que també hem documentat en
forma no diminutiva (les Piques).
Piscines, les [les pi’sines]
De construcció recent a la zona esportiva tocant a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech i
a la sort de ca l’Arbós.
Pista, la [la ’pista]
A la zona esportiva tocant a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech. Lloc destinat principalment a la pràctica del futbol sala.
Pla de les Monges, el [lo ’pla De lez ’mndZes]
Nom amb què es coneixen uns quants trossos de la partida del Comellar en Piquer.
El nom podria recordar el curt període de dominació, al segle xiii, sobre Fulleda del monestir femení
cistercenc de Bonrepòs. També podríem suposar un original lo Pla dels Monges (referit als de Poblet)
que amb el temps hauria donat per un cantó lo Pla dels Monjos (amb actualització, potser culta,
del determinatiu) que tractem en l’entrada “Pla dels Monjos, lo”, i lo Pla de les Monges (amb canvi
popular de l’article en considerar “monges” com a femení), que és el que hauria perdurat.
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Pla dels Monjos, lo
“la una de les quals està en la partida del Pla dels Monjos” (L16: 21b, 1734).
O bé es tracta d’una partida distinta, cosa que no creiem, o bé és el mateix lloc que l’entrada
anterior. Vegeu “Pla de les Monges, el”.
Pla, lo
“lo Pla” (L12b: 1577); “altra pessa de terra cultiua en la partida del Pla” (Cad1716: Ramon Romeu).
Sembla correspondre aproximadament al que avui és el pla el Po, ja que el cadastre de 1716 esmenta diversos propietaris i els límits del camí de Montblanc i el camí de les Argiloses.
Pla, lo cap del
“un tros de terra plantada de viña y alguns olivés que té y posoheix en lo present terme de Fulleda
dita lo cap del Pla” (L16: 33, 1736).
plaça/Plaça/placeta
Vegeu: Fulleda, la plaça de; Nova, la plaça; Pare Fàbregues, la plaça del; Plaça, la; Po, la placeta
el; Ramon Santamaria i Prats, la plaça de; Sant Pere del Coll, la placeta de qui puja a; Sindicat, la
placeta el; Vella, la plaça.
Plaça
“Plasa” (Boada: 386).
Cognom procedent de Bellfort (la Baronia de Rialb, Noguera) documentat al XVIII sota la forma

Plasa.
Plaça, de la
“Ego Joannes Saltó dictus de la Plaça” (L9: 8, 1639); “Juseph Romeu de la Plaça” (L20: 1735); “Casa
de Joseph Prats de la Plaza” (Vez1763: 24); “Joseph Prats de la Plassa” (L12ll: 5r, XVIII); “Joseph
Prast de la Plasa” (FVs: 50, 1800).
Renom derivat del lloc on vivia la persona que el portava. En aquests casos hem d’entendre Plaça
com l’actual plaça Vella o placeta el Po.
Plaça, la [la ’plasa]
“una casa sitj en la Plaça” (Capbr1500: 8); “congregats en la Plaça de dit lloch” (Hom1690: 57).
Nom amb què és coneguda popularment la plaça del Pare Fàbregas. Antigament i fins a finals
del XIX o principis del segle XX, quan es va traslladar el cementiri, però, aquest nom s’aplicava a
l’actual plaça Vella o placeta el Po. El capbreu de 1500 i l’homenatge de 1690, sens dubte es refereix
a aquest darrer lloc.
Plaça, la font de la [la ’fn de la ’plasa]
Situada des dels anys cinquanta d’aquest segle entre la Plaça pròpiament dita i el Jardí, actualment
és adossada a la paret de migdia de l’Església. Al costat hi havia un abeurador que ha desaparegut.
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Plaça, lo cap de la
“affronta a orient al cap de la Plaça” (Cad1716: Comú).
Era una de les afrontacions del Forn situat als baixos de l’actual Ajuntament.
Pla de l’Arboç, el [lo ’pla De lar’Bos]
“un tros al pla d’en Arbós” (L12d: 1564); “lo pla del Arbós” (L12b: 1577); “Un tros al Pla del Arbós”
(L10: 1652); “lo Pla del Arbós” (Cad1716: Jaume Saragossa); “lo Pla d’en Arbós” (Cad1716: Pere
Joan Prats).
Partida situada al sud de la població.
Pla de Llopatera, l’avagant del
“ab lo avagant del Pla de Llopatera” (L7: 230, 1675).
Deu tractar-se del mateix topònim que l’entrada “Llopatera, el pla de la”, amb la informació afegida,
però, que es tracta de terres ermes.
Pla en Gonell, el [lo plaNgo’ne]
“partida del Plangonell” (Cad1763).
Partida situada entre la Cantorella i les Serveres.
Pla en Sala, el [lo ’plan ’sala]
“lo Pla d’en Sala” (L12b: 1577).
Bosc de propietat municipal cap a la zona del principi del camí de la Granada, al costat de la
carretera en direcció a Tarrés.
Plallong, lo
“Partida del Plallonch” (Cad1763: Josep Cantó).
El nom és una aglutinació del pla i llong equivalent a “pla llarg”.
Planes de l’Era, les
“Partida de les Planes de la Era” (Cad1763: Joan Josa).
Estava situada al costat del poble.
Planes, la sort de les
“sort de les Planes” (L7: 84b, 1663).
Planes, les
“ell matex té una sort a les Planes” (Capbr1526: 15); “les Planes” (L12a: 1592); “Per una pessa de
terra a las Planas” (Llev1757: 28, Joan Josa); “Planes” (LApXIX).
La partida era travessada o limitava “cum via qui va als Homels”. Ací, segurament, cal entendre
“Homels” com la població ara coneguda com els Omellons, la qual cosa ens duu a pensar que aquesta partida és l’anomenada avui en dia les Esplanes.
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Planes, lo freginalet de les
“lo freginalet de les Planes” (L12a: 1569).
Planeta, (la)
“Planeta” (LApXIX).
Planeta, lo ferreginal de la
“ell matex té lo ferreginal de la Planeta, aff. ab March Joza, e ab Pau Saragosa e ab lo corral d’ell
matex” (Capbr1526: 10).
Planet de la Pedrera, lo
“Partida del Planet de la Pedrera” (Cad1763: Joan Josa).
Planet, el [lo pla’nEt]
“Parda del Planet” (Cad1763: Josep Gabarró, masover); “Planet ordi, 10 [garbes]” (LCPal1: 1910).
Petita partida de terra entre la partida de la Creu i la Vinya en Castell.
Planota, la [la pla’nta]
“partida de la Planota” (Cad1763: Josep Prats de la Plaça); “la Planota” (Map1994).
Petita partida de terra davall de la Mirona.
Planots, els [los pla’nts]
Un altre nom que rep la Planota.
Plans, els [los ’plans]
És el mateix que els plans de la Vila.
Plasa
Cognom. Vegeu “Plaça”.
Pleta, la
“dita la Pleta” (L7: 248, 1678).
Era un trosset de terra campa situada als voltants del poble, al costat del camí dellà la Muralla.
Po [po]
“Po” (LCQuer2: 1927); “Vermà Po mujeres” (LCPal3).
Renom que és un hipocorístic de Josep, mitjançant un diminutiu Josepó transformat posteriorment
per afèresi en Po.
Po, cal [’kal ’po]
“(á) Po” (Boada: 398, Prats); “Debemos a cal Po” (LCPal3: 1960); “Cal Po” (Llistat2002).
A la plaça Vella o placeta el Po, també anomenada cal Josep del Po. Havia estat botiga.
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Po, el corral del [lo ko’ral del ’po]
Al carrer del Forn. A hores d’ara ha deixat de ser corral i de pertànyer a cal Po.
Po, el pla el [lo ’plal ’po]
A la zona del camí de Montblanc.
Po, els cups del [los ’kubz Del ’po]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, amb porta també al carrer de la Costa. És un dels molins,
construït l’any 1889, que fins fa molts pocs anys es dedicava a la producció de vi aprofitant la collita
familiar principalment.
Po, la fonteta del [la fon’tEta Del ’po]
Clot amb aigua segons les èpoques a la partida de la Font d’en Jover.
Po, la parada el [la pa’RaDal ’po]
Limita amb la plaça de Ramon Santamaria i Prats i l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech.
Po, la placeta el [la pla’sEtal ’po]
Nom amb què és coneguda popularment la plaça Vella.
Poble, el pou del [lo ’pow Del ’pbble]
Als Pous, també anomenat el Pou de la Vila.
Poblet [po’BlEt]
Monestir cistercenc enclavat al terme municipal de Vimbodí (Conca de Barberà) que exercí la jurisdicció senyorial sobre Fulleda des de l’edat mitjana fins a la Desamortització del segle XIX.
Poca, el racó en [lo ra’kom ’pka]
“Racó del Poca” (orto 417-9-2: 1986).
Racó del fondo de les Matallongues a la zona dels Masos.
Pollina
“Teresa Pollina Aran” (Cens1920: 15).
Cognom poc documentat, només en la persona referenciada i els seus fills, assentat a Fulleda per
casament i provinent de Cornudella (Priorat).
Ponç, l’era d’en
“un tros al comellar prop de la hera d’en Pons” (Capbr1526: 34).
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Ponet [po’nEt]
“José Prats Sanahuja (Ponet)” (LCP: 1901).
Renom residual. Diminutiu de Po (Josep > Josepó > Po > Ponet), ja que en compartir el mateix
cognom (Prats) deu tractar-se d’una branca de cal Po.
Ponet, cal [’kal po’nEt]
Incorporada ara a cal Gabarró, a la plaça Vella.
Ponet, l’era el [’leRal po’nEt]
Actualment és l’era l’Assumpta, al Sant Pere.
Pons [’pns]
“Antoni Pons” (Fog1553); “Manuel Pons, hierno” (Vez1763: 31); “Ramon Pons” (L20: 1807); “Pons”
(Boada: 388); “Pons” (Idescat: 2000).
1. Cognom documentat al segle XVI.
2. Cognom procedent de Llorenç (Urgell), establert a Fulleda per raó de matrimoni el 1733 i que
perdurà almenys fins a finals del XIX.
3. Cognom establert a la segona meitat del segle xx procedent de l’Espluga Calba i relacionat amb
cal Salat.
Pons, cal [’kal ’pns]
Al carrer de la Costa, ara cal Carlos.
Pons, lo molí del
“En 1851, lo dia 6 de janer, se comensà una disputa en una junta que tingué lo poble perquè alguns
anàban al molí del Pons” (L21: 1851).
Era al carrer del Fossar, ara de l’Estrella, en un edifici que encara es conserva (actualment propietat
de ca l’Arbós), amb els corresponents cups en desús, davant de cal Carlos, antigament anomenat
cal Pons.
Pont, el [lo ’pn]
Tram cobert entre cal Girona i cal Salat, situat sota una part de cal Salat, del carrer Verger a la
confluència amb el carrer Major.
Porronets, l’obrall dels
“per treballà al obrall dels Porronets y guaña cada mes que treballarà 12 lliures” (FVs: 51r, 1802).
Secció del forn del Vidre.
Porronets, los
“comensa lo Rabadà ha treballar als Porronets a la tanda del matí” (FVs: 59, 1831).
Part del forn del Vidre que deu correspondre al mateix lloc de l’entrada següent.
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Porta
“Casa de Anthoni Porta balle” (Capbr1526: 3r); “Fèlix Porta” (Fog1553); “Pere Porta” (L12a: 1569);
“el año 1854, por cuanto en dicho año aún se celebraron las ocho misas rezadas y cuatro aniversarios
en sufragio del alma del fundador, Rdo. Antonio Porta de Fulleda, fallecido en ésta a 24 de noviembre
de 1561” (L28: paper solt, 1910); “Porta” (Boada: 391).
Cognom que consta documentalment durant el segle xvi per passar després cap a Tarragona, tot i
que tres segles després encara tenia una certa vigència de caire “eclesiàstic”.
portal/Portal/portalet/Portalet
Vegeu: Creu, lo portal de la; Guasch, lo portal d’en; Portalet, lo; Portal, lo; Sant Pere, lo portalet qui va a.
Portal d’en Guasch, del
“ego Gabrielli Berrart lochi de Fulleda àlias del Portal d’en Guasch” (L14: 160).
Renom d’origen geogràfic.
Portal d’en Guasch, lo carrer del
“Ítem, altra casa destruÿda situada en lo carrer del Portal d’en Guasch” (Cad1716: Joan Queralt);
“una casa derruïda sens trevol ni taulada situada al carrer Major prop del del Portal d’en Guasch”
(L16: 26r, 1735); “Pere Joan Prats pagès té una casa sua pròpia en dit clos situada en lo carrer del
Portal d’en Guasch” (Cad1716: Pere Joan Prats).
Sembla tractar-se del carrer del Vent, on encara avui hi ha cal Queralt.
Portalet, del
Renom. Vegeu “Portalet, lo”.
Portalet, lo
“jo, Andreu Tilló del Portalet, pagès del loch de Fulleda del archebisbat de Tarragona” (L14: 1586).
Tot i que aquí es tracta d’un renom, no hi ha cap dubte que deriva d’un topònim. Amb gairebé total
seguretat es deu tractar de lo portalet qui va a Sant Pere, existent en aquesta mateixa època, més si
tenim en compte que cal Tilló encara és, almenys el que en resta, al carrer de Sant Pere.
Portal, lo
“La Vicaria del dit poble (...) terra campa prop lo Portal” (Repart1746: Vicaria).
Ha de tractar-se del portal de la Creu que es trobava situat aproximadament davant de la portalada
actual de l’Església i proper a la creu desapareguda durant la guerra de 1936-39. La peça de terra
propietat de la vicaria de Fulleda a què es refereix el repartiment de 1746 és arran de la carretera, al
costat del poble per sota del carrer de l’Espluga Calba, i és propietat avui dia de cal Po.
El fet d’emprar-se sense determinatiu pot indicar o bé que en aquesta època els altres portals (de
Sant Pere, d’en Guasch) ja havien desaparegut com a tals, o bé que aquest era el més important
sense cap mena de dubte.
Portal, lo farraginal del
“lo farraginal del Portal y lo tros de Cantorella” (L7: 201, 1674).
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Portal qui va a Montblanc, lo carrer del
Vegeu “Montblanc, el carrer de”.
Portes, lo pla dels
“fins al pla dels Portes” (Capbr1526: 3).
Pou de la Vila, la coma del
“un tros de terra dita una parada en la coma del Pou de la Vila” (L12j: 1608).
Deu tractar-se de la zona propera al pou, en desús, de propietat municipal que hi ha a la partida
dels Pous.
Pou de la Vila, lo
“una pessa de terra en lo terme de Fulleda a la partida del Pou de la Vila”.
Deu ser equivalent a la partida del Pou.
Pou de la Vila, lo camí que va al
“ab lo camí que va al Pou de la Vila” (L7: 80, 1662).
Passava per la partida dels Clots, actualment els Esclots, i deu correspondre a la primera part,
sortint del poble, del camí de les Ventoses i la costa els Pous.
Pou de les Ventoses, lo camí del
“paguen dos delmes totes les terres del camj del Pou de les Ventoses” (Capbr1526: 4r).
Deu equivaler al camí de les Ventoses.
Pou del Senyor Martí, el [lo ’pow Del si’o mar’ti]
A la partida de les Argiloses. El topònim, a part del pou pròpiament dit, serveix per designar una
petita zona de bosc adjacent, de propietat privada però accessible a tothom, més o menys habilitada
per a fer-hi àpats.
Pou, el [lo ’pow]
“terra campa a la partida del Pou” (Repart1740: Ramon Saltó).
Partida situada al fondo entre la Cometa i les Ventoses.
Pou, el pla el [lo ’plal ’pow]
“Pla del Pou” (orto 417-9-3: 1986).
Terreny situat pel damunt de la Granada i la Coma en Dou.
Pou, la coma del
“del censal de la coma del Pou” (InfXIII: Fulleda); “té dos parades a la coma del Pou” (Capbr1500:
5); “in parte dicta la coma del Pou” (L12h: 1599).
A la zona del Pou de la Vila.
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Pou, lo pati del
“una parada a la coma del Pou aff. ab lo pati del Pou” (Capbr1500: 4).
Zona més o menys tancada que devia envoltar antigament el pou de la Vila.
Pous, el camí dels [lo ka’mi Dels ’pows]
Del camí de les Ventoses cap als Pous.
Pous, el fondo dels [lo ’fondo Dels ’pows]
Vall entre el Comellar en Piquer i la zona de les Ventoses.
Pous, la costa els [la ’kstals ’pows]
Al camí dels Pous, havia estat empedrada.
Prat, el [lo ’pRat]
“al Prat” (Capbr1500: 8r); “lo Prat” (L12a: 1593); “lo Prat” (L6: 1683); “el Prat” (Map1994).
Partida situada al fondo, entre les partides dels Escortals i la Font de la Marieta, i part formant
raconada que deu ser el que es correspon amb l’entrada següent.
Algunes parades d’aquesta zona estan ‘abullonades’, és a dir, disposen d’una síquia o albelló
(abulló, en la parla local) que facilita el desguàs de les aigües sobrants els anys de grans pluges o
fortes nevades hivernals. No fóra estrany, doncs, que en èpoques més o menys antigues haguessin
existit prats en aquesta zona.
Prat, la coma del
“in parte vocata la Coma del Prat” (L14: 1574).
Prats [pRats]
“Pere Joan Prats” (Cad1716); “Domingo Prats” (L20: 1735); “Casa de Pedro Juan Prats” (Vez1763:
13); “Maria Prats Mateu” (Padr1896: 1); “Prats” (Boada: 396, cal Po, cal Dominguet, cal Pubill del
Ferrer, cal Ramonet, ca l’Estanquer, cal Torretes, cal Pastor del Pons, cal Pau de la Torre).
Cognom procedent de Blancafort (Conca de Barberà) a principis del segle XVII. En aquesta població
se’l localitza com a mínim des del fogatge de 1496 (Recasens Llort, 118).
Prats [pRats]
“Ramón Prats (Prats)” (LCP: 1903).
Renom.
Prats, cal [’kal ’pRats]
A la plaça del Pare Fàbregas.
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Prats, l’era el [’leRal ’pRats]
Al carrer de Montblanc, tocant a ca la Tresina o cal Barba, construïda i jardinada en part
Presó, la [la pRe’zo]
Cel·la que hi havia hagut al costat de l’Abadia, pràcticament oblidada.
Prim [pRim]
Renom.
Prim, cal [’kal ’pRim]
A la plaça del Pare Fàbregas.
Prim, la font del [la ’fn del ’pRim]
A la Granada.
Prim, l’era el [’leRal ’pRim]
A les Argiloses.
Promès, l’hort del
“l’ort del Promès” (L7: 165, 1672).
Pruners, los
“lo tros anomenat los Prunés, lo qual tros affronta (...) a migdia ab lo coll del Hom, a tremuntana
ab lo terme de la Espluga Calba” (L6: 54, 1683).
Al fondo de l’Aubreda, limitant amb la serra que el separa de la Matallonga i el terme veí de
l’Espluga Calba.
Pubill [pu’Bi]
“Jaume Berart dit lo Pobil” (L19bis: 1643).
Renom que al llarg de la història s’ha aplicat, i s’aplica, a més d’una persona sense que hi hagi
necessàriament relació de parentiu entre elles.
Pubill, cal [’kal pu’Bi]
“Cal Pubill” (Llistat2002).
Al carrer de l’Estrella, fou ampliada amb cal Xulip. Segurament havia estat coneguda abans com

cal Pubill del Racó.
Pubill del Ferrer, cal
“Puvill del Farré” (Boada: 404, Prats).
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Pubill del Racó, cal
“(á) Puvill del Racó” (Boada: 498, Romeu).
Segurament, cal Pubill actual, ja que la façana d’aquesta casa estreny el carrer de l’Estrella formant
un petit racó.
Pubill, l’era el [’leRal pu’Bi]
A l’Eral, tocant a l’era el Queralt.
Puig Pedrós, la carretera del
“la carratera del Puig Pedrós” (L12f: 1584).
Puig Pedrós, la serra de
“y a tremuntana ab la serra de Puixpedrós” (L16: 17, 1733).
Serra que separa el terme de Fulleda, per la banda del fondo de la Matallonga, del terme de Senan.
Puig Pedrós, lo camí de
“ab lo camj de Puig Pedrós” (Capbr1526: 10r).
Passava per la partida de la Matallonga.
Pujol [pu’Zl]
Cognom provinent de Tarrés abans de la Guerra Civil.
Pujols
“Josefa Pujols” (Padr1896: 150).
Cognom només documentat un cop.
Pujol(s), lo(s)
“un troç de terra campa sitj al Pugol” (Capbr1500: 9r); “se pugue comissar lo tros tinch als Pujols
lo qual affronte ab en Matheu Martí i ab lo tosal de les Forques” (L14: 1585).
Deu tractar-se de la zona coneguda ara com els Espujols.
Pujols, lo tossalet dels
“in partita vocata la Cantolela, affrontatur ab oriente cum lo tosalet dels Pujols” (L14: 1574).
Devia formar part de la serra dels Pujols.
punta
Vegeu: Argelagar, la punta l’; Argiloses, la punta de les; Domenges, la punta els; Dugo, la punta
el; Espujols, la punta dels; Gassull, la punta el; Roca en Pibernat, la punta la; Sant Joan, la punta de;
Serveres, la punta de les; Vilabertró, la punta del.
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Q
Quadrat
“Dolores Cuadrad Donés” (Padr1910: 79).
Cognom procedent de l’Albagés (Garrigues) i que només apareix en dones o en segona posició.
Relacionat amb cal Palau.
Normalment, utilitzat sempre en la grafia Cuadrat.
Quadró, el [lo kwa’DRo]
“al Quadró” (Repart1740: Josep Gili).
Tros de la partida del Camí de la Font.
Quadronet, lo
“altre tros dit lo Codronet” (L12h: 1600).
Queralt [ke’Ral]
“Ítem altra casa destruÿda situada en lo carrer del Portal d’en Guasch pròpria de Joan Queralt”
(Cad1716); “Casa de Joseph Queralt” (Vez1763: 3); “Joan Queral” (L20: 1807); “Queralt” (Boada: 440).
Cognom procedent de Vinaixa (Garrigues) i establert a Fulleda per raó de matrimoni el 1665.
Queralt [ke’Ral]
Renom.
Queralt, cal [’kal ke’Ral]
Al carrer del Vent.
Queralt, el corral del [lo ko’ral del ke’Ral]
A la Matallonga.
Queralt, l’era el [’leRal ke’Ral]
A l’Eral, tocant a l’era el Pubill.
Queraltó [keRal’to]
“Joseph Queraltó” (Hom1690: 56r); “Casa de Magín Queraltó” (Vez1763); “a la noya gran de Jph.
Queraltó, lo mocadó bo que tinch” (LT: 1855); “Pablo Queraltó” (LCP: 1884); “Teresa Queraltó Bonet”
(Padr1896: 49); “Queraltó” (Boada: 452).
1. Cognom procedent de Montoliu de Cervera (Segarra) i establert a Fulleda per casament el 1754.
Alguns dels descendents actuals que porten aquest cognom viuen a Vinaixa (Garrigues).
2. Cognom que constatem en l’homenatge de 1690.
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Querido
“Franco Prats (a) lo Querido” (L21: 1858); “Querido” (LCMarg: 6, 1874).
Renom desaparegut. Castellanisme que deu correspondre a algun d’aquests significats: “estimat,
amant, amistançat, amic”. Trobem el mateix malnom a Barberà (Conca de Barberà), també motivat
per assumptes amatoris (Plaza, 208).
Quico, el pla el [lo ’plal ’kiko]
Tros de les Serveres.
Quico, el tros del [lo ’trz Del ’kiko]
És el mateix que l’entrada anterior.
Quimet del Prats, cal [’kal ki’mEd del ’pRats]
Al carrer de Montblanc, ara ca la Tresina el Fuster o cal Barba.
R
Rabadà
“comensa lo Rabadà ha treballar als Porronets a la tanda del matí” (FVs: 59, 1831).
Renom.
Racó, del
“Chaterina Cantona donzella filla d’en Cantó del Raquó” (L12a: 1578).
Renom d’origen geogràfic.
Racó, lo
“comensa l’ayn a treballà al Racó Feliu Boyx” (FV4: 22, 1766); “qe treballa al Racó” (FVs: 31, 1802).
Lloc del forn del Vidre.
Raconet, el [lo rako’nEt]
Tros de les Serveres tocant a la partida de la Font de la Marieta.
Raconet, lo
“Raconet” (LAp1862: 136).
Tros de la partida de la Cantorella.
Ràfols [’rafols]
Informació de Josep Arbós Cantó que el situa cap a Tarrés. Caldria confirmar-ne l’exactitud, la
vigència i si és el mateix lloc del terme de Vinaixa.
Rajadell
“de secunda in Rayadello” (Est1279).
Cognom que només hem pogut trobar aquest cop tot i que va deixar alguns rastres en la toponímia
local, actualment també extingits.
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Rajadell, lo pla d’en
“ab lo pla dit d’en Rajadell” (L12c, 1564); “a meridie cum planicie d’en Rajadell” (L12h: 1599).
Situació no gaire precisa; segons diversos documents de compra-venda, limitava amb la partida
dels Escortals i la coma del Pou. Segurament situat on hi ha ara el pla en Cinto i la zona de la Planota.
Rajadell, lo solà d’en
“ab lo solà d’en Rajadel” (L12a: 1569).
Limitava amb els Escortals.
Ramírez
“Ramirez” (Idescat: 2000).
Cognom recent d’escassa presència.
Ramon
“Antoni Ramon” (Fog1553); “Anton Ramon” (L12a: 1569); “Ramon” (Boada: 459, cal Carrera).
Cognom documentat des de principis del XVI fins a mitjan XVII.
Ramon de la Creu, cal
Al carrer de Montblanc. Vegeu “Creu, ca la”.
Ramon de l’Arbós, cal [’kal ra’mon de lar’Bos]
“CAL RAMON DE L’ARBÓS” (Llistat2002).
Al carrer de l’Estrella.
Ramon del Gallart, cal [’kal ra’mon del Fa’art]
A la Raval, també coneguda com cal (Ramon del) Ramonet o cal Gallart i, anteriorment, cal Dominguet.
Ramon del Gassull, cal [’kal ra’mon del Fa’su]
Al carrer de Montblanc, ara ca l’Hermín.
Ramon del Gravat, cal [’kal ra’mon del FRa’Bat]
Al carrer del Vent, actualment ca l’Enric de la Conxa.
Ramon del Miquel, cal [’kal ra’mon del mi’kEl]
“CAL RAMON DEL MIQUEL” (Llistat2002).
Al carrer de l’Estrella, abans era cal Casaca.
Ramon del Palauet, cal [’kal ra’mon del pala’wEt]
A la plaça de Ramon Santamaria i Prats, abans era cal Joanet de la Bassa.
Ramon del Ricard, cal [’kal ra’mon del ri’kar]
Al carrer de la Bassa, també anomenada cal Déu.
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Ramon del Xacó, cal
“(á) Ramón del Chacó” (Boada: 100, Cantó).
Il·localitzable actualment.
Ramonet [ramo’nEt]
“Aceitunas vendidas al Ramon del Ramonet” (LCPal1: 1908); “el Ramonet i sa família” (AHAT:
carta solta, 1926).
Renom.
Ramonet, cal [’kal ramo’nEt]
“(á) Ramonet” (Boada: 410, Prats).
1. Al carrer de Sant Pere, actualment anomenada ca l’Elies o ca la Cèlia.
2. Potser de manera més esporàdica i moderna (i a vegades també amb la forma cal Ramon del
Ramonet), s’ha usat també per designar cal Ramon del Gallart, a la Raval.
Ramonet, la font del [la ’fn del ramo’nEt]
A la Rovina.
Ramonet, l’era el [’leRal ramo’nEt]
A les Eres, ara és l’era l’Elies.
Ramon, la coma d’en
“la Coma d’en Ramon” (L12a: 1569).
Ramon Santamaria i Prats, la plaça de [la ’plasa de ra’mon santama’Riaj ’pRats]
“Plaça/ de/ Ramon Santamaria i Prats/ Batlle (1979-1986)” (IV).
Plaça en honor de Ramon Santamaria, que fou el primer batlle democràtic després de la dictadura
franquista i que va morir durant l’exercici del càrrec. La plaça és coneguda popularment com la
Bassa perquè ocupa els terrenys de l’antiga bassa del poble.
Ratera
“Berengario de Ratera” (Est1279); “Maria de Ratera” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Guillemo Ratera”
(Fog1358); “Ego, Petrus Ratera, baiulus et habitator loci de Ffulleda” (Hom1415); “Joan Ratera” (Capbr1526: 13); “Joan Ratera” (Fog1553).
Cognom que no consta a l’obra de mossèn Boada, però que és present en el nostre poble almenys
entre el segle XIII i el XVI. Encara el 1563 i 1564 consten vendes de terres de Francesc Ratera i de
Joan Ratera (L12d) respectivament. D’aquest darrer es diu que és natural de Fulleda però habitant
a Montblanc.
D’evident origen toponímic; Ratera és una petita població de la Segarra.
Ratera de les Planes, la font d’en
“la font d’en Ratera de les Planes” (L12a: 1569).
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Raval, de la
“Juseph Romeu de la Raval” (L20: 1735); “Lluís Romeu de la Arraval” (L4: 5, 1794).
Renom d’origen geogràfic com a conseqüència del lloc on vivia l’individu en qüestió, i que en
alguns casos servia per distingir-lo d’algun homònim com “Juseph Romeu de la Plaça” (L20: 1735).
Raval, la [la ra’Bal]
“CARRER/ ARREBAL/ Nº 12” (IV: façana de cal Xavalla, indicador privat); “Raval” (IV).
Carrer que va del carrer de la Costa al del Forn. Hem preferit entrar la forma femenina, pròpia de
bona part del català occidental, perquè és la pròpia de Fulleda.
Es tracta, com el seu propi nom indica, d’una zona d’expansió urbanística, empresa sobretot a
partir del segle XVIII, fora de l’antic clos medieval.
Raval, lo pati de la
“a mit dia en lo pati de la Raval” (L16: 22r, 1734).
Rebull [ra’Bu]
“REBULL” (Idescat).
Cognom provinent de Reus (Baix Camp), assentat a Fulleda per matrimoni durant la segona meitat
del segle XX i relacionat amb cal Ferrer.
Rector, l’hort del
“ab l’hort del Rector” (Capbr1500: 4).
Era tocant al camí de la Bassa, segurament l’actual carrer de la Costa, que com ja s’ha dit anteriorment era zona d’horts.
Redona, (la)
“Redona” (LApXIX).
Rentadors, els [lo renta’Dos]
Tocant a la sort de ca l’Arbós i a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech. No s’utilitzen fa
molts anys i es trobaven força degradats fins que el 1998 van ser condicionats per l’Ajuntament.
Antigament havien estat al costat de la font Vella.
Riba [’riBa]
“José Riba Rosich” (Padr1910: 119); “Riba” (Boada: 461).
1. Cognom procedent de Carme (Anoia).
2. Cognom procedent de Montblanc o Prenafeta (Conca de Barberà), assentat a Fulleda als voltants de 1897 i introduït per Miquel Riba Gomà i la seva família, que el 1910 vivien a la Masia.
L’esposa d’aquest era de Prenafeta i també els quatre fills que tenim documentats (Padr1910: 119).
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Riba [’riBa]
Renom.
Riba, cal [’kal ’riBa]
1. Al carrer del Vent, també coneguda com ca l’Elies o cal Rosset de l’Elies.
2. Al carrer Orient també coneguda com cal Masover.
Riba, l’era el [’leRal ’riBa]
On hi ha ara la granja del Ton del Ferrer.
Ribé
“Antonio Bonet Ribé” (Padr1896: 70).
Cognom només documentat en dones o en segona posició.
Ribera
“Thomàs Ribera se’n anà del pnt. lloch en lo mes de agost del any 1721, habita en lo Vendrell del
Cam de Tarragona” (Rel1722: absents); “Ribera” (Boada: 464).
Cognom procedent de l’Espluga Calba (Garrigues), establert a Fulleda per matrimoni el 1673 i que
es documenta fins a principis del xviii.
Ribera, cal [’kal ri’Bera]
“(á) Ribera” (Boada: 306, Masgoret).
Al carrer del Forn, convertida en solar.
Ricard [ri’kar]
“Juan Gili (Ricart)” (LCP: 1903).
Renom.
Ricard, cal [’kal ri’kar]
1. Al carrer del Forn, inclou l’antiga cal Clasques.
2. Una de les cases absorbides per cal Gabarró. També se l’havia anomenat ca la Rita.
Ricard, l’era el [’leRal ri’kar]
Al Maset, al costat de l’era el Pentinat.
Riquer
“e ab en Pere Riquer” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Bernat Riquer” (Fog1358); “Anthoni Pons Riquer”
(Capbr1526: 28).
Cognom antic, present almenys entre el segle XIII i XV.
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Rita, ca la [’ka la ’rita]
1. A la Raval, anomenada també cal Julià.
2. Casa absorbida per cal Gabarró, anomenada també cal Ricard.
roca/Roca/roques/Roques
Vegeu: Nina, les roques de na; Pibernat, la roca en; Roca Bisbal, la; Roca el Vall, la; Roca Marquesa, la; Roca Tomasa, la; Rodona, la roca; Roques Grosses, les; Roques, les; Roques Planes, les.
Roca [’rka]
“José Roca Queraltó” (Padr1896: 102); “Lluís Roca” (L20: 1911); “Roca” (Boada: 466).
Cognom procedent de Castelldans (Garrigues) i establert a Fulleda per raó de matrimoni el 1842.
Roca Bisbal, la [la ’rka Biz’Bal]
“la Roqua Bisbal” (L12a: 1569); “Roca Bisbal” (Map1919).
Partida que constitueix un petit fondo que conflueix amb el de les Matallongues i que rep el nom
d’una gran roca (la roca Bisbal) on és possible aixoplugar-se.
Sembla indicar que eren terrenys originalment pertanyents al bisbe, probablement, doncs, a
l’arquebisbat de Tarragona.
Roca el Vall, la [la ’rkal ’Ba]
Formació rocosa no gaire lluny del poble, a la zona de la Torre. Hi ha restes de la construcció d’un
principi de refugis antiaeris durant la Guerra Civil que no van arribar a ser utilitzats.
Hem d’entendre Vall en el sentit de “fossat, excavació al voltant d’una fortificació per a dificultar
el pas de l’enemic”, ja que es troba en les immediacions de l’antic Castell.
Roca en Pibernat, la punta la [la ’punta la ’rkam piBar’nat]
Es tracta del mateix puig de les entrades “Pibernat, el” i “Pibernat, la roca en”. L’informant (Josep
Arbós, Coixet) va donar el topònim incloent l’article personal en, però potser només es tracta d’una
pronúncia personal o momentània. Tanmateix, el pas de el a en ha estat freqüent històricament a la
toponímia fulledenca i d’altres llocs.
Roca Marquesa, la
“una parada a Rocha Marquesa” (Capbr1526: 16r).
Segurament a partir d’una forma més antiga la Roca de na Marquesa, tot i que no l’hem poguda
documentar, amb caiguda de la preposició de després de vocal i haplologia na-Ma> Ma.
Roca Marquesa, lo camí de la
“ab lo camj de la Roqua Marquesa” (Capbr1526: 34).
Passava o limitava amb la partida del Prat.
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Roca Tomasa, la [la ’rka to’maza]
“la roqa na Tomasa” (L12a: 1569); “Roca Tomasa (3er ord.)” (Map1919).
Elevació entre els termes de Fulleda i l’Espluga Calba que rep el nom del d’una roca (la roca Tomasa) ja en la zona espluguenca. També s’aplica aquest nom a algun tros proper, un dels quals tot
i tenir propietari fulledenc ja es troba al terme de l’Espluga Calba.
Rodona, la roca
“a mitg dia ab la Roca Rodona” (Cad1716: Pere Joan Prats).
Segurament es tracta de la roca, encara que darrerament ja no fos rodona, que hi havia entre cal
Gravat i ca l’Hermín al peu de la Carretera i que es va treure l’any 1998 per tal d’edificar-hi.
Rodríguez [ro’DRiFes]
“Rodríguez Martínez, J.” (Tel2000: 213).
Cognom d’origen castellà assentat a Fulleda per casament a la dècada dels 80 del segle xx provinent de les Borges Blanques (Garrigues) i relacionat amb cal Josep del Sico.
Roig
“Ítem Bernat Royg” (Fog1358); “Bernardo Roig filio Bernardj de Fulleda” (AHCM: Balanyà, pergamins,
núm. 13, 1365); “Ego, Anthonius Roig, similiter” (Hom1415); “La muller de Johan Roig” (Capbr1526:
39); “Pere Joan Roig” (Cad1716); “Casa de Raimundo Roig” (Vez1763: 9); “Roig” (Boada: 470).
1. Cognom procedent de l’Ametlla, bisbat de Vic, establert a Fulleda per raó de matrimoni el 1672
i que perdurà fins al segle XIX.
2. Cognom provinent de l’Espluga Calba (Garrigues), assentat a Fulleda per matrimoni el 1703 i que
desapareixeria durant aquell segle.
3. Cognom procedent de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà), establert a Fulleda per raó de
matrimoni el 1819 i que desapareix poc després.
4. Cognom establert a Fulleda almenys des de 1365 i que no és esmentat per Boada. El capbreu de
1526 només esmenta “la viuda de Joan Roig” i el seu gendre; segurament ja no hi devia haver
hereus masculins vius amb aquest cognom.
Roig
“Juan Saltó dit del Rog” (L9: 18, 1639); “Saltó dit lo Roig” (L19bis: 1645).
Renom.
Roig, cal [’kal ’rtS]
“(á) Roig” (Boada: 539, Saltó).
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Roig, el mas [lo ma’rtS]
“Més ella matexa (“la viuda de Johan Roig”) té un mas al camj de Vinaxa” (Capbr1526: 40); “al
mas de Roig” (L12a: 1569); “Masroig” (LApXIX: 71).
Restes d’un edifici que es diu que va ser hostal a la partida de la Carretera. Dóna nom a algun
tros que li és proper.
Tot i que a primera vista sembla que el determinatiu Roig hagi estat originalment el nom d’un color,
la documentació ens indica clarament que es tracta d’un cognom. L’evolució possible hauria estat *lo
mas d’en Roig> lo mas de Roig> lo mas Roig. Una evolució totalment irregular en la toponímia de
Fulleda, on no trobem cap altre cas d’elisió de la preposició de després de so consonàntic. Sens dubte, l’eliminació de la preposició ha de tenir a veure amb la caiguda de l’article personal en, motivada
pel context fonètic, i la posterior assimilació de Roig a un nom de color. Així, s’hauria passat de lo
mas de Roig, que no té un sentit nítid en el català de Fulleda, a lo mas Roig, amb un significat molt
més clar o, com a mínim, amb una estructura sintàctica més d’acord amb el parlar local.
Roja
“Testament de Chaterina Saltó dita la Roja” (L7: 1667).
Renom.
Roja, la font de na
“la font de na·Rroja” (L12a: 1569).
Roja, la sort de na
“troseum cultum vulgo dictum la sort de na Royja in parte dicta les Planes” (L12j: 1608).
A la partida actual de les Esplanes.
Roja, l’era de na
“la era de na Roja” (L12a: 1569).
Roja, lo tros de na
“lo tros de na Roija” (L7: 84r, 1663).
Rojo [’roxo]
Cognom, vinculat amb cal Xavalla o Senyor Martí, d’origen castellà posterior a l’època estudiada
per Boada però ja relativament bastant antic.
Roma, cal [’kal ’roma]
Al carrer del Forn, avui convertida en solar.
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Romeu [ro’mew]
“Lluys Romeu” (Cad1716); “Casa mesón de Franco Romeu” (Vez1763: 19); “Ramón Romeu Vallverdú” (Padr1896: 81); “Romeu” (Boada: 476, cal Sastre, ca la Manuela, cal Pastor del Majordom, cal
Janot, cal Ton del Janot, cal Pubill del Racó).
Cognom procedent de Torrelles de Foix (Alt Penedès) i assentat a Fulleda per casament el 1670.
Roques Grosses, les
“les Roques Groses” (L12a: 1593); “Una hera a les Roques Groses, tinguda una pórca de terra poc
més o menos, afronte ab Juan Josa y lo camí de Muntblanch” (L10: 43, 1648).
Per les afrontacions recollides i la forma del topònim, sembla ser el lloc que ara es coneix com les Roques.
Roques, les [le ’rkes]
Zona elevada amb una gran roca, d’on es veu que s’ha extret pedra per a la construcció, situada
al costat del poble entre el xalet Blau i la Cisterna, a la zona del Calvari.
Roques Planes, les
“pda. de las Rocas Planas” (Cad1763).
Rosell
Cognom. Vegeu “Rossell”.
Roser, la confraria del
Confraria. Vegeu “Sant Rosari, la confraria del”.
Roser, l’altar del
“en lo altar del Roser” (L4: 11, 1794).
A l’Església.
Roser el Sico, ca la [’ka la ro’zel ’siko]
Xalet que ocupa una part de l’antiga era el Prats, al costat del Monument a Agustina d’Aragó.
Rosich
Cognom. Vegeu “Rossich”.
Rossell
“Casa de Joseph Rosell” (Vez1763: 29); “Rosell” (Boada: 514).
Cognom procedent de Llorac (Conca de Barberà), bisbat de Vic, assentat a Fulleda per matrimoni
el 1742 i que no s’extingí almenys fins a finals del XIX. La grafia més utilitzada va ser Rosell.
Rosselló
“comenso yo Joseph Roselló a donà palla pels machos del forn” (FV4: 20, 1765).
Cognom no esmentat per Boada i relacionat amb el forn del Vidre.
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Rosset [ro’sEt]
Renom.
Rosset, cal [’kal ro’sEt]
Al carrer del Vent, també coneguda com cal Rosset de l’Elies o ca l’Elies.
Rosset de l’Elies, cal [’kal ro’sEd de la’lies]
Al carrer del Vent, és coneguda també amb el nom de ca l’Elies.
Rosset, l’era el [’leRal ro’sEt]
A l’Eral, al costat de l’era el Margendom.
Rossich [ru’zik]
“Pablo Rosich Prats” (Padr1896: 308); “Rosich” (Boada: 518).
Cognom procedent de Vinaixa (Garrigues), establert a Fulleda per casament el 1842. Usat normalment en la grafia Rosich.
Rossich [ru’zik]
“Per lo Rosich jove” (FVs: 60, 1832); “Malena del Rosich” (LCMarg: 6, 1874); “Rosich” (AHAT:
carta solta, 1926).
Renom.
Rossich, cal [’kal ru’zik]
“(á) Dominguet ahora Rosich” (Boada: 400, Prats).
A la Raval, ara ca la Berta.
Rossich, l’era el [’leRal ru’zik]
A la partida del Pou, al davant de l’era el Salat i a l’altre costat de camí.
Rovina, la [la ru’Bina]
“troç a la Rouira” (Capbr1500: 7); “en la partida dita la Rovira” (L7: 230, 1675); “2 pórcas de terra
campa a la Rovira” (Repart1740: Ramon Saltó); “partida la Rubina” (AHCM: prot. not., 1801-1802,
l’Espluga de Francolí, Joan Marsal).
Partida que constitueix una raconada del fondo de les Aubredes a prop de la costa la Cirera.
El topònim és clar: partint de la Rovira, nom antic i regional, “roureda, lloc poblat per roures”, o
fins i tot del cognom Rovira, s’arriba a la forma actual la Rovina mitjançant un procés dissimilatori
entre vibrants (r-ɾ > r-n).
Rovira
“Item na Ruvira” (Fog1358: vídues).
Cognom que no hem aconseguit tornar a documentar.
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Rovira, la
Forma antiga de la Rovina. Vegeu “Rovina, la”.
Rovira, la coma de la
“la coma de la Rovira” (L12b: 1577).
Afrontava amb el pla de la Llopatera i el pla d’en Timonal, topònims avui desapareguts. És amb tota
seguretat l’actual partida de la Rovina que, al cap i a la fi, és una coma “raconada, vall secundària”.
Rovira, lo camí de la
“afronte ab lo camí de la Rovira y ab la pobilla Oliveres” (L10: 1652).
Rovira, lo comellar de la
“en lo comellar de la Rouira” (Capbr1500: 3).
Equivalent a la coma de la Rovira i, en definitiva, a la Rovira/Rovina.
Rubió [ruBi’o]
“Emilio Rubió Gili (...) barbero” (Padr1896: 332); “Rubió Prats, E.” (Tel2000: 213); “Rubió” (Boada: 524).
1. Cognom procedent de Puiggròs (Garrigues), establert a Fulleda per casament el 1686 i que
desaparegué al segle següent.
2. Cognom provinent del Vilosell (Garrigues) i assentat a Fulleda per matrimoni el 1842. La vinculació actual amb el poble s’estableix a través de les segones residències.
Rucs, la paradeta dels [la paRa’DEta Del ’ruks]
A la zona de la Vinya en Castell. S’hi enterraven els animals morts (rucs, mules, matxos...). També se
li havia dit el fossaret dels Ases, tot i que per motius obvis tots dos noms estan en franca decadència.
Rué
“Miguel Rué Gallart” (Padr1896: 325).
Cognom poc documentat.
Ruellet
“Jo Joana Ruelleta viuda [de] Joseph Ruellet, difunt, tots del present lloch de Fulleda” (L6: 74, 1685).
Cognom poc documentat que no apareix en el repertori genealògic de mossèn Josep Boada.
S
Sabater
“Simoni Zabater” (Est1279); “Ítem Thomeu Çabater, V sol.” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Jacme Çabater”
(Fog1358); “Ego, Andreas Çabater, similiter” (Hom1415).
Cognom que no apareix en l’obra de Boada ja que devia desaparèixer abans del segle XVI.
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Sabater, la font d’en [la ’fn den saBa’te]
A les Piquetes, un clot on neix aigua al límit amb el terme de Tarrés.
Sadaó d’Agramuntell, de
“Et dono vobis unum homine in Folgeda nomine Bernardum de Sadaon d’Agremontel” (Pons i
MarquÈs, Joan, Cartulari de Poblet, doc. Núm. 143, pàg. 83. Reproduït a Continente-Arbós 1993:
170, 1182).
Cognom, o potser més aviat (doble?) denominació toponímica en funció de cognom, que no tornem
a documentar. Gramuntell és un poble de la Segarra (municipi de la Ribera d’Ondara) i Sedó també
és una població d’aquesta mateixa comarca.
Sagrat Cor, l’altar del [lal’ta Del sa’FRat ’krt]
A l’Església.
Sagristia, la [la saFRis’tia]
Adossada, almenys des del segle XIX, a la cara sud de l’Església. Sembla que també n’hi havia
hagut una altra a la paret nord, tocant a l’Abadia.
Sala [’sala]
“Ítem Bn. Sala e sa germana” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Guillem Sala” (Fog1358); “Sebastián Sala”
(LCP: 1883); “José Sala Domenech” (Padr1896: 177); “Sala” (Boada: 530); Sala (Idescat: 2000).
1. Cognom que documentem als segles XIII i XIV i que degué donar origen a topònims com el Pla
en Sala o lo carrer d’en Sala.
2. Cognom procedent de Vinaixa i assentat a Fulleda per raó de casament el 1841.
Sala, la [la ’sala]
“Lloc: La Sala. Organitza l’Associació de Dones Marinada de Fulleda” (Programa d’Escala en hi-fi:
26-08-2002).
Edifici de propietat municipal situat a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech, en el lloc on
hi havia ubicades les Escoles, que va ser inaugurat durant la festa major de l’agost de l’any 2001.
Consisteix, bàsicament, en un gran espai rectangular on es desenvolupen els balls i altres esdeveniment comunitaris.
Sala, lo carrer d’en
“al carrer d’en Sala” (Capbr1500: 6r); “Per un corral al carré dit d’en Sala” (Llev1757: 13, Josep
Ferrer).
Situació desconeguda.
Salat [sa’lat]
“Salat Xifré, J.” (Tel2000: 213).
Cognom provinent de Tarrés (Garrigues) abans de la guerra de 1936-39.
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Salat [sa’lat]
Renom.
Salat, cal [’kal sa’lat]
“CAL SALAT” (NC: façana); “Cal Salat” (Llistat2002).
Al carrer Major, abans ca l’Inglès.
Salat, la font d’en [la ’fn den sa’lat]
Font al límit amb el terme de Tarrés. Alguns mapes equivocadament ja la situen en el terme veí,
però els fulledencs sempre l’han considerat com una cosa pròpia i a través de particulars o institucions diverses sempre n’han efectuat reparacions i remodelacions.
Al voltant hi ha una petita zona d’esbarjo amb taules, llocs per a fer foc, etc., darrerament molt
deteriorada.
Salat, l’era el [’leRal sa’lat]
Tocant al camí de les Ventoses i a poca distància del poble. Alguns anys s’hi tancava el ramat
que pasturava pel terme.
Salla
“Magín Salla Targa” (Cens1920: 81).
Cognom, típic dels Omells de na Gaia (Urgell), poc documentat.
Saltó
“Thoni Saltó” (Capbr1526: 26); “Jaume Saltó” (Fog1553); “la honesta Susagna Saltona” (L7: 12,
1655); “Juan Saltó” (L7: 78r, 1662); “Jacinto Saltó” (Cad1716); “Casa de Raimundo Saltó” (Vez1763:
7); “Saltó” (Boada: 536, cal Ciutadill, cal Roig, cal Guargues).
Cognom que ja apareix al segle XVI, però encara no a l’homenatge de 1415, i que actualment ha
desaparegut. A la llinda de l’altar del Confessionari de l’església de Fulleda hi ha la inscripció “pe
re salto” acompanyada d’un cor.
Salvadó
“Cecilia Salvadó Gonell” (Cens1920: 87).
Cognom poc documentat. Cecília Salvadó Gonell de 36 anys el 1920 consta ja com a nascuda a
Fulleda.
Salvadora, ca la [’ka la salBa’DoRa]
Al carrer del Forn, també anomenada cal Cucut, convertida en un solar.
Salze
“La viuda de Johan Roig, per ella e per Gaspar Salze, gendre seu” (Capbr1526: 39r).
Cognom que no tornem a documentar.
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Sánchez [’santSes]
“Sánchez Burgos, A.” (Tel2000: 213).
Cognom castellà, vinculat a cals Castellans, procedent d’Andalusia i establert a Fulleda als anys
60 del segle XX.
Sans
“Josefa Sans Miret” (Padr1896: 8).
Cognom de presència moderna i escassa provinent dels Omellons (Garrigues).
Santa Creu [’santa ’kREw]
Possible nom de l’actual campana petita del campanar de l’església, tot i que alguns informants
l’anomenen Dolores i d’altres asseguren que conté la inscripció “Santa Cruz”.
La Santa Creu és la patrona de Fulleda i en honor seu se celebrava abans la festa major el 14 de
setembre.
Santa Creu, Associació de Gent Gran
“Associació de Gent Gran Santa Creu” (arxiu de l’autor: factura, 2002).
Entitat privada creada a finals de l’any 2002, amb seu social a l’antic Cafè o Bar de la Cooperativa,
al carrer Orient.
Santa Creu, la confraria de la
“Llibre de comptes de la Confraria de la Santa Creu” (Arbós 2003: 36).
Confraria que documentem entre 1796 i 1924 (L21), tot i que hi hagué un intent de reconstrucció
l’any 1947 que no reeixí.
Santamaria [santama’Ria]
“Francisco Santamaria” (Padr1896: 115); “Santamaria” (Boada: 549).
Cognom procedent de Solsona (Solsonès), establert a Fulleda per raó de casament el 1818.
Santa Maria (de Fulleda)
“Llibre de baptismes. Parròquia de Santa Maria de Fulleda” (Arbós 2003, 33).
Nom de la parròquia.
Sant Antoni, l’altar de [lal’ta De santan’tni]
A l’Església.
Sant Bonifaci [’sam boni’fasi]
“té rebut per anà a St. Bonifasi” (FV4: 22, 1766).
Ermita del terme de Vinaixa on se celebra un aplec, actualment el primer diumenge de maig, amb
presència de gent dels pobles de la rodalia, entre els quals també hi ha Fulleda.
Pel fet d’haver-se celebrat aquesta trobada durant molts anys el dia de Sant Jordi, alguns fulledencs
impròpiament anomenen a vegades Sant Jordi a l’ermita, i a l’aplec, de Sant Bonifaci.
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Sant Crist, l’altar del [lal’ta Del ’saN ’kRist]
A l’Església.
Santes Ànimes, la confraria de les
Es conserva documentació entre 1880-84 (Comptes) a l’AHAT (http://www.cultura.mecd.es).
Sant Esteve, la confraria de
“Llibre de la confraria del Prothomàrtir St. Esteve fundada en la parròchia y Iglésia de Fulleda
sufragànea de la Paral. de la Espluga Calba” (L20).
Confraria existent amb més o menys vitalitat entre 1735 i 1924 i que s’intentà reorganitzar, sense
gaire èxit, el 1947. Acollia els joves fadrins de sexe masculí a partir de l’edat de 14 anys.
Sant Esteve, l’altar de [lal’ta De ’san as’teBe]
A l’Església.
Sant Isidre, la confraria de
Amb documentació comptable entre 1880 i 1884 a l’AHAT: (http://www.cultura.mecd.es).
Santíssim, l’altar del [lal’ta Del san’tisim]
A l’Església.
Sant Joan, la punta de [la ’punta De ’san ’dZwan]
“Punta de Sant Joan” (Map1994).
Entre la Coma en Castelló i les Granades, tocant a la Masia.
Sant Joan, lo tossal de
“ab lo tosal de Sant Juan” (L9: 51r, 1640-42).
Mateix lloc que l’entrada anterior.
Sant Jordi [’san ’dZrDi]
Vegeu “Sant Bonifaci”.
Sant Josep, l’altar de [lal’ta De ’san dZu’zEp]
A l’Església.
Sant Martí, de
“Quod nos Berengarius de Sancto Martino” (Fort i Cogul, Eufemià, El monestir de Bonrepòs i la
Conca de Barberà, pàg. 131. Reproduït a Continente-Arbós 1993: 175, 1238).
Cognom. Els Sant Martí eren posseïdors de diverses propietats a Fulleda al segle XIII.
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Sant Nom de Jesús, la confraria del
“el 22 i 27 de maig de 1605 foren fundades les confraries del Sant Rosari i del Sant Nom de Jesús”
(Continente-Arbós: 132).
Confraria que documentem entre el segle XVII i el XIX, especialment entre 1769 i 1884 (L21).
Sant Pere, del carrer de
“Lo honorable Pere Boldú dit del carré de St Pere, pagès de Fulleda” (L10: 1653).
Renom d’origen geogràfic.
Sant Pere del Coll
Vegeu “Sant Pere de Coll, la capella de”.
Sant Pere (del Coll), la capella de
“in capella vocata Sancti Petri dez Coll extra muros” (AHN: clero, còdex 13648, 1449); “ab la capella
de Sant Pere” (L12i: 1608).
A ponent de la partida de les Costes, és a dir, en les proximitats del nou dipòsit municipal d’aigua.
Tanmateix, a hores d’ara, no s’ha aconseguit localitzar cap tipus de restes d’aquesta edificació.
Sant Pere del Coll, la placeta de qui puja a
“a migdia en lo pati de Lluís Romeu y placeta de qui puige a Sant Pere del Coll” (L16: 5b, 1730).
Tot fa pensar que és un espai molt reduït del carrer de Sant Pere, potser en aquell temps ho era
menys, que hi ha entre cal Margendom, cal Tilló, ca la Cèlia i cal Josepet del Sivestró.
Sant Pere del Coll, lo camí de
“ab lo dit camí de Sant Pere del Coll” (L12b: 1577).
Es tracta d’una de les afrontacions d’una casa, per tant, tot i el genèric “camí”, hem de pensar en
una via urbana o gairebé, segurament ara compresa al carrer de Sant Pere.
Sant Pere, el [lo ’sam ’peRe]
“en la partida de St. Pere” (L7: 232, 1675); “a la partida de St Pere” (Cad1716: Lluís Romeu); “la
parada petita del Sant Pere sia per fer sufragis” (LT: 1854).
Partida tocant als Torrents i a la Cavallera.
Sant Pere, el carrer de [lo ka’re ’sam ’peRe]
“una casa situada en lo lloch de Fulleda en lo carrer dit de St Pere” (L10: 1652); “Per un corral al
carré de St Pere” (Llev1757: 14, Felip Cantó); “Carrer de Sant Pere” (IV).
Va de la plaça Vella cap als afores del poble, a la zona de l’antiga torre.
Rep el nom de la capella, avui desapareguda, de Sant Pere del Coll.
Sant Pere, la coma de
“la Coma de Sant Pere” (L12c: 1563).
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Sant Pere, l’altar de
“y al altar de Sant Pere” (L12a: 1592).
A l’Església.
Sant Pere, la serra de
“la serra de Sant Pere sie y la posoesca dit Josa” (L12i: 1606).
Sant Pere, la sort de
“un tros de terra anomenada la sort de Sant Pere” (L12i: 1608).
Limitava amb el camí dels Omellons.
Sant Pere, lo camí de
“ab lo camj que va a Sent Pe.” (Capbr1526: 25r).
Passava a prop de la muralla del Castell.
Sant Pere, lo carreró que puja a
“lo carreró que puje a Sant Pere” (L7: 100, 1664).
Passava per la partida de la Torre.
Sant Pere, lo portalet qui va a
“in parte vocata lo portalet qui va a Sant Pere” (L12a: 1569).
Aquest portal potser es trobava al final, cap als afores, del carrer de Sant Pere.
Sant Ramon, la confraria de
Amb alguna documentació comptable a l’AHAT entre 1880 i 1884: (http://www.cultura.mecd.es).
Sant Rosari, la confraria del
“el 22 i 27 de maig de 1605 foren fundades les confraries del Sant Rosari i del Sant Nom de Jesús”
(Continente-Arbós: 132).
Confraria existent entre els segles xvii i xix. La documentació més explícita és del període 17691884 (L21). Amb el nom de Confraria del Roser, i adreçada exclusivament a les dones, hi hagué un
intent de reorganització el 1947 que durà almenys fins al 1952.
Saragossa [saRa’Fosa]
“Pau Saragosa” (Capbr1500: 2); “Jaume Saragosa” (Fog1553); “Jaume Saragosa” (Cad1716); “Casa
de Silvestre Zaragoza” (Vez1763: 21); “Silvestre Zaragoza” (FVs: 34, 1805); “Isidro Zaragoza Queraltó” (Padr1896: 12); “Ramón Saragosa Ventosa” (Cens1920: 83); “Zaragoza” (Boada: 646, del carrer
del Forn, cal Carlos, de la Costa, cal Sivestró).
Cognom d’origen desconegut, potser d’algú provinent de la capital de l’Aragó, que ja apareix en
la documentació fulledenca a partir del segle XV. Actualment, és utilitzada la grafia castellana i
aberrant Zaragoza tot i que algunes persones en diversos àmbits han recuperat la forma ortogràfica
correcta en llengua catalana.
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Sardà
“Sarda” (Idescat: 2000).
Cognom amb escassa presència.
Sàrria [’sarja]
“Mateo Catalá (Sàrria)” (LCP: 1903).
Renom.
Sàrria, cal
“(á) Sarria” (Boada: 136, Català).
Sastre, cal
“(á) Sastre” (Boada: 476, Romeu).
És probable que el nom de la casa provingui de l’ofici homònim, ja que “Lluís Romeu, sastre, morí
dia 15 mes de jener del any 1720 de edad de 70 anys” (Rel1721: morts).
Sastre, l’era el [’leRal ’sastRe]
Situació desconeguda actualment.
Sastret [sas’tREt]
“Sastret” (LCQuer2: 1927).
Renom residual.
Sastret, cal [’kal sas’tREt]
1. Absorbida per cal Gabarró.
2. Al carrer de la Bassa, absorbida per una casa propietat de cal Ramon del Gallart.
Saumell
“Domingo Saumell Espasa” (Padr1910: 42).
Cognom desaparegut, establert a Fulleda segurament per raó de matrimoni.
Savella
“Petro Zaveyla” (Est1279).
Cognom, format per l’aglutinació de l’article arcaic sa i el substantiu vella, que per la toponímia
generada, de la qual encara resta algun indici, degué derivar o ser més usat en la forma Vella.
Sec, el racó del
“Racó del Sec” (orto 417-9-2: 1986).
A la zona de les Matallongues.
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Secretari
“Ángel Perales (Secretari)” (LCP: 1903).
Renom que coincidia amb l’ofici de qui el duia.
Segal [se’Fal]
“Salvador Gili (Sagal)” (LCP: 1901).
Renom residual.
Segal, cal [’kal se’Fal]
“(á) Sagal” (Boada: 240, Gili).
Al carrer Major. N’hi ha que també anomenen així el que ara és cal Girona i havia estat cal Segalet.
Segalet, cal [’kal seFa’lEt]
Al carrer Major, ara cal Girona.
Segarra [se’Fara]
“Petro de Segarra” (Est1279); “Ítem A. de Segarra” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Guillem Sagarra”
(Fog1358); “Segarra Puig, M.” (Tel2000: 213).
1. Cognom medieval documentat entre el segle XIII i el segle XIV.
2. Cognom actual procedent de Barcelona i dut per la primera dona que ha estat regidora de
l’Ajuntament de Fulleda.
Segarra [se’Fara]
Comarca a la qual s’ha adscrit tradicionalment el territori fulledenc, tot i que la incorporació administrativa a les Garrigues fa trontollar, sobretot entre les noves generacions, aquest sentiment.
Segarra, la plana de
“de quarta in Berengario Basiol et in plana de Segarra” (Font i Rius: 493, 1279).
Seguí
“A. Segui” (Est1279).
Cognom que només hem documentat aquesta vegada.
Senan [sa’nan]
Població limítrofa de la comarca administrativa de la Conca de Barberà.
Senan, el camí de [lo ka’mi De sa’nan]
“e ab lo camj de Senant” (Capbr1526: 7r); “Seguim per aquest -en direcció a Senan- uns 700 m fins
que trobarem un camí secundari a la part esquerra del camí de Senan” (Calç2002: 124).
Senan, lo camí que va
“lo camí que va a Cenant” (L7: 83r, 1662).
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Sendra
“Úrsula Sendra” (Padr1896: 357).
Cognom només documentat aquest cop.
Senyora Antònia, ca la [’ka la se’oRa an’tnja]
A la Raval, abans anomenada cal Xafarot.
Senyora Antònia, el xalet de la [lo tSa’lEd de la se’ora an’tnja]
Senzilla edificació d’esbarjo de construcció recent situada a la partida del Colomer i al costat del
xalet Rosa.
Senyor, l’hort del
“aff. ab Pasqual Arboç e ab l’hort del Senyor” (Capbr1500: 7); “un hort a sobre el corral aff. ab
Pasqual Arbós e ab l’hort del Sor. quj ara lo té Biscarri” (Capbr1526: 24r).
Senyor, lo domenge
“del censal del domenge del Senyor” (InfXIII: Fulleda).
Senyor Martí, cal [’kal si’o mar’ti]
A la Raval, també coneguda com cal Xavalla.
Serafí, l’era el [’leRal seRa’fi]
Situació desconeguda a hores d’ara.
Serra
“Ramon Serra Forcades” (Padr1896: 318); “Serra” (Boada: 555, cal Mercader).
Cognom procedent de Rojals (Montblanc, Conca de Barberà), establert a Fulleda per casament el
1774 i que degué desaparèixer durant el segle xx.
Serra/Serreta de la Mirona, la
“pda de la Serra de la Mirona” (Cad1763); “parda de la Serreta de la Mirona” (Cad1763).
Sens dubte es tracta de la mateixa partida que avui es coneguda com la Mirona.
Serra dels Pujols, l’aiguavessant de la
“a tremuntana ab l’aiguavesant de la Serra dels Pujols” (L10: 37r, 1648).
La serra dels Pujols separava la zona de la Cantorella i les Serveres de la de la Torre, el Sant Pere
i els Torrents.
Serrat de Merola, lo tossal del
“parda del Argilagà y tosal del Serrat de Merola” (Cad1763: Comú de Fulleda).
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Serra de Vinaixa, la [la ’sEra De Bi’naSa]
“Ítem altra pessa de terra garriga en la partida de la Serra de Vinaixa” (Cad1716: Pere Joan Josa).
Partida també anomenada la Serra.
Serra, el cap de la [lo ’kab de la ’sEra]
“Cap de la Serra” (Map1919).
Zona on acaba el terme, al límit amb l’Espluga de Francolí i Vimbodí.
Serra, la [la ’sEra]
“en la partida dita la Serra” (Cad1716: Lluís Romeu, deu tractar-se del cas 2).
1. Nom d’algun tros tocant a la serra de Vinaixa.
2. Nom d’algun tros de la zona dels Morellons.
Serrateix
“Antº Sarratex” (Capbr1526: 38r); “Andreu Sarrateix” (Fog1553).
Cognom documentat al segle XVI que no apareix a l’obra de mossèn Boada.
Serreta, la
“Serreta” (LApXIX).
Serveres, la punta de les [la ’punta De les ser’BeRes]
A la serra de Cantorella per la banda de les Serveres.
Serveres, les [les ser’BeRes]
“la altra a la partida de les Serveres plantada de olivers ab ses enfrontacions” (L16; 24r, 1734);
“terra campa a las Serveras” (Repart1740: Ramon Saltó); “Cerveres” (Map1994).
Partida que limita amb el Pla en Gonell i el terme de l’Espluga Calba.
Del plural del nom comú servera, “arbre caducifoli de fruits comestibles” o connectat amb els altres
topònims, potser a partir d’un antropònim, de la forma Cervera.
Servil, cal [’kal ser’Bil]
Al carrer de Sant Pere, convertida en un solar a hores d’ara.
Segurament del substantiu servil “apostòlic, membre de la facció extrema de l’absolutisme espanyol
entre 1823 i la Primera Guerra Carlina”.
Setó [se’to]
“José Setó Domenech” (Padr1896: 282); “Ressucita aquesta confraria morta fa tres anys nombrantse majorals a Ramon Setó y a Lluís Roca” (L20: 1911); “Setó” (Boada: 572, cal Bep de la Creu, cal
Tonatxo, ca la Grabiela, cal Carlos).
Cognom procedent de la Floresta (Garrigues) a començaments del segle XIX.
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Sevilla [se’Bia] / [si’Bia]
“Farina hentregada del Sevilla” (LCQuer1: 16r, 1927); “Sibilla” (LCQuer2: 1927).
Renom.
Sevilla, cal [’kal se’Bia]
“(á) Sivilla” (Boada: 147, Codines); “Cal Sevilla” (Llistat2002).
1. A la plaça del Pare Fàbregas, també coneguda com cal Pau del Sevilla.
2. Al carrer de Montblanc.
Sevilla, l’era el [’leRal se’Bia]
A les Eres, ara de ca l’Arbós.
Sicero, cal [’kal si’seRo]
“(á) Sicero” (Boada: 242, Gili).
Al carrer del Forn, ara amb entrada per la plaça Vella, actualment cal Manuel de la Masia.
Sico [’siko]
“Aceitunas vendidas al Ramón del Sico” (LCPal1: 1907); “Sico” (LCQuer2: 1927).
Renom que deu tractar-se segurament d’un hipocorístic de Francisco (si no es tracta d’alguna
forma de tipus aragonès com Alfonsico, reduïda per afèresi). La forma Francisco, o Franzisco si ens
atenem a la pronúncia fulledenca, hauria donat per afèresi Cisco que, per un procés de síncope,
s’hauria convertit finalment en Cico = Sico.
Sico, cal [’kal ’siko]
1. Al carrer del Forn. Era el renom familiar dels estadants fins no fa gaires anys, actualment és
coneguda també com ca l’Aguiló per la família que n’és propietària.
2. A la confluència del carrer Major, Orient i Montblanc, també coneguda com cal Pastisser o cal
Mauriç.
Sico, el garatge del [lo Fa’ratS Del ’siko]
Al peu de la Carretera i davant del monument d’Agustina Saragossa i Domènech. Ara convertida
en casa (cal Josep del Sico).
Sico, l’era el [’leRal ’siko]
A les Esplanes.
Sidamunt
“Ego, Bartholomeus Çidamunt, similiter” (Hom1415).
Cognom que devia desaparèixer abans de 1524 ja que no és esmentat en el treball de mossèn
Boada.
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Sidamunt
“fa per un comellar que era de na Cidamont” (Capbr1500: 5).
Renom.
Simarro [si’maro]
Renom moribund procedent de l’expressió “si m’arro” (=“si m’erro”) que el primer malnominat així
feia servir amb molta freqüència.
Simarro, cal [’kal si’maro]
Al carrer de l’Estrella, amb entrada també per la plaça del Pare Fàbregas, actualment cal Sevilla.
Sindicat, el [lo sindi’kat]
“Horas de trabajo al Sendicat astraordinarias” (LCPal2: 1961).
Al carrer Orient i sortida també a l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech. És el nom popular
que rep la cooperativa agrícola local. Antigament havia estat un molí propietat de cal Margendom
i, després, de ca l’Arbós. Elaboradora d’oli i vi durant molts anys, a hores d’ara no té cap activitat
productiva.
Sindicat, la placeta el [la pla’sEtal sindi’kat]
Al carrer Orient, al costat del Sindicat. És un espai reduït propietat de la cooperativa agrícola però
d’utilització pública, principalment per a l’aparcament de vehicles.
Sirera
“Luis Sirera Romeu” (Cens1920: 97).
Cognom poc documentat.
Sivestró [siBes’tRo]
“Joseph Silvestró” (L20: 1807); “Sivestró” (LCQuer1: 1927).
Renom provinent d’un diminutiu del nom personal Silvestre (Silvestre > Silvestró > Sivestró). Els
primers Silvestre que trobem dins d’aquest cognom són Silvestre Saragossa Nogués (Boada: 644),
nascut el 21-07-1677, i el seu fill Silvestre Saragossa Pons, nascut el 26-09-1706.
Sivestró, cal [’kal siBes’tRo]
“Sivestró” (Boada: 652, Saragossa).
Al carrer de Montblanc.
Sivestró, el corral del [lo ko’ral del siBes’tRo]
Derruït, a la Roca Bisbal.
Sivestró, l’era el [’leRal siBes’tRo]
A les Sortetes, tocant a l’era el Palauet, se l’havia conegut com l’era el Xandi.
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Sivestró Vell, cal [’kal siBes’tRo ’Be]
Al carrer de Sant Pere.
Sivines, les [les si’Bines]
Costerada al damunt de la Font de la Marieta caracteritzada per l’abundància d’aquests petits
arbres, anomenats en altres zones savines.
Sivines, turó de les
“Turó de les Sivines” (Map1994).
A la zona delimitada per l’entrada anterior.
Sobirana
“e ab na Sobirana” (InfXIII: Fulleda).
Cognom o renom que no tornem a documentar. Potser es tracta d’una feminització de Sobirà.
Solà, la font d’en [la ’fn den so’la]
Amb unes piques de pedra i una presència d’aigua molt irregular.
Solanes [so’lanes]
“Antonia Solanes” (Padr1896: 226).
Cognom només documentat en dones i en segona posició.
Solé [so’le]
“Teresa Solé Inglés” (Padr1896); “Pedro Solé Sans” (Padr1910); “sole” (Idescat: 2000).
Cognom documentat en dones o en segona posició, provinent, encara que potser no en tots els
casos, dels Omellons (Garrigues).
Soler
“Miguel Soler” (LCP: 1883); “Soler” (Boada: 588).
Cognom procedent de Blancafort (Conca de Barberà), assentat a Fulleda per casament el 1829. El
recull d’onomàstica blancafortina (Recasens Llort, 138) inclou cal Soler i l’era d’en Soler, però no el
cognom que, tot i així, sembla que devia haver existit també.
Solsona
“Casa de Antonio Solsona terte” (Vez1763: 16).
Cognom només documentat aquest cop.
Sometent, lo
“se alçà lo Somatent ab lo repich de la campana” (AMP: procés a Ramon Biscarri de Fulleda, 1715).
Les darreres referències orals que hem obtingut referent a aquest cos de gent armada no professional se situen abans de la guerra de 1936-39.
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Sometent, la campana del
“vaig ohir tocar la campana del Sometent” (AMP: procés a Ramon Biscarri de Fulleda, 1715).
Sòria
“Soria” (Idescat: 2000).
Cognom recent i poc estès.
Sortetes, les [les sor’tEtes]
“Sortetes” (LapXIX).
Uns quants trossos de la partida de la Cantorella.
Sort, la [la ’srt]
“mitg jornal terra campa a las Sorts” (Repart1740: Josep Gili).
Petita partida tocant al poble per la banda de l’avinguda d’Agustina Saragossa i Domènech.
Sorts, lo tros de les
“Ítem altra pessa de terra cultiua dita lo tros de les Sorts, dista del lloch 25 passos” (Cad1716: Pere
Joan Josa).
Era al costat del camí de Montblanc i ben a prop del poble (només a 25 passes).
Sr. Pere Joan de Josa, la pedrera del
“a ponent ab la pedrera del Sr. Pere Juan de Josa” (L16: 28, 1735).
A l’antiga partida de la Pedrera de la Creueta.
T
Tacat [ta’kat]
Renom. La persona que el duia, habitant de la població durant un període del segle XX, sempre
anava amb la roba plena de taques.
Tarragona
“TARRAGONA” (Idescat: 2000).
Cognom recent, provinent d’Agramunt (Urgell), i que només documentem un cop i en segona
posició.
Tarrés [ta’res]
Poble limítrof de la comarca administrativa de les Garrigues unit per carretera amb Fulleda.
Tarrés, lo camí de
“a ponent ab lo camí de Terrés” (L16: 26r, 1735).
Passava per la partida del Pou de la Vila.

165

166

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Teixidó
“TEIXIDO” (Idescat: 2000).
Cognom poc freqüent i alguns cops provinent de l’Espluga Calba (Garrigues).
Teixidor
“Petri Textoris” (Est1279); “e ab en Ben. Texidor” (InfXIII: Fulleda).
Cognom que només hem documentat al segle xiii.
Terra Roja, la [la ’tEra ’rjZa]
A la costa de les Ventoses. Petita zona situada al voltant del primer retomb a la dreta baixant i que
rep aquest nom per la coloració del terreny.
Tet, el racó del
“Racó del Tet” (orto 417-8-2: 1986).
Al fondo de les Matallongues, a la zona dels Masos. Per proximitat geogràfica, és possible que el
renom Tet pugui significar (DCVB, 10, 273) “noi o home que serva infants, que fa de mainadera”
(Camp de Tarragona) o “beneit, ximplet” (Tarragona).
Tet, l’era el [’leRal ’tEt]
Situació no precisable actualment.
Tieta [’tjEta]
Renom humorístic aplicat a Agustina Saragossa i Domènech per una part del jovent.
Tilló
“Andreu Tilló” (Fog1553); “Tilló” (Boada: 597, del carrer del Forn).
Possible reducció de Titlló. Cognom ja documentat el 1523 i que perdurà fins al segle xvii.
Tilló [ti’o]
“lo Jph. del Tilló” (FV3: 2, XIX); “Josefa Tilló” (LCPal1: 1928).
Renom moribund.
Tilló, cal [’kal ti’o]
“(á) Titlló” (Boada: 230, Gili).
Al carrer de Sant Pere, avui en ruïnes.
Tilló, el pla el [lo ’plal ti’o]
Tros de la partida del camí de Montblanc.
Tilló, la serra el [la ’sEral ti’o]
Tros de la partida de les Argiloses, tocant a la serra en Penjat.
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Tilló, l’era el [’leRal ti’o]
Tocant a l’era el Ferreret i la pinadeta el Po, també anomenada l’Era el Boldú.
Tillona, la sort de na
“a occidente cum sorte de na Tillona” (L12h: 1599).
Tocant a la coma del Pou, segurament a la zona de la Sort actual.
Timonal
“Item Matheu Timonal” (Fog1358).
Cognom.
Timonal, lo pla d’en
“lo pla d’en Timonal” (L12b: 1577); “ab lo pla de en Timonal” (L7: 102, 1664); “ab lo pla·n Timonal”
(L7: 230, 1675).
Limitava amb la Granada i quedava aproximadament a tramuntana de la Rovina. Sembla ser,
doncs, un pla situat a l’interfluvi del fondo de la Granada i la Matallonga, segurament el que ara es
coneix com el Cantaperdius i/o zones properes.
Tires Velles, les
Vegeu “Bort, les tires d’en”.
Tonatxo
“Tonacho” (LCMarg: 6, 1874).
Renom poc recordat. Sembla un augmentatiu, segurament de caràcter despectiu, de Ton, hipocorístic d’Antoni.
Tonatxo, cal [’kal to’natSo]
“Tonacho” (Boada: 574, Setó).
Al carrer del Forn, absorbida per l’ampliació de l’Ajuntament.
Ton del Ferrer, la granja del [la ’FRandZa Del ’tn del fa’re]
Construïda en un tros anomenat la Feixa, a la partida de la Creu o del Camí de la Font.
Ton del Janot, cal
“(á) Ton del Janot” (Boada: 488, Romeu).
Situació desconeguda, alguns informants l’equiparen a l’anterior, tot i que no és segur.
Ton del Prim, cal [’kal ’tn del ’pRim]
Al carrer del Forn, avui cal Josep Maria el Fuster.
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Ton del Sico, cal [’kal ’tn del ’siko]
“Cal Ton del Cico” (Llistat2002).
A la plaça del Pare Fàbregas. La superfície d’aquesta casa comprèn les de les antigues cal Janot,
ca la Mateua i cal Coixet.
Toner
“Ítem Andreu Toner” (Fog1358).
Cognom. Potser es tracta d’un error d’escriptura o de lectura per Torner, llinatge que també figura
en el fogatge de l’any 1358.
Toni [’tni]
“Ramon Pascual (Toni)” (LCP); “dia 30, Toni: 2 corteras” (LCPal2); “Jusep Toni” (LCQuer2: 1927).
Renom residual, hipocorístic d’Antoni.
Toni, cal [’kal ’tni]
1. Al carrer de la Costa, abans anomenada cal Masgoret.
2. Al carrer del Forn, convertida en solar.
Tordera
“Ítem Miquel Tordera” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Michel Tordera” (Fog1358).
Cognom que documentem als segles XIII i XIV.
Torner
“Sicut affrontat a prima parte cum dominicatura quam tenet A. Torner pro dicto monasterio Populeti” (Est1279); “Ítem Thomeu Torner, V sol.” (InfXIII: Fulleda); “Ítem Bernat Torner” (Fog1358).
Cognom documentat als segles XIII i XIV.
Torra
“Ítem Arnau Torra” (Fog1358).
Cognom.
Torrat [to’rat]
Renom moribund.
Torrat, cal [’kal to’rat]
“(á) Torrat” (Boada: 144, Codines).
Al carrer Major, desapareguda.
Torrat, la font del [la ’fn del to’rat]
Al Pla de l’Arboç.
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Torrat, l’era el [’leRal to’rat]
A la Font d’en Jover.
Torre, la [la ’tora]
“la Torra (...) a meridie cum castello” (L9: 45, 1640); “la Torra” (Cad1716: Josep Gili).
Partida tocant a la zona on encara hi ha les restes d’una torre que pertanyia al Castell.
Torre, lo tros de la
“pesa de terra dita lo tros de la Torra” (L7: 126, 1666).
Torremadé
Cognom provinent de Vallbona de les Monges (Urgell) que documentem en Pere-Joan Prats Torremadé (LT: 14-04-1864).
Torrent, el [lo to’ren]
“a la partida dels Torrents” (L16: 30, 1736); “Torrents” (Map1919); “els Torrents” (Map1994).
Partida que limita amb el Sant Pere, la Cavallera i el terme de l’Espluga Calba
Torrent, la coma del
“Per una pessa de terra herma a la coma del Torrent” (Llev1757: 28, Joan Josa).
Torrents, la plana dels
“la plana dels Torrents, la part de migjorn és del Johan, la part de tremuntana és del Toni” (L14,
1573).
Torres [’tores]
Cognom provinent de l’Espluga Calba (Garrigues) la primera meitat del segle

XX i vinculat a cal
Mosset. També amb aquest mateix cognom documentem el testament d’Àngel Romeu Torres, cirurgià, fill de Francesca Torres, difunta, de l’Espluga Calba (LT: 10-11-1868).

Torretes [to’rEtes]
“Juan Prats (Torretes)” (LCP: 1903).
Renom.
Torretes, cal [’kal to’rEtes]
“(á) Torretas” (Boada: 416, Prats).
Al carrer Orient, avui cal Pasqual.
Torretes, can
“Can/ Torretes/ H.V./ 1984” (NC: columna esquerra al costat de la porta d’accés al jardí).
Nom donat pels propietaris, de la zona de Barcelona, d’un xalet de construcció recent a l’era el
Torretes.
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Torretes, l’era el [’leRal to’rEtes]
“L’ERA TORRETES” (Llistat2002).
Al peu del camí de la Font d’en Jover, al davall de les Roques. La pallissa ha estat modificada i
convertida en un xalet.
Tortosí [tortu’zi]
“Vende vino a Tortosí” (LCPal1: 1926); “Turtusina” (LCQuer).
Renom que indica procedència geogràfica (Tortosa, baix Ebre).
Tortosí, cal [’kal tortu’zi]
Al carrer de la Bassa, actualment, junt amb cal Parrig, convertida en cal Xavier el Ferreret.
Tossalet, el [lo tosa’lEt]
“Tosalet” (LApXIX: 3).
Entre el pla el Barraquer i la Coma en Jover.
Tossalet, el pla el [lo ’plal tosa’lEt]
Zona plana a l’interfluvi del fondo de les Granades i les Matallongues, tocant a la Coma en Castelló.
Tossal, l’aiguavessant del
“aiguavesant del Tosal” (L7: 81b, 1662).
Sembla que la situació d’aquest lloc és cap a l’actual font Vella.
Tossal qui va a la Vila, lo cap del
“la qual pesa afronte a sol ixent dalt al cap del Tosal qui va a la Vila” (L7: 79, 1662).
Tost
“Francisca Tost Veciana” (Padr1910: 56).
Cognom poc documentat, només en dones i en segona posició, provinent de Vinaixa (Garrigues).
Transformador, el [lo transforma’Do]
Edifici, situat entre el carrer Major i la Carretera, on es transforma el corrent elèctric subministrat
al poble.
Tresina, ca la [’ka la tRe’zina]
Al carrer de Montblanc, és el mateix que ca la Tresina el Fuster.
Tresina el Fuster, ca la [’ka la tRe’zinal fus’te]
Al carrer de Montblanc, en una travessia entre la Carretera i l’avinguda d’Agustina Saragossa i
Domènech. Des de l’any 1996 també és coneguda com cal Barba pel cognom i renom de l’actual
propietari.
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Troncs, els [los ’tRoNs]
Al començament del carrer Orient i tocant a ca l’Arbós. És un pedrís de pedra i obra que substitueix uns troncs, col·locats pel Pastisser deu fer una vintena d’anys, que també eren usats per seure
la gent.
tros/Tros
Vegeu: Abadia, lo tros de l’; Arboç, lo tros de l’; Aubac, lo tros de l’; Benefici de Sant Pere, lo tros
del; Cirers, lo tros dels; Creu, lo tros de la; Era, lo tros de l’; Font d’en Cantó, lo tros de la; Mare de
Déu, el tros de la; Mas, lo tros del; Pedrol, lo tros d’en; Quico, el tros del; Roja, lo tros de na; Sorts,
lo tros de les; Torre, lo tros de la.
U
Ulldemolins
“Joseph Ulldemolins” (L20: 1807); “Ulldemolins” (Boada: 604).
Cognom provinent d’Alcanar (Montsià), establert a Fulleda per raó de casament el 1779 i que
s’extingí la primera meitat del segle XIX.
Ulleres, ca l’ [’ka lu’eRes]
Al carrer Orient, actualment cal Botella, també anomenada ca l’Ulleretes.
Ulleretes, ca l’ [’ka lue’REtes]
Vegeu “Ulleres, ca l’”.
V
Vadell
“Lucia Vadell Estebe” (Padr1910: 81).
Cognom provinent de Canyelles (Barcelona) i que només apareix en la referenciada i els seus fills.
Vagants, los
“ab los vagans” (L7: 132, 1667).
També anomenats “avagants”. Són terres ermes, sense cultivar i de les quals no es treu profit agrícola.
Valentí el Palauet, cal [’kal Balen’til pala’wEt]
Al carrer del Forn, també anomenada cal Palauet.
Vall de les Torres, lo
“Partida del Vall de les Torres” (Cad1763).
Sens dubte a la partida actual de la Torre i potser per la zona de la Roca el Vall.
El vall “excavació longitudinal al voltant d’una fortalesa, fossat” devia pertànyer a les defenses del
castell.
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Vallès
“Magdalena Vallés” (Padr1896: 234); “Vallés” (Boada: 607).
Cognom provinent de Senan (Conca de Barberà), establert a Fulleda per matrimoni el 1843.
Vall, lo
“tres pórcas terra campa al Vall” (Repart1740: Josep Josa); “parda del Vall” (Cad1763); “Alball”
(LApXIX: 65).
Deu tractar-se d’alguna peça de terra que toca a la Roca el Vall.
Vall, lo carrer del
“Primo: Per un hort al carrer del Vall” (Llev1757: 21, Josep Josa).
Es deu tractar de la part del carrer del Forn que es dirigeix cap a la Roca el Vall.
Vallverdú
“Casa de Antonio Vallverdú” (Vez1763: 34); “Ramón Vallverdú Domingo” (Padr1896: 162); “Vallverdú” (Boada: 610).
1. Cognom provinent de Sant Martí de Maldà (Urgell), establert a Fulleda el 1751 per casament.
2. Cognom amb origen a Tarrés (Garrigues), assentat a Fulleda per casament el 1788.
3. Cognom provinent de Senan (Conca de Barberà), assentat a Fulleda per casament a cavall entre
el segle XIX i el XX.
Vaquer
“concedimus vobis Arnaldo Vacheri de Monte Albo” ((Fort i Cogul, Eufemià, El monestir de Bonrepòs i la Conca de Barberà, pàg. 133. Reproduït a Continente-Arbós 1993: 178, 1245).
Cognom. Arnau Vaquer de Montblanc va ser l’arrendatari de les rendes que posseïa el monestir de
Bonrepòs a Fulleda i Tarrés entre 1245 i 1255.
Vega
“Vega” (Idescat: 2000).
Cognom recent i poc implantat.
Vell, lo camí
“a ponent ab lo Camí Vell” (Cad1716: vicaria).
Pels límits d’una peça de terra pertanyent a la vicaria, només podem dir que aquest camí passava
per la partida dels Escortals.
Vella, la font [la ’fm ’bea]
Situada en una raconada del fondo de les Aubredes, va ser construïda, almenys en la seva actual
forma, cap al 1779 i va proveir d’aigua la població fins als anys 50 del segle XX. Pels voltants de
l’any 1977, diverses persones del poble anomenades Montserrat van pagar una figura de la Mare de
Déu de Montserrat que es troba col·locada en una fornícula.

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Vella, la font de na
“un altre tros a la font de na Vella” (L12h: 1600).
Vella, la plaça [la ’plasa ’Bea]
“Plaça Vella” (IV).
Correntment anomenada la placeta el Po, seria la veritable plaça principal del poble fins a principis
del segle XX.
Vellet
“Joan Vallet” (Fog1553); “Joseph Vellet” (L7: 102, 1664); “Vellet” (Boada: 612).
Cognom documentat als segles XVI i XVII.
Venàncio, cal [’kal Be’nansjo]
“CAL VENÀNCIO” (Llistat2002).
Al carrer del Forn, abans anomenada cal Migatxo.
Venell
“Venell” (Boada: 614).
Cognom de curta durada a principis del segle xvii que provenia de Cardona (Bages).
Vent, el carrer del [lo ka’rel ’Ben]
“Carrer del Vent” (IV).
Entre el carrer Major i el carrer Orient. Potser havia estat antigament lo carrer d’en Guasch.
Ventosa [ben’toza]
“Salvador Ventosa” (Cad1716); “Jaime Ventosa Solanes” (Padr1896: 227); “Ventosa” (Boada: 616,
cal Ventoseta).
Cognom provinent de la Joncosa (el Montmell, Baix Penedès), establert a Fulleda per casament el 1715.
Ventosa [ben’toza]
Renom. Les persones de renom Ventosa són descendents de Tomàs Josa Cantó, casat el 1708 amb
Maria Rubió Saltó, la qual en quedar-se viuda es va tornar a casar amb Salvador Ventosa, el 1715
(Boada: 272). Així ens trobem que Salvador Ventosa va passar el seu cognom com a renom als fills
anteriors de la seva dona, que duien el cognom Josa, mentre que els seus propis fills i descendents,
de cognom Ventosa, serien coneguts per Ventoseta.
Ventosa, cal [’kal Ben’toza]
“(á) Ventosa” (Boada: 272, Josa); “Cal Ventosa” (Llistat2002).
Al carrer de la Costa.
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Ventosa, l’era el [’leRal Ben’toza]
A les eres, ocupada ara pel xalet del Lleonard.
Ventoses, el camí de les [lo ka’mi De lez Ben’tozes]
Entre el poble i les piques de les Ventoses.
Ventoses, la costa de les [la ’ksta De lez Ben’tozes]
Al camí de les Ventoses.
Ventoses, les [lez Ben’tozes]
“dos sors de terra campa en lo terme de Fulleda en la partida anomanada les Ventosses” (L12I:
1606): “Les Bentoses” (LAp1862: 22).
1. Partida, avui molt reduïda, entre els Pous i els Escortals.
2. Naixement d’aigua a la mateixa partida amb tres piques, dues de les quals s’usaven abans per
abeurar els animals mentre que la més petita servia per a les persones, i un dipòsit que ara
s’utilitza per proveir d’aigua les botes d’ensulfatar. La gent del poble i d’altres llocs creu que
l’aigua és bona per a les malalties de la pell.
Ventoses, lo solà de les
“afronte a sol ixent ab Jaume Pelegrí, a sol ponent ab lo solà de les Ventoses” (L7: 2, 1654).
Ventoseta [bento’zEta]
“Jornales de Maria Ventoseta” (LCPal1: 1924); “Bentoseta” (LCQuer2: 1927).
Renom residual. Diminutiu de Ventosa (vegeu “Ventosa”, renom).
Ventoseta, cal [’kal Bento’zEta]
“(á) Ventoseta” (Boada: 616, Ventosa).
Al carrer del Vent, actualment ca l’Enric de la Conxa.
Verger, el carrer [lo ka’re Ber’dZe]
“Carrer Verger” (IV).
Entre el carrer Major, al Pont, i el carrer Orient, al qual s’accedeix a través d’unes escaletes.
Verger, lo
“un pati (...) situat a la muralla de dit lloch, dit lo Vergé” (AHCM prot. not. 1803-04, J. Marsal: 32,
1803).
Sembla que caldria situar-lo en la zona de l’actual carrer Verger.
Vernet
“per cases que affronten ab en Uernet e ab Bn. Torner” (InfXIII: Fulleda).
Cognom o renom que no hem pogut tornar a constatar.
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Vicaria, la
“La Vicaria és situada en la plaça contigua a la Iglésia” (Cad1716).
Es tracta de l’edifici de l’Abadia, actualment desaparegut, que limitava amb la Plaça d’aleshores
(ara plaça Vella), amb el carrer de la Costa i amb l’Església. El nom té la seva lògica ja que fins
al segle XIX l’església de Fulleda va ser sufragània de la de l’Espluga Calba i regida per un vicari.
Vidre, el forn del [lo ’forn del ’BiDRe]
“Per lo forn de fer lo vidre” (Llev1757: 14, Felip Cantó); “Casa y Horno de Vidrio de Joseph Cantó, labrador, y Pablo Roselló del Alvi; solo se habita para trabajar, y los individuos del trabajo van
continuados en sus respectivos domicilios” (Vez1763: 1); “al forn del Vidre de dit poble de Fulleda”
(FV3: 4, 1817).
Situat al que és avui cal Pastisser o cal Mauriç i algunes cases properes, a la zona actualment
delimitada pel carrer Major, el carrer Orient i l’inici del carrer de Montblanc. El Vezindario de 1763 ja
el situa dins l’apartat “Calle mayor y traviesas”, la qual cosa implica que al llarg de tota la vida activa
del forn, uns 150 anys (1750-1900, aproximadament), aquest no va canviar d’ubicació.
Actualment ja no s’utilitza com un topònim viu (és a dir, es pot escoltar frases com “A Fulleda hi
havia un forn de vidre” o “El Forn del vidre era a cal Pastisser” però no “Espera’m al forn del Vidre”),
tot i que sí que ho era almenys fins als anys 40 del segle XX, segons informacions de Maria Masgoret.
Vidrier, la pineda del
“de allí travessa a la pineda dita del Vidrier” (Capbr1765EC: 13).
Es tracta d’un dels límits entre els termes de l’Espluga Calba i de Fulleda que ens dóna un capbreu
del segle XVIII de la població veïna. Pel determinatiu vidrier pensem que potser algun propietari
fulledenc va donar nom al lloc.
Vilabertó, lo camí qui va a
“ab lo camí qui va a Vilabartó” (L7: 139r, 1668).
La forma Vilabertó és la que ha acabat donant el Vilabertró de les tres properes entrades.
Vilabertró, cal
“Cal Vilabartro” (Llistat2002).
Nom sense gens de tradició popular que correspon a un xalet de la partida del Vilabertró.
Vilabertró, el [bilaBar’tRo]
“y travessa la serra fins a Vilapartó” (Capbr1765EC: 13); “Vilavertró” (Map1919); “Vilabertró”
(Map1994); “Pda. Vilabartro, s/n” (Tel2000: 213).
Les terres que formen la partida d’aquest nom sembla que ja formen part, almenys majoritàriament,
del terme del poble veí, tot i que potser no ha estat sempre així.
Coromines (OC II, 476) creu que Bertó és un hipocorístic de Bertolmeu o Bartomeu i que no té res
a veure amb l’onomàstica germànica. Tanmateix, la combinació amb vila- i l’absència d’article en
alguna documentació fa suposar un origen bastant antic d’aquest topònim que caldria confirmar. La
forma Bertró (<Bertó) implicaria una repercussió de la vibrant en la síl·laba final.
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Vilabertró, la punta del [la ’punta Del BilaBar’tRo]
Elevació al límit amb el terme de Senan.
Vila, el pou de la [lo ’pow De la ’Bila]
Pou situat a la partida dels Pous.
Vila, els plans de la [los ’planz De la ’Bila]
“Plans de la Vila” (LAp1862: 1); “Aleshores agafem, dalt al pla, un camí a la dreta que recorre els
Plans de la Vila” (Calç2002: 124).
Pla situat a l’interfluvi dels fondos de les Granades i la Matallonga de propietat privada i municipal.
Alguns trossos havien estat conreats, mitjançant concessió de l’Ajuntament, apunten nombrosos
informants, però actualment gairebé tot és bosc. Segurament tota aquesta zona es devia desermar
entre els segles XVIII i XIX com a conseqüència de l’important increment de població de l’època.
Vila, la carrereta de la
“aquilone, ab la carereta de la Vila” (L9: 96b, 1644).
Vila, la font de la
“un tros a la font de la Vila” (L7: 24, 1657).
Segurament l’actual font Vella.
Vila, lo camí que ve de la
“ab lo camí de que ve de la Vila” (L12h: 1600).
Vila, lo carrer de la
“ab lo carrer de la Vila” (L7: 165, 1671).
Situació desconeguda i no sabem si relacionable amb l’entrada “Cap de la Vila, lo carrer del”. És
una de les afrontacions que consten en la venda d’una pleta.
Vila, lo forn de la
“afronta ab lo forn de la Vila” (Capbr1500: 6r).
Devia tractar-se de la fleca.
Vila, lo molí de la [lo mu’li la ’Bila]
A la Raval, ocupat per cal Migatxo. Tot i que no l’havia vist en funcionament, el meu avi, Valentí
Gabarró Ventosa, recordava que a principis del segle XX era abandonat i hi jugava la canalla. A hores
d’ara ja és un topònim sense ús.
Vila, lo mur de la
“y ab lo mur de la Vila” (Capbr1500: 8r).
Deu tractar-se sens dubte de la muralla.
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Vila, los vagants de la
“ab los vagans de la Vila” (L7: 132, 1667).
Terres comunals sense conrear, en aquest cas de la partida de la Font de la Marieta.
Vilalta
“Tomas Vilalta Roig” (Padr1896: 194); “Vilalta” (Boada: 624).
Cognom provinent de Vinaixa (Garrigues), assentat a Fulleda per matrimoni el 1836 i actualment
desaparegut.
Vimbodí [bimbu’Di]
Poble limítrof que pertany a la Conca de Barberà.
Vinaixa [bi’naSa]
Poble limítrof de la comarca administrativa de les Garrigues.
Vinaixa, la serra de [la ’sEra De Bi’naSa]
Alineació muntanyosa entre els termes de Fulleda i Vinaixa, a la zona de la Carretera.
Vinaixa, lo camí qui va a
“ab lo camí qui va a Vinaixa” (L7: 139r, 1668).
Vinaixa, lo pla qui va envers
“y ha ponent ab lo pla qui va envés Vinaixa” (L7: 79, 1662).
Situat a ponent dels Escortals, ha de correspondre a la partida de la Carretera o zones properes
que limiten amb el terme de Vinaixa.
Vinya, la [la ’Bia]
“Garbas de la Viña” (LCPal: 1907).
Tros de la partida de la Carretera. No és en absolut descartable que n’hi hagi algun altre que dugui o hagi dut aquest mateix nom, en funció del tipus de plantació que hi hagi o hi hagi hagut. En
aquests casos es tracta més aviat d’un nom d’índole familiar i no gaire generalitzat.
Vinya en Castell, la [la ’BiaN kas’te]
“Joanne Oliveres y ab la vinya del Castell” (L12b: 1577); “partida dita la Viña del Castell” (Cad1763);
“de cavà la viña y lo llagum de la Vinya del Castell” (FVs: 58r, 1801); “De portar piedra de casa a la
Viña en Castell” (LCPal1: 1931).
Tros proper al cementiri que havia estat propietat de cal Margendom, com ho demostren les nombroses restes de vidre escampades per terra.
Vinya Llarga, la
“la Vinya Larga” (L12a: 1569).
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Vinyes, lo comellar de les
“una pessa de terra (...) en lo terme de Fulleda, a la partida dita la Granada, dita lo comellà de les
Viñes” (L16: 25, 1735).
Potser a la zona de la Coma en Dou.
Vinyes, lo pla de les
“ab lo pla de les Vinyes” (L12i: 1608).
Viuda, de la
“só deixat a Joan Gauaró de la Viuda 12 pesetes per comprar ordi” (FVs: 37; 1802); “Comensse lo
mes Joan Gavarró dit de la Viuda” (FVs: 48, 1802).
Renom.
Vives
“Juan Viuas” (FV6: 5, 1751); “Fidel Vives ... vidriero” (Vez1763: 36); “Casa de Juan Vives, terte del
Alvi” (Vez1763: 38); “Vives” (Boada: 628).
1. Cognom provinent de l’Albi (Garrigues), no esmentat per Boada i relacionat amb el forn del
Vidre, documentat al segle XVIII. A l’Albi se’ls troba des de mitjan segle XIII tot i que no se’ls
documenta com a vidriers (Amigó&Pere, 464).
2. Cognom introduït per Ramon Vives Gener, cirurgià de Fulleda originari de Vallbona de les Monges (Urgell), a principis del XIX, els descendents del qual emigrarien cap a Lleida.
X
Xacó [tSa’ko]
“Manuel Cantó dit del Xacó” (L20: 1807); “lo Xaquó” (FV3: 2, XIX); “Chacó” (LCQuer2).
Renom residual.
Xacó, cal [’kal tSa’ko]
“(á) Chacó” (Boada: 92, Cantó).
Al davant de l’Ajuntament, ara cal Manuel de la Masia.
Xacó, el mas del [lo ’maz Del tSa’ko]
Restes d’una edificació a la partida dels Masos, ja al límit amb el terme de l’Espluga Calba que tot
apunta que era l’antic Mas d’en Piquer (vegeu “Mas d’en Piquer, lo”).
Xafarot, cal [’kal tSafa’Rt]
A la Raval, ara ca la Senyora Antònia o cal David.
Xalet Blau, el [lo tSa’lEd ’blaw]
“Xalet Blau” (Llistat2002).
Al costat de les Roques. Rep el nom del color amb què és pintat per fora.
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Xalet Rosa, el [lo tSa’lEd ’rza]
Al Colomer. Agafa el nom del color amb què és pintat exteriorment.
Xandi [’tSandi]
“Ramon Miravall (Chandi)” (LCP: 1903); “Chandi” (LCQuer2: 1928).
Renom residual. Probablement d’un hipocorístic del nom personal Alexandre (Xandre), amb una
pronunciació occidental o xipella (Xandri) i una posterior simplificació del conjunt triconsonàntic
-ndr- > -nd- (Xandi).
Per altra banda, refermant aquesta hipòtesi, constatem que Xandi també és hipocorístic d’Alexandre
en portuguès brasiler.
Xandi, cal [’kal ’tSandi]
“(á) Domènech o Xandi” (Boada: 338, Miravall).
Al carrer de la Bassa, actualment absorbida per una casa de cal Ramon del Gallart.
Xandi, l’era el [’leRal ’tSandi]
Alguns informants diuen que coincideix amb l’era el Sivestró.
Xavalla [tSa’Baa]
“Més palla ai pagat al Xaballa” (FV3: 2, XIX); “José Amenós (Chavalla)” (LCP: 1901); “Chavalla”
(LCQuer2: 1928).
Renom.
Xavalla, cal [’kal tSa’Baa]
“Can Xavalla” (NC: façana).
A la Raval, actualment molt més coneguda com cal Senyor Martí.
Xavier el Ferreret, cal [’kal dZa’Bjel fare’REt]
“CAL XAVIER FARRERET” (Llistat2002).
Casa de recent construcció al carrer de la Bassa que ocupa la superfície de cal Tortosí i cal Parrig.
Xifré [tSi’fRe]
“Xifré Teixidó, L.” (Tel2000: 213).
1. Cognom procedent dels Omells de na Gaia (Urgell), establert a Fulleda per casament a la primera
meitat del segle XX i relacionat amb cal Banya.
2. Cognom procedent de Tarrés (Garrigues) i vinculat a cal Salat.
Xilena [tSi’lEna]
Renom que denota procedència geogràfica de Xile “país sud-americà”.
Xilena, ca la [’ka la tSi’lEna]
Al carrer Orient, abans era cal Manxó.
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Xirinetes [tSiRi’nEtes]
Renom molt poc utilitzat.
Xollat, cal [’kal tSo’at]
“(á) Xollat” (Boada: 166, Domènech).
Xulip [tSu’lip]
“Cholip revut 46 pt.” (LCPal1: 1919); “Chulip” (LCQuer2: 1928).
Renom residual que també es troba a l’Espluga Calba (Amat, 74).
Xulip, cal [’kal tSu’lip]
Al carrer de l’Estrella, absorbida per cal Pubill, també anomenada cal Pep del Toni.
Xulip, l’era el [’leRal tSu’lip]
No localitzable actualment.
Z
Zaragoza
Forma castellanitzada del cognom Saragossa. Vegeu “Saragossa”.

4. Conclusions
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4. Conclusions
Ens limitarem a consignar una sèrie de característiques de caire lingüístic que considerem importants
o interessants i que afecten l’onomàstica fulledenca sense, pero, voler en cap cas exhaurir el tema.
4.1 Vocalisme
– Articulació normalment com el català oriental de la e tònica.
Exemple:
Planet, el [lo pla’nEt]
– Diftongació de la o- inicial en au-.
Exemple:
Aubaguets, els
Aubac, l’
– Palatalitzacions vocàliques (e>i) per contacte amb un so consonàntic palatal.
Exemple:
Martí, el pou del Senyor [lo ’pow Del si’o mar’ti]
– Tancament e>i en posició pretònica.
Exemple:
Argelagar, l’ [lardZila’Fa]
– Obertura en a- de les e- àtones inicials absolutes.
Exemple:
Escortals, els [loz askor’tals]
– Obertura en a d’algunes e pretòniques.
Exemple:
Bernat, cal [’kal Bar’nat]
– Afèresi de la a- inicial d’alguns mots.
Exemple:
Aguiló, cal [’kal Fi’lo]
– En posició final absoluta de mot de gènere femení (alguns cops també si el gènere és masculí: [ma’nBRa],
tot i que en aquest cas potser es tracta d’una analogia amb obra) el parlar de Fulleda no accepta -e que es
converteix sistemàticament en -a (febra, llebra, torra), la qual cosa també es deixa sentir en la toponímia.
Exemple:
Torre, la [la ’tora]
– Tancament, només en certs casos, o>u en posició àtona.
Exemple:
Bover, cal [’kal Bu’Be]
Coma en Jover, la [la ’koman dZu’Be]
4.2 Consonantisme
– Africació sistemàtica de les consonants fricatives prepalatals en posició inicial de mot o a principi
de síl·laba.
Exemple:
Xacó, cal [’kal tSa’ko]
Jardí, el [lo dZar’Di]
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– Existència d’alguna dissimilació entre consonants palatals.
Exemple:
lo Comellar d’en Llurba > el Comellar en Jurba
– Alguns cops la lateral alveolar velaritzada /l/ es vocalitza en la semivocal /w/.
Exemple:
l’Albereda > l’Aubreda

4.3 Morfologia
Ens centrarem bàsicament en el tema de l’article.
4.3.1 El(s) i en com a resultat de l’elisió de la preposició de:
– “la roqa na Tomasa” (L12a: 1569)
– “ab lo Planrrajadell” (L12i: 1608)
– “en la partida dita lo Comelanllurba” (L9: 23, 1639)
– “in parte vocata la Commanjové” (L9: 5r, 1640-3)
– “en la part nomenada lo Comellanpiquer” (L9: 87r, 1643)
Dels casos estudiats, dels quals ens hem limitat a mostrar-ne uns quants dels més antics, veiem
que l’elisió de la preposició de darrere vocal que no forma part de diftong és molt freqüent com
també ho és en tota l’onomàstica catalana i d’altres llocs. En aquest estudi la constatem ja des
del segle XVI tot i que òbviament podria ser anterior. Malgrat tot, en algunes combinacions, com
per exemple amb comellar, caldria esperar que la -r final es convertís en muda perquè s’elidís la
preposició, un fenomen que es data cap al segle XV (Sanchis, 141).
Tot i que la desaparició de la parla de la preposició de devia produir-se, doncs, fa segles, el
llenguatge escrit ha tingut molts cops escrúpols a l’hora d’esborrar-la. Així, durant el segle xix i
potser encara més aquest segle trobem nombrosos casos de manteniment o restitució. Nosaltres
en aquest treball, per a les formes “normatives”, preferim no mantenir-la si no ho fa la llengua
viva però tampoc no som partidaris de la simple aglutinació (entrem el Comellar en Piquer, i no el
Comellar d’en Piquer o el Comellampiquer).
En realitat, però, aquest element en, el o els que ens queda després de l’elisió preposicional, que
potser fóra més lògic grafiar ’n, ’l o ’ls, no es comporta com un veritable article sinó com el que
era anteriorment, la suma de preposició, la part més important, més article. Així veiem que en el
Comellar en Giner, en vol dir, o volia dir originàriament, “que pertany a” molt diferent a l’ús que
té en una frase com “En Giner és bona persona” on l’article personal no aporta res com ja ens ho
indica nítidament el fet que, a més a més, en alguns dialectes catalans ni s’utilitza.
4.3.2 Procés d’incorporació d’article
-Cantorella > la Cantorella
“en la part anomenada de Cantorela” (L12a: 1571)
“ab lo pla de Cantorella” (L12i: 1606)
“en la partida dita Cantolella” (L10: 37r, 1648)
“Terra campa a Cantorella” (Repart1740: Pere Joan Prats)
“vinc de Cantorella” (Oral residual: circa 1985)
-Matallonga > la Matallonga
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“la Coma de Matallonga” (L12a: 1569)
“Un tros a Mata llonga” (L7: 24, 1657)
“Ítem altra pessa de terra cultiua en la partida de Matallonga” (Cad1716: Pere Joan Prats)
“Allà dalt, a Matallonga” (Oral residual: circa 1985)

-Sant Pere > el Sant Pere
“Ítem a St. Pere, una vinya” (L12h: 1600)
“en la partida de St. Pere” (L7: 232, 1675)
“a la partida de St. Pere” (Cad1716: Lluís Romeu)
“Parda Sn Pere” (Cad1763)
-Vilabertó > el Vilabertró
“ab lo camí qui va a Vilabartó” (L7: 139r, 1668)
“És cap al Vilabertró” (Oral: circa 1985)
L’absència d’article segons la majoria dels estudiosos indica la major antiguitat del topònim.
A Fulleda, la major part dels topònims han dut històricament un article inicial que segurament
indica una fase prototoponímica en què el nom de lloc actual era un simple i llavors nítid nom
comú. Darrerament, però, un procés que podríem anomenar analògic ha provocat que els pocs
topònims que no duien article l’hagin incorporat. Tanmateix, aquest canvi només s’ha completat
en els darrers anys perquè encara era possible fa poc d’escoltar “Vinc de Cantorella” o “Allà dalt,
a Matallonga”, fet que potser subsisteix, en total regressió, en alguns dels parlants de més edat
i, sembla, amb una mica més de persistència en denominacions toponímiques més complexes (la
serra de Matallonga o el camí de Matallonga).
Aquesta globalització de l’ús de l’article és similar a la que ha succeït últimament per al conjunt
de la llengua pel que fa als noms comarcals, on a hores d’ara només Osona prescindeix d’aquest
element.
Curiosament, l’únic topònim del terme que no incorpora article inicial és el del mateix poble,
Fulleda, l’únic nucli habitat del municipi. Tot i això, s’observa entre gent diversa de llocs allunyats,
que només han sentit a parlar alguna vegada del poble, una tendència remarcable a parlar de la
Fulleda.
4.3.3 Casos en què es prescindeix de l’article
Es pot emprar o no l’article en construccions del tipus “això encara és Serveres” o “allò d’allà
baix és Aubredes”. En el cas de prescindir-se’n, sembla que hi ha tendència a usar els topònims
en plural. Es tracta d’un fenomen que deu ser bastant general i que també ha estat constatat, per
exemple, en el terme de les Borges Blanques (Pastor, 34).
Tampoc no s’utilitza l’article en complements avantposats introduïts per la preposició de que ja
estan representats a la frase pel pronom en (“D’Aubreda, només n’hi ha una”). En aquest cas sí
que es pot afirmar que el fenomen es deu estendre per tota la toponímia catalana, tant major com
menor.
4.3.4 Processos de desaparició de l’article
Contràriament al que passa amb la toponímia del terme, on hi ha hagut una tendència a la generalització de l’ús d’article, s’observa darrerament i entre les generacions més joves (menors de
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30 anys) que molts cops es prescindeix d’aquest element a l’hora d’esmentar algunes poblacions.
Així, es poden sentir expressions com:
“He passat per Espluga (Calba)”
“Vaig anar a festa major de Floresta”
Curiosament, aquest fenomen es produeix quan el llenguatge escrit més visible (rètols de població, indicacions viàries, mapes, denominacions oficials ...) torna a utilitzar les denominacions
toponímiques tradicionals que inclouen els articles corresponents.
En algun cas aïllat, però, com les Borges (Blanques), la majoria de la població tendeix ja a no fer
servir l’article que queda reduït a algun ús esporàdic o residual, principalment en persones d’edat
avançada.
4.3.5 La conservació i la substitució de l’article personal masculí en
– lo comellar de n’Ametller > el (corral) de l’Ametller
“del Comellà de na Mellé” (L7: 124, 1666)
“lo Comellar del Ameller” (L16: 35r, 1739)
“lo corral de l’Ametller encara és terme de Fulleda” (Oral: circa 1985)
– lo Pla de n’Arboç > el Pla (de) l’Arboç
“un tros al Pla d’en Arbós” (L12d: 1564)
“lo Pla del Arbós” (L12b: 1577)
“lo Pla del Arbós” (L9: 23, 1639)
“un tros al Pla del Arbós” (L10: 1652)
“un tros al Pla d’en Arbós” (L7: 24, 1657)
“lo Pla del Arbós” (Cad1716: Jaume Saragossa)
“lo Pla d’en Arbós” (Cad1716: Pere Joan Prats)
“Pla del Arbós” (LApXIX)
– la Coma d’en Castelló > la Coma en Castelló
“la Coma d’en Castelló” (L9: 51r, 1640-3)
“Coma Ancastelló” (LAp1862: 57)
“Comancastelló” (LApXIX)
– la Coma d’en Dou > la Coma en Dou
“lo pla de la Coma d’en Dou” (L14: 1587)
“Coma-Andou” (LAp1862: 101)
– lo comellar de n’Escuder > (desaparegut)
“lo Comellar de n’Escuder” (L12a: 1569)
– la Coma d’en Jover > la Coma en Jover
“in parte vocata la Commanjové” (L9: 51r, 1640-3)
“a la partida dita la Coma d’en Jover” (L7: 3, 1654)
“Coma-dan-Jobés” (LAp1862: 79)
“Comanjové” / “Coma d’en Jové” (LApXIX)
– lo Comellar d’en Llurba > el Comellar en Jurba
“en la partida dita lo Comelanllurba” (L9: 23, 1639)
“Comallanjurba” (LApXIX)
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– la serra del Penjat > la serra en Penjat
“parda de la Serra del Penjat” (Cad1763: Josep Gili)
– lo Comellar d’en Piquer > el Comellar en Piquer
“en la part nomenada lo Comellanpiquer” (L9: 87r, 1643)
“en la partida dita Comelan Piquer” (L12i: 1643)
“lo tros del Commellà d’en Picer” (L7: 70, 1661)
“Comellà d’an Piqué” (LAp1862: 9)
“Comellanpiqué” (LApXIX)
– lo Mas d’en Piquer > (desaparegut)
“in parte vocata lo mas d’en Piquer” (L14: 1526)
– lo pla d’en Rajadell > (desaparegut)
“ab lo Planrrajadell” (L12i: 1608)
– lo Comellar d’en Ratera > el Comellar en Ratera
“un tros nomenat lo quomellà d’en Raterra” (L12k: 1615)
“en la partida dita lo Comellà de en Ratera” (L7: 229, 1675)
“Comellà Anrateres” (LAp1862: 94)
“Comallanratera” (LApXIX)
– la coma d’en Rigueró > la coma en Rigueró
“in parte vocata la Coma d’en Rigueró” (L14: 1587)
“la Coma d’en Rigueró” (L7: 74, 1685)
– lo Pla d’en Sala > el Pla en Sala
“lo Pla d’en Sala” (L12b: 1577)
“Plansala” (LApXIX: 37)
– lo Comellar d’en Vella > el Comellar en Vella
“la serra del Comellà d’en Bella” (L16: 7, 1731)
– lo Comellar d’en Vidal > (desaparegut)
“en la part nomenada lo Comelà d’en Vidal” (L12l: 1643)
“altre tros al Comellà d’en Vidal” (L10: 1652)
“Comallanvidal” (LApXIX)
Pel que veiem per la documentació, en (n’) es converteix en el (l’) davant de noms personals que
comencin per so vocàlic. Això en un procés que sembla haver-se acomplert totalment o gairebé a
finals del segle XVII. Tanmateix, encara a principis del XVIII trobem algun cas d’ús escrit que ja no
devia tenir traducció a nivell oral. Segurament són unes certes mostres de respecte a unes formes
antigues més o menys sacralitzades per l’escriptura.
En aquests procés de substitució de en per el en la toponímia fulledenca és possible que en major
o menor mesura hi hagin intervingut una sèrie de motius:
1. Un cert procés de tipus analògic respecte al conjunt de la llengua. És a dir, si la tendència
global del català del Principat era no admetre la utilització de en davant vocal (n’), substituït sistemàticament per lo/el (l’), és lògic pensar que la toponímia fulledenca havia d’actuar de la mateixa
manera. La qual cosa implica, tot i el major conservadorisme de les denominacions toponímiques,
que la tendència imperant hauria estat en aquest cas la igualació entre el sistema d’articles de la
llengua general i l’utilitzat en la toponímia.
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2. -Potser només com a reforç del punt anterior, algun procés de dissimilació entre nasals (n-m).
lo comellar de n’Ametller > lo comellar de l’Ametller
3. -S’ha de tenir en compte també que en davant vocal (n’) pren la mateixa forma que na en el
mateix context. Això provoca en alguns casos, com així veiem que s’escrigué (“del Comella de na
Mellé”), que s’hagués interpretat en més un nom personal començat per A- com l’article personal
femení na que com després veurem es converteix sistemàticament en la (o desapareix) en un
procés també de tipus analògic.
Davant determinatius que comencin per un so consonàntic, en es manté amb tota vitalitat en la
toponímia de Fulleda, tot i que com en bona part del domini català han desaparegut de la llengua
popular. Aquest manteniment deu ser degut a una major estabilitat de /n/ en posició de final de
síl·laba que fins i tot ha provocat canvis el > en que s’estudiaran posteriorment.
Tot i així, darrerament detectem un incipient procés en > el (pronunciar, per exemple, la font del
Salat, per comptes del tradicional la font d’en Salat) que només sembla afectar a alguns elements
molt joves de la comunitat i a persones no originàries de Fulleda.
4.3.6 La substitució i la desaparició de l’article personal femení na
– lo Comellar de na Margarida > (desaparegut)
“en la partida dita lo Comellà de na Margarida” (L9: 39, 1640)
“lo Comellà de na Margarida” (L7: 223r, 1674)
– la Font de na Marieta > la Font de la Marieta
“la Font de na Marieta” (L12f: 1583)
“ab lo camí qui va a la font de na Marieta” (L7: 3, 1654)
“una fexa a la Font de la Marieta” (L7: 24, 1657)
“la font de la Marieta” (L16: 35r, 1739)
“Fon de la Marieta” (LApXIX)
– la Coma de na Messeguera > (desaparegut)
“un tros a la Coma de na Massaguera” (L12d: 1564)
“ab lo carreró de la Coma de na Maseguera” (L14: 1586)
“a la Coma na Massaguera” (L7: 3, 1654)
“lo tros dit la Coma de na Masaguera” (L7: 111r, 1664)
“a sol ixent en la Coma Segera” (L16: 22r, 1734)
“parda de la Coma Seguera” (Cad1763)
– les roques de na Nina > (desaparegut)
“les roques de na·Nina” (L12a: 1569)
– l’era de na Roja > (desaparegut)
“la era de na Roja” (L12a: 1569)
– la font de na Roja > (desaparegut)
la font de na·Roja (L12a: 1569)
– lo comellar de na Cília > (desaparegut)
“lo Comellar de na Sília” (L14: 1561)
– la Roca de na Tomasa > la Roca Tomasa
“la roqa na Tomasa” (L12a: 1569)
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– la font de na Vella > (desaparegut)
“Un altre tros a la Font de na Vella” (L12h: 1600)
En la toponímia que estudiem no disposem d’exemples de l’article personal femení na davant
de vocal. Però, segons tot el que hem vist en l’apartat anterior, hauríem d’esperar que tingués un
resultat paral·lel a en en aquest mateix context (és a dir, la, grafiat la o l’).
Quan ens trobem que na va seguit per un determinatiu començat per un so consonàntic, poden
succeir dues coses. La primera és que es produeixi una conversió a l’article la (grafiat la o l’).
Aquest és un procés que segurament es devia concloure al segle XVII o abans, tot i que puguem
tenir alguna escadussera mostra escrita posterior de l’article na. Podríem assajar els motius pels
quals això ha succeït:
1. Per un fenomen d’analogia com ja comentàvem per al cas de en seguit de so vocàlic. Si la
llengua parlada de la nostra contrada, en aquest cas d’arreu llevat del baleàric, havia substituït
regularment na per la, era lògic suposar que aquest canvi acabaria afectant a la toponímia més
aviat o més tard.
Quan na es conserva (llevat de la zona balear), cas que no succeeix mai en la toponímia de
Fulleda, hem de creure que ha quedat fossilitzat i aglutinat amb l’element següent, amb pèrdua de
significat per a la majoria dels parlants. És el cas del proper els Omells de na Gaia, que potser seria
més lògic grafiar els Omells de Nagaia, on, tanmateix, pot haver ajudat a la conservació de na el
fet de tractar-se d’un topònim “major” relativament força utilitzat.
2. Aquest fenomen d’extensió d’ús per analogia, potser també de simple economia lingüística, pot
haver estat ajudat o fins i tot impulsat per algun procés de tipus dissimilatori entre nasals.
la Font de na Marieta > la Font de la Marieta
La segona possibilitat és que l’article personal na desaparegui totalment per haplologia (eliminació de síl·labes o articulacions iguals o semblants) sense deixar rastre, amb la qual cosa resten denominacions toponímiques que podríem qualificar de “poc lògiques” si la lògica cartesiana tingués
alguna cosa a veure en tot aquest assumpte.
En el cas de la Coma de na Messeguera, primer es produeix l’elisió de la preposició de, normal
després de vocal que no formi part de diftong i d’una importància que caldria estudiar ja que sembla afavorir determinats processos posteriors, després té lloc una haplologia entre na i la primera
síl·laba del determinatiu, fonèticament [ma], que elimina l’article personal. Una segona haplologia
que no té res a veure amb el tema que aquí tractem, redueix encara més el topònim.
la Coma de na Messeguera > la Coma na Messeguera >
la Coma Messeguera > la Coma Seguera
En el cas de la Roca de na Tomasa, el procés és molt similar llevat que en l’haplologia les síl·labes
intervinents no són contigües i que no hi ha una segona haplologia.

la Roca de na Tomasa > la Roca na Tomasa > la Roca Tomasa
4.3.7 Aparició de l’article personal en davant de noms no personals
– la Vinya del Castell > la Vinya en Castell
“ab la Vinya del Castell” (L12h: 1600)
“partida dita la Viña del Castell” (Cad1763)
“de cavà la viña y lo llagum de la vinya del Castell” (FV: 1801)
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– lo Comellar del Metge > el Comellar en Metge
“lo Comellar del Metge” (L12a: 1569)
“altre tros al Comellanmetge” (L7: 1654)
“pda del Comellanmetge” (Cad1763)
“Comellà del Metge” (LAp1862: 9)
“Comellà del Metxe” (LAp1862: 132)
– la Font del Solà > la Font d’en Solà
“ab la serra y camí de la Font d’en Sollà” (L12k: 1615)
“la Font del Solà” (Cad1716: Jaume Ferrer)
“la Font d’en Solà” (Cad1716: Pere Joan Josa)
“lo camí qui va a la Font del Solà” (L16: 7, 1731)
“garriga a la Font d’en Solà” (Repart1740: hereus Pere Joan Josa)
“a la Font d’en Solà” (Prot.Not.: 1802)
“Fondensolà” (LApXIX)
– lo Comellar del Vicari > (desaparegut)
“Parda dita lo Comellà del Vicari” (Cad1763)
“al Comellà d’en Vicari” (Prot.Not.: 1802)
“partida del Comellà del Vicari” (Prot.Not.: 1802)
“L’Aubreda o Comellà d’en Vicari” (LAp1862: 99)
Aquest procés ja havia estat descrit per Ramon Amigó (BISO XL, 20-21) i pel que fa al canvi de
el a en el constata entre mitjan segle XVIII i l’època actual.
Pel que fa a Fulleda, constatem ja “Comellanmetge” a mitjan segle XVII. Cal tenir en compte,
però, que Metge podria ser també cognom i llavors estaria plenament justificat la presència de en,
tanmateix cal observar que posseïm un testimoni anterior (s. XVI) on és introduït per el, la qual
cosa fa pensar per l’època més en el nom d’un ofici que en un nom personal. Els altres tres casos
que estudiem devien experimentar el canvi el> en entre el segle XVIII i el XIX o potser principis
del XX, amb èpoques en què l’ús d’ambdues partícules degué ser compartit.
Per explicar aquest canvi, relativament recent i que sembla afectar a moltes altres zones del
domini lingüístic, intentarem argumentar dues explicacions que ens semblen possibles:
1. -Per un procés de tipus analògic. És a dir, si la majoria de vinyes, comellars i fonts van seguides per un determinatiu que es correspon amb un nom de persona que va introduït per l’article
en, quan es tracta d’un nom masculí que comença per so consonàntic, l’analogia estendria aquesta
característica aquells casos similars on el determinatiu no fos un nom personal. Més encara si
tenim en compte que Castell, Metge, Solà i Vicari són també cognoms catalans.
Malgrat tot, resulta una mica difícil d’acceptar aquesta possibilitat si, com suposem per les dades
que tenim, tenim en compte que el procés va tenir lloc quan en ja havia deixat de pertànyer a la
llengua oral.
2. -Per processos fonològics, segurament ajudats a vegades per la caiguda de la preposició de.
Com explica Recasens (1993: 189), els sons consonàntics en posició de coda sil·làbica són molt
susceptibles a les modificacions articulatòries. Així en la mateixa parla fulledenca tenim angerra
“algerra”, Anjub “Aljub”, nantres “naltres” (= “nosaltres”), que ens donen idea de la tendència al
canvi /l/ > /n/ quan es troba en posició final d’una síl·laba.

191

192

Onomàstica de Fulleda (Garrigues)

Aquest canvi més o menys natural es podria veure reforçat per un procés assimilatori de
nasalització (progressiva i/o regressiva):
lo Comellar del Metge > lo Comellar el Metge > lo Comellar en Metge
lo Comellar del Vicari > lo Comellar el Vicari > lo Comellar en Vicari
O, fins i tot, de nasalització recolzada per una dissimilació entre laterals (l-´):
la Vinya del Castell > la Vinya el Castell > la Vinya en Castell
la Font del Solà > la Font d’en Solà
Llavors, si la raó fonològica fos la bona, en realitat tot i que ho grafiem així, no ens trobaríem pas
davant de l’article personal en sinó d’una variant de el. No creiem que, almenys a Fulleda, sigui
viable l’explicació de Coromines (ETC II, 9-11) que derivaria alguns en- aglutinats
(Envalira ...) del llatí IN.
En alguns casos (Cascall, Timonal) sembla que el determinatiu és més un nom comú que un de
personal, també possible però. Tot i que no hem trobat exemples en el, potser no caldria descartar
un canvi el> en en els casos següents:
– “ab lo pla de la Bassa an·Cascall” (L12i: 1608)
– “lo Pla d’en Timonal” (L12b: 1577), “ab lo Pla de en Timonal” (L7: 103, 1664), -“del Pla d’en
Timoneda” (L9: 51r, 1640-3), “ab lo Plantimonal” (L7: 230, 1675).
4.3.8 Falsa fragmentació de l’article
– los Clots > els Esclots
“en la partida nomenada los Clots” (L7: 80, 1662)
“los Clots” (L16: 31r, 1736)
“parda dels Clots” (Cad1763: Hospital de Fulleda)
“Clots” (LApXIX)
– los Cortals > els Escortals
“los Cortals” (L12d: 1564)
“un tros als Escortals” (L12d: 1564)
“la prada dells Escortalls” (L12a: 1569)
“la feyxa pus avall dels Cortalls” (L12a: 1569)
“los Escortals” (L12f: 1579)
“la feyxa més bayxa dels Hescortals” (L12a: 1593)
“Un tros als Ascortals” (L7: 24, 1657)
“en la partida nomenada los Escortals” (L7: 79, 1662)
“un tros de terra ... a la partida dels Ascortals” (L16: 4, 1730)
“a la partida dels Cortals” (L16: 24r, 1734)
“Ascortals” (LAp1862: 1)
“Cuartals” (LApXIX)
– los Pujols > els Espujols
“cum lo tosalet dels Pujols” (L14: 1574)
“lo tros tinch als Pujols” (L14: 1585)
“ab l’aiguavesant de la Serra dels Pujols” (L10: 37r, 1648)
– les Planes > les Esplanes
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“una sort a les Planes” (L14: 1561)
“in parte vocata les Planes” (L14: 1586)
“les Planes” (L12a: 1592)
“terra campa a las Planas” (Repart1740: hereus de Pere Joan Josa)
“parda de les Planes” (Cad1763: Comú de Fulleda)
Sembla molt clar que cal interpretar el Es- inicial, fonèticament [as] tot i que només intermitentment trobem grafies As- d’Escortals, Esclots, Esplanes i Espujols (cf. ETC II, 12, “Els Espiolets”),
no com un antic article salat fossilitzat sinó com l’aglutinació amb el nom d’un fragment de l’article
precedent. Això ho podem afirmar perquè és precisament la documentació més antiga la que
prescindeix d’aquest element inicial.
El procés hauria començat al segle xvi, o fins i tot abans, pel que fa a Escortals i només s’hauria
desenvolupat aquests dos darrers segles pel que fa als altres casos. Aquesta evolució ha tardat molt
a veure’s reflectida en la documentació i hi ha casos freqüents d’arcaisme que es perpetuen pels
segles dels segles (cf. “Cortals” a GEC).
los Cortals > lo Scortals > lo Escortals > los Escortals
les Planes > l’Esplanes > les Esplanes
Tal volta el procés pel que fa a Escortals es va produir més de pressa, o almenys es va veure
reflectit per escrit més aviat, pel fet que la gent va deixar de saber el significat de cortal. En canvi
pujol, clot i plana continuaven mantenint una significació nítida que, encara que s’hagués produït
el canvi fonètic, cosa que no sabem, va impedir-ne el pas a la documentació escrita.
4.3.9 Canvis en l’article per raons de fonètica sintàctica
– [los] > [lo]
els Rentadors [lo Renta’Dos]
– [les] > [le]
les Roques [le ’rkes]
– [(de)ls] > [(de)l]
la paradeta (d)els Rucs [la para’DEta (De)l ’ruks]
Segons els exemples anteriors, veiem que les formes del plural dels articles, per un adotzenat
fenomen de fonètica sintàctica, perden el so del la -s final que s’assimila a la r- inicial posterior.
Aquest canvi, general en tota la llengua, no ha transcendit mai al llenguatge escrit.
4.3.10 Breus conclusions sobre l’ús de l’article en la toponímia fulledenca
1. L’article inclòs dins del noms de lloc forma part del conjunt de la llengua, està en general sotmès a les seves lleis, i canvia en la mesura que ho fa l’article globalment. Les fossilitzacions, allí on
es produeixen, són minoritàries i en la mesura que són fossilitzacions han perdut la seva qualitat
d’articles i ja no se sotmeten a les regles generals que els afecten.
2. Certes conservacions de en, que segurament no poden arribar a acabar de ser definides com
fossilitzacions, i conversions de el > en, podrien respondre més que res a causes fonètiques lligades a
la facilitat amb què /l/ passa a /n/ en posició de coda vocàlica. Caldria estudiar amb més deteniment
i amb un major abast territorial la importància que pot tenir en tot això la caiguda de la preposició de.
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3. La llengua escrita és poc permeable a la incorporació de segons quins canvis i veiem com
certes formes antigues fan encara més o menys la viu-viu després de segles de ser arraconades
de l’oralitat.
4.4 Lèxic i semàntica
– Racó, o raconada, sembla que ha anat desplaçant en alguns topònims a comellar o coma, que
han perdut actualment en el parlar de Fulleda tot significat llevat, òbviament, del que puguin posseir
com a fossilitzats dins de denominacions toponímiques.
Ex: lo comellar de la Font (>) el racó de la Font
– Coma i comellar, i creiem que d’una manera indistinta en la toponímia fulledenca, designen (1)
la part inicial, capçalera, d’un fondo o (2) una petita vall tributària d’un fondo, limitada pels aiguavessants de dues elevacions contigües que formen part de l’alineació muntanyosa que conforma una
banda d’un fondo.
Normalment posseeixen una sèrie de característiques comunes:
a) Terreny cultivat o bé que ho ha estat en un moment o altre.
b) Generalment, d’una relativa poca extensió, abastable amb la vista.
c) Aproximadament, amb forma de ferradura, tancada per totes parts menys una per l’aiguavessant
de les elevacions que conformen el fondo.
d) Es tracta, també, d’un terreny amb un cert grau de desnivell que se salva per al cultiu amb la
construcció de marges de pedra seca.
Exemple:
(1) la Coma en Jover
(1) el Comellar en Piquer
(2) la Coma en Castelló
(2) el Comellar en Giner
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5. Apèndix
5.1 Partides, trossos i altres paratges (zona rural)
Abadia del Rector, l’hort de l’; Abadia, lo tros de l’; Albereda, l’; Alzinetes, les; Amenós, els; Ametller, el corral de l’; Ametller, lo comellar de l’; Andreu, l’; Arboç, lo tros de l’; Argelagar, l’; Argelagues
Marines, les; Argensola; Argiloses, les; Arturo, el racó de l’; Ases, el fossaret dels; Aubac, lo tros de
l’; Aubaga, l’; Aubaguets, els; Aubreda, l’; Aureteres.
Balç, el; Bancals Torts, els; Barraquer, el pla el; Bassa, el pla de la; Bassa en Cascall, lo pla de la;
Bassa, la; Bassa, lo freginal de la; Bassa, los horts de la; Bassa Nova, la; Benefici de Sant Pere, lo tros
del; Bernat, les arenes del; Bolet, el racó el; Bort, les tires d’en.
Cabana, la; Cabanes, les; Calvari, el; Calvari, lo; Camí de la Font, el; Camí de la Font, lo comellar
del; Camí de les Vinyes, lo; Camí de Montblanc, el; Campana, el pla el; Cantaperdius, el; Cantorella,
la; Cantorella, lo pla de; Carboneres, les; Carlos, el racó el; Carlos, lo; Carrer de la Bassa, lo; Carretera,
la; Castell, la parada del; Castell, lo(s) vall(s) del; Cavallera, la; Cerveres, les; Cília, lo comellar de na;
Cinto, el pla en; Cirera, la costa la; Cirera, lo comellar de la; Cirera, lo pla de la; Cirers, lo tros dels;
Clot d’en Carbonell, lo; Clots, los; Coll, lo; Colomer, el; Coma de Matallonga, lo sòl de la; Coma de
na Messeguera, la; Coma d’en Dou, lo pla de la; Coma d’en Vidal, la; Coma en Blasi, la; Coma en
Castelló, la; Coma en Dou, la; Coma en Jover, la; Coma en Regueró, la; Coma, la; Coma Seguera,
la; Comellar de la Vila, lo; Comellar de na Margarida, lo; Comellar de n’Ametller, l’aiguavessant del;
Comellar d’en Jaume, lo sòl del; Comellar d’en Vicari, lo; Comellar d’en Vidal, lo; Comellar, el; Comellar en Giner, el; Comellar en Jurba, el; Comellar en Metge, el; Comellar en Piguer, el; Comellar en
Ratera, el; Comellar en Vella, la; Comellaret, el; Comes, lo cap de les; Cometa, la; Copons, (la) feixa
en; Cortals, els; Costa/Costeta d’en Ponç, la; Costa de la Cirera, lo pla de la; Costes, les; Creu de la
Granada, la; Creueta, la; Creueta la Granada, la; Creu, la; Creu, lo tros de la; Cultiots, els.
Damià, la feixa del; Devesa, la; Diumenge, lo; Dolça, los clapers de; Domenge de n’Amenós, lo;
Domenge, el; Domenge, la coma del; Domenges, la punta els.
Enrovellat, el pla l’; Era dels Plans, la sort de l’; Era el Boldú, l’; Eral, l’; Era Llarga, l’; Era, lo comellar de l’; Era, lo tros de l’; Erassa, l’; Era Vella, l’; Eres, les; Eres, lo pla de les; Ereta, el parany
de l’; Esclots, els; Escortals, els; Escortals, la prada dels; Escortals, lo comellar dels; Escuder, l’era de
l’; Escuder, lo comellar de n’; Espetregal, l’; Esplanes, les; Espluga Calba, lo camí de l’; Espujols, els.
Farraginalet, lo; Feixa, la; Figuerals, los; Figueretes, les; Fontanals, els; Font de la Vila, la coma de
la; Font del Solà, lo pla de la; Font d’en Cantó, lo tros de la; Font d’en Guasch, la; Font d’en Salat, lo
pla de la; Font d’en Solà, el racó de la; Font, el racó de la; Fonteta, la; Fontetes, les; Font, la; Font, la
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sortanella de la; Font, lo comellaret de la; Font, lo farreginalet que va a la; Forn, l’hort del; Freginal,
el; Freginal Gran, lo; Freixa, l’hort de la; Fulleda, pla de; Futbol, el camp de.
Gaspar, les tires d’en; Gassull, el pla el; Gaudiós, lo; Godall; Granada, la; Granada, lo coll de la;
Gran, el pla; Guasch, lo freginal dels.
Jaume de la Font, lo comellar de la; Jaume, la feixa de més avall d’en; Jaume, lo comellar d’en;
Jover, la font d’en.
Llopatera, lo pla de la; Llurba, lo comellar d’en.
Magí, el racó el; Mare de Déu, el tros de la; Marieta, la font de la; Marquet, el racó del; Mas d’en
Piquer, lo; Maset, el; Mas, lo pla del; Mas, lo tros del; Masos, els; Matallonga, la; Matallonga, la coma
de; Matallonga, lo sòl de; Messeguera, la; Messeguer, la coma d’en; Miquel, la parada d’en; Mirona,
la; Mossèn Pere Martí, la feixa de.
Navarra, la feixa/parada de na; Nova, la plaça.
Obaga, l’; Obaguets, els; Olivar, l’; Oliverets, los; Olivers, lo pla dels; Olivers, los.
Paulet, el racó el; Pedrera de la Creueta, la; Pedrera, la; Pedrol, lo tros d’en; Pere Llor, lo pla d’en;
Pibessó, el; Pinyong, lo; Piquer, lo; Piques de la Font d’en Lloret, lo comellar de les; Piques, les; Piquetes, les; Pla de l’Arboç, el; Pla de les Monges, el; Pla de Llopatera, l’avagant del; Pla dels Monjos,
lo; Pla en Gonell, el; Pla en Sala, el; Plallong, lo; Pla, lo; Pla, lo cap del; Planes de l’Era, les; Planes,
la sort de les; Planes, les; Planes, lo freginalet de les; Planeta, (la); Planeta, lo ferreginal de la; Planet
de la Pedrera, lo; Planet, el; Planota, la; Planots, els; Plans, els; Pleta, la; Poca, el racó en; Po, el pla
el; Po, la parada el; Ponç, la costa d’en; Portal, lo farraginal del; Portes, lo pla dels; Pou de la Vila, la
coma del; Pou, el; Pou, el pla el; Pou, la coma del; Pou, lo pati del; Prat, el; Prat, la coma del; Promès,
l’hort del; Pruners, los; Pujol(s), lo(s).
Quadró, el; Quadronet, lo; Quico, el pla el; Quico, el tros del.
Raconet, el; Raconet, lo; Ràfols; Rajadell, lo pla d’en; Rajadell, lo solà d’en; Ramon, la coma d’en;
Rector, l’hort del; Redona, la; Roca Bisbal, la; Roca Marquesa, la; Roca Tomasa, la; Roig, el mas;
Roja, la sort de na; Roja, lo tros de na; Roques Grosses, les; Roques, les; Roques Planes, les; Rovina,
la; Rovira, la; Rovira, la coma de la; Rovira, lo comellar de la; Rucs, la paradeta dels.
Salat, la font d’en; Sant Pere, el; Sant Pere, la coma de; Sant Pere, la sort de; Sec, el racó del; Segarra, la plana de; Senan, lo camí de; Senyor Martí, el pou del; Senyor, l’hort del; Senyor, lo domenge
del; Serra de Vinaixa, la; Serra, el cap de la; Serra, la; Serra/Serreta de la Mirona, la; Serreta, la; Serveres, les; Sivines, les; Sortetes, les; Sort, la; Sorts, lo tros de les; Sr. Pere Joan de Josa, la pedrera del.
Terra Roja, la; Tet, el racó del; Tilló, el pla el; Tilló, la serra el; Tillona, la sort de na; Timonal, lo pla
d’en; Tires Velles, les; Torre, la; Torre, lo tros de la; Torrent, el; Torrent, la coma del; Torrents, la plana
dels; Tossalet, el; Tossalet, el pla el; Tossal, l’aiguavessant del.
Vagants, los; Vall de les Torres, lo; Vall, lo; Ventoses, les; Ventoses, lo solà de les; Verger, lo; Vidrier,
la pineda del; Vilabertró, el; Vila, els plans de la; Vila, los vagants de la; Vinaixa, lo pla qui va envers;
Vinya en Castell, la; Vinya, la; Vinya Llarga, la; Vinyes, lo comellar de les; Vinyes, lo pla de les.
5.2 Edificacions i similars (zona urbana i rural)
Abadia, l’; Abel, ca l’; Aguiló, ca l’; Aguiló, el corral de l’; Agustina, l’; Ajuntament, l’; Amadeo, ca
l’; Ametller, el corral de l’; Angeleta, ca l’; Anjub, l’; Antònio, ca l’; Antònio el Fuster, ca l; Arbós, ca
l’; Àrea, l’; Arnau, ca l’; Arturo, ca l’; Assumpta, ca l’; Aulèstia, ca l’.
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Banya, cal; Barba, cal; Barber, cal; Bar, el; Barraquer, cal; Bàscula, la; Basili, cal; Bep de la Creu, cal;
Bep del Tripó, cal; Bernada, ca la; Bernat, cal; Bernat, el forn del; Berta, ca la; Besora, cal; Biblioteca,
la; Biscaí, cal; Blasi, cal; Bonet, cal; Bosch, cal; Botella, cal; Botella, el corral del; Botiga, la; Bover, cal.
Cabaler el Prim, cal; Cabaler l’Arbós, cal; Cafè, el; Campana, cal; Carlets, cal; Carlos, cal; Carlos del
Ricard, cal; Carlos, la granja del; Carme la Conxa, ca la; Carrera, cal; Casaca, cal; Casa de la Vila, la;
Casa Joana; Castellans, cals; Castellans, el corral dels; Castell, lo; Català, cal; Cecília, ca la; Cèlia, ca
la; Cementiri, el; Centre de Lectura, el; Cirera, lo corral de la; Cisterna, la; Ciutadill, cal; Clasques, cal;
Clorador, el; Codines, cal; Coixet, cal; Comú, la font del; Comú, lo molí del; Consultori, el; Conxa, ca
la; Cooperativa, la; Copons, cal; Cortecans, cal; Corulla, ca la; Corulleta, ca la; Creu, ca la; Creu, la;
Cucut, cal; Cups, els; Cuquer, cal; Currull, cal.
Damià, cal; David, cal; Déu, cal; Dipòsit (de l’Aigua), el; Dipòsit Vell, el; Dolors del Gravat, ca la;
Domènech, cal; Dominguet, cal.
Elies, ca l’; Enric de la Conxa, ca l’; Enrovellat, ca l’; Ermengol, ca l’; Ermengol, el corral de l’;
Escoles, les; Església, l’; Estanquer, ca l’; Eugeni, ca l’.
Fàbrica, la; Fassina, la; Ferrer, cal; Ferrer, el molí el; Ferreret, cal; Ferrer Vell, cal; Figuereta, cal;
Forn, el; Fossar, lo; Francisco el Lluïset, cal; Francisco el Salat, cal; Francisco l’Assumpta, cal; Fuster,
cal; Fuster, la nau del.
Gabarró, cal; Gallart, cal; Gassull, cal; Genaro, cal; Generala, ca la; Germandat, la; Gili, cal; Girona,
cal; Grabiela, ca la; Gravat, cal; Gravat del Casaca, cal; Gravat Vell, cal; Guargues, cal.
Hermín, ca l’; Hospital, l’.
Inglès, ca l’; Irene, ca la.
Janot, cal; Jaume el Palauet, cal; Joan d’Agramunt, cal; Joan del Fuster, cal; Joanet de la Bassa,
cal; Joans, casa; Joca, cal; Josa, cal; Josep del Miquel, cal; Josep del Po, cal; Josep del Sico, cal;
Josepet del Ventosa, cal; Josep Josa, la borja de; Josep Maria el Fuster, cal; Juani, cal; Juanito, cal;
Juliana, ca la.
Lleonard, el xalet del; Llúcia, ca la; Llúcia l’Estanc, ca la; Llucieta, ca la; Lluïset, cal.
Magdalena el Gallart, ca la; Magdalena el Ramonet, ca la; Maginet, cal; Majordom, cal; Major, la
font; Manel, cal; Manel del Campana, cal; Manelet, cal; Mansion, cal; Manuela, ca la; Manuel de la
Masia, cal; Manxó, cal; Maria el Banya, ca la; Maria el Gili, ca la; Maria l’Estanc, ca la; Marcó, cal;
Margendom, cal; Marieta, ca la; Marinada, la; Màrio, cal; Martí, cal; Martí el Gallart, cal; Masgoret,
cal; Masia, la; Masienc, cal; Masienquet, cal; Masnou, cal; Masover, cal; Massó, cal; Mateua, ca la;
Mateu de la Costa, cal; Mauriç, cal; Mercader, cal; Migatxo, cal; Miquel, cal; Miquel de la Bassa, cal;
Miret, cal; Mitgeret, cal; Molí, cal; Monument, el; Moro, cal; Mosset, cal; Mut, cal.
Narcís de la Llúcia, cal; Nofre, cal.
Oli, lo molí de l’.
Palau, cal; Palauet, cal; Parent, cal; Parrig, cal; Pasqual, cal; Pastisser, cal; Pastor, cal; Pastor del
Margendom, cal; Pastor del Pons, cal; Pastor el Toni, cal; Pau, cal; Pau de la Torre, cal; Pau del
Figuereta, cal; Pau del Gabriel, cal; Pau del Sevilla, cal; Pellissó, cal; Pentinat, cal; Pep del Toni, cal;
Pepe, cal; Pep sense Aurella, cal; Pep sense Orella, cal; Pere, cal; Pere Joan del Torrat, cal; Pere Joan
el Sastret, cal; Pere la Juliana, cal; Perenàs, cal; Pigat, cal; Piscines, les; Pista, la; Poble, el pou del;
Po, cal; Po, el corral del; Po, els cups del; Ponet, cal; Pons, cal; Pons, lo molí del; Pont, el; Prats, cal;
Presó, la; Prim, cal; cal; Pubill, cal; Pubill del Ferrer, cal; Pubill del Racó, cal.
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Queralt, cal; Queralt, el corral del; Quimet del Prats, cal.
Ramon de la Creu, cal; Ramon de l’Arbós, cal; Ramon del Gallart, cal; Ramon del Gassull, cal; Ramon del Gravat, cal; Ramon del Miquel, cal; Ramon del Palauet, cal; Ramon del Ricard, cal; Ramon
del Xacó, cal; Ramonet, cal; Rentadors, els; Riba, cal; Ribera, cal; Ricard, cal; Rita, ca la; Roig, cal;
Roma, cal; Roser el Sico, ca la; Rosset, cal; Rosset de l’Elies, cal; Rossich, cal;
Sagristia, la; Sala, la; Salat, cal; Salvadora, ca la; Sant Pere del coll; Sant Pere (del Coll), la capella de;
Sàrria, cal; Sastre, cal; Sastret, cal; Segal, cal; Segalet, cal; Senyora Antònia, ca la; Senyora Antònia, el
xalet de la; Senyor Martí, cal; Servil, cal; Sevilla, cal; Sicero, cal; Sico, cal; Sico, el garatge del; Simarro,
cal; Sindicat, el; Sivestró, cal; Sivestró, el corral del; Sivestró Vell, cal.
Tilló, cal; Tonatxo, cal; Ton del Ferrer, la granja del; Ton del Janot, cal; Ton del Prim; Ton del Sico,
cal; Toni, cal; Torrat, cal; Torretes, cal; Torretes, can; Tortosí, cal; Transformador, el; Tresina, ca la;
Tresina el Fuster, ca la.
Ulleres, ca l’; Ulleretes, ca l’.
Valentí el Palauet, cal; Vella, la font; Venàncio, cal; Ventosa, cal; Ventoseta, cal; Vicaria, la; Vidre,
el forn del; Vila, lo forn de la; Vila, lo molí de la; Vila, lo mur de la; Vilabertró, cal.
Xacó, cal; Xacó, el mas del; Xafarot, cal; Xalet Blau, el; Xalet Rosa, el; Xandi, cal; Xavalla, cal;
Xavier el Ferreret, cal; Xilena, ca la; Xollat, cal; Xulip, cal.
5.3 Vies i paratges (zona urbana)
Agustina, l’; Agustina Saragossa i Domènech, l’avinguda d’.
Bassa, el carrer de la; Bassa, la; Bassa, lo camí que va a la; Bassa, lo carrer de la; Bell Racó.
Campet, el; Cap de la Vila, lo carrer del; Carreró, lo; Carretera, la; Caseta, la; Castell, la muralla del;
Castell, lo; Castell, lo camí del; Castell, lo camí que puja al; Castell, lo carrer del; Castell, lo pati del;
Coll, lo camí del; Corrible, lo carrer; Costa de la Bassa, lo carrer de la; Costa, el carrer de la; Costa, la;
Creu, la.
Escoles, el carrer de les; Espluga Calba, carrer de l’; Estrella, el carrer de l’.
Figuereta, lo carrer de la; Font, el carrer de la; Forn, el carrer del; Forn Vell, lo carrer del; Fossar, lo
carrer de darrere del; Fossar, lo carrer de dellà del; Fossar, lo carrer del; Fossar, lo carrer de tras del;
Fossar, lo carrer tras del; Fulleda, la plaça de; Fulleda, lo clos de; Futbol, el camp de.
Guasch, lo carrer d’en.
Jardí, el; Joan Berart, lo carrer de.
Major, el carrer; Molí de l’Oli, lo carrer del; Molí, lo carrer del; Montblanc, el carrer de; Montblanc,
lo carrer qui va a; Monument, el; Muralla, la; Muralla, lo camí dellà la.
Nova, la plaça; Nova, lo carrer que va a la plaça.
Orient, el carrer.
Pare Fàbregues, la plaça del; Passeig, el; Plaça, la; Plaça, lo cap de la; Po, la placeta el; Pont, el;
Portal d’en Guasch, lo carrer del; Portal qui va a Montblanc, lo carrer del.
Ramon Santamaria i Prats, la plaça de; Raval, la; Raval, lo pati de la.
Sala, lo carrer d’en; Sant Pere del Coll, la placeta de qui puja a; Sant Pere del Coll, lo camí de; Sant
Pere, el carrer de; Sant Pere, lo carreró que puja a; Sindicat, la placeta el.
Troncs, els.
Vall, lo carrer del; Vella, la plaça; Vent, el carrer del; Verger, el carrer; Verger, lo; Vila, lo carrer de la.
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5.4 Cognoms i renoms
Abellà; Abram; Agramunt, d’; Aguilar; Aguiló; Alegre; Alegret; Alsamora; Amat; Amenós; Ametller; Ànima Negra; Arboç; Arbós; Arqué; Arrufat; Atiaire; Aubat; Aubat Cabaler; Aymerich.
Badia; Balaguer; Balcell; Balcells; Balinyà; Banya; Barba; Barber; Barraquer; Barulles; Bassiol; Benet;
Bentós; Berart; Bergadà; Bernal; Bernat; Besora; Biscarri; Blasi; Blázquez; Boganyà; Boix; Boixadors;
Boldú; Bonet; Bosch; Botella; Botler; Bover; Burgos.
Cabaler el Prim; Caballé; Cabestany; Cairet; Calbet; Calendari(o); Calvera; Campana; Canales; Canela; Cantó; Capdevila; Carboner; Cardo; Carmona; Carré; Carrera; Casaca; Casades; Casadó; Cases,
de; Cases Ferreres; Castellà; Castelló; Català; Catapí; Cendra; Cervelló; Cervera; Charro; Ciutadill; Civit; Claravalls, de; Clasques; Codines; Coix; Coixet; Coll; Colom; Comes; Continente; Conxa; Copons;
Cornet; Cortecans; Costa, de la; Creu; Cuadras; Cuadrat; Culleres; Currull.
Demmel; Diable; Díaz; Domènech; Domingo; Donet.
Elias; Elies; Escaleta, Escolà; Esplugues; Estanc; Estanquer.
Farlet; Farré; Farrerons; Feixa; Feliu; Ferrer; Ferrer Nou; Ferreret; Figuereta; Foguet; Folgueres;
Font; Forasté; Forn, del (carrer del); Fossar, del; Francesch; Freixa; Fuentes; Fulleda, (de); Fuster.
Gabarró; Gabriel; Gallart; Garcia; Gaspar; Gassull; Gavarró; Gaya; Gener/Giner; Gili; Giner; Girona;
Golmeres; Gómez; González; Gorgues; Grana; Granero; Gravat; Grivart; Gual; Guarda; Guargues;
Guasch.
Herèdia; Hereu Ricard; Herrando; Huguet.
Iborra; Inglès.
Janot; Jené; Josa; Josa, de; José; Jovana; Jover; Juncosa.
Klubitschko.
Lauro; Lledó; Llima; Llopis; Llor; Llorens; Lloreta; Llort; Lluïset; Llurba.
Maginet; Major; Majordom; Manco; Manyana; March; Margendom; Maria; Marie; Marigot; Mariner;
Marquesa; Martí; Martín; Martínez; Martorell; Masalias; Masalles; Masgoret; Masia; Masienc; Masip;
Masnou; Masover; Massó; Mateu; Maylí; Menina; Menor; Mercader; Merola; Messeguer; Mestres;
Migatxo; Minguella; Miquel; Mir; Miravall; Miret; Miró; Mitgeret; Molinos; Montoliu; Moragues; Morató; More; Moro; Mosset; Mosso; Muntanyana; Mut.
Nadal; Nautera; Navarra; Nebot; Nofre; Noguer; Noi.
Olivé; Oliveres; Onofre; Orobig; Orue.
Pagès; Palau; Palauet; Pallerola; Parent; Parrig; Pascual; Pasqual; Pastisser; Pastor; Pau Gros; Pau
Menina; Pedrissa; Pedro; Pelegrí; Pellisó; Pellissó; Penella; Pentinat; Pigat; Piles; Piquer; Plaça; Plaça,
de la; Plasa; Po; Pollina; Ponet; Pons; Porta; ; Portal d’en Guasch, del; Portalet, del; Prats; Prim; Pubill;
Pujol; Pujols.
Quadrat; Queralt; Queraltó; Querido.
Rabadà; Racó, del; Rajadell; Ramírez; Ramon; Ramonet; Ratera; Raval, de la; Rebull; Riba; Ribé;
Ribera; Ricard; Riquer; Roca; Rodríguez; Roig; Roja; Rojo; Romeu; Rosell; Rosich; Rossell; Rosselló;
Rosset; Rossich; Rovira; Rubió; Rué; Ruellet.
Sabater; Sadaó d’Agramuntell, de; Sala; Salat; Salla; Saltó; Salvadó; Salze; Sánchez; Sans; Santamaria; Sant Martí, de; Sant Pere, del carrer de; Saragossa; Sardà; Sàrria; Sastret; Saumell; Savella;
Secretari; Segal; Segarra; Seguí; Sendra; Serra; Serrateix; Setó; Sevilla; Sico; Sidamunt; Simarro; Sirera;
Sivestró; Sobirana; Solanes; Solé; Soler; Solsona; Sòria.
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Tacat; Tarragona; Teixidó; Teixidor; Tieta; Tilló; Timonal; Tonatxo; Toner; Toni; Tordera; Torner;
Torra; Torrat; Torremadé; Torres; Torretes; Tortosí; Tost.
Ulldemolins.
Vadell; Vallès; Vallverdú; Vaquer; Vega; Vellet; Venell; Ventosa; Ventoseta; Vernet; Vilalta; Viuda,
de la; Vives.
Xacó; Xandi; Xavalla; Xifré; Xilena; Xirinetes; Xulip.
Zaragoza.
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