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I. Tot és a quí

La Història és com un canemàs immens, fet d’una retícula delicada i voluble on es van dibuixant 

tots els processos de l’Home. Mirat de lluny es veuen perfilar força contorns, té una certa perspecti-

va, s’hi entreveuen uns volums i un cert nervi interior que l’articula i que li encadena un procés i una 

coherència. Fins i tot s’aprecia un paisatge, on surten grans masses de roques, extenses pinzellades 

que representen l’aigua, o el color mostassa dels deserts o la vegetació diversificada com en un ca-

tàleg. Quan hi acostem l’ull, quan ens apropem al dibuix, ens adonem però que bona part dels traços 

es van marfonent, desapareixen en una monotonia de punts i de colors plans. Descobrim, ai las!, 

que en aquest tapís hi falten moltes peces, molts fils que la perspectiva de llunyania li dissimulava.

Observadors com som encara hi advertim un altre detall. Ens referim al procés de creació d’aquest 

tapís. Hi treballen una legió d’obrers teixidors, amb tot de fils i de colors: els uns més gruixuts, més 

prims els altres, alguns aspres o sedosos; aquells que dibuixen els cartrons, els qui seleccionen les 

llanes i els fils, els qui enfilen les agulles o preparen els telers, o aquells que, amb les ulleres sostingu-

des a l’extrem del nas, atentament, minuciosament, artesanalment, van omplint espais del canemàs. 

Un altre cop de zoom i ens donarà la sensació que entremig dels obrers s’han introduït Penèlopes i 

que, contínuament, s’està reelaborant la feina. Una altra vegada la perspectiva ens havia emmirallat.

En aquest tapís hi és tot, o hi ha d’ésser tot. Per a mi no hi ha història local, és a dir, fils prims o 

fets menors, tot és universal. O a l’inrevés, com el nostre gust ho prefereixi. En tot cas aquest cane-

màs s’omple amb peces petites o grans que surten d’allà on hi ha un planter, és a dir, on hi ha una 

geografia i un home, un paisatge i un col·lectiu.

Tots els fets, en un principi, són locals, però un cop inserits en la peça del teler deixen de ser-ho, 

passen a formar part fonamental del dibuix, transformen la seva essència. Llur contribució podrà ser 

petita, quant a graduació, però imprescindible per a desenvolupar el trencaclosques de la nostra vida 

de comunitat. I un cop feta l’aportació al dibuix, ja s’ha acomplert la nostra tasca: l’element local 

s’ha transformat en un nervi, en una peça més de l’estructura universal. Per això dèiem que no hi 

ha història local: si el fet, intel·ligentment interpretat, pot passar a engrossir el dibuix del canemàs, 

aleshores es torna universal; sinó, és que el fet era anecdòtic, curiós, però res més.

La Història, independentment de l’àmbit on es produeixi, es nodreix de fets i del nervi trascendent 

que els enfila. És a dir, interpretació, crítica i projecció cap al futur.

A vegades hem de tenir en compte les perspectives i ser prudents amb els fets. Entenc que, sovint, 

s’ha menystingut la història local precisament perquè aquesta s’ha limitat a l’anècdota i a uns àmbits 

geogràfics viciats i rígids. Certament resulta difícil  tancar en uns pocs quilòmetres quadrats o, fins 
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i tot, en les parets d’una casa o d’una hisenda, el brogit de la gent. Si el fet és destacable sempre 

hi ha projecció exterior. I l’home, no ho oblidem, parla i camina i es comunica. Només cal trobar la 

punta del fil i enfilar-lo a l’agulla de la Història.

Això no és pas fàcil. És entretingut i, a més, cal un ull clínic i crític per fer trenar els fets locals 

en els corrents universalistes. En aquest sentit sempre m’ha meravellat la suavitat i la filigrana amb 

què es brodava la troballa arqueològica d’una fíbula i la seva interpretació ritual i religiosa; l’estudi 

paleogràfic de les àtones per a interpretar la fonètica o, allò que callen els nobles i burgesos del 

segle XVIII i XIX, per saber què deien o què pensaven les classes populars. Els tapissos —tornem a 

la figura de l’exemple—, són una meravella de precisió i de síntesi històrica o d’idees, i les seves 

figures o formes apareixen encaixades delicadament unes amb les altres, vertebrades a l’entorn d’un 

motiu central sense a penes un frec. Em semblen modèliques, per exemple, les escenes profanes del 

tapís de Bayeux o les religioses del llenç de la Creació, que hi ha al museu de la catedral de Girona.

En aquest sentit penso que l’onomàstica també fa el seu servei, i no pas petit, a la precisió i al 

desenvolupament d’aquesta pintura universal que hem convingut en denominar Història. Per això 

escrivíem "tot és aquí", al capçal d’aquest pròleg.

Aquest ha estat, si més no, el nostre propòsit a l’hora d’inventariar els noms de lloc i de persona 

del terme de Mont-ral. Es tractava de recuperar els mots i, amb ells, la significació i la relació que 

cadascun guarda. En aquest sentit direm que no ha estat pas difícil connectar les vicissituds del 

poble a la resta de comarca o de país, precisament per allò que dèiem enjondre: els problemes i els 

sentiments dels homes no difereixen excessivament d’un lloc a l’altre i, de la mateixa manera que es 

mouen les persones també es mouen i es traslladen les inquietuds i les idees. En el moment en què 

un poble té camins, la connexió amb el món ja és assegurada.

L’onomàstica que avui presentem és com la radiografia òssia de Mont-ral. Hi és tot, encara que 

condensat i tot i que alguns materials hi són en brut. Estructura òssia que hem intentat de recobrir 

amb tots aquells materials documentals que ens han estat a l’abast: els escrits, datats entre el segle 

XII i la segona meitat del XX; i els orals, aprofitant les ja comptades persones naturals del lloc que 

hi resten i que coneixen la geografia i els noms tradicionals dels seus accidents.

I per què Mont-ral, un poble demogràficament mort, emplaçat a l’extrem llevantí de les muntanyes 

de Prades i amb pocs elements —en principi— singularitzadors? La raó principal és precisament la 

seva despoblació, fet que implica la pèrdua i desaparició dels noms de lloc, alguns d’ells heretats 

de generació en generació durant prop de vuit segles. Però també el canvi de la seva fisonomia 

paisatgística, amb el desenvolupament de la indústria, del turisme i de les segones residències; o el 

seu emplaçament, a cavall entre dues àrees geogràfiques ben marcades: el Camp de Tarragona i les 

terres de lleida, precisament en una zona fronterera entre el català oriental i el català occidental; o 

l’estructura de nominació: prenoms, cognoms, renoms...





II. L’estat de la 
qüestió
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II. L’estat de la qüestió

Els primers estudis científics sobre toponímia es publiquen a Alemanya el 1863 i són deguts a 

Förstemann; a França, Houzé el 1864 i Quicherat el 1867 s’afegeixen a la nòmina dels pioners en 

l’estudi dels noms de lloc a escala europea. Un estudi que anava lligat, òbviament, a plantejaments 

lingüístics. Abans de tancar-se el segle XIX veuen la llum noves obres a Itàlia i Bèlgica i, posterior-

ment, s’enceten publicacions monogràfiques, congressos i càtedres a bona part d’Europa.

Catalunya s’afegirà ben aviat a aquest corrent d’investigació mercès a treballs del doctor Josep 

Balari, de la Universitat de Barcelona, que va publicar el 1877 un estudi etimològic dels noms de 

cims de muntanyes i, vint anys després, la seva clau de volta: "Els orígens històrics de Catalunya".

No és el cas de fer una cronologia sobre el desenvolupament i l’interès que aquesta disciplina va 

suscitar al Principat al llarg del present segle. Citar tan sols com a nervadures de l’edifici els noms 

d’Antoni Maria Alcover, Francesc de Borja Moll, Antoni Griera, Manuel de Montoliu, Francesc Ca-

rreras, Joaquim Miret, Antoni Badia i Margarit, Enric Moreu-Rey, Joan Coromines, etc.

Caldria, però, centrar-se en els estudis realitzats en una regió natural i històrica del Principat, 

coneguda des de la reconquesta com Camp de Tarragona i ara fragmentada en tres comarques a 

les quals s’han donat els noms d’Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès. Aquesta demarcació territorial 

ha estat en part sistemàticament treballada en els àmbits toponomàstics mercès al compliment d’un 

seriós pacte, meitat monacal i meitat espartà per llur persistència i rigorositat, signat entre Ramon 

Amigó i Albert Manent, que allà per l’any 1956 es van repartir el territori en una franja que anava 

de mar fins a muntanya. D’aquesta entesa van sortir ben aviat els treballs de Reus (1957, amb una 

nova versió l’any 1988), la Mussara (1963), Castellvell (1966), Almoster (1968), Constantí (1968), Vi-

laseca i Salou (1978), Prades (1985), Cornudella (1991) i Siurana (1992), tots deguts a Ramon Amigó i 

Anglès. L’altre signatari, Albert Manent, va publicar estudis sobre l’Aleixar (1962), Maspujols (1966), 

Vilaplana (1970), la Febró (1974), Capafonts (1981) i la Masó (1985).

Penso que ha estat una mena de repoblació onomàstica. Els territoris que havien estat sacsejats 

per la barbàrie cultural, per l’arribada de noves poblacions, per la influència de modes, etc., eren, 

almenys en l’aspecte toponomàstic, salvats d’una mort definitiva. Es tractava de recuperar la geogra-

fia lingüística, i amb ella les parts històriques, econòmiques i socials que sempre hi van estretament 

involucrades.

I atès que la repoblació va fer-se empesa per alts motius, aviat va trobar nous peons —en el bon 

dir de Ramon Muntaner—, que van ampliar la falca posada al bell mig del Camp, àdhuc la van 

sobreeixir i s’escamparen per les comarques veïnes: l’Albiol (1976), per Enric Moreu-Rey, Arbolí 
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(1978) per Joan M. Prats, Riudoms (1979) i la Morera de Montsant (1984) per Eugeni Perea, la 

Canonja (1980) per Maria T. Montanya, les Borges del Camp (1981) i Riudecols (1992) per Ferran 

Jover, Vilanova d’Escornalbou (1982) per Carles Maristany, Cabacers (1983) per Vicenç Biete, la 

Pobla de Mafumet (1986) per Josep Veciana, el Lloà (1988) per Jaume Sabater, Riudecanyes (1989) 

per Dolors Roigé, Rasquera (1980) i Alforja (1991) per Miquel J. Jassans, Albarca (1991) per Isabel 

Llopis, etc.

No és pas estrany que aquesta zona del Camp hagi estat catalogada com la més fèrtil en inves-

tigació toponomàstica. Des de 1953, en què Josep Iglésies va publicar el seu recull de la Riba, fins 

a l’actualitat, són prop d’una cinquantena els treballs acabats o publicats. 

El present corpus onomàstic de Mont-ral1, amb llurs agrupacions rurals, s’insereix també en 

aquest projecte de treballar el Camp, amb preeminència sobre les àrees en vies de despoblació —el 

nostre cas—, pel perill que comporta en desaparèixer la vida humana i amb ella la nomenclatura 

popular.

Les primeres enquestes de camp les vàrem fer pel novembre de 1986 i, després d’algunes inte-

rrupcions per motius professionals, les vàrem reempendre pel maig de 1991, ara ja d’una manera 

sistemàtica i definitiva. Malgrat la despoblació de la zona —si més no de gent indígena—, encara 

hem pogut parlar amb mitja dotzena de persones, nascudes totes elles en algun dels llogarets que 

dibuixen el mapa geogràfic de Mont-ral i ara residents pràcticament totes fora vila.

El problema no ha estat tant la manca d’informadors com les possibilitats d’aquests d’acompanyar-

nos pel terme. Malgrat l’excel·lent memòria de totes les persones que m’han ajudat, amb pre-

cisions i detalls que algunes vegades veia confirmar per la documentació, no tenien la mateixa 

sort en l’agilitat de les cames. La mitjana d’edat ha estat de 66 anys. A més s’hi afegia una nova 

dificultat: la reculada de conreus en favor de boscos, herbatges o esbarzerals dificultava encara 

més l’accés a alguns llocs. Això ha significat que algunes zones del territori —poques, certament— 

no les hàgim pogudes trepitjar tal com era el nostre desig, i ens hàgim hagut de conformar amb 

explicacions fetes des de zones properes o enlairades, compulsades, això sí, tant com ens ha estat 

possible. En total hem fet una dotzena de sortides al camp, vuit d’elles acompanyats per guies.

A més de l’enquesta oral hem escorcollat les fonts documentals, les dues nervadures impres-

cindibles per a l’arquitectura toponomàstica. La dispersió arxivística relativa a Mont-ral és ex-

traordinària, i no sempre lògica des del punt de vista juridicoadministratiu. A penes uns pocs 

pergamins a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, a Barcelona; de llibres sagramentals, òbits, naixements 

i desposoris, en trobem a l’Arxiu Diocesà de Tarragona i a les abadies d’Alcover i de la Riba a les 

quals pertanyen Mont-ral i Farena, respectivament. Els capbreus, una font precisa i utilíssima per 

a aquest tipus d’inventari, es troben a Sevilla, Valls i Prades, per llur dependència a la casa dels 

ducs de Medinaceli. Hem consultat igualment documentació notarial d’Alcover i Montblanc, dins 

la qual apareixen algunes escriptures que ens han interessat. Citem també els arxius municipals i 

del jutjat mont-ralenc, així com d’altres col·leccions privades.

Nota
1. Aquest llibre fou presentat com a Tesi de Llicenciatura a la Universitat de Barcelona el juliol de 1992, davant d’un tribunal for-
mat per Joan Martí i Castells, Catedràtic de Filologia; Pere Anguera i Nolla, Catedràtic d’Història Contemporània i Josep Oliveras i 
Samitier, Catedràtic de Geografia, que actuava de director, essent conceptuada amb la màxima qualificació acadèmica d’“excel·lent 
per unanimitat”
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Encara que amb no tant valor com les fonts fins ara citades, cal esmentar el suport de la carto-

grafia, merament referencial en mapes que van del segle XVII fins a l’actualitat. Alguns plànols 

topogràfics parcel·laris ajuden, si més no, a delimitar zones i a dibuixar cursos d’aigua, camins, 

etc. Finalment, la bibliografia general o específica contribuïen al refrendament o a l’anàlisi de 

conceptes.

Per conèixer millor l’estat de la qüestió, a banda de la bibliografia utilitzada que citem més en-

davant, hom destacaria de manera especial les obres següents:

Ramon Amigó, Sobre inventaris de noms de lloc. Introducció metodològica, publicat per les edi-

cions del Centre de Lectura de Reus (1989). Que jo sàpiga és el treball més exhaustiu sobre l’estat 

de la qüestió al Principat, a més d’oferir interessants i útils orientacions sobre metodologia, fonts 

documentals, etc., a l’hora d’emprendre l’estudi onomàstic d’un lloc. No en va Ramon Amigó ha 

estat l’instigador de la major part de reculls fets al Camp de Tarragona.

Sobre notacions fonètiques i disposició dels treballs citaria també les pautes de Josep Iglésies a Els 

noms de lloc de les terres catalanes. I. La Riba, publicat a Barcelona per la Societat Catalana de Geo-

grafia, Institut d’Estudis Catalans (1953). L’autor dóna a l’estampa les normes per al recull dels noms de 

lloc de les terres catalanes, establertes per Joan Coromines i Enric Ribas. Per aquesta línia , molt més 

sistematitzat, va el full publicat per Josep M. Puchades Resum dels materials necessaris per a l’estudi 

de la monografia geogràfica d’un municipi de Catalunya. Ed. Montblanc-Martin/Centre Excursionista 

de Catalunya. Barcelona (1980). És important l’índex de temes sobre els quals guiar-se a l’hora de 

preparar una monografia historicogeogràfica; és d’influència regionalista. Una altra obra recomanable 

és la de Juli Moll i Joan Tort, Toponímia i cartografia. Assaig de sistematització, publicada per l’Institut 

Cartogràfic de Catalunya. Barcelona (1985). Els autors ens forneixen utilíssimes instruccions per a la 

recollida de noms, així com criteris a l’hora d’escriure’ls. És molt útil l’apèndix on s’inclou la codificació 

geogràfica de la toponímia, així com el sistema de transcripció fonètica dels sons catalans.

Malgrat el temps transcorregut des de la seva redacció, l’obra d’Enric Moreu-Rey Els noms de lloc. 

Introducció a la toponímia, publicat per la Unió Excursionista de Catalunya-Arxiu Bibliogràfic Excur-

sionista, Barcelona (1965), continua essent una excel·lent introducció als temes de noms de lloc i de 

persona de l’àmbit català. D’aquest mateix filòleg resulta utilíssima l’obra Renoms, motius, malnoms 

i noms de casa, de l’Editorial Millà, Barcelona (1981), on s’analitzen cinquanta mil noms referents als 

Països Catalans, agrupats semànticament i precedits d’un singular estudi sobre definicions, funcions 

i característiques dels sobrenoms.

Citem, finalment, el butlletí de la Societat d’Onomàstica, que dirigí fins a la seva mort el Dr. Enric 

Moreu-Rey i que es publica ininterrompudament des de la seva fundació el 1980. La revista és un 

valuós exponent de la realitat toponomàstica i lingüística dels Països Catalans, tot i que no margina 

problemes o qüestions d’interès d’altres àrees territorials. A causa de la varietat dels col·laboradors 

i de la diversitat dels temes apuntats, les seves pàgines s’ofereixen com una guia imprescindible a 

l’hora de tractar qualsevol tema relacionat amb els noms.
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III. Les fonts documentals consultades

a) Arxivístiques

Sigles

ACA Arxiu de la Corona d’Aragó, servat a Barcelona.

ACV Arxiu Comarcal de Valls.

AJP Arxiu del Jutjat de Pau de l’Ajuntament de Mont-ral.

AHAT Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona.

AHT Arxiu Històric de Tarragona.

AM Arxiu Històric de Medinaceli, servat a la Fundació Casa Ducal de Medinaceli, de Sevilla. 

AMM Arxiu municipal de l’Ajuntament de Mont-ral.

APA Arxiu parroquial d’Alcover.

APP Arxiu parroquial de Prades.

APR Arxiu parroquial de la Riba.

APT Arxiu particular de cal Torre, de Prades.

APV Arxiu particular de cal Vilalta, de Farena.

AMILL 1947

Lligall de 4 carpetes blaves que contenen, sobretot, papers i informes de valors cadastrals, sense 

foliar ni enquadernar. La carpeta núm. 1 duu el títol "Catastro. Amillaramiento" i serva papers 

compresos entre les datacions de 1947 a 1965. La segona carpeta duu marcat el títol de "Catastro. 

Diputación" i gairebé tot es refereix als anys cinquanta del segle actual. La tercera carpeta duu re-

tolat el títol de "Catastro" i els documents són tots de 1950 a l’actualitat. La darrera carpeta no duu 

numeració ni títol i serva només impresos i papers sense valor onomàstic. AMM.

BAPT

Capsa que conté diverses carpetes amb documentació sobre baptismes, òbits, desposoris i confir-

macions, numerades i classificades en aquest ordre: 

1a: Baptismes de 1607 a 1617

1b: Baptismes de 1619 a 1642

1c: Baptismes de 1643 a 1667

1d: Baptismes de 1671 a 1697



19La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

1e: Òbits de 1606 a 1674

1f:  Desposoris de 1605 a 1696

1g: Confirmacions 1607

Alguns quaderns són gairebé il·legibles per l’acció corrosiva de la tinta i la desintegració del 

paper. AHAT.

BAPT 1696

Llibre de baptismes de 1696 a 1766. AHAT. 

BAPT 1812

Llibre de baptismes de la parròquia de Mont-ral, de l’any 1812 al 1851. AHAT. 

BAPT 1852

"Llibre de baptismes de la parroquial Iglesia de S(ant) Pere Apostol del poble de Montreal arque-

bisbat de Tarragona i comensát en lo añ del Señor de 1852." El volum consta de 174 fulls, de mida 

de foli, numerats; al llom duu la inscripció "Bautismos desde 1852 a 1865. Libro 4". APA. 

BAPT 1886

"Libro de bautismos iniciado por D. Francisco Mestre y Palejá presbítero y regente de la parroquial 

Iglesia de San Pedro Apostol del Pueblo de Montreal, província y arzobispado de Tarragona, el 26 

de enero de mil ochocientos setenta y seis". El volum consta de 398 fulls, de mida de foli, numerats. 

Encara està en ús. APA. 

CAP 1554

Capbreu del comtat de Prades, de l’any 1554. La documentació sobre Mont-ral es troba entre els 

folis 83r. i 96r., i la de Farena del foli 96v. al 100v. AM.

CAP 1615

Capbreu del comtat de Prades, de l’any 1615. La documentació sobre Farena es troba entre els 

folis 176r. i 183v. AM.

CAP 1724

Capbreu del comtat de Prades, de l’any 1724. La documentació sobre Mont-ral es troba entre 

els folis 181r. i 195r.; la de Cabrera entre els folis 196r. i 197v., i la de Farena entre els folis 198r. 

i 202r. ACV. 

CAP 1789

Capbreu de les rendes del comtat de Prades: "Dn. Buenaventura Vidal Exmo. pub. y Rl. Archivero 

del Archivo de los Estados que el Exmo Sr. duque de Medinaceli y Cardona mi Señor tiene y posee 

en este Prado de Cataluña y Reyno de Valencia, el qual está colocado en las Casas Palacio de dho. 

Exmo. Sr. sita en la presente ciudad y calle de la Porta Ferrisa abajo escrito, certifico que entre los 

papeles (...) se halla la copia authentica del cabreo de las rentas que su Exa. percibe en el condado 
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de Prades actuado ante Antonio Cortes Esno de Alcover en los años de 1789 al de 1795 (...)" La 

còpia feta per Bonaventura Vidal va datada el dia 18 de novembre de 1806. El manuscrit va numerat 

de la pàg. 1 a la 214. APP.

CONF

"Llibre dels confrares del santíssim nom de Yesus del loch y terme de montreal", iniciat l’any 

1620. AHAT.

CONFIR

"Llibre de confirmacions, inciat per José Sirvent, rector, el 1858". El volum consta de 100 fulls, de 

mida de foli, numerats. Encara està en ús. APA.

DEF

Llibre de defuncions. S’inicia el 1852 i encara continua en ús. El volum, marcat amb el número VI, 

consta de 100 fulls, de mida de foli, numerats. APA.

DEF 1852

“Farena. Llibre de finats 1852-1891”. El volum consta de 124 folis, numerats, amb inscripcions 

compreses entre les dues anyades esmentades. APR. 

 

DEF 1940

“Parroquia de Farena. Defuncions. Libro V”. El volum consta de 100 folis, numerats, amb inscrip-

cions que s’inicien el 1940 i arriben fins l’actualitat. APR.

ESP 1852

“Llibre de matrimonis de la parroquia de Farena 1852”. El volum consta de 204 folis, numerats, amb 

inscripcions que s’inicien el 1852 i arriben fins l’actualitat. APR.

INV

"Inventario de la Parroquia de S. Pedro apostol de la villa de Montreal, arciprestazgo de Mont-

blanch" (1924). AHAT. "Inventario de la parroquia de San Andrés Apóstol del pueblo de Farena, 

arxiprestazgo de Montblanch, 4-11-1924". AHAT. 

LLAC 1871

Patracol d’actes de l’Ajuntament de Mont-ral. Comprèn 24 quaderns solts, de mida de foli, nume-

rats de l’1 al 24, corresponents als anys de 1871 a 1905. La major part van foliats. AMM.

LLAC 1903

Llibre d’actes de l’Ajuntament de Mont-ral (1903), sense numerar. AMM.

LLAC 1904

Llibre d’actes de l’Ajuntament de Mont-ral (1904), sense numerar. AMM.
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LLAC 1905

Llibre d’actes de l’Ajuntament de Mont-ral (1905-1907), volum número 16, foliat. AMM.

LLAC 1927

Llibre d’actes de l’Ajuntament de Mont-ral (1927-1933). Sense numerar. AMM.

LLAC 1950

"Libro de actas de la comunidad gestora del Ayuntamiento de Montreal, de 1950 a 1956", volum 

número 4, foliat. AMM.

LLIBRE

"Llibre I de baptismes, confirmacions, desposoris, testaments, celebracions de mises y com-

pliments pascuals. Inventari". A la portada duu la inscripció següent: "Llibre que conté tots los 

instruments de la present parroquia de Farena, comensan per lo any 1839". Volum enquadernat, 

amb guies, foliat, que compren anotacions diverses des de 1839 fins a 1940, corresponent a la 

parròquia de Farena. AHAT.

LLIBRE 121

"Traslación de dominios. Libro de Capafonts, Montreal y Prades". Registre de la propietat de Mont-

blanc, M-121, any 1862. AHT.

LLIBRE 122

"Traslación de dominios. Montreal, Capafons y Prades". Registre de la propietat de Montblanc, 

M-122, any 1862. AHT 

LLIBRE 123

“Traslaciones de dominio. Libro cuarto de Capafons, Montreal y Prades”. Registre de la propietat 

de Montblanc, M-123, any 1862. AHT.

LLIBRE 128

"Traslaciones de dominio. Rojals, Farena y Febró". Registre de la propietat de Montblanc, M-128, 

any 1862. AHT.

LLIBRE 131

"Traslaciones de dominios. Libro 2. de Rojals, Farena, Febró, Pontils, Segre, Sta. Perpetua y Valle-

spinosa". Registre de la propietat de Montblanc, M-131, any 1862. AHT.

LLIMAT 1767

"Llibre de matrimonis iniciat l’any 1767-1811", volum 5. AHAT. El volum comprèn una doble nu-

meració: fins el foli 166 hi ha inscrits els desposoris i a partir del número 167 les inscripciopns fan 

referència als òbits, cf. OBMAT 1767.
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MANUAL s. XIV

Manual notarial de Siurana de Prades, corresponent als anys de 1326 a 1328. Número 23. AHAT.

MANUAL s. XVI

Manual notarial de Siurana de Prades, corresponent als anys de 1569-1611. Número 8. AHAT.

MANUAL 5191

Manuals notarials d’Alcover: “Manuale mei Nircisi Gimbernat Actibus Aplica. atg. Regna nott. pu-

blici ville Alcovery campi et Archiocesis Tarracone vero naturales ville de figuery...”. Any 1631. AHT.

MANUAL 5192

Manuals notarials d’Alcover: “Manuale mei Narcissy Gimbernat...”. Any 1632. AHT. 

 

MANUAL 5193

Manuals notarials d’Alcover: “Nillius Nomine (...) venibe credimus (...) venturum mi Magestate 

Magna Iperamus qui Deus et hom...” Any 1633. AHT.

MANUAL 5194

Manuals notarials d’Alcover: “Manuale mei Narcisuy Gimbernat auctibus Apostolica et Regia nott. 

publici ville de Alcover campi et diocesi tarraconense...”. Any 1634. AHT.

MANUAL 5197

Manuals notarials d’Alcover: "Jesús Maria cum Beato Narcissio Martire Patrono meo...". Any 1647. 

AHT.

MANUAL 5198

Manuals notarials d’Alcover: Jesús Maria cum Beato Narcissio Martir Patrono meo...". Any 

1648. AHT.

MANUAL 5200

Manuals notarials d’Alcover. Llibre sense títol, corresponent a l’any 1650. AHT.

MANUAL 4987

Manuals notarials d’Alcover: “Rubrica Manualii anni 1753”. AHT.

MAT 1852

"Llibre de desposoris de la parroquial Iglesia de S. Pere Apostol, del poble de Montreal arquebisbat 

de Tarragona, comensant en lo añ de 1852 (fins el 1865". El volum comprèn una doble numeració: 

fins al foli 59 hi són inscrits els desposoris i a continuació s’hi inclou un índex sense numerar. Des-

prés, amb una nova foliació, de l’1 al 83, més un índex sense numerar, s’enceta el: "Llibre de obits 

de la parroquial Iglesia de S. Pere Apostol del poble de Montreal arquebisbat de Tarragona comensat 

en lo añ del Señor de l852 (fins el 1865)" (ÒBITS 1852). APA.
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MAT 1866

Llibre de matrimonis, iniciat per Francisco Mestre y Pallejá, regent, el 26 de gener de 1866; encara 

es troba en ús. El volum consta de 200 fulls, de mida de foli, numerats. APA.

NAIX 1852

"Llibre de baptismes de la parroquia de Farena. Comensa añ 1852". El volum consta de 204 folis, 

numerats, amb inscripcions que s’inicien el 1852 i es clouen el 1890. APR.

NAIX 1885

“Llibre de baptismes del poble de Farena”. El volum consta de 392 folis, numerats, amb inscrip-

cions que s’inicien el 1885 i arriben fins a l’actualitat. APR.

ÒBITS 1852

Dins de MAT 1852, segona part.

OBMAT 1767

"Llibre d’òbits i de matrimonis de 1767 a 1811", volum 5. AHAT. És la segona part de LLIMAT 

1767.

OBMAT 1812

Llibre d’òbits i de matrimonis de 1812 a 1851, volum 6. AHAT.

ORDES

“Testament de Muntaner, any 1189”. Ordes religiosos i militars. ACA.

PENALS

"Antecedents penals". Carpeta blava que conté una sèrie d’informes sobre actuacions judicials que 

van des de l’any 1877 fins a l’actualitat, redactades als jutjats o magistratures de Valls, Tarragona 

o Reus. AJP.

PERGAMINS

"Enfranquiment de tributs, 1 de juliol de 1405". Secció de cancelleria, reg. 2.002, F. 47-47v. ACA.

 

REG

Llibres de registre del Jutjat de Pau de la vila de Mont-ral. Conté diversos lligalls i carpetes d’inscripció 

de naixements, desposoris i defuncions, compresos entre els anys de 1876 a l’actualitat". AJP.

SAGR

"Llibre de les entrades de la ad(ministra)ció de la Sagristia de Farena". Volum en foli, sense pa-

ginar, on figuren diversos comptes administratius de la parròquia i de la confraria del Roser. Una 

anotació a la portada diu "Nota dels deutes que los particulars del lloch de Farena deuen a la cofraria 

de dit lloc fins dia 20 juny 1759", tanmateix apareixen referències anyals posteriors. AHA.
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TEST

Col·lecció de testaments, sense relligar ni numerar, compresos entre 1800 i 1879. Volum 4. AHAT.

VILALTA

Carpeta de papers referents a la família Vilalta, de Farena. Hem consultat diverses escriptures de 

propietat (signades el 9 de juny de 1884, a Valls); títols d’accions de societats mineres (10 d’agost 

de 1852); i opuscles informatius (21 de setembre de 1852). APV.
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c) Cartogràfiques

Hem mirat alguns mapes antics on apareixen els nuclis de Mont-ral o bé alguns dels seus corrents 

hidrogràfics, corresponents al segles XVI i XVII. Per exemple:

 "Cataloniae principatus novissima et acurata descriptio. Antverpiae excudebat Joannes Bap-

tista Urints" <1:750000 aprox.>, 38,5 x 49,0 cm, any 1603. Hi apareixen Mont-ral, Farena i 

l’Aixàviga.

Un altre mapa de Catalunya reprodueix els mateixos noms citats més amunt, és el "Cataloniae prin-

cipatus descriptio nova" <1:750000 aprox.>, de Gerardus Mercator, any 1619. 38,5 x 49,0 cm.
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Mariette-Langres (1650?), 366 x 465 mm. Escala aprox. 1:746300. Monsieur de Langres, ingenieur 

du Roy, París 1657. Hi apareixen els noms de Mont-ral, Farena, l’Aixàviga i la Plana.

“Accuratissima principatus Cataloniae et comitatum Ruscinonis et ceretaniae descriptia, per Carel 

Allard”, Mapa de Catalunya de 1705 <1:600000 aprox.>, 50,0 x 58,0 cm. Hi apareixen Farena i 

Mont-ral.

"La Catalogne, par le P. Placide, ingénieur geógraphe", 70,0 x 103,0 cms, datat l’any 1707. Hi 

apareixen Farena, l’Aixàviga i Mont-ral.

"La principauté de Catalogne divisée en vigueries, par N. de Fer geographe de Sa Magesté Catoli-

que", 52,0 x 76,0 cm, datat l’any 1714.

MAPA any 1756. Reproducció d’un plànol del segle XVIII, amb els topònims que apareixen en 

un cadastre local de 1756, fet per Antoni Novell l’any 1962. Hem comprovat la situació d’aquests 

topònims i és correcta.

Per a l’època contemporània ens hem servit dels fulls de l’Instituto Geográfico y Catastral núm. 

445, corresponent a Cornudella, escala 1:50000, 2a edició, de l’any 1952; del "Ayuntamiento de 

Montreal", escala 1:25000, sense data i de diversos mapes topogràfics parcel·laris.

d) Orals

Entre les diverses persones que ens han facilitat informacions orals o que ens han acompanyat en 

els treballs de camp, volem regraciar molt especialment les següents:

Josep Cavallé Cavallé, de cal Soldat, va néixer a Mont-ral el 1914 i hi va residir fins a la seva jubi-

lació, llavors es va traslladar a Reus. Va fer de pagès i de carter. Amb acurada memòria ens va dir 

els noms de casa de tot el territori mont-ralenc, a més de les seves partides de terra, cursos d’aigua, 

boscos, molins, etc. Vam fer algunes passejades per dintre el poble i els encontorns, i ens va aclarir 

un bon grapat de dubtes en llargues converses a casa seva.

Joan Domingo Agustenc, "Dominguet", nat a Farena l’abril de 1921; va fer de pagès fins als 

40 anys; llavors es va traslladar a Reus, on fa de granger. Ens va acompanyar per tota la vall del 

Brugent, des del mas d’en Toni fins al riu Sec, i ens apuntava bona part de la riquesa onomàstica 

d’aquelles terres, així com també dels noms i renoms del nucli urbà.

Maria Fort Marcos, va néixer a Mont-ral l’any 1917, casada amb Josep Cavallé Cavallé. Dotada 

d’una clara memòria, sovint ens parlava dels llocs amb una riquesa de matisos fabulosa. El fet 

d’haver tingut terres a diversos indrets i haver-los trepitjat li donaven confiança i seguretat en situar-

los. Ens va donar un bon grapat de noms de núvols, definits poèticament.

Joan Isern Casals, "lo Blai", nat a Cabrera l’any 1936, pagès, llenyataire. Ens ha acompanyat pel 

territori de Cabrera i ens ha aclarit conceptes generals del terme, bé caminant o en converses a casa 

seva, a Alcover.

Pere Isern Feliu, nat a cal Salvador de ca Torruella, dins de la Cadeneta, l’any 1933, on va viure fins 

els anys seixanta. Actualment resideix al terme de Reus.

Josep Vallverdú Lamec, nat el 1919 a cal Gascó, del Bosquet. Pagès d’ofici, va viure al mateix lloc 

de naixement fins als 44 anys; llavors es va traslladar a Alcover, on viu. Amb una memòria detallista, 

però amb pas impel·lit, ens va guiar per zones de l’Aixàviga, del Bosquet i de Mont-ral, i ens va 

nomenar totes les cases dels nuclis rurals, àdhuc de Farena, de la Cadeneta i de Cabrera.
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Pere Vallverdú Lamec, nat a Mont-ral l’agost de 1925, pagès i llenyataire, actualment resideix a 

la Selva del Camp. Ens va acompanyar diverses vegades pel nucli de Mont-ral, per la Coroneta, els 

Motllats i el Bosquet, i ens va donar informació a bastament sobre el territori que coneix prou bé. Ha 

estat guia per a la redacció d’algunes de les darreres fitacions cadastrals del terme.

Ultra els informadors esmentats, dec agraïment als sacerdots Jaume Gabarra, rector d’Alcover, que 

em va facilitar l’accés a la documentació parroquial de Mont-ral, servada a la seva abadia, així com 

també a Xavier Morell, rector de Valls, que em deixà treballar la documentació contemporània de 

Farena, servada a l’abadia de la Riba i de la qual té cura; també a l’Antoni Vallverdú Agràs, batlle 

de Mont-ral, que m’ha facilitat les tasques d’arxiu de casa de la vila i del jutjat; a l’Antoni Novell 

Bofarull, que va ser sacerdot i batlle de la vila els anys seixanta, el qual m’ha facilitat diverses notes 

documentals que havia copiat del mas d’en Marc i de la casa de la vila; a l’Antoni Yeste, pagès de 

Farena, que m’ha fet presentacions, i a la família Vilalta, que m’ha permès de veure alguns docu-

ments privats de casa seva. També als ducs de Medinaceli de Sevilla, per les facilitats posades en tot 

moment per a obtenir còpies de la documentació que es referencia al seu arxiu.

D’una manera especial he d’agrair els ajuts econòmics que m’han facilitat la Fundació Vives Casa-

juana i l’Institut d’Estudis Catalans, per tal d’enllestir l’estudi, així com a la Societat d’Onomàstica i 

a l’Institut Cartogràfic de Catalunya per la publicació de l’obra.



1. La geografia
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1. La geografia

1.1. Nervadura de les muntanyes de Prades

Vistes des del litoral mediterrani del Camp de Tarragona o bé des del vessant oposat de les planes 

de la Conca de Barberà, el batòlit de les muntanyes de Prades semblen disposar-se en una llarga 

paret, tot delimitant una forma tabular poc agressiva però prou compacta i espectacular. Són l’eix 

a través del qual es dispersen i es diversifiquen tres paisatges diferents: la fossa de la Conca de 

Barberà, excavada pel Francolí i pel riu d’Anguera; el semicercle al·luvial de la plana del Camp de 

Tarragona i, finalment, el fons prioratí de llicorelles paleozoiques. Al NW s’obre la depressió de l’Ebre 

o Central Catalana.

El complex orogràfic de les muntanyes de Prades forma part de l’extrem occidental de la serralada 

Prelitoral Catalana, al NW del Camp de Tarragona. La seva estructura s’estén des del riu Francolí 

fins al coll de Prades, el qual separa les conques del riu Brugent i del riu de Siurana. Comprèn una 

superfície planimètrica de 260 km2, amb diversos punts enlairats: el puig d’en Cama (717 m d’alt.), un 

contrafort que s’assenta sobre el Baix Camp; la Pena-roja (1023 m d’alt.) destacant sobre els Motllats; 

el cim de la Mussara (1054 m d’alt.) i, finalment, el cim més destacable, el tossal de la Baltasana 

(1201 m d’alt.), al NE, dins del municipi de Prades.

Ço que descrivim podria donar a entendre que el complex orònim de Prades s’haguera pogut 

articular —en el decurs de la seva història— en una vida pròpia, en una comarca de nexes interde-

pendents i de relacions fortes, a causa precisament de la seva peculiaritat física enfront de l’entorn. 

Només parcialment ha estat així, com veurem enjondre. I, un cop més, ens adonarem de la debilitat 

d’aquells arguments que volen fer determinatius els factors físics, i que ja varen ser denunciats per 

Vicens Vives, entre altres autors. 

Les muntanyes de Prades pertanyen a la depressió Central Catalana, de la qual és un fragment de 

sòcol elevat per les fractures posteriors al plegament. Els moviments geosinclinals i anticlinals que 

han retallat el muntanyam en extenses graderies van des de l’inici del miocè fins a l’era quaternària 

i, per llurs connexions topogràfiques amb la serralada Prelitoral Catalana, hom sol incloure el massís 

pradenc dintre del conjunt dels Catalànids.

Un tall seccional de l’estructura geomorfològica, segons Josep Iglésies, descobreix una base de 

granit i llicorella paleozoics i, al damunt, llenques horitzontals de saulons i conglomerats, els quals 

suporten, al seu torn, faixes de calcàries dels altres dos estatges de triàsic, i uns casquets de liàsic.

L’erosió produïda pels diversos rius del conjunt permet l’obertura d’algunes valls en els terrenys 

més tous i permeables, alhora que fan de vies de comunicació i de cultiu: el Francolí, el Brugent, la 
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Glorieta, el Siurana i un bon feix de barrancs i d’afluents que drenen ocasionalment el paisatge. Sense 

oblidar una circulació càrstica subterrània que provoca infinitat de fonts.

Calmes, pendissos, penya-segats i sotacingles que marquen unes condicions climatològiques dis-

tintes del rodal, i també comporten un tipus de vegetació diferent, que hom inclou dintre de l’apartat 

submediterrani calcícola.

Aquests trets geogràfics, que a la força havien de configurar un paisatge dur, resistent a l’explotació 

de recursos, tanmateix no va privar que una constel·lació de pobles i llogar-rets s’anessin instal·lant 

en els indrets més defensius, abrigats o fèrtils, segons l’època històrica i en una cronologia docu-

mentada que va del neolític fins als nostres dies.

Els pobles de les muntanyes de Prades sobrepassarien la vintena de nuclis, sense comptar els 

vilatges, agrupacions o masades que solen ser agregats d’algun municipi. Nosaltres, però, només 

incloem en aquest estudi els pròpiament muntanyencs a l’hora d’escartejar les dades i comparar-les 

amb Mont-ral. Són l’Albiol, l’Arbolí, Capafonts, la Febró, la Mussara (des de 1961 agregat a Vilaplana 

del Camp), Prades, Rojals (annexionat a Montblanc abans de 1940), la Riba, Siurana (dependent de 

Cornudella de Montsant), Vallclara i Vilanova de Prades. L’altitud mitjana d’aquests municipis és de 

781 m sobre el nivell del mar. Complementen l’extensió orogràfica els llocs de Cornudella, Vilaplana, 

la Selva del Camp, Alcover, Vilaverd, Montblanc, l’Espluga de Francolí, Ulldemolins i Vimbodí, un 

cercle radial de poblacions que no sobrepassen els 393 m d’altitud, és a dir la meitat del nucli central 

que hem considerat més amunt. Precisament per la seva ubicació a la falda de la muntanya, llur 

evolució ha estat diferent, sobretot a l’època contemporània.

1.2. El trencaclosques geogràfic de Mont-ral

Si tracessim una línia divisòria sobre el mapa de Mont-ral que anés de la Lloera, a llevant del terme, 

fins a la Pena-roja, a ponent, ens quedarien dues meitats gairebé simètriques, tant a tramuntana 

com a migdia, amb un riu de fitació termenal en cada confí: el Brugent a l’extrem NE i la Glorieta 

al SE; i ambdós cursos tenen cadascun un afluent amb la mateixa denominació: el riu Sec, un que 

baixa dels Cogullons, a Montblanc i l’altre dels Motllats, a la Mussara. I encara una altra singularitat, 

des dels seus extrems cardinals poden albirar-se immensos paisatges, des de la serra del Pou, tot el 

Camp de Tarragona i la Mediterrània; des del pla de la Mola, les Garrigues i els cimals blanquinosos 

del Pirineu llunyà.

Tot això, que avui pot constituir un atractiu paisatgístic d’excursionista o una peculiaritat geogràfi-

ca, en temps reculats havia significat unes possibilitats extraordinàries en la guaita dels enemics i 

en la defensa. La geografia, aquí com a bona part del conjunt orogràfic de Prades, traça un circ de 

penya-segats i de barreres a l’entorn, que el converteix en torre natural de defensa. El cas extrem 

serà Siurana, quasi inexpugnable. 

El terme de Mont-ral gairebé ha mantingut les mateixes fitacions al llarg de la història coneguda. El 

seu emplaçament geogràfic és a llevant de les muntanyes de Prades, entre els municipis de la Riba 

i Alcover a llevant; l’Albiol i la Mussara a migdia; Capafonts termeneja per ponent i, per la banda 

septentrional, amb els municipis de Prades, Vimbodí, Montblanc i Rojals.

Una fitació, però, més precisa hauria de distingir entre els diversos territoris que conformen l’actual 

terme mont-ralenc, és a dir, entre els llocs de l’Aixàviga, el Bosquet, la Cadeneta, Cabrera i Farena. 

Alguns d’aquests nuclis no són altra cosa que masies amb una extensió de terra agrària suficient i 
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autònoma respecte al poble. Es tracta de predis atorgats sovint als repobladors de la contrada, amb 

casals fortificats, amb merlets i, àdhuc, emmurallats. Es té notícia documental d’algunes d’aquestes 

explotacions agràries desaparegudes avui o engolides per diversos termes: el Samuntà, la Plana i 

el Burguet, disposats en constel·lació al sud-est de Mont-ral, en una incerta línia de fitació amb els 

actuals veïnatges de l’Albiol, Alcover i la Riba.

De tota manera el denominador comú d’aquests nuclis respecte a Mont-ral és la parròquia. Sovint 

en identificar un terme, partida, nucli, lloc o masia, després del nom propi s’especifica la seva perti-

nença a la parroquial mont-ralenca.

Les actuals mollonies termenals són, pel nord, amb l’antic terme de Rojals i la seva línia divisòria 

aniria per la llera del riu Brugent fins a arribar al riu Sec, s’enfila aleshores per la serra del mas del 

Tous i, pel cingle de Roquerolles, va a trobar els Quatre Termes, que són la confluència territorial de 

Montblanc, Vimbodí i Prades amb Mont-ral, a més de tres comarques, l’Alt Camp, el Baix Camp i 

la Conca de Barberà. A l’oest limita amb Prades i Capafonts i la partió va del pla de la Mola fins a 

la Gallarda, per la serra del Bosc, aleshores travessa la capçalera del riu Brugent fins a la Molnera, 

continua baixant per la serra de l’Embestida, arriba a la Pena-roja, travessa les planes altes dels 

Motllats per la plana d’en Llaurador i el clot de Tomàs, i arriba a puig Pelat, punt de soldadura dels 

termes de Capafonts i la Mussara amb Mont-ral.

Pel cantó sud limita amb la Mussara, avui agregat de Vilaplana, l’Albiol i Alcover; ressegueix la 

serra de Vicent, passa pel bosc del Roig i la serra del Pou, baixa en diagonal fins a trobar la llera de 

la Glorieta i, pel seu curs, termeneja fins prop del mas de Mont-ravà.

A sol ixent conflueix amb Alcover i la Riba; les fites passen per vora l’ermita de la Verge del Remei 

i els masos d’en Jordi i de Llaneta, continua vers l’altiplà de la Lloera i per l’ermita de la Mare de 

Déu de Gràcia davalla fins al terme de la Riba pel torrent d’en Rull, i retroba el Brugent al toll dels 

Tres Termes.

Territorialment és el municipi més gran del conjunt de les muntanyes de Prades, amb 34,65 km2, 

seguit de prop de la seva capital que en té 33,10. Dels dotze pobles amb què contrastem l’estudi, 

Mont-ral va en cinquè lloc en altitud, 888 m, però sobrepassa la mitjana que és de 781 m. En primer 

lloc es troba la Mussara, 980 m, seguit de Rojals, 977 m, Prades, amb 950 m i Vilanova de Prades 

amb 889.

El terreny d’aquest indret és força accidentat, amb desnivells accentuadíssims, que van del miler de 

metres als Motllats fins als prop dels quatre-cents al capdavall de la Glorieta. La geografia física ha 

hagut de ser dominada per l’home amb constància i voluntat, per tal de fer-la apta per a l’agricultura, 

com es veurà enjondre.

1.3. L’estructura geològica

La morfologia dels terrenys la domina l’imponent amfiteatre de les cingleres dolomiticocalcàries 

dels Motllats que delimiten el terme per ponent, precisament perquè les seves porositats faciliten 

l’emmagatzemament de les aigues de pluja i una circulació epigea que origina una infinitat de fonts. 

Es produeixen interessants fenòmens d’erosió de les roques situades als nivells dolomitzats del su-

prakeuper, com les diverses Foradades que es troben a les graderies de cingles sobre Mont-ral, o bé 

els espadats de roca silícia de la serra del Pou sobre la Glorieta, o del Brugent a Farena. Al SE del 

terme es localitzen els grans dipòsits de les Lloeres, jaciments fossilífers del triàsic català d’uns 20 
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km2, amb una profunditat mitjana d’uns 50 m consistents en un gran dipòsit de dolomies tabulars 

conegudes popularment amb el nom de "pedra d’Alcover" o "lloranques".

L’erosió produïda pels corrents fluvials i els diversos agents meteorològics ha segregat dipòsits 

al·luvials excel·lents per als conreus, o bé a les rases dels rius i torrents amb terrenys llimosos, 

àdhuc a les mateixes lleres, cas del Brugent. La capçada del clot de l’Aixàviga és una vall suspesa, 

excavada en les margues toves del keuper, d’una qualitat que la fa apta per a molts conreus, i que 

està ben drenada. Els saulons són perceptibles en molts turons i pendissos de les serres, sobretot 

dels sectors deprimits.

1.4. Els cursos d’aigua

L’esponjositat del massís calcari dels Motllats, com ja hem dit més amunt, permet la concentració i 

circulació de les aigües de la pluja i de la neu que capta i filtra. És l’origen de dos importants cursos 

fluvials, la Glorieta i el Brugent, que es dirigeixen al Camp després d’encotillar els extrems N i S del 

terme de Mont-ral, i també del riu de Siurana, que es dirigeix a l’Ebre a través de la fossa prioratina. 

Així mateix, origina un bon nombre de fonts, torrents i riuets, sobretot al vessant de Capafonts, on 

bascula amb més suavitat.

El riu Brugent és el curs d’aigua més llarg dels que traspassen el terme. Neix als Motllats, creua 

tota la vall de Farena i delimita el territori amb Montblanc per la banda septentrional, abans de 

junyir-se al Francolí, al peu de les cases de la Riba. Té un recor-regut de 20,2 km i drena uns 70 km2. 

No és, però, el més cabalós, 0,4 m3/s, menys de la meitat del de la Glorieta. S’han comptabilitzat un 

total de 22 molins al llarg de tota la davallada i es coneix el projecte de fer-hi dos embassaments, al 

principi del segle XX, l’un prop de Farena i l’altre en la confluència amb el riu Sec, que davalla dels 

Cogullons, a Montblanc. Durant alguns anys van funcionar algunes centrals elèctriques, primer a la 

Riba i després a Farena, al molí d’en Fort.

L’altre curs d’aigua important que irriga el terme mont-ralenc és el riu de la Glorieta, que també 

té l’inici als Motllats, en el barranc de la Font Fresca, divideix en dos vessants la vall de l’Aixàviga 

i s’encaixona al tàlveg de la vall de Rescàs o de la Glorieta; fa de partió termenal amb Alcover, on 

entra per junyir-se també al Francolí. Té una llargària de 10,1 km i drena uns 31,6 km2. El cabal 

enregistrat és de 0’9 m3/s. També ací es va projectar de fer-hi un embassament hidràulic per a 

l’aprofitament de les aigües, a més d’una central elèctrica als antics Molins Nous. De molins drapers 

o fariners se’n comptabilitzen un total de vuit, en tot l’itinerari.

Una funció poc destacada dels cursos d’aigua ha estat la de via de comunicació. Sovint la més fàcil 

i accessible entre nuclis poblacionals, ja que l’erosió produïda en el llit de la terra hi deixava terrats, 

voreres o marges per on circular amb una mínima comoditat. Per a travessar-los hi havia els guals. 

Alguns trams dels rius de la Glorieta i Brugent eren pas de les carrerades del bestiar i camins vers 

el pla, a les fires i mercats.

Complementen la irrigació d’aquest terme una cinquantena de fonts, petites canalitzacions naturals 

o minades que eren aprofitades per al consum de boca dels habitants dels masos, barraques i trossos 

de terra, àdhuc dels nuclis rurals quan era necessari o s’esgotaven les pròpies, cosa que succeïa 

sovint en èpoques estivals. Normalment l’aigua brollava sobre un bassí de pedra o tronc abuidat, 

perquè així s’hi poguessin abeurar els animals; després, en sobreeixir-se, originava petits xaragalls o 

torrents. De tota manera no eren de cabal gaire important, sobretot en les èpoques en què l’aigua era 
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necessària per a regar. Només cal esmentar que el nombre de basses en tot el terme no sobrepassa 

la mitja dotzena. Capítol a part són les fonts de la Glorieta, que són l’inici del riu del mateix nom que 

es localitza al nivell actual de la circulació epigea.

De barrancs que solquin el terme n’hi ha una vintena, la major part de règim torrencial, aprofitats 

per a petits horts o cultius de primavera, sobretot quan aquests planegen després d’haver perdut 

l’energia de les altures. Són importants les contribucions nivals, que amollen els terrenys i nodreixen 

els torrents amb el desglaç.

1.5. Elements de meteorologia

Per l’interès que també tenen en el camp de l’onomàstica hem apuntat les diverses denominacions 

populars que la gent dóna als fenòmens meteorològics del país: núvols, boires, vents, estels, etc. Al-

guns d’aquests noms són comuns en la parla catalana, n’hi ha d’altres que apareixen singularitzats.

Bassetes. Massa de núvols lleugerament esquarterats i que amenacen pluja. Un refrany propi del 

lloc diu "lo cel fent bassetes, senyal de gotetes".

Boira de mar. És una boira fina i blanca que puja de llevant. Si quan arriba a la roca de Serè, sobre 

la vall de la Glorieta, es troba amb el vent de Prades, es produeix un xoc de forces i predominarà 

el corrent que tingui més embranzida. La gent diu que si la boira se’n torna és que crida el serè.

Boira de riu. Puja de la Riba i per la vall del Brugent va vers Capafonts, deixant una espessa cor-

tina blanca que ho cobreix tot; tapa Farena, però Mont-ral queda descobert i amb sol, a causa de 

la seva altitud.

Boira d’Urgell. Treu el cap per la banda de Farena i dels Motllats, al NO i SO del terme, i pel puig 

Pelat es veu sobreeixir i davallar vers el Bosquet. Diu que ho deixa tot mullat o blanc de gebre, i és 

pròpia dels mesos crus de l’hivern. El turó de Mont-ral queda ben visible i ras, com una illeta entre 

mars de núvols, a causa de la seva altura. El fenomen també es produeix a Cabrera i a Farena. En 

aquests dos nuclis la boira es veu pujar pel tàlveg de la vall del Brugent, i arriba a colgar Farena, on 

s’atura. Mai no toca el mas d’en Toni, situat a poca distància i a les mateixes rases del riu. Referint-

se a aquesta boira aquí diuen que "llença gebre". També es coneix com a boira de riu.

Boirina del bon temps. És un enterboliment d’aspecte gasós que procedeix de llevant i puja per la 

llera del Brugent fins gairebé el Pinetell, d’on no passa mai. És pròpia de l’estiu i principis de tardor 

i és senyal de temperància i de dia ras.

Calitja. Boira molt tènue, perceptible només a grans distàncies, quan sembla que els horitzons 

tremolin. Només es dóna a l’estiu.

Coloms. Petites masses de cúmulus que suren pel cel empeses pel vent. Són pròpies de les dues 

primaveres. Ens referim a la primavera d’estiu i la primavera d’hivern, segons la denominació tra-

dicional.

Danda, el vent del mas de. Vent de l’est, molt fred i temut. El mas de Danda és emplaçat a l’antic 

terme de Rojals i l’hem trobat documentat des del segle XV, a causa de les relacions veïnals i econò-

miques amb la gent de Farena, especialment, però també amb la de Mont-ral.

Estel del dia, l’. Primera estrella del matí que llueix a llevant, poc abans que surti el sol.

Joanet de Prades, el. Vent que baixa del NO (tramuntana), molt fred i temut per la gent.

Lleganys, els. Són núvols prims i esfilagarsats, blancs com un tel de ceba i d’altura mitjana (cirros-

tratus). Segons si es condensen a redós del sol o de la lluna o bé si són d’un color blanc o marfilenc, 
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esdevenen averany del temps que farà. Es formen a totes les estacions.

Lleganys de mar, els. Boira espessa i blanca que es forma a llevant, sobre el mar, i "fa veure dos 

sols" en emmirallar-se. És un senyal de formació de núvols i de pluja.

Marinada. Vent suau que procedeix de la banda de la costa. Veg.: el cingle de la roca de Serè.

Morella, el ventet de. Procedeix de les muntanyes d’aquella zona dels Ports, de la regió de Castelló, 

i és propi d’èpoques hivernals. Bufa molt intensament malgrat el diminutiu, i és sec. La gent diu que 

és fred com el glaç.

Núvols de tronada. Massa de núvols compactes que es forma a llevant. A l’estiu, barrejats amb 

llampecs, duen aigua segura, i a l’hivern, neu.

Peluda, la. Massa de núvols que guaita per la Gallarda, al NO del terme. Vénen de Prades i duen 

freds rigorosos i neu a l’hivern. És molt temuda. De les primeres precipitacions nivals, abans que 

quallin, en diuen "neviscardes". A la Cadeneta també l’anomenen així amb el mateix significat.

Serè de Prades, el. Vent de NO, molt sec, que penetra al terme per la serra del Pou.

Teranyins, els. Núvols tènues i esfilagarsats que formen llargs vels blanquinosos al voltant del sol o 

de la lluna, en qualsevol estació. "Embruten el cel", diuen, i és averany de maltempsades.

Torregueres. Masses de núvols compactes, pellbigarrats, de formació vertical (cúmulus), que 

s’alcen a llevant. Acostumen a portar neu o pedregades, segons l’estació de l’any en què es formin.

Tramuntana. Vent molt fred que procedeix del cantó de Montblanc (N).

Vent de baix. Procedeix de Reus (SE) i és humit. Ve a ser un sinònim de marinada.

Vent de dalt. Procedeix de Prades (NO) i és molt sec.

1.6. La cobertura vegetal

Una conseqüència directa de l’altitud del terme és el microclima que afecta aquests rodals. Com ja 

hem dit enjondre, la variació altimètrica, que va dels 1060 m als 375 m, produeix diverses alteracions 

climàtiques que condicionen la vegetació autòctona i l’agricultura. La major part de les terres con-

reables oscil·len al voltant dels 600 m. Les calmes dels Motllats o els altiplans de les Lloeres tenen 

una cruesa climàtica considerada extrema. Un refrany del país diu que per Sant Martí la neu al pi.

La flora d’aquesta contrada no varia essencialment de la del conjunt de les munta-nyes de Prades, 

tret d’alguna espècie molt singularitzada com el roure reboll (Cephalauthero-Quercetum pyrenaicae) 

i la vegetació especial que l’acompanya, única a tot el Principat, i que apareix en sòls silicis i força 

humits. Com ha assenyalat Josep Iglésies en els seus estudis sobre la zona, en el conjunt orogràfic 

viuen espècies pròpies de les muntanyes centrals de la península Ibèrica, les quals troben ací 

l’extrem de llur àrea vers el nord-est. És, en resum, una vegetació de tipus submediterrània calcícola.

El saltus actual està constituït per grans masses de pinassa (Pinus nigra, subsp. salzmannii) a les 

terres calcàries on ha estat destruït el bosc natural de roure de fulla petita; el pi pinyer (Pinus pi-

nea), el pi roig (Pinus sylvestris) i el pi blanc (Pinus halepensis), a les solanes de terres disgregades, 

obagues i clarianes assolellades del país de l’alzina. Hi ha alguns alzinars (Quercus ilex), rouredes 

(Quercus faginea, subsp. faginea) i es barregen en els boscos les taques alternatives dels aurons 

(Acer campestre), els teixos (Taxus baccata), les vimeteres (Salix fragilis, subsp. neotricha) i els 

boixos (Buxus sempervirens) que creixen en els sòls calcaris de torrentera. Al fons de les valls trobem 

els albers (Populus alba), els oms (Ulmus minor), els tamarius (Tamarix sp), els eucaliptus (Eucalyptus 

globulus), els freixes de fulla petita (Fraxinus oxycarpa), els lledoners (Celtis australis), els servers 
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(Sorbus domestica). Dispers pels llocs frescos apareix el ginebre (Juniperus communis), la moixera 

(Sorbus aria), la savina (Juniperus phoenicea), el grèvol (Ilex aquifolium), etc.

Units entre els matolls aclarits de la terra baixa trobem el llentiscle (Pistacia lentiscus) i el margalló 

(Chamaerops humilis); en els esclarissaments de les alzines, l’estepa blanca (Cistus albidus).

Una interessant bardissa conformada per l’esbarzer (Rubus ulmifolius), la liana punxosa, el roldor 

(Coriaria myrtifolia), l’arítjol (Smilax aspera), amb heura (Hedera helix), marfull (Viburnum tinus), 

lligabosc mediterrani (Lonicera implexa) als llocs secs, vidalba (Clematis vitalba), etc.

Trobem aparellats el bruc d’hivern (Erica multiflora) i el romaní (Rosmarinus officinalis) en sòls 

calcaris, així com el romer blanc (Helianthemum lavandulifolium), la farigola (Thymus vulgaris), o 

les mates d’eriçó en forma de coixinets espinosos, en alçades on no resta cap arbreda, i el poniol 

(Satureja fruticosa).

La jonça (Aphyllantes monspeliensis), el llistó (Brachypodium ramosum) i el fenàs de marge (Bra-

chypodium phoenicoides) configuren les pastures i herbassars, el prat sec de tot el Principat. Als 

erms i terraplens trobem la ruca (Eruca sativa).

I encara un darrer apartat per a algunes espècies, normalment conreables, però que també sur-

ten espontàniament o en estat salvatge. L’ametller (Prunus dulcis) a les fondalades ombrívoles, 

l’avellaner (Corylus avellana), els cirers (Prunus avium), la prunera (Prunus domestica), la figuera 

(Ficus carica), i el perelloner (Pyrus amygdaliformis), en llocs secs vora els camps de conreu, etc.

La toponímia, pretèrita o actual, fa de torsimany sobre la flora de qualque indret, o és la prova i 

l’evidència d’una espècie que hi va néixer i s’hi va desenvolupar. Tant se val que avui pugui haver 

estat suplantada. Com un sòlid document, a Mont-ral persisteixen noms com el mas de les Heures, 

la parada de l’Esbarzerola, el Rouret, l’avenc del Teix, els Olivers, el pla de la Figuerota, el pla de 

l’Espelta, el camí de can Farigoles, el Roure Bessó, els Pinyers del Josepó, els Tarongers, la Mallada, 

la font del Pi, la Til·lera, l’alzina de mas d’en Verd, les fonts de l’Albereda, el Freixal, el noguer del 

molí Fariner, les Argilagues, la font del Bruc, la cova del Grèvol, el pla de l’Artiga del Mill, la creu de 

Noguers, la Roureda, el clot de la Servera, etc.

1.7. La fauna del país

La fauna ha deixat també la seva empremta en els noms de lloc: el pla de les Perdius, la cova del 

Falcó, la roca Falconera, la cova del Llop, cal Llebre, el mas del Miloc, la font del Galàpat, el toll del 

Drac, l’avenc de la roca de les Abelles, la Colomina, la cova del Gall Carboner, el Colomer, el cau de 

la Guineu, el mas del pas del Tord, la Voltoria, etc.

En aquests rodals es coneix el senglar (Sus scrota), el teixó comú (Meles meles), l’esquirol (Sciurus 

sp) i la mostela (Mustela nivalis), entre d’altres mamífers i, fins els anys cinquanta del segle passat, 

el llop (Canis lupus), que aprofitaven els boscos rics de les serralades de Farena o de la Cadeneta; als 

Motllats es troben perdius (Alectoris rufa), conills (Oryctolagus eurupaeus), genetes (Genetta genetta) 

i guineus (Vulpes sp). Als boscos de coníferes es troba el gall carboner (de l’orde dels fasianiformes). 

Entre els ocells destaquem l’àliga cuabarrada (Hieractus fasciatus), el falcó (Falco sp), la miloca (Ae-

golius funereus), el gamarús (Strix aluco), el duc (Bubo bubo), els tords (Turdus philomelos), el puput 

(Upupa epops), la perdiu (Perdix rubra), etc. 
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2. La història

 

2.1. El trenat dels fets

Els cronistes, comptables i eclesiàstics són una trilogia pertanyent al poder i, com a tals, llur funció 

l’han exercida a les cancelleries, als palaus i a les seus, o bé a llurs enclavaments. Registren allò que 

els interessa per relació i per domini, i difícilment anoten sobre un segon grup: el tremp de la terra 

d’on proveeixen o per on passen, amb llurs homes i dones. La història sovint s’ha decantat més per 

estudiar els primers, els fets que constitueixen la història exemplar, il·lustrada, que no pas sobre els 

darrers, aquells que, seguint amb el símil, hem convingut a denominar la història en blanc i negre, 

més tràgica, menys anecdòtica. I en aquest darrer grup es troben la major part dels pobles. Com 

Mont-ral, per exemple.

Com hem dit enjondre, les característiques físiques del conjunt orogràfic de les muntanyes de 

Prades no han determinat absolutament res, tanmateix l’han condicionat. No cal insistir-hi. Des dels 

estudis geopolítics de Vicens Vives al nostre país, que veiem com els diferents graus de dificultat 

geogràfica d’una zona poden ser —i sovint ho són— superats, adaptats o aprofitats, sense que això 

limiti o condicioni una realitat immutable. L’home mai no es resigna als límits d’unes fronteres, per 

accidentades que siguin. Només li cal un mòbil per superar-les: la supervivència.

Segurament per supervivència, els llocs montans de la serra de Prades foren habitats en la pre-

història, aprofitant les capçades fluvials, les balmes i les coves, els boscos, del sistema troglodita. 

Les troballes fetes al terme o rodals de Mont-ral pertanyen des del període epipaleolític fins a la 

romanització, la qual cosa certifica una continuïtat en l’assentament humà.

En les llargues èpoques d’inestabilitat i de bel·licisme, quan l’home exerceix sobretot l’agressió 

física més que no pas la mental, el bosc i les muntanyes actuen de refugi i de plaça forta enfront 

de qualque enemic. Ací i arreu. Documentalment ho podem provar al llarg dels segles, fins a arribar 

gairebé als nostres dies, quan ja finida la segona guerra mundial, nacionalsocialistes alemanys es 

refugien en terres mont-ralenques i, amb el suport de membres del franquisme i d’antics combatents 

de la División Azul, englobada en la Wehrmacht, manipulen i exploten recursos del lloc. Havia suc-

ceït en d’altres èpoques, com es dirà més endavant.

Les nombroses troballes que s’han fet als nuclis de la capçalera de Prades configuren la continuïtat 

poblacional en aquests llocs, en èpoques anteriors a la repoblació cristiana del segle XII. Moles de 

molí, ceràmica i monedes ibèriques ilergetes del s. II aC, restes de vil·la romana amb troballes de 

monedes del segle II, III dC, així com diverses varietats de necròpolis del baix imperi i de l’època 

visigòtica.
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A l’època dels sarraïns, quan Siurana era el valiat de la zona, Mont-ral devia exercir les fun-

cions de vigilància d’una franja prou important sobre el Camp de Tarragona i de la Conca, tot 

aprofitant les torres de guaita naturals dels seus serrals. Aquesta activitat es deuria augmentar 

vers el s. XI, quan els musulmans es refugien a Siurana impel·lits per l’avanç dels cristians. 

Després, el 1151, quan la reconquesta catalana emprengui el setge de Siurana, les forces coman-

dades per Ponç i Ramon de Cervera iniciaren l’ascens al massís per Farena i Rojals. Aquesta 

zona, i amb ella tota Catalunya, quedarà lliure de la presència musulmana l’any 1153, data de 

la caiguda de la fortalesa de Siurana i de la posterior fugida dels seus pobladors vers la Ribera 

d’Ebre i València.

S’enceta així una nova etapa en la història d’aquestes contrades, on la formació d’unes noves 

estructures feudals conformarà la vida dels homes i dels pobles.

Les terres de Mont-ral passaren al domini del comte de Barcelona a la segona meitat del s. XII, 

just acabada la reconquesta, i quedaren annexionades al comtat de Prades en el moment de la 

seva constitució juridicoadministrativa.

Aleshores el paisatge devia ser un erm, fruit de les confrontacions i del pas de les tropes i, 

per la mateixa acció bèl·lica i l’ensorrament del valiat, un despoblament gairebé absolut. Serà 

en aquest moment quan Ramon Berenguer IV farà el repoblament del lloc amb gent de l’extrem 

septentrional de la Plana de Vic, i més concretament de Sant Pere de Torrelló, a Osona. Fem 

notar la coincidència d’alguns topònims d’aquell lloc amb el nostre terme: Micó, Mont-ral, etc.

Per la seva posició de frontera, el conjunt orogràfic de Prades fou erigit en marquesat i la base 

jurídica de la repoblació consistí en la concessió de les terres i cases en règim alodial, tal com gau-

diren els pobladors sarraïns. El 1163 el marquesat és dividit en dues parts, l’occidental, de Siurana 

a Flix, i l’oriental, de Siurana al riu Francolí, on s’inclouen per ubicació Mont-ral i els seus agregats.

L’any 1324 Ramon Berenguer, fill infant de Jaume II, serà el primer comte de Prades de la nova 

senyoria. Cal anotar els forts lligams del comtat pradenc amb la corona catalana com un fet polític 

per tal de sostreure poders als nobles, sovint enfrontats al rei. Aquest comtat va restar vinculat 

al casal dels Cardona a la quarta generació, l’any 1714, i sembla que el títol estigué en litigi fins 

el 1425, que fou reconegut a favor de Joana de Prades i el seu marit. Al segle XVII passà per 

enllaços matrimonials als ducs de Medinaceli, i als Fernández de Córdoba-Figueroa, ducs de Feria.

Malgrat el domini senyorial que presideix els territoris dels segles XII al XIX, la propietat efectiva 

de la terra és dels pagesos, amb privilegis i excepcions, com ho confirmen les cartes de població, 

la qual cosa no quita el pagament d’impostos, rendes, censals o cànons, quan s’escaigui i a qui 

correspongui.

La disseminació dels hàbitats, en el cas del terme de Mont-ral prou accentuada, és causat 

per l’intent d’aprofitament al màxim dels recursos de la terra, que obligava a la fragmentació 

territorial implantant masos a mesura que s’avançava en l’artigatge o en l’explotació dels camps. 

L’exemple és clar a l’Aixàviga, al Bosquet, a la Cadeneta i a Cabrera: al redós d’una vella masia 

fortificada s’han anat construint les cases de pagès, les alqueries, les pallisses i els graners. 

La mateixa distribució urbanística, saltejada, sense un traçat previ, ens informa sobre el seu 

caràcter ruralitzant. La distància amb la població i el terreny accidentat ho recomanaven així, i 

aquestes unitats agràries acabaren per configurar l’estructura juridiosocial de la propietat. Ací 

com arreu.
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Al segle XVIII Mont-ral entra en els escenaris dels grans fets com ho acostumen a fer les viles peti-

tes: per contribuir amb diners i sang a una causa que no havien votat. Així en la Guerra Gran s’alinea 

al cantó de l’Espluga de Francolí, al costat d’altres pobles de la contrada: Capafonts, l’Aleixar, Mas-

pujols, la Febró, la Mussara i Vilaplana.

No hi haurà excepció per als successius conflictes. El sistema serà sempre el mateix: la contribució 

monetària o les lleves, o bé ambdues coses.

La mateixa estructura geogràfica, com en d’altres ocasions, va servir de refugi i d’escenari de les 

lluites carlines. Especialment a la tercera, ja que el lloc va ser escollit com a quarter general per 

Isidre Pàmies i Borràs, més conegut per "Cercós", l’autoanomenat "comandant militar de Mont-ral".
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3. L’home

3.1. Els elements demogràfics

El poblament d’un municipi rural és més difícil d’escatir que no pas el que es refereix a un nucli 

urbà. Les raons han estat apuntades sobre la base de la seva arbitrarietat demogràfica a l’hora 

d’encaixar municipi i entitat de població, criteris de delimitació, dispersió d’hàbitats, etc1. En aquest 

sentit el poble de Mont-ral n’és un exemple clar. La població és censada d’acord amb sistemes pràc-

tics, variables i alternatius segons l’època, i així trobem en els diferents recomptes unes variables que 

no es deuen correspondre amb la realitat. I és que l’hàbitat d’aquesta contrada és força disseminat. 

Mitjançant la lectura de la documentació, veiem com alguns masos o masades s’apleguen estadísti-

cament a l’entorn del nucli de Mont-ral, així com del de Cabrera o el de Farena; en d’altres ocasions 

se subdivideixen amb la Cadeneta i el Bosquet i, manta vegada, ho fan especificant-ne la unió o no. 

A causa que part del sud-est del terme va pertànyer al territori de la Plana i del Samuntà, la com-

plicació és evident. Però això no és tot. Encara hauríem de parlar dels masos del baix Glorieta que, 

en un moment determinat, s’integren estadísticament als termes de l’Alt Samuntà, format per terres 

d’Alcover, d’Albiol i de Mont-ral. Amb tot ens cal fer una aproximació demogràfica i ho hem de fer 

amb allò que tenim, bo i separant-ne els errors més vistents i aclarint-ne els majors dubtes possibles.

Dit això, encara hi caldria fer una altra acotació. Normalment ha existit una relació espai-habitant, 

almenys fins que la terra no ha estat explotada racionalment i tècnica. A partir d’ací un mateix territori 

ha pogut suportar major nombre de persones segons llurs relacions organitzatives i desenvolupament.

Els primers censos que coneixem referents a aquest terme són de l’època moderna, datats entre 

1496 a 1635, aquest darrer elaborat per nosaltres mateixos a raó d’una anàlisi documental d’unes 

llistes de cases de la primera meitat del segle XVIII, per tant, aproximatiu. I un darrer advertiment 

metodològic, per no fer més feixuga la lectura estadística hem unificat les xifres de focs, cases i 

veïns, al denominador comú dels habitants, d’acord amb els percentatges d’equivalència moderna 

de 5 h per foc, casa o veïns. Hem mantingut, però, aquestes classificacions antigues en els quadres 

i gràfics corresponents.

El 1496 la talla de tot el terme inclou 140 h: Mont-ral, 105, Cabrera, 10 i Farena, 25. La densitat 

de població és de 4,04 i la de la comarca, de 4,46 h per km2. Anotem igualment que Mont-ral va en 

segon lloc, després de Prades, en el rànquing poblacional del conjunt orogràfic.

Nota
1. VIDAL, El poblament, pàg. 283
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En el següent cens, de 1515, el terme ha augmentat en un 28% la seva població, amb una densitat 

de 5,19 h/ km2: Mont-ral té 120 h, Cabrera, 15 i Farena, 45. En el mateix període la comarca creix 

en un 17%, i llur densitat és de 5,22 h/ km2.

L’evolució mont-ralenca, en el cens següent de 1553, és ascendent i, respecte al darrer recompte 

experimenta una pujada del 25%, amb una densitat de 6,49 h/ km2: Mont-ral 170 h, Cabrera, 20 i 

Farena, 35. La comarca, a la qual se suma ara Vallclara, s’incrementa un 48,65%, amb una densitat 

de 7,76 h/ km2. 

Nota
2. BAPT, 1607, any 1635

Densitat de població de Mont-ral comparada amb la del conjunt de les muntanyes de Prades

Evolució de la població a Mont-ral, 1607-1649
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Les darreres xifres de què disposem per a l’època moderna correspondrien aproximadament a 

1635, i es basen, com hem dit més amunt, a valoracions nostres segons uns llistats de cases del 

terme on s’especifiquen els seus habitants nominals. Inclourien l’Aixàviga, la Cadeneta, el Bosquet, 

Cabrera, la Masada i Farena, llocs que no s’especificaven anteriorment. El total d’habitants seria de 

325, xifra que donaria una densitat de 9,37 h/km2. Creiem que, mercès al recompte nominal de les 

cases i en no ser aquest un document amb finalitats censals, i per tant d’hisenda, les xifres poden 

ser bastant exactes i sembla que encaixarien en les del grup següent. No detallem els habitants per 

nuclis, atès que el document esmenta les cases i els masos, els quals tenen una adscripció incerta 

a un nucli determinat.

Anotem, per tot aquest període de censos moderns, una tònica de creixement moderat i d’estabilitat 

territorial que encaixa amb les corresponents al Principat3. Mont-ral es manté a frec de Prades, pro-

bablement a causa dels seus recursos hidràulics i de la seva disposició territorial, més favorable 

climatològicament, sobretot a les depressions dels seus rius.

En el període següent, a partir del segle XVIII, les intensitats del creixement són alternatives, dife-

rents arreu de Catalunya i, també ací, semblen accentuar-se algunes osques que correspondrien als 

diversos fets bèl·lics, bé per immigració, lleves o mortalitat, bé per tot plegat.

Es trenca el paral·lelisme existent fins aleshores entre Mont-ral i llur demarcació orogràfica: les 

seves línies no es tornaran a trobar fins al parèntesi que va de 1860 a 1900, d’altra banda dades claus 

del període, com es veurà més endavant. Tanmateix les bases del poblament continuaran essent 

força ecològiques, és a dir, mantindran correlació entre superfície territorial i població.

Evolució de la població a Mont-ral, 1650-1699

Nota
3. VIDAL, op. cit.
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El cens de 1708, anotat en cases, atorga 140 h a Mont-ral, 80 h a l’Aixàviga, 30 h a Cabrera i 65 

a Farena, cosa que fa una densitat de 9,09 h/ km2, gairebé la mateixa que a la resta de comarca, 

9,33 h/ km2.

El cens de 1717 no pot correspondre’s de cap manera a la realitat, car només ofereix els números 

de Mont-ral, 40 cases, sense anotar cap més agregat. Òbviament és un error o, com dèiem ante-

riorment, han passat a un altre col·lector. A les estadístiques de 1718, ja comptades per habitants, 

apareix Mont-ral amb 190 h i Farena amb 60, que donen una densitat de 7,21 h/ km2, més alta que 

la mitjana comarcal, que és de 6,64 h/ km2.

Els darrers informes estadístics del segle dibuixen una línia creixent paral·lela entre Mont-ral 

i el seu hinterland, amb un punt culminant el 1787 en què la densitat poblacional ha passat a 

15,09 h/ km2 per a Mont-ral i a 18,46 h/ km2 per al conjunt de pobles pradencs. La recuperació 

demogràfica del Principat es fa evident d’acord amb aquestes xifres i amb la data precisa de 

1787. Hem de pensar que el 1773 la densitat local és de 6,36 h/ km2 i de 9,31 h/ km2 per a 

la comarca i, el 1819 torna a equilibrar-se amb 7,21 h/ km2 la densitat local i 12,89 h/ km2 la 

comarcal. Què ha succeït doncs? Les claus, cal cercar-les en la transició del segle XIX: Guerra 

Gran, fams i epidèmies, canvis agrícoles i industrials, etc.

Per a 1830 les xifres parlen d’una major densitat per a Mont-ral, 12,46 h/ km2, enfront de la co-

marcal, 11,20 h/ km2. Sens dubte Mont-ral es veu afectat per un moviment immigratori més que no 

pas de naixements: és el temps en què creixen els artigatges, apareixen major nombre de molins, de 

masos i cabanes o barraques per tot el territori.

Llevat d’una baixada demogràfica en els censos de 1842 (8,28 h/ km2, de densitat local i 15,20 

h/km2 de comarcal), a partir de 1845 i fins al principi del segle següent, Mont-ral es mantindrà en 

paral·lel a la resta del conjunt orogràfic, a vegades àdhuc pel damunt: el 1845 la població mont-

ralenca és de 440 h, amb 12,69 h/ km2 de densitat local i 17,98 h/ km2 de comarcal. L’any 1857, 

Evolució de la població a Mont-ral, 1700-1749
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data de la implantació coetània del Registre Civil i per tant del primer cens pròpiament dit, Mont-

ral continua creixent espectacularment: 28,45 h/ km2 locals enfront de 30,88 h/ km2 comarcals (un 

15,76% i un 12,90%, respectivament d’augment en relació amb l’exercici anterior).

L’any 1860 el sòl català assolí la màxima humanització "les serralades pre-litorals enregistraren, 

malgrat llurs migrades possibilitats naturals, les més altes densitats de població de la història"4. Els 

recursos agraris deixen de ser l’eix a l’entorn del qual girava la població. Ara el joc és el lliure mercat 

i aquest no és compatible amb les estructures familiars agràries, adaptades a l’autoconsum o, com 

diu Tomàs Vidal, a l’autarquia d’abast comarcal.

Mont-ral marca en aquesta data, 1860, el vèrtex més alt de tota la seva trajectòria demogràfica: 

1043 habitants, amb una densitat de 29,14 h/ km2 enfront dels 29,37 h/ km2 de la comarca. El miracle 

ha estat possible, sobretot, per l’extensió de les vinyes, seguit dels cereals. Ho veiem en l’artigatge 

dels boscos i dels camps poc productius, en el creixement dels masos que es disseminen pel terme, 

etc. És l’empenta biològica del segle XIX, assenyalada per Vicens Vives, el qual precisa l’any l861 

com el moment estel·lar de la plenitud demogràfica de Catalunya5.

L’any marca també la cota més alta de l’evolució demogràfica del conjunt orogràfic de Prades. A 

partir d’ací, lentament en un principi i després ja en picat, tota la comarca es resentirà de la pèrdua 

demogràfica fins a arribar a la pràctica desaparició de pobles sencers (detinguda, ja en aquest segle 

a vegades, per un incipient turisme o segones residències, com és el cas de Mont-ral o Farena). 

Perquè es produís aquest fenomen han actuat diversos factors confluents i decisius. D’un costat l’oïdi 

i la fil·loxera, i de l’altre l’efecte imant de Reus.

Evolució de la població a Mont-ral, 1750-1799

Nota
4. Ibidem
5. VICENS VIVES, Notícia de Catalunya, pàgs. 7-11
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Aquesta malura dels ceps ataca les plantacions del Camp de Tarragona en el darrer decenni 

del segle XIX. A Narbona s’havia detectat el 1867 i, com a conseqüència del delmatge que sofrí 

la vinya provençal, els preus del vi es varen disparar ràpidament, fet que provocà a Catalunya 

el replantament i l’extensió dels ceps per aprofitar els bons preus i, de retruc, un cert redreç 

demogràfic potser amb gent pirinenca. Ací comptem alguns immigrats provinents bàsicament 

de les comarques de Barcelona. Tot això significa que, de cop i volta, s’esvaïen les possibilitats 

econòmiques i socials d’una població crescuda a l’ombra del comerç del vi. En el moment en què 

es trenca el sustent bàsic, la població no té altre recurs que l’emigració. Entra aquí el que nosaltres 

anomenem efecte imant de Reus.

A la segona meitat del segle XIX Reus centralitza la vida agrària del sector sud-est del Camp, amb 

quasi 30000 h. La indústria tèxtil i el comerç vinícola encara exerceixen un cert atractiu. Es produeix, 

evidentment, el binomi èxode rural i creixement urbà.

A partir d’aquesta mítica anyada de 1860, la sagnia demogràfica es farà ostensible i en els quaranta 

anys que falten per acabar el segle perdrà 277 habitants, és a dir, 8 h per km2.

El segle XX serà per a Mont-ral la coltellada definitiva en les xifres de població. La demografia 

marca una diagonal gairebé perfecta i en paral·lel a la comarcal. Només s’aprecien unes estabilitza-

cions corresponents als anys 30, causades pels conflictes bèl·lics que retenen la gent als seus llocs 

d’origen, i una osca profunda entre 1950 i 1970, que són una conseqüència de l’emigració vers la 

plana.

La densitat de població passa dels 22,10 h per km2 el 1900 al 1,32 el 1981. La comarca ha passat, 

en el mateix període, de 23,33 a 8,52 h per km2. La regressió és evident i, pel que fa als nuclis de 

Mont-ral, encara hauríem d’afegir-hi un punt més negatiu: la població censada avui no és ben bé 

real, puix es tracta majorment de persones que hi tenen llur segona residència o que hi consten per 

interessos de desgravació fiscal.

Evolució de la població a Mont-ral, 1800-1849
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3.2. Evolució del nombre de naixements

El nombre de naixements al llarg del període estudiat manté un cert equilibri en el tram que va de 

principis del segle XVII fins al primer sexenni del segle XVIII. A  la següent etapa, fins a arribar al 

segle XIX, la mitjana de naixements creix en relació a les perspectives i desenvolupament econòmic 

i social del lloc, xifres que no difereixen de les d’altres zones per aquest mateix període. Amb la 

davallada de la primera meitat del present segle, el nombre de naixements torna a assemblar-se als 

períodes inicials de l’estudi, és a dir, al segle XVII.

Evolució de la població a Mont-ral, 1900-1950

1607-1650   448 10,18
1651-17001   483 10,27
1701-1750   772 15,44
1751-17662  265 16,56
1812-18503   1258 32,25
1851-1900   1827 36,54
1901-1950   513  10,26
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3.3. Percentatges de mortalitat

Els gràfics següents mostren els índexs de mortalitat absoluta durant els períodes de 1605 a 1670, 

de 1765 a 1795 i de 1800 a 1860, desglossats en percentatges d’albats i de cossos.

No tenim informacions puntuals sobre les causes de mortalitat, tret d’alguna referència sobre pes-

tes, guerres i poc més. Per això no ens atrevim a justificar les fluctuacions dels quadres encaixant-los 

en els corrents generals del país. Seria una temeritat, ja que els vectors de desenvolupament d’una 

epidèmia o acció bèl·lica no eren generals a tot el Principat i, per tant, també havia de ser diferent 

el seu grau de colpiment sobre la població.

Tanmateix algunes referències documentals properes ens donen pistes sobre malalties i, per tant, 

ens poden aclarir els gràfics, com aquestes que trobem en els llibres de Compliment pasqual de 

Lilla (any 1854): "al mes dagost del present any fins a la fi de ell invadí el colera assiatich a totas 

las poblacions de la Península causant infinitissimas víctimas a Montblach, Espluga de Francolí...", 

o bé, amb anterioritat, quan aquesta mateixa malaltia va delmar poblacions com la Selva del Camp 

o Alcover (finals de 1834), etc.

Allò que sí és comú a la Catalunya de l’antic règim són els problemes derivats de les endèmies, les 

quals, sovint, desembocaven en epidèmies locals. Han estat apuntades infinitat de causes: diarrees 

i infeccions gastrointestinals produïdes sovint per l’estat contaminant de les aigües, les mancances 

higièniques, l’alimentació deficient, la convivència de persones i d’animals sota d’un mateix sostre, 

etc. Els efectes d’aquesta situació havia de recaure especialment sobre els més dèbils, és a dir, els 

infants i les parteres.

En línies generals el percentatges de mortalitat infantil oscil·len al voltant del 50% o més, gairebé 

en tot el període estudiat. Les xifres s’ajusten bastant a les que coneixem sobre el Principat a la 

mateixa època. Cal fer, però, algunes excepcions per als períodes de 1615, 1635 i 1640, a causa de 

la baixa mortalitat d’albats que es registra a Mont-ral. El fet pot tenir diverses lectures, però una 

d’elles és la baixa natalitat de l’època. Un altre denominador comú a tot el país, que es dóna també 

a Mont-ral, és la coincidència del major nombre de defuncions infantils durant els mesos d’estiu.
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3.4. Els moviments de població

La immigració la trobem documentada per primera vegada el 1622 i al llarg dels segles següents 

es mantindrà com un vector corrector de les necessitats, carències o desequilibris entre població i 

recursos. Tanmateix, no són apreciables osques en l’estructura poblacional, la qual cosa no significa 

que no hi hagi una absoluta coincidència entre l’arribada de gent i factors econòmics, socials o 

polítics.

Per exemple, els primers immigrants locals provenen de la Gascunya, país d’Occitània, i coincideix 

amb aquella onada d’immigrants occitans que envairen qualsevol racó de la costa catalana al llarg 

del segle XVII, a causa de la sobrepoblació crònica al Pirineu i Prepirineu, les guerres de religió entre 

catòlics i protestants i la nostra subpoblació.

En el segle XVIII trobem referències en un lapsus de temps que va de 1710 a 1758 i hom creu que 

és significatiu que la procedència dels immigrants sigui Alemanya, Vic i Barcelona, en un període 

bèl·lic i de repressió, sobretot quan les referències documentals deixen entreveure que es tracta de 

refugiats o desertors, cosa que també succeirà un segle després amb les guerres carlines.

El període del segle XIX serà aquell que vindrà marcat indiscutiblement per la tònica econòmica 

del desenvolupament agrícola i industrial, en una corba que s’havia envolat en el darrer quart del 

segle XVIII: marcant diverses cotes de desenvolupament aconsegueix el 1860 el seu cim més elevat. 

Entre 1844 i 1871 el focus immigratori és també el més accentuat de tota la història local, i encara 

amb un punt àlgid que és l’any 1863, amb set persones.

En el segle XX, ja en una clara recessió econòmica, el transvasament humà també es produirà, 

però ara a l’inrevés: s’inicia l’abandonament de les terres, la despoblació i la baixada a la plana o a 

diverses capitals catalanes. Tanmateix, en alguns moments de postguerra Mont-ral suplirà els seus 

fills naturals per població andalusa o castellana, bàsicament. Això es veu clarament per mitjà dels 

cognoms que van apareixent a partir del primer quart del segle.

Per les anotacions que hem trobat a la documentació (no sempre s’hi especifica l’origen, i per això 

cal prendre aquestes informacions com a simples referències), hem de dir finalment que el factor 

immigració més important és dóna bàsicament en l’àmbit de les muntanyes de Prades, després és 

intercomarcal, nacional i, finalment, esdevé estranger. Les procedències de fora de Catalunya, gas-

cons, alemanys, extremenys, són òbviament anecdòtiques en el cens.

3.5. Les divisions administratives

Les diverses administracions que s’han succeït al llarg de la història, autòctones o estrangeres, 

han integrat o esquarterat la zona a llur delit i d’acord amb uns interessos polítics i econòmics. Així, 

Mont-ral, que pertanyia al comtat de Prades des de 1324, s’ha vist integrat a la vegueria de Tortosa 

a l’inici del segle XIV; abans del Decret de Nova Planta, al principi del segle XVIII, era a la vegueria 

de Montblanc; després, de 1716 a 1833, al corregiment de Tarragona. Amb el decret de divisió de 

l’Estat espanyol de 1833, Mont-ral passà a la província de Tarragona. Entre 1926 i 1932 el país torna 

a dispersar-se en comarques i, finalment, la Ponència de Divisió Territorial de Catalunya de 1936 

integrava el terme de Mont-ral a la comarca de l’Alt Camp.

La divisió provincial del ministre F. Javier de Burgos feta l’any 1833, fou completada el 1834 per 

una divisió en partits judicials que, gairebé, s’ha mantingut fins ara. Mont-ral va passar al partit 

judicial de Montblanc. L’aquebisbat de Tarragona també té la seva pròpia divisió administrativa 
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mitjançant els arxiprestats, les parròqies, etc. La parròquia de Mont-ral és administrada pel rector 

d’Alcover, però la de Farena ho és pel capellà de la Riba i pertany a l’arxiprestat de Valls. Altres 

divisions administratives són les establertes per Diputacions, Hisenda, Serveis d’Extensió Agrària, co-

rreus, partits mèdics i veterinaris, etc. Tota aquesta xarxa administrativa no és res més que l’extensió 

del poder vers els pobles i els individus per tal de facilitar la recaptació dels impostos, la divulgació 

i control ideològic, el poder judicial, etc.

Aparentment, pot semblar que aquestes alteracions administratives no afecten els veïns, car són 

divisions teòriques. Tanmateix les seus administratives, polítiques, religioses o judicials són un cen-

tre obligatori d’atracció i de relacions i, per consegüent, poden modificar les pautes de costum dels 

habitants d’un lloc respecte al seu hinterland.

Tanmateix la vida social i econòmica, com ha assenyalat recentment Núria Sales, es realitzava 

sense tenir en compte una delimitació fronterera precisa, rígida.



4. Les activitats 
econòmiques



54 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

4. Les activitats econòmiques

4.1. L’agricultura

Sovint l’agricultura exigeix del pagès un grau d’esforç físic superior als guanys econòmics que 

més tard l’haurien de compensar. És el risc de qualsevol empresa, certament, però en aquest 

ofici caldria afegir-hi factors negatius determinants, gens controlables, com són els elements 

climatològics o bé la caducitat de les mercaderies, vectors que, de retruc, acaben minvant o 

dominant l’estabilitat econòmica i social de l’agricultor, la qual força moviments humans en una 

emigració vers altres estructures socials més còmodes o menys agressives o inestables.

I aquest intentaria ser el retrat d’una agricultura d’avui, en què la mecanització del camp és 

una realitat tangible que resta duresa a les feines camperoles; quan la protecció de conreus i 

productes pot i sol fer-se en mars de plàstic o d’assegurances bancàries o bé poden forçar-se 

les produccions i extreure’n més beneficis; o bé es poden conservar els productes mitjançant 

cambres frigorífiques. En una paraula, hi ha més cartes en el joc.

Evidentment aquest encara seria un món idíl·lic per al camperol de decennis enrere, malgrat 

tota la ingratitud que el retrat pugui fer-nos imaginar. El paisatge rural mont-ralenc pot donar-

nos, en síntesi, un bon clixé d’allò que ha succeït a l’agricultura catalana de muntanya. Des 

del seu repoblament per qüestions de defensa, practicant una pagesia de subsistència difícil, 

albirant el segle XVII, fins a l’agricultura relictual d’avui, a penes uns pocs bancals on matar els 

ocis de cap de setmana, de temps parcial, passant, és clar, per tota l’efervescència dels segles 

XVIII, XIX i principi del XX. Amb alts i baixos que marquen els traços gruixuts de les sequeres 

o plagues, dels artigatges, de la fil·loxera, dels canvis de cultiu, etc., però amb un cert i real 

desenvolupament al llarg de tot el gràfic.

És cert que si creix l’agricultura de muntanya encara creix més la de la plana, més fèrtil i 

agraïda, però cal situar-se i acceptar que els revulsius capitalistes no es fan amos de l’escenari 

fins en ple segle XX. Precisament serà en aquest moment quan s’acoltellarà definitivament 

l’agricultura montana i, amb petites diferències cronològiques, passada la darrere guerra "inci-

vil" l’emigració vers la indústria o les terres baixes despoblarà els camps i, aviat, esbarzerals, 

botges i pinasses deixaran erms els antics camps agraris; masos i pallisses esdevindran una 

clapa de rebles.

El treball per modelar un paisatge esquerp i rigorós no podia superar la seva pròpia fase inicial 

si no era amb un esforç suprem i continuat. Per això, quan prop o lluny d’aquests llocs es donin 

millors condicions, s’havia de produir el canvi.
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D’aquest moviment dels conreus al camp ens en parlen les xifres de producció, alces, baixes, 

estabilitat, etc., però també d’una manera més palpable i punyent, un simple passeig per la 

geografia dels pobles.

Mont-ral, incloent-hi tots els seus agregats rurals, s’assenta precisament en una geografia ben 

accidentada. Salva un desnivell de prop de cinc-cents metres, entre la cota superior dels 1020 m, 

als Motllats, fins a les corbes més baixes, els 500 m d’altitud als encontorns de Cabrera i els 375 m 

d’altitud al límit inferior de la vall de la Glorieta. En aquest sentit cal precisar que el municipi mont-

ralenc és el terme més gran en hectàrees de tota l’extensió de les muntanyes de Prades a què ens 

hem limitat, així com el cinquè en altitud, superior per tant a la mitjana del conjunt orogràfic, que 

és de 781 m.

Tot això significa que els cultius els han hagut d’adaptar a zones ben diverses: graus de cingleres 

amb petites feixes de vinya; barrancades amb arbres fruiters; bancals d’oliveres o d’ametllers; arti-

gatges esquerps endinsant-se en el bosc; sembradures als replans margosos de la Cadeneta; horta 

a les rases de rius i torrenteres; avellaners a les terres d’al·luvió de Farena, etc. Gairebé tot per al 

consum propi i per satisfer els no pocs impostos i contribucions al senyor de torn. A destacar un 

fet que sembla decisiu i delimitant: el desenvolupament de l’artigatge creix paral·lelament al de la 

població, o minva ensems, la qual cosa tradueix la necessitat d’un espai físic alimentari imprescin-

dible per habitant.

La documentació antiga, manta vegada els mateixos topònims, ens parlen d’arbusts, plantes i 

cereals que no sabem si es conreaven, però que segur que es coneixien i que en molts moments 

degueren ser utilitzats i comercialitzats: la borra, el senabre, el mill, l’espelta i el sègol, el cànem i 

el lli, el safrà.

Distribució de la superfície agrària, 1900
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També hem conegut els antics fertilitzants per a l’horta o les sembradures: els fems, directes 

quan es peixa sobre les terres a guaret o bé quan s’elaboren en llocs propis, per escampar-les des-

prés allà on convé. També ens ha pervingut en l’onomàstica: les Femades, a l’Aixàviga. Un altre 

sistema d’adob, demés clàssic a la conca mediterrània, són els formiguers (residus de les boïgues): 

cendra d’herbei o de llenya prima; una altra variant són els pàmpols, serments o botja colgats al 

radi d’ombra dels arbres perquè en descompondre’s fertilitzi les arrels. Algunes d’aquestes formes 

primitives d’adobatge ja les trobem documentades al segle XVIII, en infinitat de testaments: per 

exemple, quan s’autoritza el dret a fer formiguers en determinats llocs. Cal anotar que els ferti-

litzants químics no van aparèixer al mercat fins els primers anys del present segle (casa Cros de 

Barcelona).

Les primeres dades de distribució de la superfície agrària que posseïm sobre Mont-ral pertanyen 

a la segona meitat del segle XIX, 1863, i presenten un quadre on, en percentatges predominen els 

sembrats, 74,19 ha de les terres de labor; 14,82 ha per a la vinya i 5,2 ha per a l’oliverar; les dades 

següents pertanyen a l’inici del segle XIX i els percentatges es veuen sensiblement modificats: 59,21 

ha de sembradura; 22,43 ha de vinya i 4,6 ha d’olivera. Predominen els sembrats, la vinya i, a llarga 

distància, l’olivera, és a dir, la clàssica trilogia mediterrània. Altres productes són els fruits secs: ave-

llaners i ametllers. L’horta i la fruita dolça són gairebé xifres relictuals, d’un autoconsum limitat. Una 

acotació: els alts percentatges de terreny de bosc no ens han d’enganyar respecte a llur rendabilitat. 

Com veurem més endavant, la forest era explotada sistemàticament i esdevenia base o complement 

econòmic per a moltes famílies.

I, finalment, l’experiència del camperolat li feia alternar cultius que enriqueixen el sòl de nitrogen 

captat de l’atmosfera per bacteris simbiòtics nitrificants, que hi ha a les arrels dels llegums.

Nombre d’explotacions segons superfície, 1982
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La relació superfície agrícola i producció seria, respecte als cereals de 355 ha, un rendiment de 

1000 ha de blat, 1100 d’ordi i 150 de civada. La vinya, 127 ha, donaria una producció de vi d’uns 

2000 hl anuals. Les 23 ha d’oliveres es correspondrien a 61 hl d’oli. La collita de patates oscil·laria al 

voltant dels 26000 kg i 1200 la de la remolatxa i d’altres tubercles. Els fruits secs donarien un balanç 

de 15620 kg d’avellanes i de 12000 kg d’ametlles; la fruita de pinyol es comptabilitza sobre l’ordre 

dels 11000 kg. Altres productes serien, per exemple, plantes de llegum, utilitzades indistintament 

per al consum humà o animal, o bé compartit (llavors i tavelles): els cigrons, 25 ha; faves i favons, 

32 ha; fesols 100 ha i guixes 42 ha.

Passada la primera meitat del segle actual, el 1955, ja en plena regressió demogràfica, les terres 

de labor mont-ralenques perden 34 ha, és a dir, un 1%. Allà on més s’esmola el vèrtex del gràfic 

és als cereals, que minven un 15%, seguit de la vinya, amb una pèrdua del 10,4% a causa de la 

fil·loxera que comença els seus estralls sobre els ceps a partir de 1896. La premsa de l’època escriu 

"la fil·loxera ha fet tals progressos en aquells vinyars (Mont-ral i Farena) que es pot donar ja per 

completament perduda la producció de vi...". Es manté gairebé invariable l’oliverar, sembla que 

a causa de la prohibició de talar aquest arbre imposada pel règim franquista. Creixen poc, però 

significativament un 3,2%, l’horta i el regadiu, possibilitats per les millores d’irrigació i per la imme-

diatesa en la comercialització d’un recapte que, distribuït en diferents mesos, ajuda econòmicament 

o alimenta la població fins que no arriba la collita principal. Les alces més destacables pertanyen al 

nou conreu de l’avellana, que experimenta una pujada de gairebé el 12%, seguit dels fruiters, que 

passen d’un 4,2% a un 13,2%. 

Una altra etapa, corresponent al cadastre de 1979, marca ja una osca definitiva per a alguns 

conreus. Desapareix la vinya i gairebé l’olivera i l’horta. S’estabilitzen els cereals de secà, que no 

necessiten una vigilància extrema, així com també alguns fruiters de demanda i preu alcista en el 

mercat. Només creix un sector, el de l’avellana, amb una pujada del 23,6%. Anotem, entre parèntesis, 

que aquest producte l’any 1977 havia iniciat una forta pujada que arribarà fins al 1980; només amb 

una baixada entremig, de juny a agost de 1979. El preu passa de 49 ptes./lliura, el gener de l977, a 

126,2 el juny de 1980. Aquestes variables econòmiques haurien d’influir en el canvi de cultius. De 

tota manera, en aquest cens, Mont-ral ha perdut gairebé un 6% del seu camp de cultiu respecte a 

1955, i un 7% respecte a l’inici de la centúria.

El repartiment de la terra, d’acord amb la tònica general de les muntanyes de Prades, és força 

equilibrat a Mont-ral: d’un total de 1344 hectàrees que es comptabilitzaven el 1982, 1143 ha eren de 

propietat; 184 ha eren en règim de parceria i la resta, 17 ha, en arrendament.

Anotem encara que, amb Vallclara i Vilanova de Prades, Mont-ral és un dels tres municipis del 

conjunt orogràfic que té un índex més alt en règim de parceria, i això cal entendre-ho igualment i en 

correspondència amb els també alts índexs d’absentisme dels propietaris agraris, que han emigrat 

als pobles i ciutats de la plana del Camp de Tarragona6.

Finalment, i en una distribució del nombre d’explotacions segons les superfícies, veiem com la terra 

sol repartir-se majoritàriament entre petites i mitjanes explotacions, amb predomini de les de 0,1 a 

5 ha i de 10 a 20 ha, seguides de les de 20 a 50 ha, 5 a 10 ha, de més de 100 ha i de 50 a 100 ha. 

Nota
6. PLANAS, Les muntanyes de Prades
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La fragmentació parcel·lària no equival, necessàriament, a una major distribució de les terres entre 

els pagesos i pot ser perfectament compatible amb l’oligarquia terratinent.

4.2. Els apiaris

A les economies no especialitzades hom acostumava a diversificar les fonts d’ingressos per tal 

d’assegurar un mínim sustent o capital en cas de pèrdua d’una collita per agents exògens. Per això 

trobem alternada l’agricultura amb la ramaderia, l’explotació del bosc, l’apicultura o la petita indústria.

Gairebé a tots els nuclis de població de les muntanyes de Prades trobem alguna explotació agrí-

cola que actuava en un doble vessant: d’un costat proporcionava mel i cera, productes bàsics com 

a edulcorant i per a la il·luminació nocturna i, de l’altre, influïa sobre els arbres fruiters millorant 

la pol·linització, amb el consegüent augment de llur rendiment. A Mont-ral, a mitjan segle XX, es 

comptabilitzen una setantena de ruscs, fets de suro, joncs de riu o vímet, canyes i fang, tot i aprofi-

tant el bon clima. La producció, si acceptem les xifres estàndards de 30 kg per rusc, podria oscil·lar al 

voltant dels 2100 kg anuals. Si ens atenim als valors demogràfics d’aquest període (210 hab.), tocaria 

a uns 10 kg per persona, quantitat elevada, més encara si tenim en compte que les arnes declarades 

són a efectes fiscals i, per tant, en nombre menor a les que en realitat devien existir. Tot això ens duu 

a la conclusió que hi havia d’haver, per petit que fos, un mercat del producte. A l’onomàstica tenim 

l’avenc de la roca de les Abelles, el portell de l’Abellera, la roca de les Abelles, la cova de la Mel, etc.

4.3. La ramaderia i el bestiar

Seguint amb aquesta alternança i complementarietat dels recursos productius i essent com és aquest 

un lloc muntà, no hi podia mancar la ramaderia, especialment el bestiar de llana, d’importància abso-

luta en tot el conjunt muntanyenc. Les xifres de què disposem cal deduir-les, en abstracte, d’algunes 

Distribució de la superfície segons règim de tinença, 1982
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referències: les carrerades, les pallisses, els topònims, la geografia, etc.

Les calmes calcàries, els prats assolellats, els barrancs i els comellars foren racionalment aprofitats 

per al pasturatge dels ramats d’ovins que al final de la primavera s’atansaven des del pla per cercar 

les herbes fresques. Balmes i coves també han servit per a soplujar els ramats. Aquí conflueixen els 

peixadors autòctons i els transhumants.

Una altra vegada la toponímia ens fa d’auxiliar per a l’aclariment d’apartats on manca una do-

cumentació de xifres: herbassars, fenars, guarets, boscos, emprius, mallades, deveses; i renoms i 

motius relacionats amb el bestiar.

Ovelles, cabres, porcells i moltons formen part de l’aplec de bestiar al llarg del temps en aquest terme 

i, en el darrer segle, a Cabrera i Farena, havia reeixit un petit clos de vaques. Per Prades passava la 

carrerada transversal que connectava la del Penedès al Pirineu amb la que del delta de l’Ebre pujava a 

l’Aragó. Tres branques d’unió connectaven la xarxa als camins ramaders de Mont-ral. Un dels nuclis 

rurals del terme s’anomena, no per casualitat, Cabrera. La llana pagava delmes per sant Marc apòstol, 

documentat almenys des de principi del segle XVII, i els capbreus de 1724 especifiquen sobre llana 

llarga i llana menuda, produïda al terme. Avui tot aquest bestiar, aquesta activitat, és relicte.

4.4. La indústria

A finals del segle XX Mont-ral és l’única població de les muntanyes de Prades que no disposa 

d’una sola llicència industrial. La despoblació gairebé absoluta del terme, llevat d’algunes segones 

residències, ha desballestat tot el sistema socio-econòmic. Però ha estat sempre així?

Evidentment seria més precís parlar d’una activitat menestral, d’una proto-indústria si es vol. Però 

tant se val, si atenem al conjunt i a l’àmbit de què parlem.

Les primeres evidències documentals d’aquesta activitat daten del segle XIV, quan Pere III, el Ce-

rimoniós, interdí la recerca de minerals en alguns indrets de les munta-nyes de Prades i féu donació 

a l’abat de les mines explotades dins dels boscos de Poblet.

Les característiques geològiques d’aquest conjunt orogràfic possibiliten l’existència d’alguns mine-

rals de valor comercial, per bé que escassos. El major nombre de jaciments es troben en els claps 

paleozoics: pirites i carbonats cuprífers a Rojals; menes sofroses d’argent, plom i coure als boscos de 

Poblet; plom al barranc del mas de l’Anglès, a Vallclara; barita a Vimbodí, etc. També es té notícia 

de petites explotacions a l’Albiol, Prades, Vilanova de Prades, Capafonts, etc.

A Farena les mines del Xacó foren racionalment explotades des de 1845, d’on s’extreia plata, coure 

i barita. N’hi havia diverses. Una companyia anomenada "La Formidable", constituïda per capital de 

l’oligarquia tarragonina, explotava els minerals amb minsos resultats i dificultats d’extracció. Per això 

s’abandonà un segle després, pels anys 30 de la present centúria. Succeí una cosa semblant amb 

la societat "La Estrepitosa", que disposava de tres mines: "La Estrepitosa", "Carmen" i "Extrañeza", 

fundades el l852 per capital de Reus i de Farena, bàsicament de la família Vilalta. Van ser dirigides 

per tècnics francesos.

L’única explotació minera a cel obert que continua en actiu a les muntanyes de Prades són les 

pedreres de Mont-ral, a la partida de les Lloeres.

El fet que aquesta zona hagués estat en el triàsic català una conca marina d’aigües obertes va 

possibilitar la formació d’un jaciment fossilífer de dolomies tabulars, un material que popularment 

es coneix com "pedra d’Alcover", malgrat trobar-se en terres mont-ralenques. Sembla que en època 
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romana ja s’utilitzava com a material de revestiment tallada en plaques. Actualment se n’ha fet una 

important indústria, amb producció exportada preferentment a l’estranger.

La producció bladera i els recursos hidràulics han possibilitat a la zona una petita indústria de 

mòlta de grans, documentada ja des del segle XVI, centrada bàsicament a les conques fluvials de 

la Glorieta i del Brugent. Molins fariners en la puixança cerea-lista i al segle XIX molins de paper 

d’estrassa a Cabrera, quan la Riba ha assolit l’increment industrial de la fabricació de paper.

Bona part d’aquests molins presentaven formes rudimentàries, eren poc adequats per a resistir 

l’embat, per exemple, de les aigües: per això el 1874, en l’aiguat de Santa Tecla, molts varen des-

aparèixer arrossegats per la crescuda dels rius. Alguns, els més resistents, continuaren la producció 

industrial fins a la meitat del segle XX, en què la davallada demogràfica i de conreu cerealista, o 

la recessió pagesa, els féu plegar; altres s’havien adaptat a les noves tecnologies i, com els antics 

Molins Nous de Mont-ral o d’en Fort, de Cabrera, varen produir fluid elèctric.

El 1903 es va instal·lar la Central Hidroelèctrica de la Glorieta, amb capital barceloní. La dirigien 

els germans Trullàs; després la fàbrica va passar a mans d’un financer basc, Martí Urazandi, que la 

va fer durar fins els anys 40 del present segle. Subministrava electricitat a dues poblacions: Alcover 

i la Selva del Camp.

Una altra experiència similar fou la del molí d’en Fort, a Cabrera. Aprofitant l’energia hidràulica de 

la conca del Brugent fou instal·lada en el batà una altra central elèctrica amb subministrament de 

corrent altern a Farena fins l’any 1953, en què va deixar de funcionar. Aquest molí encara va sofrir 

una nova reconversió i en les seves basses es va fer una piscifactoria de truites de riu.

Històricament encara caldria parlar d’algunes menestralies residuals, però que donen notícia de 

l’aprofitament integral de llurs recursos. També aquí ens fa favor la toponímia: les neveres o pous 

de glaç, que comercialitzaven la neu a tot el Camp de Tarragona, per a refrescar o per a farmàcia. 

N’hem trobat a Mont-ral i a Cabrera i llur documentació, des del segle XVII almenys, ens destaca la 

importància econòmica i de relacions jurídiques que aquesta mercaderia comportava.

També citarem un forn de vidre documentat el 1776, a la conca del Brugent, que n’aprofitava les 

sorres silícies, situat prop d’una zona tradicional en aquesta producció: Vimbodí. Un altre forn, en 

aquest cas teuler, també a Farena, instal·lat prop dels gresos rogencs.

No sabem si en relació amb activitats menestrals, trobem al Bosquet el mas d’en Cisterer, aquell 

que fa o ven recipients de materials fibrosos, i a Mont-ral, el mas de l’Estamenyer, que tant podria 

referir-se a la fabricació de taps de baixa qualitat com al teixit de llanes d’estam. De vimeteres, joncs, 

alzines i llana n’hi havia al terme, o se’n feien; recordem que el 1614 aquesta indústria era important 

a Alcover, Valls i Reus.

 

4.5. El bosc

Un darrer apartat de finançament econòmic del poble de Mont-ral pertany al sector primari, rela-

cionat amb la forest o saltus.

Des de segles enrera els recursos boscans han estat explotats amb intensitat a tots els pobles de 

les muntanyes de Prades, des de la llenya prima per als forns a les fustes per a la construcció de 

vaixells, passant per un ampli ventall d’utilitzacions: la caça, la recol·lecció dels fruits silvestres, la 

destil·lació de vi (fassines i olles), les baies i les arrels, les herbes, les reïnes i quitrans, les carbone-

res, les fustes per a eines, els troncs per a palissades o habitacles, etc. El bosc ha estat sempre un 



61La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

lloc idoni per a refugi de pobres, malfactors, soldats o religiosos. Un dels nuclis rurals de Mont-ral 

s’anomena precisament el Bosquet.

En la recerca d’aquest treball hem trobat encara persones carboners d’ofici, i en la documentació 

apareixen els pretèrits la casa del Carboner, Carbonera o cal Bosquetà, ben viu i actual. O llenya-

taires. Tots els vessants muntanyencs han estat o són encara rics en boscos, amb bones varietats 

d’arbredes: alzines, teixos, pins, àlbers, castanyers, serveres, cirerers i un sotabosc gens despreciable 

per a foc de flama, combustió ràpida en forns i llars. El bosc ha originat no poques raons i conflictes: 

per explotació, per artigatge, per jurisdicció, per refugi, etc. A la primera meitat del present segle 

encara es parla dels boscos excepcionals de Poblet, l’Aixàviga i del Lluc.

4.6. Les àrees de mercat

Malgrat que regularment es tracta de produccions petites, amb pocs excedents, quan es produïen, 

havien de comercialitzar-se mitjançant fires i mercats. L’acció de Prades7, Reus i Montblanc, en 

aquest sentit era la d’actuar d’imant, de capitalitzar els recursos i d’oferir tots aquells serveis i inter-

canvis socials, econòmics, que hi ha darrere de qualsevol centre econòmic important.

Prades exercia el seu hinterland rural sobre tot el conjunt orogràfic i la seva fira ja s’esmenta a 

l’edat mitjana, primer al mes de novembre i després traslladada a l’agost per evitar la cruesa de 

l’hivern. Alcover té documentada la seva fira per Sant Llorenç, al segle XV, i traslladada després a 

l’octubre qui sap si per evitar la competència precissament amb Prades o per ampliar la diversificació 

i perllongació dels dies firals. El grau d’atracció de Reus i de Montblanc es dilueix per la distància, 

almenys fins el segle XX, perquè no existien unes vies de comunicació adequades i còmodes.

Font: MORERA, Geografia general de Catalunya. Província de Tarragona

Nota
7. Al segle XVII les fires de Prades i deVerdú són conegudes per la gent deBarcelona per llurmoviment comercial
i per l’extensió del seu hinterland. VILAR, Catalunya dins l’Espanya moderna, vol. 2, pàg. 388
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5. L’estructura del pensament

5.1. L’idioma

La llengua emprada en la redacció dels llibres sagramentals és sempre la catalana fins a arribar a 

mitjan segle XIX, en què es produeix el canvi. És el vicari de Farena, Joan Garreta, qui l’any 1846 

comença a redactar les "misses pro Populo" en llengua castellana. Hi ha però vacil·lacions, puix que 

el 1849 mossèn Miquel Arqué escriu en català. El canvi radical, brusc, el trobem a Mont-ral l’any 

1863: Jaume Robert i Serrat, rector de la parròquia fa les anotacions en la llengua vernacla fins el 24 

d’abril i les següents que trobem, corresponents al 24 de juny, ja són fetes en castellà, àdhuc tradueix 

la seva pròpia signatura. A Farena mossèn Ramon Capdevila fa el canvi de llengua el 1867. Tan-

mateix suposem que per entendre’s millor, després d’aquesta mutació idiomàtica, a les escriptures 

continuaran mantenint-se en català els noms de casa i n’augmentaran els àlies.

Sabem que a d’altres parròquies del bisbat el canvi el va provocar una imposició de la cúria. Per 

exemple, a Riudecanyes, Francesc Fleix i Solanes, bisbe de la diòcesi, va obligar a inscriure les 

anotacions parroquials en castellà a partir de 1866. A ciutat de Mallorca, el 1867 les actes de bap-

tisme s’escriuen totes en castellà. A la diòcesi de Vic es comença a predicar en castellà a partir de 

1829, idioma pràcticament desconegut per la pagesia de la comarca. A l’Alt Vallespir, territori català 

nord-pirinenc, l’Església va conservar la llengua del poble fins a dates que són fites: 1850 en els 

sermons escrits i 1914 en les predicacions a la trona. Sabem també que en l’àmbit de l’administració 

municipal aquest és el temps del canvi d’idioma: Montbrió del Camp el 1807, Riudoms el 1830, la 

Selva del Camp el 1861, etc.

A Mont-ral les partides de baptisme no tornaran a escriure’s en català fins l’any 1978. Quatre 

anys abans, un breu del bisbe Josep Pont i Gol, en ocasió de realitzar la visita parroquial, reinstaura 

l’idioma del país en la documentació.

5.2. Els cognoms

Una documentació que ens permeti l’estudi de les nissagues de Mont-ral no la trobem fins arribar 

als fogatges dels anys 1496 i 1553 i posteriorment, ja d’una manera sistemàtica, mitjançant els lli-

bres sagramentals, fonamentalment els de baptisme. Dels segles XVI a XVIII hem consultat alguns 

capbreus del comtat de Prades on s’inscriuen els cognoms dels principals de la vila, aquells que 

per llur condició social intervenen en els contractes de comerç, propietaris de béns o contribuents. 

Òbviament aquesta darrera font, a causa de la seva parcialitat, només la utilitzem per a contrastar o 

compulsar les altres nòmines.
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Unes acotacions: és evident que la informació dels fogatges és restrictiva, ja que tampoc inclou 

mossos o treballadors, només els caps de casa, però és l’únic material amb què fins ara podem tre-

ballar. Pel que fa als llibres parroquials, que tenen origen en l’establiment del Concili de Trento, que 

en la seva sessió de novembre de 1563 manava als rectors que duguessin registres baptismals, a 

Mont-ral trobem els primers quaderns amb data de 1607. No sabem si amb anterioritat es portaven 

llibres de baptismes, o si es van perdre, com en els períodes que manquen en la cronologia fins a 

arribar a l’actualitat. Un cas semblant serien els obituaris, que varen ser inclosos en els registres pel 

Ritual Romà el 1614. A Mont-ral els primers que coneixem daten de 1606, un any abans que els 

baptismals, la qual cosa fa sospitar, efectivament, una desaparició de papers.

Als registres s’inscriuen, a més del nom, un sol cognom, almenys fins arribar l’any 1812, en què 

s’imposaran al cristianat el cognom del pare i el de la mare. Donat que en la cronologia ens manca 

informació de 1767 a 1811, és a dir, un poc menys de mig segle, podria ser que la data pogués esser 

més reculada; tanmateix mai amb anterioritat a 1767, en què només s’apunta el cognom patern.

5.3. El procés de feminització dels cognoms

Que la dona dugués el cognom feminitzat del marit era una pràctica habitual fins a arribar, al-

menys, al segle XVII. Ho hem vist a bastament en molts pobles del Camp de Tarragona, Priorat i 

Conca de Barberà8. Pel que fa al nostre cas, i amb els documents disponibles, constatem el fenomen 

al segle XVI, però de manera creixent al llarg del XVII: Forta, Boquera, Torrella, Roja, Mateva, Po-

corulla, Martorella, Guasca, Altesa, etc. Aquest fet s’extingirà de l’escriptura, per bé que en la parla 

col·loquial el fenomen encara es doni avui, al principi del segle XVIII, data a partir de la qual la dona 

assumirà com a primer cognom el del seu espòs, darrere del qual inscriurà el propi. Aquesta forma 

de domini sobre la dona desapareix amb l’inici del segle XIX, tot i que, com ja hem dit, es conservi 

excepcionalment en la parla quan es tracta sobretot de pubilles: Teresa del Tremendo, Rosa del Marc, 

Teresa del Pau, Mostera, etc.

5.4. Taules estadístiques de cognoms

Alguns dels cognoms més abundants de Mont-ral els trobem ja en el segle XV i, amb diferències 

percentuals, es mantindran al llarg dels prop de cinc-cents anys d’història inventariada, per formar 

les més sòlides nissagues del lloc: Vallverdú, Altés, Roig, Isern, Fort, Moster, Cavaller, etc.

La primera nòmina de cognoms de Mont-ral i dels seus agregats pertany al fogatge de 14969 i hi 

apareixen una vintena de variants sobre els 28 focs censats:

Nota
8. Onomàstica, div. v.
9. IGLÉSIES, 1987; 1979 i 1981
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De l’examen d’aquests llistats i llur comparació es desprèn ràpidament la influència d’alguns 

cognoms de Mont-ral respecte al conjunt orogràfic: els Vallverdú, els Fort i els Moster. El cognom 

Danda, que no apareix enlloc tret dels fogatges, ens fa sospitar que sigui la inclusió dels habitants 

del mas homònim, del lloc de Rojals, on s’emplaça.

Els cognoms que apareixen en el fogatge de 1553 són els següents: 
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Els focs atribuïts a Mont-ral en aquesta època són 45 i el nombre de llinatges diferents és de 23. Te-

nint en compte que s’han perdut els cognoms Alcover, Castelló, Cerdà, Farriol, Gavaldà, Plans, Pujol 

i Queralt, i que s’hi han incorporat els Besora, Miret, Reverter, Torrell, Albarda, Godó, Miró, Pàmies, 

Robert, Roca i Roselló, el balanç sembla mantenir-se estable quant a relació creixement demogràfic 

i variants dinàstiques. Comparats els diversos quadres de les taules precedents, hom s’adona també 

d’una certa relació interpoblacional, puix que la major part dels cognoms locals es troben escampats 

pel conjunt de l’orografia pradenca.

Des del segle XVII fins al XX hem fet un buidatge sistemàtic de les partides de baptisme per tal 

d’efectuar una corba d’evolució el més exacta possible sobre els cognoms de la vila, tot i que haurem 

de patir de les mancances documentals d’algunes sèries. De 1607, data en què iniciem el buidatge, 

fins al seu tancament el 1950, ens trobem amb les llacunes següents: de 1668 a 1670, de 1767 a 

1811. Malgrat això, pensem que la seriació és prou llarga per a donar un panorama molt exacte sobre 

les tendències cognitives de Mont-ral.

Una advertència prèvia. La desintegració física d’alguns bocins de llibres baptismals, n’impossibilita 

parcialment la lectura i ens obliga a diferenciar entre cognoms llegits, que no coincideixen amb el 

total de naixements, i les inscripcions baptismals que hi quadren totalment.

En el primer període, que va de 1607 a 1650, de 380 cognoms llegits trobem 47 nissagues i una 

variabilitat del 12,36 per cada cent nascuts. El quadre de cognoms amb més pes específic és el 

següent:

Evolució del cognom Vallverdú a Mont-ral, 1607-1950

Vallverdú ................ 68 vegades ...................17,89%
Altés ........................ 27 vegades .....................7,10%
Torrell ...................... 25 vegades .....................6,57%
Fort .......................... 20 vegades .....................5,26%
Gras ......................... 20 vegades .....................5,26%
Roig ......................... 19 vegades .....................5,00%
Pocurull ................... 16 vegades .....................4,21%
Moster ..................... 14 vegades .....................3,68%
Pàmies ..................... 14 vegades .....................3,68%
Oller ......................... 13 vegades .....................3,42%
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En el grup següent, de 1651 a 1700, en 476 cognoms llegits trobem 58 nissagues, cosa que fa 

una variabilitat de cognoms del 12,18 per cada cent naixements. Si ho comparem amb el quadre 

anterior ens adonarem que, malgrat el creixement demogràfic, les nissagues es mantenen amb un 

percentatge gairebé exacte, la qual cosa podria induir a l’error de creure que s’està produint una 

endogàmia de grup. Res més allunyat: si comparem els índexs de creixement poblacional i els de 

nissagues, veurem que només hi ha una diferència de a penes dos punts entre ambdós factors. Allò 

que ha succeït és que desapareixen 21 cognoms però se n’hi incorporen 32 de nous. La nòmina de 

cognoms més representatius és la següent:

Evolució del cognom Altés a Mont-ral, 1607-1950

Vallverdú ................ 44 vegades .....................9,24%
Altés ........................ 36 vegades .....................7,56%
Roig ......................... 33 vegades .....................6,93%
Torrell ...................... 19 vegades .....................3,99%
Calvet ...................... 18 vegades .....................3,78%
Cavaller ................... 18 vegades .....................3,78%
Fort .......................... 18 vegades .....................3,78%
Isern ......................... 18 vegades .....................3,78%
Vilalta ...................... 18 vegades .....................3,78%
Claver ...................... 17 vegades .....................3,57%
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En l’escandall següent que comprèn els anys de 1701 a 1750, les principals nissagues ja es troben 

consolidades i allò que varia és únicament el percentatge. Trobem un total de 770 cognoms llegits 

i 64 nissagues diferents, que significa un 8,31 de cognoms diferents per cada cent naixements. La 

mobilitat es troba en els cognoms de poc arrelament, segurament el d’aquelles persones que per llur 

condició social han de cercar la feina allà on es demana, emigrants, etc. Així trobem el bloc següent 

de cognoms més abundants:

Evolució del cognom Roig a Mont-ral, 1607-1950

Roig ......................... 77 vegades ...................10,00%
Isern ......................... 57 vegades .....................7,40%
Vallverdú ................ 55 vegades .....................7,14%
Altés ........................ 48 vegades .....................6,23%
Vilalta ...................... 46 vegades .....................5,97%
Cavaller ................... 34 vegades .....................4,41%
Oller ......................... 29 vegades .....................3,76%
Torrell ...................... 29 vegades .....................3,76%
Rius .......................... 27 vegades .....................3,50%
Boquer ..................... 26 vegades .....................3,37%
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Per manca de documentació el període següent només comprèn una sèrie de quinze anys, que va 

de 1751 a 1766. En 265 cognoms llegits trobem un percentatge de 39 nissagues diferents, és a dir, 

el 14,71 sobre cada cent naixements. Els deu primers en percentatge són els següents:

Evolució del cognom Isern a Mont-ral, 1607-1950

Isern ......................... 32 vegades ...................12,07%
Vallverdú ................ 19 vegades .....................7,16%
Oller ......................... 17 vegades .....................6,41%
Boquer ..................... 15 vegades .....................5,66%
Altés ........................ 14 vegades .....................5,28%
Cavaller ................... 13 vegades .....................4,90%
Vilalta ...................... 13 vegades .....................4,90%
Robert ...................... 12 vegades .....................4,52%
Magraner ................ 11 vegades .....................4,15%
Vendrell .................. 10 vegades .....................3,77%
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En el període següent, el nombre de nissagues distintes és de 77, provinents dels 1258 naixements 

produïts entre 1812 i 1850. El percentatge de cognoms diferents és de 6,12 per cada cent nounats. 

El quadre de cognoms dominants en el període és el següent:

El cinquantenari següent, de 1851 a 1900, dibuixarà el vèrtex més alt quant a població d’aquest 

territori, amb un índex de creixement del 45% respecte al període anterior. Només cal recordar que 

1861 marcarà el punt demogràfic culminant tant a nivell local com comarcal. Tanmateix ja s’han 

produït els factors que propiciaran la davallada ràpida. Per a aquest període el nombre de nissagues 

distintes continua exactament com en el grup anterior, 77, malgrat que el nombre de naixements 

s’ha elevat a 1827, fet que dóna un percentatge de cognoms variats de 4,21 per cada cent noms 

escrits. Les xifres denoten un accentuat i creixent índex endogàmic. La taula de cognoms principals 

queda amb l’ordre següent:

El darrer escandall que hem confeccionat correspon al període de 1901 a 1950 i denota algunes 

singularitats a destacar. La població, respecte al quadre anterior, ha minvat en un 256%, mentre que 

la varietat de nissagues només ho ha fet en un 48%. Això hom ho interpreta com un desballestament 

dels clans familiars produït per la industrialització o per les millors perspectives que ofereix el pla 

respecte a la muntanya. Aquests clans, de formar àmplies nissagues, passen a reduir-se al simple 

cap de casa, que és, a més, l’hereu i que es veu obligat a mantenir les propietats. Naturalment el 

procés anirà lligat a una retirada dels conreus en benefici dels erms, boscos o pasturatges, en no 

poder abastar tot l’antic territori, malgrat la incipient mecanització. Reblant çó que diem, assenyalem 

que en aquesta etapa es perden de primer cognom 39 nissagues, les menys significatives estadís-

ticament i segurament aquelles que o no tenen propietats o bé són precàries i, per compensar part 

Ollé ........................... 106 vegades ...................8,42%
Vallverdú ................ 86 vegades .....................6,83%
Isern ......................... 78 vegades .....................6,20%
Roig ......................... 72 vegades .....................5,72%
Cavallé ..................... 65 vegades .....................5,16%
Altés ........................ 59 vegades .....................4,68%
Robert ...................... 53 vegades .....................4,21%
Vilalta ...................... 53 vegades .....................4,21%
Prats ......................... 46 vegades .....................3,65%
Magraner ................ 42 vegades .....................3,33%

Vallverdú ................ 172 vegades ...................9,41%
Isern ......................... 152 vegades ...................8,31%
Ollé ........................... 126 vegades ...................6,89%
Cavaller ................... 98 vegades .....................5,36%
Altés ........................ 80 vegades .....................4,37%
Roig ......................... 69 vegades .....................3,77%
Prats ......................... 68 vegades .....................3,72%
Agustenc ................ 67 vegades .....................3,66%
Rius .......................... 66 vegades .....................3,61%
Guasc....................... 64 vegades .....................3,50%
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d’aquesta pèrdua, n’entren 14 de noves, igualment poc representatives numèricament, i part d’elles 

procedents de fora del Principat. Un cop més aquells buits deixats en zones deprimides s’omplen 

amb gent procedent de zones més miserables encara.

Per aquesta etapa, de 1901 a 1950, el nombre de nissagues distintes és de 52, provinents dels 

513 registres baptismals anotats en el període, xifres que donen una diferència de cognoms del 9,86 

per cada cent nounats. La nòmina dels cognoms més rics d’aquests cinquanta anys és la següent:

5.5. Transformació dels cognoms

Resulta curiós anotar la transformació a nivell ortogràfic d’alguns cognoms a través dels anys. I 

no ens referim a les habituals metàtesis, canvis entre o/u, feminitzacions, pluralitzacions, singula-

ritzacions o errades de l’escrivà, sinó a verdaderes modificacions i canvis de sentit en un cognom.

El més característic que hem trobat és Boldú, escrit Buldu i Boldo en el darrer quart de segle XVIII; 

Baldó el 1803; cinquanta tres anys més tard Bultó; el 1863 Buldó i, finalment, el 1904 escrit Bolló.

Atès que a partir del primer quart de segle XVII comencem a percebre immigració de les terres de 

l’Urgell vers les muntanyes de Prades, concretament a Mont-ral, no es difícil relacionar el cognom 

amb Boldú, municipi de la Fuliola, a la plana de l’Urgell.

Un cas versemblant succeirà amb el cognom Vendrell, documentat per primera vegada a Mont-ral 

el 1690 i transformat cent vuitanta anys més tard en Ventrell, per ensordiment de la d; poc després, 

el 1888, una altra modificació encara: pèrdua definitiva de la t, i restà el cognom com Venrell, encara 

viu al nucli de Farena.

Anotem, finalment la metamorfosi del cognom Amellat, procedent de l’Urgell, que acaba conver-

tint-se en Millat, segons el seguiment que n’hem fet als registres parroquials.

La influència de la immigració en els cognoms és evident, sobretot durant el segle XIX; però ja al 

segle XVII arriben els primers gascons i, al XX, andalusos i extremenys.

El gruix principal és, però, intercomarcal, després nacional i, finalment estranger.

5.6. Els renoms

L’abundant paperassa documental que hem llegit deixa clar la pobresa en renoms personals dels 

nuclis estudiats. Són anecdòtics o fruit de singularitats pregones els casos en què algun membre 

de la comunitat detenti algun d’aquests renoms. Altra cosa és el nom de casa a la qual pertanyen 

aquestes persones. El fet no és novedós, succeeix igual a d’altres viles estudiades, com Riudecanyes, 

la Morera de Montsant, etc.

Vallverdú ................ 81 vegades ...................15,78%
Isern ......................... 51 vegades .....................9,94%
Fort .......................... 40 vegades .....................7,79%
Cavaller ................... 30 vegades .....................5,84%
Agustenc ................ 24 vegades .....................4,67%
Oller ......................... 23 vegades .....................4,48%
Moster ..................... 21 vegades .....................4,09%
Rius .......................... 21 vegades .....................4,09%
Altés ........................ 20 vegades .....................3,89%
Prats ......................... 14 vegades .....................2,72%



74 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Hom creu que aquesta qüestió va lligada a factors demogràfics: per una vila poblacionalment petita 

l’ús abusiu de renoms personals, amb el que això suposa de reflex de qualitats, defectes o altres 

característiques, esdevindria una càrrega de tensions socials difícilment assimilables per la comuni-

tat. Per contra, els noms de casa, agraïts o acusadors, amb el temps perden tot sentit directe i en 

asumir-los els descendents de la casa resten totalment incapacitats per generar tensions.

De la documentació examinada sobre Mont-ral, en destaca doncs aquest segon vessant, els renoms 

de casa, que trobarem registrats des del segle XVI amb una certa continuïtat i repetició al llarg de 

les centúries següents. Els renoms personals, poques vegades hereditaris per les raons ja explicades, 

són normalment reflex d’unes singularitats del moment i desapareixen amb la persona titular. Els 

trobem també anotats des del segle XVI en endavant.

El quadre següent mostra l’evolució de renoms apareguts entre el segle XVI i el XX, i hom hi veu una 

progressió paral·lela amb el creixement demogràfic. És normal que el segle XIX, l’època en què s’acusa 

un major creixement poblacional, bé per naixements bé per immigració, sigui el més ric en sobrenoms.

 Segle XVI XVII XVIII XIX XX

 Sobrenoms 1 21 8 69 20

5.7. Els prenoms

De la mateixa manera que per als cognoms, les primeres estadístiques que podem elaborar sobre 

prenoms de Mont-ral ens vénen donades pels fogatges dels segles XV i XVI, publicats per Josep 

Iglésies. En la relació de 1496, dels vint-i-sis caps de casa que la formen trobem una varietat de nou 

prenoms distints, és a dir 34 noms diferents per cada cent caps de casa10:

 

 Mont-ral Muntanyes de Prades Total del conjunt
  (sense Mont-ral)

Joan   30,76% Joan   21,39% Joan   22,42%
Pere   23,07% Pere   12,19% Pere   14,01%
Bernat   11,53% Antoni   9,62% Antoni   8,87%
Bartomeu   7,69% Gabriel   9,09% Gabriel   7,94%
Martí   7,69% Bernat   6,95% Benet   7,47%
Ramon   7,69% Francesc   5,34% Francesc   4,67%
Antoni   3,84% Jaume   5,34% Jaume   4,67%
Guillem   3,84% Miquel   3,74% Miquel   3,73%
Miquel   3,84% Bartomeu   2,67% Bartomeu   3,27%

Total    100,00%

Nota
10. Les preferències de noms són semblants a la resta del Principat si els comparem amb alguns estudis publicats, per exemple: “Prenoms 
i cognoms de Catalunya i Rosselló en 1358” a Onomàstica, 1985, pàgs. 30-32 i “Antropònims barcelonins el 1389” ibid. pàgs. 33-35, i ja 
al segle XV “L’Onomàstica tarragonina en el Llibre de la passada del Mur (1428-1429)”, JOAN F. CABESTANY, Onomàstica, 1983, pàgs. 
12-17; “Coltellades, encanteris i altres assaigs del segle XV a Lleida. La rauxa i el seny dels antropònims”, MARIA DOLORS FARRENYS, 
ibid., 1983, pàgs. 64-67. Un buidatge sistemàtic dels pobles de les comarques tarragonines del fogatge de 1496 el trobem a “Antroponímia 
en 1496 a les comarques tarragonines”, ib. XXXI, 1988, pàgs. 53-60, amb resultats gairebé idèntics als de Mont-ral.
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El quadre següent correspon al fogatge de 1553 i, en relació als caps de casa, 45, ens ofereix una 

varietat de noms del 33%, gairebé la mateixa que la de la nòmina anterior. Els prenoms que duen la 

gent d’aquesta zona són els següents:

 Mont-ral Muntanyes de Prades Total del conjunt
  (sense Mont-ral)

Pere   23,25% Joan   27,03% Joan   26,00%
Joan   20,93% Pere   21,49% Pere   21,42%
Bernat   11,62% Gabriel   7,49% Gabriel   7,42%
Francesc   6,97% Jaume   7,16% Jaume   6,85%
Gabriel   6,97% Antoni   5,21% Bernat   5,42%
Antoni   4,65% Mateu   5,21% Antoni   5,14%
Jaume   4,65% Miquel   5,21% Miquel   4,85%
Montserrat   4,65% Bernat   4,56% Mateu   4,57%
Bartomeu   2,32% Francesc   3,90% Francesc   4,00%
Guillem   2,32% Bartomeu   1,95% Bartomeu   2,00%
Lluc    2,32% Guillem   1,30% Guillem   1,42%
Marc   2,32% Andreu   0,65% Llorenç   0,85%
Martí   2,32% Baltasar   0,65% Montserrat   0,85%
Maties   2,32% Llorenç   0,65% Nicolau   0,85%
Ramon   2,32% Nicolau   0,65% Andreu   0,57%

Total    100,00%

Les variables, comparades amb les de tot Catalunya, són versemblants, segons una prospecció feta 

per a aquest període entre onze poblacions i 3300 unitats11.

A partir del segle XVII, per a destriar els costums a l’hora de posar els noms, hem fet un buidatge 

dels llibres baptismals de la parròquia. A les primeres anotacions apareix sovint un segon nom, 

acompanyant el del nadó, cosa que podria fer pensar en un nom compost; aquesta hipòtesi queda 

eliminada quan comparem aquests mateixos registres amb els matrimonials o d’òbits12. No serà fins 

entrat el segle següent quan aquest costum del doble o triple nom s’imposarà de manera sistemàti-

ca. El tercer prenom, posat habitualment pel sacerdot, correspon sovint a patronatges parroquials o 

advocacions del temps.

La taula de prenoms sobre la qual es farà la tria a l’hora de cristianar un nadó és força limitada, i 

esdevé un patró rígid, gairebé invariable des del segle XVII fins a l’actualitat. Si observem els qua-

dres següents, els prenoms masculins Joan, Josep i Pere, apareixen invariables en tots els llistats 

Nota
11. Onomàstica XV, 1984, pàgs. 24-31. Anàlisi i recompte de les viles d’Anglès, Berga, Hostalric, Vic, Mataró, Terrassa, Igualada, Tàrrega, 
Vilafranca del Penedès, Reus i Tortosa. Resultats semblants s’obtenen a “Sarral, el 1591” ibid. 1984, pàgs. 39-40
12. Un cas idèntic l’anota ROIGÉ a Els noms de lloc i de persona de Riudecanyes, pàg. 59, entre els anys 1568-1612
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elaborats. Evidentment això no és un fenomen local, ja que es dóna amb percentatges semblants en 

tots els Països Catalans13.

Pel que fa als prenoms femenins advertim una lleugera variació superior respecte als masculins a 

l’hora d’escollir nominatiu per als infants. Hi predomina el nom de Maria, invariablement en primer 

lloc des del segle XVII fins a 1950; Tecla, que havia estat número u en el període de 1607 a 1650, 

perd influència a la primera meitat del s. XVIII per a desaparèixer definitivament al XIX. Coincidint 

amb alguns llocs, per exemple Riudecanyes, la Canonja i Mas Ricard, a Mont-ral s’imposa Teresa, en 

segon lloc a partir de principi del s. XVIII. Algunes noves introduccions, com Carme, que apareix per 

primera vegada el 1876, deuen la seva influència a la predicació dels carmelitans que introdueixen 

aquesta advocació mariana al principi del segle XIX arreu del Camp.

Aquesta varietat d’ocurrències no és exclusiva de Mont-ral, puix que la trobem documentada 

igualment arreu, bo i mantenint-se en el vèrtex el nom de Maria, amb molt poques oscil·lacions14.

Alguns prenoms ens haurien fet dubtar sobre el sexe d’aquells que el duien, a causa del canvi que 

actualment han sofert en el gènere que els duu. Per exemple, Montserrat, que trobem documentat per 

primera vegada en el fogatge de 1553, referit al sexe masculí. Fins al segle XVIII serà habitual en els re-

gistres mont-ralencs, bé que no abundós. Recordem que aquest prenom és habitual a Catalunya en el se-

gle XVI en un moment en què Montserrat havia adquirit una especial importància en la vida dels catalans.

Un altre prenom que ens hauria fet dubtar és el de Ventura o Bonaventura, que trobem anotat en 

els naixements femenins. La primera ressenya d’aquest nom la trobem el 1619 i s’anirà repetint fins 

ben entrat el s. XIX.

Nota
13. Mallorca en estudis de percentatge fets entre els segles XIII i XX dóna per als primers llocs el resultat següent: Joan, Pere i Antoni. 
Onomàstica, 1980, pàgs. 10-14, i 1982, pàgs. 66-80. També a Cervera al segle XV predominen els mateixos noms, JOSEP M. LLOBET: 
“Un fogatge de Cervera de 1467”, a Miscel·lània Cerverina, 1991, pàgs. 179-183. A Andorra, entre els segles XVII i XX també hi predo-
minen els mateixos noms ibid., pàgs. 30-39. Estudis parcials que hem vist sobre València no van gaire allunyats d’aquesta mateixa línia: 
Alzira entre els segles XIV i XVI, Sueca entre el XIV i XVII i Aiora, Xàtiva i Carcaixent entre els segles XVI i XVIII, i Corbera de 1563 
a 1609, mantenen variants molt semblants al cas que nosaltres estudiem, amb predomini de Joan i Pere. El mateix succeeix al Principat,
ibid. 1980-1991. A la vila veïna d’Alcover les correspondències són semblants entre els segles XV i XVIII, cf. JOAN CAVALLÉ: “Els noms 
personals masculins dels alcoverencs, segles XIV i XVIII”, a Butlletí del CEA, núm. 44, pàgs. 7-22
14. VALENTÍ GUAL a “Evolució dels prenoms a la Conca de Barberà (s. XVI-XVIII)”, a Onomàstica, 1988, pàgs. 44-46, dóna un 28,65% 
per a Maria. A Torredembarra, entre 1703 i 1743, aquestes obtenen un 34%, JOSEP GUAL, “Prenoms a Torredembarra: Sinibald”, ibid., 
pàgs. 32-35. A Riudecanyes el prenom Maria és en primer lloc dels batejats femenins des de 1651 a 1950, ROIGÉ, Els noms de lloc i de 
persona de Riudecanyes, pàg. 67
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Distribució dels prenoms masculins a Mont-ral, 1607-1950
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1607-1650: -1) Joan, 24,13%. 2) Pere, 18,53%. 3) Jaume, 9,91%. 4) Josep, 8,18%. 5) Antoni, 6,46%. 
6) Gabriel, 5,17%. 7) Francesc, 3,87%. 8) Altres.

1651-1700: -1) Joan, 19,14%. 2) Josep, 17,44%. 3) Pere, 14,89%. 4) Jaume, 6,80%. 5) Francesc, 6,38%. 
6) Agustí, 4,25%. 7) Altres.

1701-1750: -1) Josep, 18,85. 2) Pere, 16,93%. 3) Joan, 16,12%. 4) Francesc, 6,55%. 5) Antoni, 5,73%. 
6) Agustí, 5,46%. 7) Altres.

1751-1766: -1) Josep, 26,61%. 2) Pere, 15,10%. 3) Joan, 10,79%. 4) Ramon, 10,79%. 5) Antoni, 
10,07%. 6) Francesc, 5,03%. 7) Altres.

1812-1850: -1) Josep, 25%. 2) Pere, 17,60%. 3) Joan, 15,97%. 4) Antoni, 11,98%. 5) Francesc, 6,06%. 
6) Ramon, 4,58%. 7) Altres.

1851-1900: -1) Josep, 22,18%. 2) Joan, 16,50%. 3) Pere, 15,03%. 4) Antoni, 9,46%. 5) Salvador, 7,46%. 
6) Altres.

1901-1950: -1) Joan, 22,86%. 2) Josep, 17,82%. 3) Pere, 11,62%. 4) Salvador, 7,36%. 5) Antoni, 6,58%. 

6) Lluís, 6,20%. 7) Altres. 

Segons el seguiment que hem fet sobre les partides de naixement anotem que durant el segle XVII 

el nom que s’imposa al neòfit coincideix en un 36,84% amb el dels padrins; en un 16% amb el dels 

pares i en un 47,15% és un altre, en el ben entès que en aquest darrer apartat també entraria la 

coincidència del nom del nounat amb el dels avis paterns o materns. Pel segle XVIII els percentatges 

anirien distribuïts així: 50,91% el dels padrins, 13,59% el dels pares i 35,48% altres. Durant el segle 

XIX les preferències estarien repartides així: 42,26% el dels padrins, 22,23% el dels pares i 35,49% 

altres. Finalment, durant la primera meitat del segle XX els percentatges es computarien amb aques-

tes xifres: 39,18% el dels padrins, 22,22% el dels pares i 38,59% altres.
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Aquests percentatges, comparats amb alguns estudis d’aproximació no sistemàtics que coneixem 

de Lleida, són per al segle XVII gairebé coincidents; en canvi per al segle XIX les xifres queden 

distorsionades15. Ens calen sèries molt més extenses. Com les presentades per la Dra. Roigé referides 

a Riudecanyes. Per a aquesta vila del Camp, els percentatges dels segles XVI i XVII són el primer 

lloc per als pares, que decideixen el nom en un 38%; un 3,84% per als padrins i la resta, un 57,69%, 

per a altres noms. Els percentatges estan fets sobre 26 batejats, i els resultats són gairebé oposats 

als obtinguts per nosaltres en el poble de Mont-ral. En el tram següent, Dolors Roigé realitza cales 

sobre 1763 i 1764, sobre 53 i 62 registres baptismals; l’índex mitjà és de 60% per als padrins, 22,85% 

per als pares i 17,14% per a altres factors. En aquest grup, com en els següents dels segles XIX i XX, 

les correspondències entre ambdues viles ja són més coincidents16. Val a dir que el nostre recompte 

sobre determinatius a l’hora d’escollir nom per al neòfit es basa en prop d’un 80% del total dels 

registres sagramentals.

 

Nota
15. Per a Lleida, l’any 1613, coneixem un estudi que dóna un percentatge d’influència del 36,02% per als padrins, un 8,06% per als 
pares i un 55,91% inconegut. El 1813 els percentatges són d’un 27,86% per als padrins, un 11,47% per als pares i un 60,65% de motius 
inconeguts, USALL, “Antropònims a Lleida (1613-1813)”, a Onomàstica, XIII, 1983, pàg. 68
16. ROIGÉ, Els noms de lloc i de persona de Riudecanyes, pàg. 59
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1607-1650: 1) Tecla, 15,47%. 2)Maria, 11,90%. 3) Caterina, 10,71%. 4)Magdalena, 10,11%. 5) Joana, 
9,52%. 6) Elisabet, 8,92%. 7) Paula, 7,73%. 8) Altres.

1651-1700: 1)Maria, 31,96%. 2) Tecla, 9,83%. 3)Anna, 5,32%. 4)Magdalena, 5,32%. 5) Caterina, 
4,91%. 6) Gertrudis, 4,50%. 7) Úrsula, 4,50%. 8) Altres.

1701-1750: 1) Maria, 37,93%. 2) Teresa, 6,89%. 3) Francesca, 6,40%. 4) Antònia, 6,15%. 5)Magdalena, 
5,91%. 6) Tecla, 5,91%. 7) Rosa, 4,67%. 8) Altres.

1751-1766: 1)Maria, 29,36%. 2) Teresa, 11,11%. 3) Antònia, 9,52%. 4) Rosa, 7,93%. 5) Francesca, 
6,34%. 6) Josepa, 6,34%. 7) Tecla, 6,34%. 8) Altres.

1812-1850: 1)Maria, 31,61%. 2)Antònia, 16,49%. 3) Teresa, 13,05%. 4) Rosa, 12,19%. 5) Francesca, 
7,90%. 6) Tecla, 3,60%. 7) Altres.

1851-1900: 1)Maria, 25,57%. 2) Rosa, 15,41%. 3) Teresa, 12,89%. 4)Antònia, 12,67%. 5) Carme, 
4,33%. 6) Francesca, 3,99%. 7) Altres.

1900-1950: 1) Maria, 26,66%. 2) Rosa, 10,19%. 3) Carme, 7,45%. 4) Teresa, 5,88%. 5) Antònia, 4,70%. 

6) Mercè, 4,31%. 7) Joana, 3,92%. 8) Altres.

Distribució dels prenoms femenins a Mont-ral, 1607-1950
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La columna % assenyala la xifra de prenoms distints per a cada 100 nascuts. 

1. Sobre 232 noms llegits

2. Sobre 168 noms llegits

3. Hi manquen els registres de 1668, 1669 i 1670

4. Sobre 235 noms llegits

5. Hi manquen els registres de 1767 a 1800

6. Hi manquen els registres de 1801 a 1811





6. Conclusions
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6. Conclusions

6.1. A tall de resum

La vertebració de Mont-ral a la resta de país quedaria prou explicada i raonada dient que té 

camins. Els camins són les articulacions a través de les quals flueixen les relacions, el comerç, les 

fires i mercats, els recaptadors d’impostos, les idees, el correu, les fluctuacions demogràfiques, els 

edictes, la guerra, etc.

I com que la població està connectada, s’hi poden donar —i de fet s’hi donen—, els grans trets de 

la història comuna, amb variables o matisos, diferències i coincidències. Ho hem vist a bastament a 

través dels successius apartats anteriors i encara ho veurem amb més precisió i detall a l’índex que 

seguirà, que és el planter d’on surten tots els elements històrics, econòmics, geogràfics i socials de 

què parlarem.

Pel que fa a la prehistòria, les úniques fronteres territorials conegudes eren aquelles que tenien 

relació amb la proporció d’aliments —un territori amb caça, aigua i fruits—; aquest àmbit geogràfic 

coneixeria la presència humana i, pràcticament ja sense interrupció, continuarà tenint-la fins a la 

invasió àrab. Les balmes, coves i abrics n’han guardat la peça o l’element identificatiu del seu pas.

S’ha dit que poblar és governar. Aquí, a partir de la Reconquesta, s’hi comencen a establir unes fa-

mílies, lligades a les cases i centres del poder del comte, del bisbe o del senyor, que exercien aquesta 

força a través dels mitjans de l’època: la concessió de terres, el treball, la inquisició, els censos, els 

delmes, etc. I apareix la divisió de classes, clarament perceptible en l’estatrigrafia del món rural: 

terratinents, pagesos, masovers, jornalers, etc. La població dispersa que s’hi observa es deu al tren-

cament geogràfic del seu territori, i el mas i els artigatges es veu com han format extenses clarianes 

que han acabat, al seu torn, formant petites marques i, després han configurat el terme; finalment, 

amb l’ajuda de mercats, fires, parròquies i castells, han acabat per tabular la població. Exactament 

com ja havia remarcat Vilà i Valentí fa anys en els seus estudis sobre el món rural català.

Algun dels elements econòmics a destacar d’aquesta sintonia local amb les ones del país és, per 

exemple, el comerç de la neu, de la qual era necessitat el Camp, tant per al luxe i refinament en la 

gastronomia de les classes nobles com per a medecina dels malalts de febres, hemorroides, etc. Amb 

la immigració del segle XVII de la gent del nord vers Catalunya, a Mont-ral apareixen els cognoms 

i les activitats dels occitans, especialistes en el conreu de la vinya o en oficis menestrals: rellotgeria, 

sastreria, sabateria o, segles més tard, en l’extracció dels minerals de Farena. Ens trobem també que 

les cèdules de 1778, que impedien la importació d’articles de llana, cotó, lli i cànem, afavoreixen 

algunes empreses locals com és ara la del conreu i la indústria del cànem, o de lli, almenys fins el 
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1820, any en què aquest proteccionisme serà abolit. Unes dates, totes elles, que coincideixen amb 

l’obertura dels mercats a Amèrica a través de ports propers com el de Tarragona o el dels Alfacs. 

Més important encara havia estat el conreu dels cereals i de la vinya, les anomenades "terres de 

pa i de vi".

D’aquests moviments i del progrés econòmic dels segles XVIII i XIX no solament se’n beneficiarien 

les grans capitals, també els pobles n’acusen l’impacte. Només cal que repassem la demografia 

ascendent de Mont-ral, fins a arribar a l’extrem màxim que representa la cota de l’any 1860. I, com 

que es correspon amb l’increment poblacional, també els recursos econòmics hi són més abundants; 

fruit d’això serà l’eixamplament del seu territori humanitzat: encara avui poden veure’s marges sos-

tenint petites feixes de terreny, ara ermes. A més, hi ha tota una sèrie d’experiències en el camp de 

les inversions i dels recursos tecno-econòmics: experimentació de la primera indústria catalana hi-

dràulica (els molins fariners primer, després paperers), la instal·lació de diverses centrals elèctriques, 

l’intent d’embassament dels recursos hidràulics, o la implantació de vials locals amb el Camp quan, 

poc abans, a la segona meitat del segle XIX, s’havien obert les carreteres de València i Tarragona, i 

Saragossa per Lleida, i tot el país s’articulava en unes millors comunicacions.

No cal destacar més coincidències, després d’allò que havíem apuntat en el sentit que tota història 

local és universal o viceversa, i, la resta, pura anècdota. I és precisament aquest transvasament humà 

i econòmic, entre poble i ciutat, entre nuclis rurals petits o grans, allò que volem subratllar d’aquest 

treball, d’aquesta metodologia. En el ben entès que no pretenem descobrir res, tan sols remarcar. No 

hi ha a Catalunya un espai geogràfic, un col·lectiu humà, que no disposi d’elements amb els quals 

omplir —o esmenar— aquells petits buits del tapís al qual ens referíem al principi.





7. L’inventari
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7. L’inventari

7.1. Els noms de lloc i de persona de Mont-ral

Abadia, l’- (f)

Era al carrer homònim. En el cens de Floridablanca, el 1787, es diu que la parroquial pertany a la 

de Mont-ral i, per tant, ja no hi consta que hi habiti cap sacerdot. De totes maneres, la documentació, 

almenys la del segle XIX, l’esmenta com a casa abacial, i les informacions orals assenyalen que fins 

la guerra civil de 1936 hi residia un capellà i, després de 1939 i fins els anys 50, l’abadia era habitada 

pel rector de Mont-ral, puix que la d’aquella vila havia estat destruïda. 

Abadia, l’- (m) 

Al capdamunt del turó on s’emplaça el poble, a tocar del Fossar, a la banda llevantina. L’edifici 

tenia dues plantes, amb un total de 125 m2, i disposava d’un hort clos adossat. Va ser incendiada 

l’any 1936, juntament amb l’església. Avui encara conserva dret un arc en punta d’ametlla i un altre 

de mig punt a l’entrada, on es veuen tres escuts esculpits a la clau de les dovelles que representen 

símbols del poder jurisdiccional. 

"en la Badia y Rectoria de Montral" CONF 1620; "també abitant en dita Badies" BAPT 1f., 15-4-

1674; "Joseph Capdevila estudiant en la badia de monreal" BAPT 1696, F 287r., 18-9-1745; "habitan 

en la Abadia de Monreal" LLIMAT 1767, F. 41, 7-6-1783; "bajo la Abadia" REG "Naixements 1887- 

1888", llibre 9, F. 19.

Abadia, el carrer de l’- (f) 

Una altra manera d’anomenar el carrer de l’Església.

Abadia, el carrer de l’- (m)

Bifurcació del camí de l’Església, des del peu de cal Mosso fins a la rectoria. Molt rost. Està em-

pedrat.

Abast, la font de l’- (cd)

Una altra denominació de la font de Pinyarret. La gent explica el significat del nom a través de 

l’abundància de l’aigua que hi brolla.
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Abella

Veg. Pau.

Abellera, el portell de l’- (f) 

Al peu de la roca de les Abelles al cim del qual mena, dins de la partida dels Esclots.

Abelles, l’avenc de la roca de les - (f)

Prop de la roca de les Abelles, a la confluència del Riu Sec amb el Brugent. Salvador Vilaseca 

diu que en aquest lloc van aparèixer restes d’esquelets humans, molt dispersos, a més de ceràmica 

prehistòrica. VILASECA, 1953, pàg. 189.

 

Abelles, la roca de les - (f) 

Turó vertical de roques vermellenques a l’extrem ESE de la serra del Tous, sobre la partida dels 

Esclots, a l’oest de la carretera de Farena a la Riba, poc abans de trobar l’encreuament amb el camí 

que puja a la Bartra. El document citat més amunt descriu l’encontorn com dedicat a l’horta i al pas-

turatge. Hi abunden els bucs d’abelles i la gent gran diu que ha vist rajar mel de les pedres, fenomen 

que es produeix sovint quan alguna bèstia rebenta una arna. Aleshores es diu "salta mel del cingle".

“Roca les Abelles” AMILL 1947, carp. 1.

Abelló (f) 

Cognom que apareix per primera vegada al segle XVIII i el duen dues persones; un segle més tard, 

i com a primer cognom, el trobem a quatre registres baptismals. Al segle XX ja ha desaparegut com 

a primer cognom.

"Llucia Abelló" BAPT 1671, any 1718; "D. Pedro Abelló capitá del 7o. Batalló del Camp de Tarrago-

na y de da. Magdalena Mendosa conjugues vehins del poble de Montroig emigrats a est de Farena" 

OBMAT 1812, 12-11-1836. 

Abet

Veg. Roques.

Abet, la coma i el cap de la coma de l’- (a)

Per les descripcions físiques que fa un document de capbrevacions del segle XVIII, hom la suposa 

en una petita depressió de la serra de Vicent, al lloc per on entra la carretera de la Mussara al 

terme de l’Aixàviga. El cap de la coma seria l’extrem oriental de la depressió homònima, segons la 

documentació esmentada.

Abet podria ser una mala transcripció fonètica del nom Albert, existent a la Cadeneta, com a mas 

i com a bosc, però és difícil d’escatir-ne el sentit amb només dues referències documentals a la mà, 

del segle XVIII i en castellà. Mai però podria interpretar-se com a avet, arbre monoic de les pinàcies, 

que no es troba en la muntanya baixa.

"a unas rocas del cap de la coma del Avet" CAP 1724, F 181v; "a las peñas de la coma del Abet" 

CAPBREUS 1789, F 154.
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Abeurador, l’- (a) 

Pica de pedra, d’una portadora de capacitat, on salta l’aigua de la font, que feien servir com a 

abeurador dels animals de tir. Està situada en una placeta ombrada sota ca l’Anton, a la banda 

esquerra de l’entrada al poble.

Abeurador, l’- (m) 

Petit bassiol d’obra, al costat de la Font, de la qual aprofita les aigües. És vora el camí de ferradura 

que baixa a la Roureda.

Adela (f)

Nom de casa que trobem citat en un registre documental del primer vicenni del segle XX. Pel que 

fa a aquest patronímic, tan sols n’apareix un en els llibres baptismals de Farena de l’any 1899, que 

podria haver generat el nominatiu. Avui ningú no ens ha donat localització de la casa.

“Adela” LLIBRE, 1-3-1918.

Agràs (m) 

Nom de família que només trobem citat com a primer cognom a la primera meitat del segle XIX.

"José Agrás" LLAC 1871, tom 1, 1-1-1871.

Aguinals, la font dels - (a)

Avui ningú no en recorda la localització.

AMIGÓ, 1960, pàg. 412.

Agustenc (f, m) 

Cognom que trobem àmpliament citat des del segle XVII ininterrompudament fins a l’actualitat; 

sembla procedent de la Mussara i AMIGÓ, 1963, l’esmenta com a casa i en diversos accidents geo-

gràfics dins del terme de la població veïna.

"Tecla Agostench" BAPT 1607, any 1657; "Antonia Agostench" OBMAT, F 6, 4-7-1769; "Ramon 

Agostench y Calbet, fadrí pagés de Farena" LLIMAT 1767, F 61, 11-2-1792; "Anton Agostench" 

OBMAT 1812, 13-11-1815; "Natalia Agustench" ESP 1852, F 108, 15-2-1919.

Agustenc, ca l’- (f) 

Casa dins del nucli rural coneguda modernament com del Dominguet.

“Agostenc” LLIBRES, 1-3-1918.

Agustenc, la font de l’- (f) 

A la devesa homònima.
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Agustí (f)

Renom que només trobem en una referència documental del final del s. XIX.

“Juan Vendrell y Bonet (a) Agustin” LLIBRE, Compliment pasqual, 15-4-1888.

Agustí Pineda (f)

Nom de casa que trobem en una cita d’arxiu del segle XX. Avui ningú ens ha donat raó de la seva 

localització.

"Agustí Pineda" LLIBRE, 1-3-1918.

Agustí del Roig, ca l’- (cb) 

Masia al pla de Cabrera, avui totalment ensulsida; dita també de cal Pep del Gros.

Aimà, la plana i l’artiga de la plana de l’- (cd)

Partida de terra que s’estèn al vessant llevantí del Tossalet, limitada a ponent per terres del mas 

d’en Marc i a tramuntana per la cinglera de la Molnera. Sembradura i algunes fileres d’ametllers 

perfilen les antigues divisions. Sembla que antigament s’hi va fer força vinyeda, almenys la gent així 

ho recorda.

"la artiga de la plana del Aymá que está en terres del mas den March" LLIBRE, Testament de Rosa 

Rius Vilalta, F 4, 29-5-1846.

Aixàviga, l’- 

Agrupació rural, avui despoblada, originada a l’entorn de masos fortificats i enclavada al bell mig 

del clot homònim. Per bé que sempre ha estat unida a Mont-ral, alguns recomptes censals la classifi-

quen a banda; els serveis religiosos no extraordinaris es realitzaven en una capella de ca Morell Vell, 

mantenint així una unitat humana més homogènia; aquest sistema de masades facilitava igualment 

el cobrament d’impostos i delmes. De la importància social i econòmica del lloc ens en dóna referèn-

cia el fet que el 1600 el lloc comptés amb un familiar del Sant Ofici.

"loci de la exavega termini de monreal" CAP 1554, F 94; "pages de la xavega" BAPT 1696, F 11r., 

insc. 18-2-1699; "pagesos de la Xavica del terme de Cabrera" ibídem F 23r, insc. 4-8-1701; "Es lu-

gar. Su situación és a la montanña, mal terreno. Sus casas, habitantes, jurisdicciones y linderos van 

comprehendidos con Monreal" IGLÉSIES, 1974, v. II, pàg. 659. En aquesta època hi consten 16 cases 

ibídem, v. I, pàg. 79; "totes les cases de la Aixavega" OBMAT 1812, F 9, 6-3-1813.

“en la partida llamada Barrio de la Aixavega” OBMAT 1812, 18-11-1868.

Aixàviga, el camí de l’- 

Camí de ferradura. Segons la situació tenia diversos ramals. Des de Mont-ral era el camí que, per la 

Malalta, baixava les margeres fins al mas del Sastre i després de passar pel Bosquet i pel mas d’en 
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Cisterer davallava fins a les cases de l’Aixàviga. Els bosquetans anomenaven així el bocí que anava 

des del seu nucli rural fins al fons de la clotada, on hi ha l’Aixàviga. Per aquesta via s’enllaçava amb 

el camí del mas de l’Onclet i, per territori mussarenc, s’anava a unir amb les poblacions de l’Albiol, 

la Mussara, la Febró o Prades.

“transita el camino de ir a la aixavega y a Prades” CAPBREUS 1789, F 154.

Aixàviga, el clot de l’- 

Petita vall a redós entre la serra del Pou, a la banda SE, la serra de Vicent, a migdia i els Motllats, 

a ponent. El nucli rural s’hi assenta al bell mig, en terres fèrtils d’al·luvió, a la confluència dels rius 

Sec i de la Font Fresca, els quals drenen la plana i davallen vers el riu de la Glorieta. Encara avui s’hi 

mantenen grans extensions de sembradura, per bé que les fa recular el boscatge creixent. 

"pagesos del Clot de la Aixàvega" OBMAT 1871, F 13, 14-8-1772; "y clot de la Ayxabaga" LLAC 

1871, tom 15, F 16r., 16-4-1905.

Aixàviga, els plans de l’-

“in termino de Monreal in partira dita dels Plans de la axaviga” MANUAL 5199, F 208, any 1649.

Aixàviga, el riuet de l’-

Una altra denominació del Riu Sec.

MAPA any 1756: “rihuet de la Exavega”. “con el rio de la aixavega” LLIBRE 121, F 174, any 1862.

Albarda

Veg. Alborda.

Albereda, l’- (f) 

Flotó d’arbres als obacs de Farena, a l’oest del poble, entre el camí de mas d’en Toni i el riu 

Brugent.

“y partida de la Aubareda” LLIBRE 128, F 243, any 1862; “Albereda” AMILL 1947, carp. 2, any 

1955.

Albereda, les fonts de l’- (f)

A la partida de la Mallola, sobre les rases del riu, molt a prop del poble.

Alberic (m) 

Nom de família sense pes específic que no trobem mai com a primer cognom.

“Joan Rius y Alberich” CONFIR F 2, any 1858.
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Albert, el bosc del mas de l’- (cd)

“Bosc del Mas del Albert” AMILL 1947, carp. 1.

 

Albert, el torrent o barranc de la coma de l’-

“del Torrente o barranco denominado coma de Albert” LLIBRE 131, F 105, any 1862.

Albiol, l’- 

Poble situat al sud del terme. La línia imaginària que separa ambdós territoris passa per la serra del 

Pou i la serra Carbonera. El vilatge és situat a una altura mitjana de 823 m i, segons el darrer cens 

de 1991, tenia 111 habitants. El lloc s’esmenta per primer cop en el segle XII.

Per a un inventari onomàstic sobre aquest terme veí vegeu MOREU, 1976 i FORT, 1985.

Albiol, el camí de l’- (a) 

Arrenca del vial de Mont-ral a l’Aixàviga, on aquest s’enforca en els camins del mas de l’Onclet 

i el de l’Albiol; travessa la serra del Pou pels boscos del Roig i de Morell, passa prop de la font de 

Nou, ja en terme albiolenc, i finalment va a trobar les cases d’aquest poble. 

MOREU el documenta entre els segles XIX a XX, 1976, núm. 877, pàg. 496.

Albiol, el riuet de l’- 

Neix als encontorns del mas del Coll, a l’antic terme de la Mussara (Vilaplana) i, inicialment, se 

l’anomena barranc de la Cova Llonga. Després de creuar l’Albiol per l’extrem septentrional del terme 

entra a l’antic territori del Burguet, tira en direcció a llevant i, sota el mas del Voltor o de Mont-ravà, 

s’aiguabarreja al riu de la Glorieta. Conegut també com el barranc de l’Albiol i antigament torrent de 

la Vall, o de Rescàs. És el més important dels afluents de la Glorieta.

Alborda, la casa d’-

Nom de casa que trobem documentat durant el segle XVII, amb variants gràfiques.

"casa de alborda" BAP 1607, -1633; "casa de albarda" ibid. 1a., Nòmina, s. XVII.

Albornar 

Cognom que només apareix en la nòmina de fogatges del segle XVI amb aquesta grafia; després, al 

segle XVII, el trobem -potser el mateix- escrit Auborna.

"N’Albornar" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211.

Alcover (a)

Cognom que trobem escrit un sol cop, en la nòmina de fogatges del segle XV.

"Berthomeu Alcover de la Exàvega" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228.
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Alcover 

Vila situada al SSE del terme. La línia divisòria dels termes passa actualment pel llit de la Glorieta, 

per terres del mas de Mont-ravà, del mas de Llaneta, per l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia i la 

serra Gran. És a una altura mitjana de 226 m i, segons el darrer cens de 1991, comptava amb 3367 

habitants. El lloc és esmentat per primer cop l’any 1165, en la carta de repoblació. La gent de Mont-

ral hi tenia força relació, accentuada per fires, mercats i festes.

“pages de la vila del cover” BAPT 1696, F 114r., insc. 22-3-1723.

Alcover, el camí d’- (cb) 

Pas de carro que enllaçava Cabrera amb Alcover i el Camp de Tarragona. Venia del mas de la 

Plana i passava prop dels corrals i pallisses del mas de la Torre, pel coll de Cabrera; després, penjat 

per damunt de les cingleres que encaixonen el riu Brugent, davalla per la Serra Gran fins a trobar-se 

amb el camí que baixa de Mont-ral, a l’alçada del mas del Geperut, fent via soldats en un sol traçat 

fins la vila d’Alcover. Avui s’ha converit en pista, gairebé amb el mateix itinerari.

Alcover, el camí d’- (f) 

Es deu tractar d’una variant de l’actual camí o carretera que, des de Farena, va a Mont-ral per la 

Cadeneta i davalla fins a la vila propera.

"lo camí que va a la vila de Alcover" CAP 1724, F 185r.

Alcover, el camí d’- (m)

Gairebé coincideix amb l’actual traçat de la carretera que enllaça les viles d’Alcover i de Capafonts 

i, des de Mont-ral, per vies locals, els llocs de la Cadeneta i de Farena. Aquest darrer tram hom 

l’anomena carretera o camí de Capafonts.

"camino de alcover" CAP 1554, F 84 i 88; "lo camí que va a la vila del Alcover" CAP 1724, F 185r.; 

"en lo cami que va de Prades a Alcover" OBMAT 1767, F 177, 15-8-1811; "Aviat tindrà comunicació 

per Alcover ab lo cami vehinal que enllaçarà ab la carretera de Montblanch a Reus" CARRERAS, 

1915, pàgs. 556-557. 

Alcover, la carretera d’- (m) 

És l’antic camí d’Alcover a Capafonts. Les obres, fetes en diverses etapes, s’iniciaren el 1857; va 

ser una important via de comunicació i de relació vers el Camp de Tarragona, bé a través d’Alcover 

o bé de la Mussara. Fins aleshores els camins no oferien un paviment segur i transitable, factor que 

motivava sovint l’aïllament dels nuclis de muntanya. Els més vells recorden el cost de l’obra: 238000 

pessetes per al tram que anava d’Alcover al mas del Janet, uns 18 quilòmetres aproximadament.

BOP, num. 76, juny de 1857, doc. núm. 779 i 78, 22 de juny 1875, doc 805. "la recomposició dels 

camins vehinals, un d’ells mólt important, que posa a sos moradors en comunicació ab Capafons y la 

Almusara, a fi de tindre sortida al Camp de Tarragona" CARRERAS, 1915, pàgs. 556-557; "carretera 

de Capafons" AMILL 1947, carp. 1.
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Alcubilla (m)

Nom de família que apareix únicament en un llibre de confirmacions del darrer quart del s. XIX; 

sembla que prové de Cambrils (Baix Camp).

“Alcubilla y Plana” CONFIR F 23, any 1876.

Alegret (m)

Cognom sense influència estadística que apareix anotat en un registre sagramental del s. XVII i que 

no torna a sortir fins al segle XIX. Procedia aleshores del Morell (el Tarragonès).

“Alegret” BAPT, 2-10-1677; “Maria Alegret” ib.1866, F 142, 19-1-1881.

Alt

Veg. Raval, Tossal.

Alta

Veg. Roca.

Altars, els- (cb)

Feixes d’artigatge a la plana de Balaguer, sobre la vall del Brugent, terme de la Riba. Avui és un 

ermot, amb restes d’antics conreus de vinya i de cereals. En aquest lloc hi ha una codina perfecta-

ment conservada.

Altes

Veg. Basses.

Altés (m)

Nissaga fortament arrelada a la població que es manté entre els cognoms de més empenta des de 

1496 fins l’actualitat; algunes vegades apareix feminitzat.

"Joan Altes" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "pere altes" BAP 1607, 30-8-1611; "na altesa sa muller" 

CONF 1644; "Joseph Altes" LLIMAT 1767, F 19, 25-9-1774; "Altes Magrané" MAT 1866, F 2; "Jose 

Altes" LLAC 1871, tom 5, F 14r., 21-3-1880. 

Altés, l’era de n’- (m)

"casa den altes" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII. “li deixo la part de la era que posseech contigua a la 

casa de joan altes de est poble de Monreal” TEST 24-4-1863.

Alzamora (m)

Cognom que prové de Vallclara i que només trobem anotat en una sola ocasió.

“Josefa Alzamora Batista” BAPT 1866, F 274, 15-9-1907.



96 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Alzina

Veg. Verd.

Alzina (m)

Com a primer cognom només el trobem en quatre ocasions al segle XIX, bé que ja apareix una 

centúria abans.

“Alsina” OBMAT 1767, F 74, 28-1-1795; “Pere Alzina Boque” BAPT 1812, F 411, 24-4-1849.

Alzines, les (m)

Nom modern dels encontorns del mas de la Naia. El lloc conserva alguns alzinars disseminats al 

peu de la Coroneta.

Amellat (m)

Cognom procedent del mas d’Alins, a la parròquia de Sant Julià de Lòria (Andorra), que només 

apareix com a segon cognom en una ocasió. En ser un nom de família forastera l’escrivà l’anota 

amb força variants.

“Pedro Isern y Amellat” LLAC 1871, tom 1, F 7, 26-3-1871; “Paula Amilla natural de Alins obispado 

de Urgel y vecinos los tres de esta misma parroquia” MAT 1866, F 30r., any 1874.

Amigó (m)

Com a primer cognom només el trobem reflectit al segle XVIII, però sense pes específic.

"Teresa Amigó" BAPT 1696, F 576, 27-10-1754; "Thecla Amigo" OBMAT 1767, F 5, 10-9-1768; 

"Joseph Pellicer y Amigo fadri pastor del lloch de Montreal" LLIMAT 1767, F 103, 27-2-1802.

Amilla

Veg. Amellat.

Ample de les Illes, l’- (f)

Tros de terra dins del riu Brugent, que forma una illeta conreable, a tocar del molí de Murtraner 

o de l’Ombra. El cultiu d’horta als dipòsits al·luvials que sobresortien del riu no eren pas rars, puix 

que en aquest mateix curs fluvial, en terme de la Riba, n’hi trobem dos mes, coneguts com els Dos 

Riuets (amb una bassa i unes parades d’avellaners al bell mig del Brugent), i el Riuet, llenca de terra 

que l’aigua ha deixat en enforcar-se. La fertilitat del lloc era assegurada pels llims que hi deixaven 

les avingudes.

"situada en la referida fabrica o casa Molino en el termino de Montreal y partida Ampla de las 

Islas, y conocida por el Molino del Murtrané" VILALTA, Escriptures, any 1884; IGLÉSIES, 1953, núm. 

68-69, pàg. 16.
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Andreu (f, m)

Nissaga que es manté des del segle XVIII. L’hem anotat com a primer cognom vint-i-quatre vega-

des fins a arribar a la primera meitat del XX, en què apareix tretze cops; sovint el trobem feminitzat.

“Caterina Andreua” BAPT 1607, 14-11-1608; “Felip Andreu” CONF 1620; “catarina Andreu” OB-

MAT 1767, F 1, 2-4-1767; “Fort Andreu, Pablo” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg. 18-8-1889.

Andreu, la plana de l’- (f) 

Bancal d’avellaners, de vinya i d’oliveres, per sobre el mas d’en Toni, a la dreta del camí de Prades. 

És de regadiu per l’aprofitament de les aigües del barranc de l’Escolta.

Andreu del Quico

"Andreu Guasch (a) Andreu del Quico" LLIBRE, Compliment pasqual, any 1885; "Andrés Guasch 

(o sea Andreu del Quico)" ib. any 1892.

Andreu de la Torre, l’-

Sobrenom. 

“Gabriel mosso del Andreu de la torra” CONF 1620.

Angeleta, ca l’- (m) 

Casa al Raval Baix.

Angeleta, l’hort de l’- (m) 

Era a cal Naiet, sota l’hort del Peron i la raseta que dividia ambdues finques. Hi regaven amb aigua 

de la font d’en Moster.

Anglès (cb, f) 

Cognom procedent de Rojals, amb poc pes específic, que trobem documentat del segle XIX al XX, 

sempre canviant la a per i.

"y de Maria Inglés" MAT 1866, F 35r., any 1876; "Inglés" DEF 1940, F 7, 10-3-1948.

Anglesa, el coll de l’- (f) 

Al territori de mas d’en Toni, a llevant de la Roquerola.

Anguera (f)

Com a primer cognom el trobem dues vegades al segle XIX i cap al següent. Procedeix de l’Espluga 

de Francolí.

"Francisco Anguera natural de la Espluga de Francolí y de Josepha Porta natural de Almuster 

conjugues habitants en lo moli de Glorieta" OBMAT 1812, 21-9-1827.
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Anomenada, els horts de l’- (m) 

Al mas de Salvador del Janet; tenia dues fontetes per a regar la verdura.

Anton

Veg. Pep, Pere, Po.

Anton de la Naia, el mas de l’- (m)

Es tracta probablement del mateix mas de la Naia.

"en lo mas del Anton de la Naya" ÒBITS 1852, F 58, 16-7-1861; "Mas del Anton de lo Naya" BAPT 

1866, F 175, 17-3-1886.

Antonet, ca l’- (a) 

Davant de cal Roig.

Antoni, la casa de n’- (f)

Habitatge enclavat al nucli de Farena, però ningú no ens l’ha sabut situar. Potser es tracta d’una 

variant de Toni.

“casa den Antoni” BAPT 1607, 1633.

Anton Marian, ca l’- (f) 

Casa del nucli urbà.

Anton Miquel, ca l’- (f) 

Casa del nucli urbà.

Anton de Pastorell (m)

Renom.

“Anton de Pastorell” BAPT 1866, F 199r., 1-4-1890.

Antonet

Veg. Joan.

Antoni, el mas de l’- (f)

Es refereix al mas d’en Toni.

"lo mas den antoni" BAPT 1a, Nòmina, s. XVII; “del mas Antoni” DEF 1852, F 4, 23-9-1854; del Mas 

dit d’Antoni” BAPT 1852, F 77, 9-3-1856.
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Antònies, el carrer de les - (f)

Carrer format pels habitatges de cal Roquerol, cal Xafat, ca la Mundeta i cal Pere Tous, a sol ixent 

del poble, primera paret de cases a l’esquerra, entrant al poble per la carretera de la Riba. En un cert 

temps totes les dones del carrer se’n deien.

Aragonès (cb)

Cognom que només trobem citat una sola vegada en un llibre de confirmacions del segle XVII, 

sense que arribi a arrelar a la vila.

Aragonès (cb)

"Joan Borges dit lo Aragonés abitant en Cabrera" BAPT 1671, 9-11-1676.

Ardena

Veg. Maria.

Ardena (m)

Cognom que trobem documentat per primera vegada en el segle XIX, relacionat amb una família 

de nouvinguts. El nominatiu es troba en un bon ventall de topònims.

 “Hereu Ardena” BAPT 1866, F 194, 15-4-1889.

Ardena, ca l’- (cd) 

Amb ca la Tuies i el mas d’en Feliu tocant parets, formaven una petita agrupació o masada.

Ardena, el bosc de l’- (cd) 

Ens han dit que era un petit boscatge de pins i alzines situat en elgun lloc de la serra dels Paranys, 

sense cap més precisió.

Ardena, la vinya de l’- (cd) 

A les terres de ca l’Ardena, tocant al mas d’en Feliu. Es diu que fins al segle passat en aquests 

terrenys hi havia exclusivament vinya de diverses classes.

Arenal, la sort de l’-

Segons MAPA any 1756, es trobaria emplaçada sota el mas d’en Cisterer, damunt la Sorteta.

Arenals, els- (a)

L’escassíssima documentació que sobre aquest lloc hem pogut veure li dóna la denominació de 

partida de terra; la gent, però, la cita a penes com un indret o tros d’horta a tocar del barranc o Riu 

Sec. Diu que s’hi feien moltes i bones patates i fesols; avui és un pomerar. Documentada al segle 

XVIII, existeix la sort de l’Arenal, en el mateix indret.

“Arenales” AMILL 1947, carp. 1.
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Argany (m)

Aquesta nissaga floreix al segle XVII, quan el trobem com a primer cognom de cinc persones; des-

prés desapareix fins a la primera meitat del segle XX; aleshores el duu una sola persona. El cognom 

havia estat notable a les muntanyes de Prades des del segle XV. A Capafonts existeix la cova de 

l’Argany, documentada al segle XIX.

"Gabriel Argany fadri" CONF 1620; "Antoni Argany" BAPT 1607, 14-3-1649; "José Argany Nadal" 

NAIX, any 1922.

Argeler

Renom que apareix en un cadastre de 1796 "Joseph Cavallé dit Argelé", segons nota facilitada 

per Antoni Novell.

Argeles, les (a)

Partida de terra sota el mas d’en Moster, tocant al riu de la Glorieta. Hom sospita, però, que anti-

gament devia designar alguna de les cases que fan el veïnatge de la masia d’en Moster. Joan CORO-

MINES, 1988, el fa derivar de l’àrab i el defineix com a lloc de fang, de llot. La situació topogràfica 

d’aquest indret sembla coincidir amb la definició del lingüista català.

“loci de monreal in partita dita les argelles” CAP 1554,. F 89r.; “de les argeles terme de monreal” 

BAPT 1696, F 246r., insc. 7-3-1736; “Argelas” CAP 1724, F 184r.; “Anton Roig de las Argelas” 

OBMAT, F 7, 14-11-1769; “y Maria Ysern de las Argelas” BAPT 1812, F 252, 15-10-1833; “de las 

Argeles Parroquia de Montreal” ib. F 308, 10-11-1837.

Argilagues, les - (m) 

Partida de terra, sobre el cingle de les Coves. Algun dels nostres informadors recorda haver vist el 

lloc plantat de sembradures i farratge per al bestiar.

Armada (f)

Aquesta nissaga té una vida efímera: el trobem com a primer cognom en tres persones durant la 

segona meitat del segle XVII i en una en la primera meitat del segle XVIII.

“Andreu Armada” BAPT 1671, 19-8-1677; “Francesc Armada pages de Montreal habitant en Fa-

rena” BAPT 1696, 25-6- 1713.

Armengol, n’- (cd)

Per la transcripció documental sabem que aquest bocí de terra afitava amb la partida de Pallarès 

o de la Cadeneta.

“ab una parada de terra dita de na Armangol” CAP 1724, F 188r.
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Arnau

Veg. Freginal de Joan, plana de Joan.

Arnau (m)

Antiga nissaga que al segle XV es destaca en sisè lloc en l’índex de cognoms i que es manté fins 

la primera meitat del segle XVII, data a partir de la qual desapareix com a primer cognom.

"Pere Arnau" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227; "Pere Arnau" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "Franc<ces>c 

Arnau" CONF 1620; "fill de Nicolau Arnau" BAPT 1607, 2-8-1643; "na caterina Arnaua" CONF 1644.

Arnau, el comellar de l’- (m) 

És profund i llarg, i es forma al capdavall dels pendissos de la serra dels Paranys i la Llarga.

 

"partida dicha Comellá del Arnau" LLIBRE 123, F 124, any 1862.

Arrossegalls, els - (cb, cd, f, m) 

Són camins oberts al bosc per a treure la llenya, la fusta, etc., mitjançant mules o altres animals de 

tir; l’efecte de l’arrossegament deixa solcs marcats damunt la terra. Ens han anomenat els del mas 

de Mateu, els de la Caldereta, els de la Roca Alta, els de la Jueta, el del Blai, el del Socarrat, els dels 

Costers de les Canals, etc.

Arrufat (m)

Cognom amb efímera presència: només el trobem una vegada, al principi del segle XVII.

“Paula Arrufat” BAPT 1607, 10-2-1608.

Artiga

Veg. Aimà, Mill, Ordi, Pinsà.

Artiga, l’- (m)

“los fruits pendents los deixo los de la artiga al Ramon” TEST de Salvador Torrell, 27-3-1812.

Artiguetes, les - (cd) 

Al mas d’en Verd, plantada de ceps. N’hi devia haver moltes al terme, sobretot a partir de la neces-

sitat dels darrers segles de recuperar sòls per al cultiu de vinya i cereals. Algunes, com ara aquesta, 

només les anomenaven els propietaris de la finca; els de fora les esmentaven amb el determinatiu 

de lloc: les artiguetes del mas d’en Verd, per exemple. 

Ateu, ca l’- (cb) 

Casa desapareguda. 



102 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Aubargara (m)

“y partida Aubargara que linda a E con el camino de la Iglesia” LLIBRE 121, F 17, any 1862.

Auborna

Veg. Albornar.

“petrus Auborna” MANUAL 5.192, F 89r., any 1632.

Avall, el carrer d’- (m)

“calle de Avall” REG “Libro de defunciones”, F 7, 30-1-1878.

Avall, el mas d’- (m)

A prop del mas del Xarrumba, al vessant esquerre del riu de la Glorieta, d’una sola planta, avui ensulsit.

“una inspeccion ocular en la finca o parte de ella enclavada en este termino denominada <Mas de 

Avall>” LLAC 1871, tom 23, 4-6-1901.

Avenc

Veg. Abelles, Escaladors, Espanyol, Teix, Toni. 

Avenc, l’- (m) 

Al pla de la Coroneta. L’avenc s’obre entre una espessa vegetació i té una profunditat aproximada 

de 70 canes. Es diu que al seu interior hi abunda la pedra de guix i que per això mateix l’aigua que 

hi brolla no es prou bona ni gustosa; de fet es aigües que estan en contacte amb pedres guixoses 

sovint es mineralitzen i són portadores de colònies, poc aptes per al consum de boca. 

Avencs

Veg. Feliu, Verd.

Avencs, el serret dels - (cb) 

Petita cresta o contrafort de la serra d’en Clarà, a la partida de les Marrades, que davalla vers el 

Brugent, en direcció nord. Quan fa molt de fred la gent diu que es veu sortir fum dels clivells de la 

roca, a causa del contrast de temperatures: "fumen els avencs", diuen.

Aymà

Veg. Aimà.

Badia (m)

Cognom sense cap pes específic, neix i desapareix durant el segle XIX.

“cristina Badia, natural de Sans, Barcelona, vecinos de este pueblo” BAPT 1866, F 134r., 13-6-1880; 

“Ribe Badia” CONFIR F 34r., any 1891.
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Bages (m)

Com a primer cognom el trobem en dues persones a la primera meitat del s. XVIII. Després des-

apareix.

“Josep Bajes” BAPT 1671, any 1708; “Francesc Bages” ib. any 1711.

Baia

Veg. Pau.

Baix

Veg. Bessona, Cabrera, Raval, Sèquia.

Baix, la font de - (cb) 

Vora el caminet de ca Llarguet, a la partida dels Pous. Sempre hi raja aigua i s’arreplega en una basseta.

Balaguer

Veg. Plana.

Balanyà (f) 

Cognom que, procedent d’Occitània al segle XVII, s’entronca a la població i arriba als nostres dies.

"mori bernat balenyá fadrí del regne de frança" ÒBITS, 1607, 18-4-1622; "Maria Guasch y Balenya" 

OBMAT, F 9, 20-4-1770; "Balanya" LLIMAT 1767, F 55,12-4-1788; "Teresa Roig y Valaña (...) habi-

tans en las Solanas terme y parroquia de Montreal" OBMAT, 1812, 22-3-1851; "Balañá" DEF 1940, 

F 7, 17-2-1948. MOREU, 1976, pàg. 528, documenta aquest cognom al segle XVIII com un dels més 

freqüents dels albiolencs.

Balanyà, el molí del - (f) 

Ens l’han anomenat com un petit molí endut per l’aiguat de Santa Tecla. Era en algun indret del 

riu Brugent.

Balbino, cal - 

Casa, tocant a la Plaça.

Baldó

Veg. Boldú.

Baptista, el mas i el bosc de cal - (cd)

A tocar de cal Jan, sota el Colomer i a l’esquerra de la carretera de Capafonts. És un edifici d’una 

sola planta, molt malmès per l’abandó. El bosc que l’envolta és de pi blanc i força aurons.

“viuda de la cadeneta al mas del Batiste” TEST, 19-4-1843; “cal Batiste cadeneta” BAPT 1866, F 

170, 15-5-1885.
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Baptistó, el mas del - (m)

Al Burguet, de molta anomenada entre la gent de la vall de la Glorieta.

Barberà (cd)

Nissaga àmpliament documentada des del segle XVII, època en què el duen tres persones com a 

primer cognom; vint-i-quatre el presenten al segle següent, un centenar al segle XIX i, finalment, 

durant la primera meitat del present segle gairebé desapareix, amb cinc persones que el duen com 

a primer cognom.

"fran<ces>ch Barbara" CONF 1625; "Rosa Barberá y Andreu" LLIMAT 1767, F 13, 19-11-1722; 

"Joseph Barbara" OBMAT 1812, 16-2-1817; "Rafael Barberá" CONFIR F 8r., any 1858; "Antonio 

Barbara" LLAC 1871, tom 1, 1-1-1871.

Barberà, el còdol d’en - (a)

Hom el suposa pels cingles de Barrina, pel bosc del Roig, a la confluència dels termes de l’Aixàviga 

i la Mussara.

"fins al codol dit den Barbera" CAP 1724, F 181v.; "y todas peñas hasta el Codol den Barbera" 

CAPBREU 1789, F 154.

Barberà, el mas i l’era d’en - (cd)

Als vessants dels Motllats que donen sobre la Cadeneta, al NW del terme. El seu territori fa de 

partió amb el de Capafonts; ens han explicat que antigament les fites passaven pel bell mig de la 

casa i, quan hi moria algú, segons que ho fes en una determinada habitació, el cadàver havia de 

sebollir-se a Capafonts o bé a Mont-ral. Es diu que s’hi feia vinya, oliveres i sembrat aprofitant les 

bones feixes dels costers, acarades a sol ixent; avui és gairebé tot erm. Se’l coneix per un grapat 

de noms, que han anat succeint aquest: mas del Resto, de Murtraner, de n’Estivill, de la Cinta i de 

l’Estanis. Alguns d’aquests noms, però, són complementaris del solar: hem sentit dir, per exemple, 

ca l’Estanis del mas d’en Barberà.

"fill natural de Joseph Barbera del mas de Barbera terme de Montreal" BAPT 1696, F 145r., insc. 

29-10-1721; "pagesos del mas den barbera" ib., insc. 25-5-1728; "habitant en lo mas de Joseph Bar-

berá, dit lo mas de Murtrané parrochia de Montreal" OBMAT 1767, F 39r., insc. 16-10-1782. Vora el 

mas hi ha una era de terra pitjada: "y de alli va a la Hera del mas den Barberá y antes den Estivill" 

CAP 1724, F 182r.; "y de ahi a la Era del Manso Barbera" CAPBREU 1789, F 155.

Barberà, la roureda d’en - (cd)

Segons la documentació consultada aquesta arbreda devia estar situada entre la Jueta i la Molnera, 

als darrers contraforts de la serra de l’Embestida. La trobem documentada en una sola ocasió, en un 

afitament termenal del segle XVIII.

"y de allí a la raureda den Barbera" CAPBREU 1789, F 125.
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Barbetes, ca - (m) 

Casa al Raval Baix, antigament dita del Llanterna i de Pinró, a mesura que l’habitaren els nous 

propietaris. Desapareguda.

Barenys (m)

El cognom prové de Maspujols (Baix Camp) i pertany a un moliner censat a Mont-ral a mitjan segle XIX.

“Domenech y Barenys” MAT 1852, F 52, 29-8-1863.

Bargalló (f)

Apareix per primer cop al segle XVIII, i com a primer cognom tres vegades al segle XIX.

"y Domingo Bargalló, fadri moliner de farina, en Farena habitant" LLIMAT, F 25, 2-6-1776; "Agustí 

Bargalló natural de la Vilella Baixa" OBMAT 1812, 24-4-1815.

Baró (f)

Cognom que s’introdueix durant el primer quart del segle XX, sense gairebé cap influència.

"Baró" ESP 1852, F 97, 5-2-1910.

Barranc

Veg. Albert, Blau, Bosquet, Cagunxiquet, Coma, Esclots, Escolta, Felip, Feliu, Font Gran, Fort, Fosc, 

Fou, Freda, Fresca, Llonga, Marc, Nevera, Om, Paraon, Pinró, Piquer, Tarés, Torrentó, Tous, Venrell, 

Verd, Vernet, Vimeteres, Xacó.

Barrancó, mas (m)

"Mansos Lloera y Barrancó" LLAC 1871, tom 8, 20-4-1892.

Barril (f)

Cognom procedent de Vila-rodona; el duen uns moliners emigrats en el segle XIX.

“y de Paula Barril” OBMAT 1812, 14-3-1828.

Barrina (f)

Renom.

“Josep Roig barrina” TEST de Francesc Robert, 16-9-1810; “dit lo barrina” DEF 1852, F 1, 18-11-1852.

Barrina, ca - (b) 

Habitatge de l’agrupació rural. 

“Barrina del Bosquet” BAPT 1866, F 182, 31-3-1887.
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Barrina, cal - (f) 

Casa del nucli rural, dita modernament cal Ventura.

“Barrina” LLIBRE, 1-3-1918.

Barrina, el carrer de cal - (f) 

Una altra denominació del carrer de les Antònies.

Barrina, els cingles de - (a) 

Partida de terra, a la partió amb els termes de la Mussara, al SE de l’Aixàviga i al costat del camí 

del mas de l’Onclet, a uns 900 m d’altura.

AMIGÓ, 1963, esmenta el pla i el bosc de Barrina (núm. 53 i 66 respectivament) al terme mussa-

renc i a la mateixa latitud, cosa que ens fa entendre que es devia tractar d’un mateix antropònim, 

a cavall dels dos termes.

Barrina, cal Cisco de - (b)

El propietari de la casa, en l’època en què podem documentar el nom, es diu Francesc Magraner.

“cisco de Barrina” BAPT 1866, F 185r., 20-9-1887.

Barrina, la cova dels cingles de - (a) 

Sota la cova de la Foradada, als espadats dels Motllats. És molt gran, es diu que s’hi havien refugiat 

més de cent caps de bestiar i, en maltempsades, grups de carboners que feinejaven a la muntanya. 

Hi ha piques d’aigua per als ramats.

Barrina, l’era de ca - (b) 

A l’entrada al nucli rural, al davall de cal Gascó i a mà dreta del camí del Bosquet. De terra pitjada, 

s’hi batien les meses fins als anys cinquanta. Avui apareix menjada per l’herbassar.

Barrina, la punta de - (a) 

És un punt enlairat dels Motllats, a tocar dels cingles homònims i de la roca Foradada. 

Barrufet (m)

Cognom que només duu una família procedent de Blancafort (Conca de Barberà), establerta en un 

molí de la vila.

“Francisco Barrufet” OBMAT 1812, 26-3-1826.

Bartra, el camí de la - (f) 

S’inicia a l’antic camí de Farena a la Riba, avui carretera, poc abans de l’aiguabarreig del barranc 

del Tous amb el riu Brugent. De traçat ample, sense pavimentar, condueix al llogarret veí del mas 
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de la Bartra, després de passar pel mas del Tous i salvar un desnivell de més de dos-cents metres.

“ab lo cami de la barta ab lo terme de montblanch” CAP 1554, F 99; “lo cami de la bartra” CAP 

1615, F 178; “que afronta ab lo cami de la Bartra ab lo terme de Montblanch

 y ab terras de Agustí Vermell" CAP 1724, F 199v.

Bartra, el mas de la - 

Antic caseriu del terme de Rojals, avui agregat a Montblanc, emplaçat sobre un turó de la vall del 

Brugent, a una altura de 800 m. Hi viu una família de naturistes (1992).

“Mas de la Bartra” LLIMAT 1767, F 5, 8-11-1768.

Bassa

Veg. Burguet, Cànem, Central, Cisterer, Comú, Joan Po.

Bassa Nova, el pla de la - (m) 

La gent anomena així un bocí de terreny, avui erm, situat dins de les Basses Noves.

Bassavidala (m)

Topònim que trobem escrit únicament a la documentació que reflecteix el MAPA any 1756; hom 

creu que deu ser una fossilització de Bassa de la Vidala. S’emplaça a l’actual territori de les Basses 

Noves, nom que en el document citat adés apareix escrit com a Bassanova.

Bassella, la - (m) 

És als Motllats, per la plana d’en Llaurador; es tracta d’una cavitat feta a la roca per l’erosió on 

s’arreplega l’aigua de la pluja. Fa d’abeurador per al bestiar. Des del segle XVIII, almenys, també es 

coneix amb el nom de la Basseta.

“y va a la basella” CAP 1554, F 92r.; “y va a la Basseta” CAP 1724, F 182r.”y de ahi va a encontrar 

a la Basseta” CAPBREUS 1789, F 156.

Basses, les - (m)

“en lo dit terme en la partida dita les bases” CAP 1554, F 99; “partida de las Basas” TEST 11-12-

1887.

Basses Altes, les - (m)

“les valses altes” CAP 1554, F 90.

Basses, el coll de les - (f) 

Punta NO del terme de Farena, sota la Gallarda, a la serra del Bosc, fent de partió amb Capafonts. 

El trobem documentat una sola vegada, en una capbrevació del primer quart del segle XVIII.

“y en la partida d<it>a lo coll de las bassas” CAP 1724, F 201.
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Basses, el mas de - (cd)

"en lo mas dit del Basas" ÒBITS 1852, F 49r., 20-8-1858; "en lo mas de Basses, partida de la ca-

deneta" ib., F 169r., 8-2-1865.

Basses Noves, les - (m) 

Partida de terra a llevant de les cases del poble, entre els Esclots i la Nevera. No es té record de 

cap bassa a l’indret. Avui s’hi veuen alguns flotons d’àlbers i herbassars.

"Bassanova" MAPA any 1756; "bassa nova" TEST de Salvador Torrell, 27-3-1812; "tota aque-

lla pesa de terra que tinch a las bassas novas en lo terme de Montral" TEST de Pere Bonnich, 

20-9-1839; "una pesa de terra a la partida de las basas novas" OBMAT 1812, 12-11-1843; "a 

las basas novas en lo terme de Montral" OBMAT 1812, 29-9-1859; "Basa nova" AMILL 1947, 

carp. 2, "Acta de reconocimento y clasificación", 15-3-1955; "Basses Noves" ROVIRA, 1979, 

pàg. 224.

Basseta, la - 

Una altra denominació de la Bassella.

Basseta, el pla de la - (m) 

A la plana d’en Llaurador, a migdia del Bosquet i sobre les coves de la Bruixa i d’en Codó. En 

aquest lloc hi ha la Bassella, documentada al segle XVI. 

Bassetes, el serrató o tossalet de les - (a)

Segons la documentació exhumada, única referència de què podem disposar, devia estar situat a 

la confluència dels termes de l’Aixàviga amb el de la Mussara i el de l’Albiol, a la serra Carbonera. 

Hom el situaria als encontorns dels boscos del Roig i de Morell, que fan divisió termenal entre 

Mont-ral i la Mussara.

"al Tosalet de las Bassetas de la Serra de Carbonera" CAP 1724, F 181v.; "adonde hay una fita y 

de alli derecho al serratón o tosalet de las Basetas" CAPBREU 1789, F 154.

Bassores (cb)

Cognom a penes documentat. Al segle XVII, gent de la vila d’Alcover, on apareix sovint, el grafien 

Basseres. Tal vegada podria estar relacionat amb Besora, nom de família referenciat a Mont-ral del 

segle XVI fins al XX.

“Andreas Bassores ago. de Cabrera et elisabet” MANUAL 5191, F 14r., any 1631. 

Bassot

Veg. Estamenyer.
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Bassot, el camí del - (m) 

Senderó que arrenca del camí o carretera d’Alcover, sota les Basses Noves; pel bosc de Mont-ral 

duu als Bassots.

“camino del Basot” AMILL 1947, carp. 1

Bassots, els - (m) 

Dipòsits naturals fets per erosió de la pedra que recull l’aigua de pluja, al bell mig de l’anomenat 

bosc de Mont-ral, a llevant del poble. En alguna ocasió se sol esmentar com a partida de terra. Lloc 

de pinars i prats.

“partida llamada Basots” LLIBRE 122, F 184, 187, any 1862; “Els Basots” AMILL 1947, carp. 1.

Batlle (f)

Nom de família que només apareix en una sola ocasió, com a segon cognom. A les muntanyes de 

Prades ha estat documentat almenys des de 1553.

“Tharesa Vilalta y Batlle” LLIMAT, F 25, 2-6-1776.

Batlle, la casa del - (f)

"casa del batle" BAPT 1607, -1633; "casa del batlle" ib. 1a, Nòmina, s. XVII.

Batlles

Veg. Taula.

Bec, la roca del - (cb) 

A la serra del Bec, dins el bosc i la hisenda del Gros. És una cresta de roca nua que s’enlaira ver-

ticalment enmig de la pineda. La seva forma sembla que retalla les mandíbules d’un ocell.

Bec, la serra del - (cb) 

Als contraforts llevantins de la serra d’en Clarà; d’orientació NS, davalla vers els cingles del Bru-

gent.

Bella, la parada d’en - (f) 

Al mas d’en Toni. És d’avellaners.

Benet (m)

Renom.

"Rosa Vallverdú (a) Banet" BAPT 1852, F 5, 27-3.
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Bernat, la casa d’en - (cb)

Nom de casa que només hem trobat referenciat un sol cop, al segle XVII.

“casa den bernat” BAPT 1607, -1633.

Beronias (m)

Cognom procedent de Badajoz, segons la documentació exhumada. Pertanyia a un mestre de min-

yons que es va establir a la vila a principi del segle XX i hi va emparentar.

“Alfredo Beronias Ruiz” BAPT 1866, F 275r., 19-3-1908; “Alfredo Beronias y Panades” CONFIR F 

41 i 42r., any 1910.

Besora (cb, f, m)

Nissaga àmpliament referenciada des del segle XVI fins a 1950, citat amb diverses grafies. Com a 

primer cognom arriba al vèrtex del seu creixement durant la primera meitat del segle XIX. MANENT 

1981, pàg. 60, esmenta aquest cognom com un dels més abundosos de Capafonts.

"Joan Besora" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "Andreu Besora" CONF 1622; "Maria Besora del terme 

de Cabrera" LLIMAT 1767, F 12, 23-5-1772; "Joan Basora" OBMAT 1812, 9- 6-1817; "Basora" DEF 

1940, F 13, 31-1-1958.

Besora, la casa de na - (f)

“un forn de coure pa situat en la casa den bessora que esta en dit lloch” CAP 1615, F 182r.; “casa 

de na besora” BAPT 1607,-1633.

Besora, la font de - (f) 

Prop del mas d’en Toni.

Besora, la torre de - (cb)

Hom intueix que la documentació citada a continuació es refereix a la Torre. 

“habitants en la torra de Besora de Cabrera” BAPT 1d., 12-6-1695.

Bessó

Renom.

“Petrus Auborna... dit lo basso” MANUAL 5192, F 89r., any 1632.

Bessó

Veg. Roure.
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Bessona ca la - (m) 

Casa al Raval Baix, avui desapareguda.

"casa de na besona" BAPT 1a. Nòmina, s. XVII. 

Bessona de Baix, ca la - (m) 

Era contigua al mas de l’Ardena. 

"casa den besona de baix" BAPT 1, a Nòmina, s. XVII.

Biel, cal - (cb) 

Masia d’una planta, a sol ixent del terme de Cabrera, a poca distància del mas del Nebot, en 

direcció sud.

"fadrí de casa l’Biel de baix" BAPT 1812, F 424, 27-3-1850.

Biel, cal - (f) 

Casa al nucli rural.

“Biel” LLIBRE, 1-3-1918.

Biel, la font del - (cb) 

A tocar del mas homònim, ran del camí de carro de Cabrera.

IGLÉSIES, 1953, núm. 238, pàg. 29, l’esmenta com un dels llocs més visitats per la gent d’aquell 

veïnatge.

Biel, l’hort del - (cb) 

A tocar dels horts del Nebot, a la llera del riu Brugent, a la confluència de l’estret del Nebot.

Biel, les parades del - (cb) 

A la masia homònima. Hi ha avellaners.

Biel, el toll del - (f) 

Sota el toll de l’Olla, al riu Brugent. En Biel era un home que hi va fer recapte durant molts anys, 

i hi deixà el nom.

Biela, ca la - (f) 

És cal Biel. La feminització s’esdevé quan va heretar la finca la pubilla de la casa. 

Bigalots, la cova dels - (m) 

Al racó de la Font Fresca, sota el Puig Pelat. Durant molt de temps va servir de pleta per al bestiar.
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Bigorra (m)

Cognom provinent de Vilaplana del Camp: arriba en el segle XIX, quan la indústria molinera atrau 

gent d’arreu; com la major part dels cognoms d’immigrats no arriba a formar nissaga.

“Jorge Vernet y Bigorra” MAT 1866, F 21, any 1871. 

Bigotis, el - (cd) 

Renom de mitjan segle XX. Segons sembla, aquest home duia un mostatxo molt ample i cargolat, 

“de guardia civil d’abans”, diuen.

Bitxo, cal - (cb)

Casa desapareguda. També es coneix com cal Senyor.

Blai

Veg. Pere. 

Blai, cal - (cb) 

Masia isolada, al pla de Cabrera, acarada a sol ixent, avui té l’interior gairebé ensulsit, només 

manté la façana. Tenia dues plantes i disposava de pallissa, corrals i premsa.

Blai, la vinyeta del - (cb) 

Toca al pla de les Perdius i, malgrat que ha desaparegut menjada pel boscatge, encara es poden 

seguir algunes de les feixes acarades a sol ixent. Hem vist escriptures privades de cal Blai que 

l’anomenen "Les Viñetes" (any 1930).

Blaió, l’obac de cal - (f) 

A l’extrem occidental del terme, entre el riu Brugent i la Molnera, en terra del mas d’en Toni. És 

bosc de pins i arbres de ribera, i forma part dels dits obacs de Farena.

Blanc

Veg. Roquer.

Blanc (m)

Renom.

"Joan Cavallé (a) Blanc de Montreal" MAT 1852, F 2, 14-2.

Blanc, cal - (m) 

Casa del Raval Alt.

Blanc, cal - (cb) 

Masia ben conreada, al peu de la Torre; pertany a ca Llarguet.
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Blanc, la parada del - (cb)

A ca Llarguet. Plantada d’avellaners.

Blanca

Veg. Roca.

Blau, cal - (m) 

Casa del carrer Major.

"de casa lo Bláu" BAPT 1866, F 171, 22-6-1885; "cal Blau" BAPT 1866, F 194, 12-4-1889.

Blau, el barranc de les puntes del - (cd) 

Es forma al peu del toll del Blau i va a trobar el barranc de la Coma, a molt poca distància. Les 

puntes són uns cims muntanyencs que s’alcen sobre el toll, a migdia.

Blau, la font o toll del - (cd) 

Al cap del barranc de la Coma, sota la roca de Migdia. L’aigua no es veu saltar d’enlloc (brollament 

epigeu) i mai no s’ha vist sec, ni tampoc minvar el cabal per forta que sigui la secada. La gent diu 

que ragen dues regadores, sempre seguit. A causa de ser un lloc arrecerat, i gràcies a la bona textura 

de la terra, l’horta sempre hi ha anat bé, sobretot el conreu de patates. Se l’anomena sovint com a 

partida de terra. L’aigua que s’hi estanca és d’un color blau transparent.

Blavi (f)

Cognom d’uns nouvinguts, datats al segle XIX, que no arriben a aposentar-se definitivament a la 

vila.

“Paula Blavi” OBMAT 1767, F 153, 24-1-1809; “Blavi” OBMAT 1812, 28-4-1816.

Bleix

Veg. Fleix.

Bo

Veg. Joan.

Bo, el corral del - (f)

Pleta a la finca de mas d’en Toni, una mica més avall del gorg de l’Olla, a l’esquerra del Brugent 

i a l’ombra de la Roquerola. Avui els corrals són semiderruïts i al seu entorn hi creixen parades 

d’avellaners abandonats.

Bo, el molí del - (f) 

Al davall dels Rentadors Vells, sota del turó on s’assenta Farena. Era molí fariner i es va ensulsir 

arran de l’aiguat de Santa Tecla, el 1874.
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Boera, el mas de la  - (m) 

Ha de tractar-se d’una alteració gràfica de Lloera, puix que la documentació citada més amunt el 

situa en el mateix indret.

"y de ahi con el termino de Montreal al Manso dirruido llamado de la Boera, y de allí vuelve dere-

cho al termino de Montblanch rio Brugent" CAPBREU 1789, F 92-3.

Boldó

Veg. Boldú.

Boldú (cb, cd, f m) 

Cognom que no té pes específic, documentat entre el darrer quart del segle XVIII i el present se-

gle. Té, però, la singularitat de ser el que més variants gràfiques ha sofert, segurament a causa de 

l’escrivà de torn. Apareix com Baldó, Boldó, Boldú, Bolló, Buldó, Buldu, Bultó. El cognom prové de 

diversos pobles de la rodalia.

"Francisca Cavallé y Buldú" LLIMAT F 20, 15-1-1775; "Antonia Boldo y Pamies" OBMAT 1767, F 

40, 5-2-1781; "Thomas Baldo" ib., F 117, 2-1-1803; "Maria Boldo de Rojals, habitant de Farena" ib. 

1812, 25-2-1814; "Antonia Bultó y Odena" ÒBITS 1852, F 37, 17-9-1856; "Joan Buldó" CONFIR, F 17, 

any 1863; "josé Bolló" BAPT 1866, F 2599, 13-5-1904.

Bolló

Veg. Boldú.

Bonburguet

Veg. Burguet.

Bon Cim, el tossal del - (cd) 

Petita elevació de terreny tocant a ca Perutxo, al cap de la Costa. 

“pla del mig sortiam in partita dita lo tossal del bon sim” CAP 1554, F 94.

Bonet (f, m)

Cognom procedent de la Febró, existent a Farena durant un temps del segle XIX. Sense influència 

estadística, puix que no arriba a entroncar-se a la vila.

“Rosa Bonet” DEF 1852, F 23, 24-11-1863; “Bonet” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Bon Fill (cd)

Renom que només trobem citat en una sola ocasió al segle XVIII.

"Joseph Barberá dit bon fill" CAP 1724, F 194r.
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Bon Home, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

Bonic

Cognom.

“pere Bonich” TEST, 20-9-1839.

Bonic (cd)

Renom que apareix citat en documentació del mas d’en Marc (-1850), transcrita per Antoni Novell, 

el qual ens n’ha facilitat una còpia.

Bon Joan, cal - (cb)

Casa i terres que trobem citades en diversos documents del segle XIX, sense continuïtat oral.

"a poniente con las de Juan Argelas (a) Bonjoan" Protocol Notarial de 1853, de Vila-seca, caida 43, 

pàgs. 30-32 (20-2-1853) AMT; "cal Bonjuan de Cabrera" BAPT 1866, F 181, 12-3-1887.

Bonretorn

Caseriu format al voltant de la masia homònima, dins del terme veí de l’Albiol, a l’esquerra del 

torrent de les Voltes.

“loci de bonretorn termini del Albiol” MANUAL 5.193, F 228, any 1633.

Boquer (m) 

 Nissaga fortament arrelada a la vila des del segle XVII fins a 1950. Com a primer cognom apareix 

dinou vegades al segle XVII, quaranta-una al XVIII, vuitanta-nou al XIX i tretze durant la primera 

meitat del segle XX. En qualque ocasió el trobem feminitzat.

"Miquel Boquer" BAPT 1607, 26-10-1608; "Josep buquer" CONF 1620; "teula boquera" CONF 1644; 

"Pere Boque" OBMAT, F 8, 31-12-1769; "Gertrudis Boquer y Isern" LLIMAT, F 23, 24-9-1775; "Pere 

Boquer menor" OBMAT 1812, 31-8-1816; "Antonio Cavallé y Boqué" LLAC 1871, tom 1, F 7, 26-3-

1871; "Boqué" DEF 1940, F 3, 10-7-1942.

Boquer, ca - (m) 

Casa del carrer Major.

"Pere Boqué pages del terme de Montreal <...> un forn de courer pa fabricat dins la casa de ma 

propia habitació" CAP 1724, F 186r.; "casa de Joseph Boqué de Montreal" CONFIR F 6r., any 1858; 

"Juan Boqué" MAT 1866, F 109r., any 1923.
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Boquer, la font de - (cd) 

És una petita deu molt amagada sota la roca de Migdia; brolla sobre una pica feta de fang i l’aigua 

acaba formant un afluent del riu Brugent.

Boquer, les eres del - (m) 

Encaironades. A la partida de la Malalta.

Boqueria (m)

 Segons la documentació citada més amunt, són terres de pastura.

“Boqueria” AMILL 1947, carp. 1.

Bordes (m)

Cognom provinent d’Alcover, grafiat de maneres diferents: Bordes, Bortes.

“filla de Joan Bordes” BAPT 1696, 5-7-1712; “Bortes” ib., 5-6-1712.

Borges (cb)

Cognom que solament hem trobat en una ocasió, al segle XVII.

“Joan Borges” BAPT 1671, 9-11-1676.

Borgonyó

Veg. Vergonyós

Bori (m)

Cognom que no entronca a la població, a penes reflectit a la documentació.

"Manuel Bori Escolá tots de Montreal" LLIMAT 1767, F 81, 28-1-1797.

Boronat (m)

Cognom que trobem una sola vegada al segle XVII.

“Magdalena Boronat” BAPT 1607, gener 1651.

Borrell (m)

Nom de família que trobem reflectit cinc vegades com a primer cognom al segle XIX, després 

desapareixerà. Escrit alternant o/u.

"Engrasia Borrell" OBMAT 1812, 23-5-1812; "Teresa Ollé y Borrell" CONFIR F 13r., any 1858; 

"Engracia Burrell" BAPT 1886, F 9r.,, 3-3-1867; "Borrell" LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889; 

"Pedro Musté Borrell, de Montreal" MAT 1866, F 67, any 1894.
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Borres, ca la - (m)

Casa del carrer Major.

Borros, el molí del - (f) 

Al riu Brugent, aigües avall del molí d’en Fort. Ha desaparegut. Era fariner.

Borros, la coma del - (f) 

Petita depressió del terreny sobre el riu Brugent, a l’alçada del molí Fariner.

Bosc

Veg. Albert, Ardena, Batista, Cabrera, Canet, Cavaller, Cisterer, Coix, Estanquer, Esteves, Jant, Janet, Jau-

metó, Lloera, Masiet, Mont-ral, Morell, Moster, Penó, Perutxo, Racó, Roig, Serra, Solanes, Torre, Vell, Vilalta.

Bosc, el - (cd) 

Forest que feia de límit entre les partides de Mont-ral i la Cadeneta, al segle XVII.

“y de altre part ab lo bosc de la cadeneta” CAP 1615, F 179r.

Bosc, el - (m) 

Fitació termenal que, al segle XVIII, devia correspondre a vegetació situada a la partió del terme 

amb zones orientals.

“y en la partida dita lo bosch de Montreal” CAP 1724, F 183v.

 

Bosc Vell, el - (a)

Als solans del mas Vell, sobre el mas d’en Cisterer. És de pins, poc espès.

Bosquet, el - 

Agrupació de cases arrecerades a migdia dels Motllats, sobre la vall de la Glorieta, una alçada de 

800 m. La llegenda explica que el lloc l’originaren els llenyataires i carboners que l’habitaven perquè 

era a prop llurs feines. La documentació no el cita mai com a independent; és una masada sufragà-

nia de Mont-ral. Les cases són més humils, diferenciades del lloc proper de l’Aixàviga. Avui hi viu 

permanentment una sola persona (1992).

"del bosquet" BAPT 1a., any 1619; "batejada una filla de Joseph Vallverdú y maria sa muller pagesos 

del bosquet" BAPT 1696, F 15r., insc. 16-3-1700; "busquet" ib., F 140r., insc. 6-10-1720; "Busquet" 

OBMAT 1812, F 76, 9-2-1822; "de las casas del Busque" ib. F 81, 23-11-1824; "en las casas ditas del 

Bosquet" TEST 12-2-1858.

Bosquet, el barranc del - (b)

Denominació del riuet del Bosquet, segons documentació del segle XVII. 

“ab lo Barranch que baxa del Bosquet” MANUAL 5.199, F 208, any 1649.



118 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Bosquet, el camí del - (b) 

De ferradura. Baixa de Mont-ral per la Malalta, passa pel mas del Sastre, davalla fins al Bosquet i, 

pel mas d’en Cisterer, arriba a les cases de l’Aixàviga.

“con el camino del Bosquet” LLIBRE 121, F 63, any 1862.; “por poniente con el camino que va al 

Bosquet y a Montral” OBMAT 1812, 26-4-1865.

Bosquet, la cova del - (b) 

És damunt del Bosquet, prop de la punta de Barrina als Motllats; més aviat s’hauria de catalogar 

com a avenc.

Va ser un important jaciment on van recuperar-se força materials arqueològics (sílex, ceràmica, 

etc), restes humanes i ossos d’animals, a més d’una mena d’ídol en forma de placa de caràcter fune-

rari (la cova serví com a lloc d’enterrament prehistòric, probablement de la primera edat del bronze) 

VILASECA, 1956, pàgs. 207-215 i 1973, pàgs. 189-190.

Bosquet, la font del - (b) 

A la dreta de l’inici del camí del Bosquet, quan aquest arrenca de la carretera a Mont-ral. L’aigua 

s’arreplega sobre una basseta. Algunes vegades l’hem sentit anomenar amb el diminutiu la Fonteta, 

però només per gent del rodal.

Bosquet, el mas del - (b) 

Sembla que es refereix al nucli del Bosquet, malgrat utilitzar el singular, potser en una època de 

pocs habitatges, entre el segles XVI i XVIII.

"mansi del bosquet termini de monreal" CAP 1554, F 86r., 87; "manso del bosquer" ib., F 87, 

93r.;"del manso del bosquet terme de Montreal" BAPT 1c., any 1643; "habitants en lo mas dit del 

bosquet" BAPT 1d, 5-5-1687; "Mas Busquet" LLIMAT 1767, F 71, 16-5-1795; mori en lo mas ano-

menat Busquet" ÒBITS 1852, F 39, 19-10-1845.

Bosquet, el riuet del - (b) 

Una altra denominació, sembla que més moderna, del barranc de la Fou. 

“riuhet del Bosquet” MAPA any 1756.

Bosquetà

Veg. Salvador.

Bosquetà (m)

Renom.

"Jph. Vallverdú (a) Bosquetá" BAPT 1852, F 82, 17-6-1856; "Bosquetá" BAPT 1866, F 191r., 30-

12-1888. 
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Bosquetà, cal - (b)

Casa del nucli rural; a vegades hom l’anomena cal Joan del Bosquetà.

"casa Bosquetà del Bosquet" OBMAT 1812-1851, F 123, 13-6-1836. 

Bosquetà, el comellar del - (b) 

Depressió planera al NE del nucli rural.

Bosquetà, l’era de cal - (b) 

Al costat de l’era de ca Barrina, en entrar al nucli urbà. De terra ferma, s’hi va batre fins als anys 

cinquanta. Avui ha desaparegut sota l’herbassar.

Bosquetà, el portell del - (b) 

Accés als Motllats pel Bosquet, a la partida dels Solans.

Bosquetà, el racó del - (cd) 

Balma que forma el pany de pedra dels Motllats, ben arrecerada pel cingle de Gallerí i del mas d’en 

Marc, sota mateix de la cova de la Moneda, a les envistes de la Cadeneta. És un lloc desolat i esquerp.

Bosquetà, el Salvador del - (m)

Renom. 

"Salvadó del Bosquetá" BAPT 1866, F 183, 8-5-1887.

 

Bosquetà, el solà del - (b) 

Pendissos que davallen de les Foradades i la font del Moro, en direcció al Bosquet.

Bosquetà, la vinya del - (b) 

Entre el Bosquet i el racó de Sant Pere. Avui és tot un ermot.

Bota, el cingle de la - (cd) 

És a l’obac de cal Blaió, a l’esquerra del cami dels Graons, quan aquest s’encaixona per davallar al 

barranc de la Jueta. El nom sembla que li varen posar uns llenyataires o uns caçadors a mitjan segle 

actual, per la semblança morfològica de la roca.

Botella (m)

Cognom procedent d’Alacant, segons la documentació exhumada. 

“Tomasa Botella” BAPT 1866, F 257, 2-9-1903.

Botors de Gall, els -

“la parada dita dels botors de gall” MANUAL 5.197, F 50, any 1647. 
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Bous

Veg. Isidre.

Bover (m) 

Cognom que apareix amb la grafia Bové; prové de la Selva del Camp.

"Paula Bové Domingo" BAPT 1866, F 341, 2-9-1927.

Brega, el mas de la - (m)

Atès que l’emplaçament d’aquest mas sembla situar-se a les faldes del nucli urbà, hom el rela-

cionaria amb la batuda del cànem, en la seva elaboració, ja que en aquest indret hi havia l’hort i la 

bassa del Cànem. Documentat almenys des del segle XVII.

 

“del mas de la brega” BAPT 1e., 7-2-1606.

Bruc, el carrer del - (a)

Suposem que es deu referir al primer combat del Bruc, lliurat el 6 de juny de 1808 entre una co-

lumna de soldats de l’exèrcit francès i les tropes resistents. Segons la llegenda posterior, la victòria 

catalana va ser deguda al repic del timbal d’un minyó, que féu suposar als francesos l’existència 

d’un gran exèrcit.

Aquest nom formava part d’un nomenclàtor oficial que havia de substituir els noms populars de 

carrers i places del Bosquet, redactat a Tarragona arran de la victòria franquista. Segurament hi va 

ser inclòs per suprema ignorància, puix que el seu significat històric no podia lligar amb el caràcter 

feixista del règim que l’imposava, ni el traçat rural del poble donava per a nomenclatures tan cares. 

Avui ningú no recorda ni tan sols haver-ne sentit parlar.

 

“calle del Bruch” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

 

Bruc, la carrerada de la font del - (m) 

Tram de la carrerada que venia de l’Aixàviga i passava a tocar del mas de la Naia, per sota de la 

font del Bruc.

Bruc, la font del - (m) 

Dintre de la partida de les Basses Noves, a tocar dels Vinyals, a l’encreuament de la carretera de 

Mont-ral a Alcover amb la de Capafonts, al NE del poble. És una font minada. 

“in parti la font den Bruch” MANUAL 5.194, F 338, any 1634; “a mitgdia ab la fon del Bruch” 

CAP 1724, F 187r.; “Font d. Bruch” MAPA any 1756; “a la font del bru” OBMAT 1812, 12-11-1830. 

 

Brugent, el riu - (f)

Es forma a Capafonts, a la confluència de la font de la Llúdria amb la unió del barranc del Riba-

tell, el riu d’Horta i el barranc de la Tarrascona; entra al terme de Mont-ral pel mas d’en Toni, a 
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Farena, on rep les aigües del barranc de l’Escolta, del coll de l’Anglesa i, més avall del nucli rural, 

del Riu Sec, a més de diversos aigüerols. Desguassa al Francolí per la dreta, al peu de les cases de 

la Riba, després de recórrer uns 20,2 km. El seu cabal mitjà ha estat estimat en 0,4 m3/s; drena uns 

70 km2. Van fer-se alguns projectes per embassar-ne les aigües: un al peu de Farena i un altre a 

la confluència amb el riu Sec, però cap d’ells no es va tirar endavant. El recorregut interior ofereix 

bells paisatges, sobretot quan s’engorja entre els panys gegantins de la Molnera fins a obrir-se de 

nou a les envistes de Cabrera. Les seves aigües han estat molt aprofitades, sobretot per moure 

molins (vint-i-dos, en tot el recorregut); en aquest segle es varen fer algunes centrals elèctriques 

que tingueren poca vida. 

"et ascendit per rivum Brugent" Diplomatari..., pàg. 150; "ab lo riu brugent" CAP 1615, F 179; 

"Riu Brugent" MAPA any 1756; "el Rio Brugent" VILALTA, Escriptures, any 1884; "dos rios 

llamados Bruguet y rio Sech" LLAC 1905, F 46, 23-12-1906; "Rio Brugent" AMILL 1947, carp. 

1. GAVALDÀ, 1989, pàg. 431, fa referència al projecte d’embassament del riu Brugent i diu que 

s’havien de fer dos canals per a regar, un en direcció cap a Alcover i a la Selva del Camp, i l’altre 

cap a Vallmoll, o sigui un canal per cada marge del riu Francolí. El projecte el va reemprendre la 

Generalitat l’any 1988 i el volia desenvolupar entre 1989-1992, ara amb tres embassaments i un 

canal. Avui el pla torna a estar paralitzat.

 

Brugent, la vall del riu - (f) 

Depressió que es forma entre la serra del Bosc, al naixement del riu Brugent, i els cingles de 

la Molnera; davalla en direcció a llevant fins a tancar-se en un vèrtex on s’aiguabarregen el Riu 

Sec i el Brugent. De terres al·luvials i amb aigua intermitent, ha afavorit la vida dels assentaments 

humans que s’hi han establert des de la prehistòria. És l’àmbit territorial de Farena.

Bruixa, la cova de la - (a) 

Als Motllats, a la cara septentrional del Puig Pelat i a les envistes del mas d’en Cisterer. Es tracta 

d’una petita balma, poc ampla. 

MANENT, 1984, pàg. 14.

Bruixes, el ròssec de les - (m)

No hem pogut identificar-ne l’emplaçament, però sembla que podria tractar-se d’un lloc proper a 

la Plana, entre el mas de l’Estamenyer i el tossal Pedregós, en una fita del terme de Mont-ral amb 

el Samuntà, part inclosa també al municipi mont-ralenc. 

“y va dret fins al rosech de la Buigas” CAP 1724, F 181v.; “y va derecho a un parage nombrado 

el Rosech de las Bruixas, en donde hay otra fita” CAPBREU 1789, F 155.

Bruna

Veg. Cova.
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Buc, la font del - (m)

Sembla que es tracta de la font esmentada més amunt amb el nom de Bruc, però sovint els nostres 

informadors dubten i situen aquesta altra molt més avall, i en destaquen una singularitat: al seu redós 

s’instal·laven arnes d’abelles.

"de extensión seis jornales sita en eltermino de Montreal y partida font del Buch ó corral del Pou" 

LLIBRE 123, F 120, any 1862.

Buc de la Cadeneta, el - (cd)

“y de alta part ab lo Buc de la Cadeneta y de altra part ab lo terme de monreal...” CAP 

1615, F 179r.

Bufarulls, els - (m)

Partida de terra, dalt dels Motllats, a la banda de Capafonts.

Buigas

Veg. Bruixes.

Buldó, Buldu, Bultó

Veg. Boldú.

Buldó, la cova del - 

A la Bartra, dins del terme de Rojals.

Burgar, la punta del - (f) 

“a la punta del burgar” CAP 1554, F 92r.

Burgar, les roques del - (f)

Sembla que es tracta del mateix indret que el de l’entrada anterior, especificant-ne el seu caràcter 

orogràfic.

"ab las rocas nomenadas del Burgá ab lo cami de Montreal y a tramuntana ab lo Riu Brugent" 

CAP 1724, F 200r. 

Burguet, el -

Dit també el Bonburguet. Antic territori que en algun curt temps degué pertànyer a Mont-ral, 

almenys una part. Avui forma part d’Alcover. Emplaçat al SE del terme, és difícil de precisar-ne 

els afitaments amb la poca documentació que hem pogut consultar. Tanmateix, per una relació 

geogràfica del primer vicenni del segle XVIII, sabem que tenia de "llargaria mitg quart, poc 

menos de ampla, y de rodaria un quart y mitg: afronta a llevant ab Cogol, a mitgdia ab Alcover, 

a ponent ab Alcover, y a tremuntana ab dit Alcover. Té 2 cases y 20 persones", IGLÉSIES, 1974, 

v. I, pàg. 277. Amb aquesta informació hom suposa que es devia tractar d’una estreta franja 
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territorial que anava des de gairebé el Cogoll, a la partida del terme d’Alcover amb Vilallonga, 

fins al terme del Samuntà, a Mont-ral, a frec del terme de l’Albiol, a l’oest.

Comprenia els masos de Mont-ravà, de Roig, del Batistó, de Gossos i de Murtrar. Avui s’han fet 

noves edificacions al territori, com les urbanitzacions construïdes prop de l’Albiol, les de les Masies 

Catalanes i la del Remei, al camí del santuari d’Alcover. Actualment es conserven les cases i el nom 

en una partida de terra d’Alcover.

BLANC, 1985, v. II, pàg. 95, esmenta el "lloc del Burguet" en la data de 1410 i entenem que disposa 

d’independència ja que paga els delmes directament a la Mitra. El 1496 tenia 5 focs i el 1553, 4; en el 

primer quart del segle XVIII s’hi comptabilitzen 20 persones, i el 1787 en perd 5 respecte al cens anterior.

 

La pertinença al terme de Mont-ral que podem documentar va del segle XVIII al XIX.

“loci de bon burguet parrochia Alcover” MANUAL 5.191, F 299r, any 1631; “del lloc del burguet del 

camp de Tarragona” BAPT maig de 1623; “tots del Bruguet terme y paroquia de Montreal” OBMAT 

1812, F 33, 1-4-1818. 

Burguet (m)

Renom. 

“com jo Joan Altes dit Burguet pages del terme de Monreal” CAP 1724, F 195r.; “Burguet” BAPT 

1866, F 189r., 7-5-1888; “(a) Burguet” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

 

Burguet, cal - (b) 

Casa dita també cal Codó.

Burguet, la bassa del - (b) 

Desapareguda. Era de fang, arrecerada en un marge del Bosquet. Sembla que va ser utilitzada per 

a netejar cànem, almenys durant algun temps. Podria tractar-se de la mateixa bassa del Cànem, 

documentada al segle XVII.

Burguet, el clot del - (b)

Ens l’han situat en un lloc imprecís del Bosquet, sense més especificació.

Burguet, l’era de cal - (b) 

Tocant a l’era de cal Bosquetà, en els plans airejats que hi ha a l’entrada del nucli rural. De terra pit-

jada, s’hi va fer la batuda de les messes fins als anys cinquanta. Avui apareix menjada per l’herbassar.

Cabal (m)

Cognom citat una sola vegada en la documentació consultada.

“Joan Cabal” BAPT 1696, 1-5-1727.
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Cabaner

Renom.

"dit lo cabaner" BAPT 20-5-1631; "Isidro Vallverdú dit cabané" BAPT 1c., any 1647. 

Cabaner, casa d’en -

"casa den cabaner" BAPT 1607, -1620; "casa del cabaner" ib., 1a Nòmina, s. XVII.

Cabirols, els -

“en el termino de Farena y partida dels Cabirols” LLIBRE 128, F 82, any 1862. 

Cabrer (m)

Com a primer cognom apareix 4 vegades al llarg del segle XVIII; després desapareix. Sembla que 

foren estadants o masovers del mas de Miró. 

"Joseph Cabré" BAPT 1696, 7-2-1730.

Cabrer

“en el termino de Montreal y parage llamado d’en Cabre” LLIBRE 123, F 170, any 1862.

Cabrera 

El llogaret s’assenta al NE del terme, en una vall que presideix la Torre i és dibuixada per la serra 

d’en Clarà i la serra Gran, i pel curs del riu Brugent. Els censos moderns compten el lloc com a 

dependent administrativament de Mont-ral, bé que, per comoditat contributiva i de recompte de 

fogatges, sovint hagi tingut autonomia. Segons unes estimes del segle XVI, sabem que el lloc tenia 

batlle. El seu procés històric fa entendre que llur colonització territorial fou una avançada dels nuclis 

poblacionals propers: Mont-ral i el Samuntà. S’ha suggerit que la mateixa Torre que no fos el castell 

del desaparegut terme del Samuntà.

El primer fogatge que s’esmenta, el de 1553, li atorga 4 focs. El 1960, darrer recompte real del 

lloc, parla de 22 habitants disseminats pel grup de masos o cabanes del terme. Els seus recursos 

fonamentals, al llarg dels segles, han estat el bosc i el bestiar, que feien péixer en els artigatges. 

Avui encara es veuen bones parades d’avellaners, alguna explotació de bosc i pedreres, però ja no 

hi resideix ningú, tret d’algú en esporàdics caps de setmana, o en temps d’oci.

Alguna documentació de final del segle XIX ja parla del lloc com a partida de terra, evidència clara 

de la pèrdua de força demogràfica i econòmica en relació als segles anteriors.

El topònim Cabrera apareix sovint a l’onomàstica d’arreu. El diccionari Alcover-Moll, per exem-

ple, en recull alguns: "Illa al S. de Mallorca, turonet que separa les platges de Calonge i Palamós, 

poblet d’Igualada, de Mataró, muntanya al terme de Sta. Maria de Meià, castell dels Templers 

al terme de Maçanet de Cabrenys, alqueria del terme d’Algaida (Mallorca). Llinatge existent a 

Alacant, Alcoi, Amposta, Barcelona, Benifallim, Benissa, la Bisbal, Castelló, Dénia, Gandesa, Penà-

guila, Perelló, etc."
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"loci de cabrera" CAP 1554, F 99; "Jaume Corts de cabrera" CAP 1615, F 180r.; "pagesos de ca-

brera parroquia de montreal" BAPT 1696, F 6r., insc. 15-4-1699; "que lo terme de cabrera passa y 

confine per las parts y llochs següents. P<rim>o afronta ab lo terme de Montblanch ab lo riu Brugent 

avall ab lo terme del Samuntà ab lo pla de cabrera ab lo terme de Monreal al mas dirruit dit de la 

llora y de aqui torna dret al dit terme de Montblach riu Brugent avall" CAP 1724, F 196r.; "habitant 

en lo terme de cabrera" LLIMAT 1767, F 3, 30-11.; "confesamos y reconocemos que el termino 

del presente lugar Cabrera linda al oriente y transita por las partes de los lugares siguientes, linda 

con el termino de Montblanch con el rio Bruguet, con el termino de Samunta, y sigue hasta el Pla 

nombrado de Cabrera, y de ahi con el termino de Monreal al Manso dirruido llamado de la Lloera, 

y de alli vuelve derecho al termino de Montblanch rio Brugent, siguiendo sus corrientes; y esta es 

la rodalia y confrontaciones del lugar y termino de Cabrera del condado de Prades y Arzobispado 

de Tarragona" CAPBREU 1789, F 92-3; "vivint en una de las casa de cabrera" OBMAT 1767, F 94v., 

inscr. 13-9-1800; "y habitants en la partida de cabrera" BAPT 1852, F 212r., 27-7-1859; "partida 

llamada cabrera" TEST 29-11-1866.

 

Cabrera de Baix 

Encara avui es fa la distinció entre Cabrera de Dalt i de Baix. En aquesta darrera divisió hom em-

plaçaria els masos del Nebot, del Biel, del Masiet, de la Costa, de Llarguet, de cal Viudo, del Po i de 

la Plana, amb els seus respectius bocins de terra.

“casa den besora de baix” BAPT 1607, -1633; “dit de baix” OBMAT F 9, 8-1-1771; “Joan Oller de 

baix, terme de Cabrera” LLIMAT 1767, F 37, 22-6-1781.

Cabrera, el bosc de - (cb)

Es tracta de forest d’afitament, difícil d’escatir-ne la localització a causa de les transformacions 

paisatgístiques sofertes des del segle XVI ençà, data de la recana esmentada a continuació. 

“y tira dret al bosch de cabrera” CAP 1554, F 92r.

Cabrera, el camí de - 

"y partida del Tosal o camí de Cabrera" LLIBRE 121, F 259, any 1862.

Cabrera, el coll de - (cb) 

Depressió extensa i plana que es forma als vessants de la Serra Gran, a l’altura de Gràcia, poc 

abans d’entrar al territori de Cabrera, i prop del mas de la Torre.

Cabrera de Dalt

Hom diferencia entre Cabrera de Dalt i de Baix, tot i trobar-se tot el territori en un mateix pla i a 

poca distància l’una de l’altra. En la primera subdivisió, hom inclouria el grup d’habitatges arrecerats 

sota dels pendissos de la serra d’en Clarà: cal Senyor, ca l’Escolà, ca Cateu, ca Llecsó, cal Gros, cal 

Blai, cal Marges, cal Cantí i els masos del Talaró i de l’Heures.
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Cabrera, el mas o masos de - 

Una altra denominació del llogaret quan no hi abundaven les construccions. En algunes ocasions, 

el singular, denominaria la Torre.

“del mas de cabrera” BAPT 1a, 7-3-1609; “habitants en los masos de cabrera” BAPT 1852, F 128r., 

12-7-1860. 

 

Cabrera, l’obaga de - (cb) 

Part ombrívola de la serra d’en Clarà i de la Serra Gran que en forma de mitja circumferència tan-

quen per la banda sud la masada i les terres del lloc. És un bosc, majoritàriament de pi.

Cabrera, el pla de - (cb) 

Molt dubitativament els nostres informadors l’han volgut identificar amb una extensa llenca de 

terra, als vessants inferiors de la serralada que abraça el lloc de Cabrera. Es tractaria de les terrasses 

inferiors de la serra d’en Clarà i de la Serra Gran, que davallen vers el riu Brugent. 

“ab lo pla de cabrera” CAP 1724, F 196r.

 

Cabrera, la serra del pla de - (cb)

Podria tractar-se dels anomenats cingles de Llecsó, el braç muntanyós que envolta la Torre. 

“serra del pla de cabrera” CAP 1615, F 181; “y sigue hasta al Pla nombrado de Cabrera” CAPBREU 

1789, F 92.

Cabrera, l’ull de - (cb)

"y sigue al parage llamado Ull de Cabrera y va por las peñas pus altes del termino de Cabrera" 

CAPBREU 1789, F 155.

Cabrons, el salt dels - 

Espenall i terres de conreu sobre el riu Brugent, que afronten amb el mas de la Plana, dins del 

terme de Rojals. Tanmateix és un bocí de terra que sempre ha estat portat per gent de Cabrera. Hem 

vist escriptures notarials de cal Blai, els seus actuals conreadors i propietaris, que documenten el 

lloc des del segle XIX.

Cadeneta, la - 

El nucli inicial, a través del qual es va colonitzar la zona, fou ca Torruella, masada fortificada i 

autònoma que degué ser l’avançada de propietaris de Mont-ral. Amb el pas dels segles es varen 

anar creant masos i barraques al llarg del seu pla a mesura que s’anava artigant el boscatge. Sovint 

se’l comptava independent en relació amb Mont-ral a l’hora de fer els fogatges, com el del segle XIV; 

però mai els senyors de Prades el donen com a terme, a diferència del de Farena o del de Cabrera. 

Sovint la fórmula emprada és anomenar-lo com a partida de terra.
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El lloc s’assenta al vessant septentrional dels Motllats, damunt la vall del riu Brugent, entre Mont-

ral, Capafonts, Farena i Cabrera. El darrer cens numèricament important és el de 1969, data en què 

hi vivien 64 persones en hàbitats disseminats. Avui només s’hi hostatja un matrimoni d’ancians.

 

“la Cadeneta” MANUAL, s. XIV; "Joanes vallverdú en loc manso diti cadeneta termini de monreal" 

CAP 1554, F 86; "en bernat fort pages de la cadeneta terme de monreal" CAP 1615, F 180r.; "mas 

de la cadeneta" BAPT 1c., 14-4-1658; "del mas de la cadeneta" BAPT 1696, F 22, insc. 14-3-1701; "y 

a la part dita de la cadeneta o de Pallares" CAP 1724, F 188r.; "en la partida dita la cadeneta terme 

de Montreal" OBMAT 1812, 1-2-1858; "en la partida la cadeneta" TEST 24-1-1868. 

Cadolletes, les - (a)

A l’inici del riu de la Glorieta, sobre el toll del Drac. Només ens les han anomenades una vegada i 

a penes són apreciables en la llera fluvial.

Cacho (m)

Malnom, probablement una mala transcripció de Catxó.

"Pedro Roqué Vendrell (a) Cacho" PENALS, expedient 8, 24-4-1883.

Cafè, el - (f) 

A cal Vilalta. Va ser tancat als anys cinquanta. VIOLANT, 1990, v. III, pàg. 347, hi publica una 

fotografia de l’interior.

Cagarado, el - (m) 

Renom escatològic que va ser imposat a un home per una facècia ocorreguda al final del segle pas-

sat. Per tal de cobrar una assegurança de vida, un grup de truans van simular la mort d’un individu; 

dintre el taüt van posar un sac d’arena i al damunt s’hi van cagar perquè tufegés força (havien dit 

que el tifus era la causa de la mort). Es va descobrir quan la companyia asseguradora, en malfiar-

se’n, va voler exhumar el cadàver. El fet es recorda encara avui com "l’enterro de la cagarada".

Cagunxiquet, el barranc de - (m)

Sembla més aviat un petit xaragall que s’origina a la Coroneta i davalla vers la Glorieta. És de 

règim torrencial.

 

Cagunxiquet, cal - (m) 

A la Coroneta. Era una barraca de pedres i branques, feta al segle passat per fer d’habitacle a uns 

treballadors.

Calàndria

Renom que apareix en un cadastre de 1796: "Pere Rubert (Calandria)", segons una nota facilitada 

per Antoni Novell, el qual la va copiar de documentació del mas d’en Marc.
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Calciner, el coster del - (a) 

Un dels nostres informadors, en Josep Cavallé, ens va dir que fa temps havien fet un forn de calç 

en un indret proper a l’Aixàviga, en unes paradetes costerudes sota les Salòpies. Segons MAPA any 

1756 havia existit un rodal anomenat "calzine", a tocar de les cases de l’Aixàviga, fet que corroboren 

les informacions orals.

Caldereta, el coll de la - (f) 

A la serra del Bosc, a ponent del pla de la Mola, sobre els 1034 m d’altitud. Excel·lent miranda 

sobre la vall del Brugent i el mas d’en Toni.

Caldereta, la font de la - (f) 

Al racó homònim, sota el pla de la Mola.

Caldereta, el racó de la - (f) 

Lloc arrecerat pels espenalls del pla de la Mola, a l’inici de la serra de la Roquerola i al NE del mas 

d’en Toni. Hi ha una font que poc o molt sempre raja, i alguna alzina. Forma un petit xaragall que 

va a junyir-se amb el barranc de l’Escolta.

Calvari, el - (m) 

Turó entre la Coroneta i el poble, en direcció NE, molt a prop del nucli rural. Antigament era el lloc 

escollit per a cloure els viacrucis de Setmana Santa, d’on ve el nom. És un topònim molt freqüent als 

llocs de muntanya d’arreu de Catalunya.

 

“Calvario” REG “Libro de defunciones”, F 4, 5-5-1887. 

Calvari, les cases del - (m)

La gent no recorda que hi hagués cases construïdes, però és possible que la referència que 

dóna la documentació tingui relació amb les habituals barraques de pedra, rames i pells, o amb 

l’aprofitament de coves i balmes. Aquests habitacles varen proliferar molt al segle XIX, durant el 

creixement demogràfic de la vila, provocat per la immigració.

"en las casas del calvari" ÒBITS 1852, F 65, 28-7-1862; F 79r., 7-5-1865.

Calvari, el puget del - (m) 

És una pujada que hi ha al camí que va de Mont-ral als Motllats, a l’altura del Calvari.

MANENT, 1984, pàg. 16.

Calvet (f, m)

Aquesta nissaga la trobem molt aviat reflectida en els llibres de naixements: 22 vegades com a 

primer cognom al segle XVII; 17 cops al segle següent i 5 al segle XIX. Després desapareix.
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"Calbet" BAPT 1607, 22-11-1632; "Agustí Calbet" BAPT 1696, 19-2-1699; "Antonia Agostench y 

Calbet" OBMAT, F 6, 4-7-1769; "Maria Calbet" OBMAT 1812, 23-10-1819; "Teresa Calbet de Farena" 

BAPT 1852, F 110, 18-5-1858; "Calvet" MAT 1866, F 61r., any 1890.

Camafort (f)

Cognom sense pes específic.

“Clara Vellet y Camafort” LLIMAT, F 37, 11-9-1781.

Camalluent, el cingle del - (m)

Prop del cincle del Xarrumba, abans d’arribar al mas de Miró i sota les pedreres.

Camalluent, el mas de - (m) 

Tocava al mas del Xarrumba, amb el qual tenia paret mitgera. Desaparegut.

Camell (f)

Malnom que sembla originar nom propi de casa, encara és viu a l’actualitat.

“Pedro Vilalta (Camell)” LLIBRE, Compliment pasqual, 12-6-1899.

Camell, cal - (f) 

Casa al nucli rural. També l’hem sentit anomenar precedida del prenom Pere.

 

“Camell” LLIBRE, 1-3-1918.

Camí

Veg. Aixàviga, Albiol, Alcover, Bartra, Bassot, Bosquet, Cabrera, Camp, Capafonts, Carles, Carretes, 

Cingles, Coma, Corral, Costes, Creu, Esclots, Espluga, Farena, Farigoles, Feliu, Font, Glorieta, Gràcia, 

Graons, Jant, Jueta, Magí, Molí, Montblanc, Mont-ral, Moster, Oller, Paijant, Picó, Plana de Balaguer, 

Prades, Ral, Riba, Roure Bessó, Selva, Solana, Solans, Vell, Verd, Vernet, Vimbodí, Vinyes, Virtuts.

Camí Vell, el - (m)

La gent consultada només recorda que passava per sota dels cingles dels Motllats, potser per 

accedir-hi des del Bosquet?

Camp

Veg. Futbol, Martina, Molí.

Camp, el camí del - (m)

És el camí d’Alcover, que pren algunes dreceres a la vora del riu de la Glorieta per dirigir-se a 

Reus i a Tarragona.
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“en la partida la Ribera affronte de una part ab lo cami que va al Camp” CAP 1615, F 178r.; 

“mediant lo cami que va al camp de Tar<ragon>a a migdia part ab lo cami de Montreal” CAP 

1724, F 198v.

Campaner, el tros del - (m)

Darrere el turó de Mont-ral i davant la Font del poble, vora el pas de carro. És una peça de terra de 

pa que conreava el campaner de la parròquia, la qual n’era la propietària. Avui és un erm.

Campassots, els - (a) 

Bocí de terra que, si hom s’hi refereix, ho fa com a tros, mai com a partida. Es troba entre ca Paijant 

i ca Naiet, i és un lloc pedregós i de marjades.

“la parada o part de parada que poseesch en la partida de este terme de Montreal anomenada lo 

campasot” OBMAT 1812, 24- 4-1863; “campossot” AMILL 1947, carp. 1. 

Camps (b, f)

Cognom que amb diverses grafies trobem documentat tan sols a la darrere meitat del segle XVIII.

“Josepha Vilalta y Cams” OBMAT, F 9, 18-10-1770; Camps” ib., F 36, 17-1-1780.

Canaleta, la -

“y partida de la Canaleta” LLIBRE 121, F 23, any 1862.

Canaleta, la font de la - (m) 

No l’hem pogut localitzar, però sembla que es troba als Motllats.

Canalota, el portell de la - (m)

Pas estret i rost del camí de la Glorieta, damunt de les Fonts i sota el Cingle.

Canals, els costers de les - (f)

Al territori del mas d’en Toni, al rodal de la cova Fumada, ja en terme de Prades.

Canela (m)

Cognom que no s’entronca a la vila, citat en una sola ocasió al segle XVIII.

 

“Josepa Roig y Canela” LLIMAT 1767, F 42, 14-2-1784.

Cànem, la bassa del - (b) 

Creiem que es tracta de la mateixa bassa dita del Burguet. De fang i arrecerada en una marjada, 

segons memòria oral. En aquest lloc, i potser n’hi havia d’altres, es rentava el cànem i després es 

manipulava.
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Cànem, l’hort del -

“lort dit del canam que hi ha entre una faneca poch mes o manco” MANUAL 5.197, F 50, any 1647.

 

Canet

Veg. Paraon.

Canet, el bosc de - (a) 

És damunt les granges del Vila. Avui hi predominen els pins, però antigament les alzines que hi 

abundaven s’aprofitaven per a fer carbó.

 

“Bosch de Canet” AMILL 1947, carp. 1.

 

Canet, ca - (a) 

Casa del nucli rural.

“canet de la aixavega” BAPT 1866, F 172, 26-7-1885; “casa canet” ib. F 197, 27-8-1889. 

Canet, el còdol de - (m) 

És un morro de cingle, gairebé a tocar del mas de l’Onclet.

Canet, la comalada del bosc de - (a)

Depressió d’una feixa de terreny sobre les granges del Vila, al bosc de Canet.

Canet, el racó de - (a) 

Damunt la font de l’Aixàviga. És una extensa zona de terres de sembradura (parellades de 7 o 8 

dies de llaurada, diuen), que s’ha anat artigant al bosc que davalla de la serra de Vicent i del Pou.

Caneta, la - (a)

Renom que trobem documentat una sola vegada, en el segon vicenni del segle XIX, probablement 

una feminització de Canet.

“Maria Rubert alias la caneta” OBMAT, 1812-1851, F 146, 17-3-1838.

 

Canonge, cal - (m) 

Casa, avui desapareguda, vora l’ajuntament.

 

“cal canonge” BAPT 1866, F 183, 8-5-1887.

Cansalada, el roquer de la - (f)

Espenall de pedra sota el pla de la Mola, al NE del mas d’en Toni. Al seu peu neix el barranc de 

la Font Gran. Lloc pedregós i aspre; a l’estiu s’hi veuen força escurçons.
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Cantaperdius, el serret de - (f) 

Turonet sobre el comellar del Xicó i el riu Brugent, molt a prop del poble.

Cantí (cb)

Renom.

“Josep Olle (a) canti” OBMAT 1812, 9-1-1849.

Cantí, cal - (cb) 

Casa ensorrada, davant del mas de Rodorà.

Cap

Veg. Abet, Costa, Pinar, Pou, Roques.

Capafonts.

A l’oest del terme. La línia divisòria ve determinada bàsicament pels Motllats, des de puig Pelat fins 

a la Gallarda. Situada a una altura mitjana de 751 m, la població era l’any 1992 de 108 habitants. El 

lloc és esmentat per primera vegada en la carta de població de Prades, el 1158.

“fins al terme de capafons” CAP 1554, F 92r.; “Pau vellet pages del lloch de capafons” CAP 1615, 

F 182.

Per un inventari onomàstic sobre aquest terme vegeu MANENT, 1981.

Capafonts, el camí o carretera de - (m) 

Anomenat també carretera, des que es va asfaltar cap als anys trenta. És el tram que, des de la 

cruïlla de Mont-ral, davalla vers aquest veïnatge, amb ramals que condueixen a Farena, al Tossalet 

i a ca Torruella.

"con el camino de Capafons" LLIBRE 128, F 3, any 1862; "que posa sos moradors en comunicació 

ab Capafons y la Almusara" CARRERES, 1915, pàgs. 556-557.

Caparrut, cal - (m) 

Casa desapareguda.

Capdavall del Terme, el - (m)

“y partida capdevall del Terme” LLIBRE 121, F 175, any 1862.

Capellans, el mas dels -

“pagesos de la masia dels capellans parrochia de monra” BAPT 1696, F 179., insc. 24-10-1728; 

“Mas d. Capellans” MAPA any 1756.
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Capità

Renom.

 

"Anton Cavallé alias capita" BAPT 1812, F 171, 7-3-1828; "con Isidro lo Capitá" LLIBRE 121, F 

20, any 1862.

Capità, cal - (m)

"cal capita" BAPT 1866, F 173, 9-8-1885; "Juan Capitá" CONFIR F 33r., any 1891

 

Carbonell

Cognom provinent d’Alacant, segons la documentació exhumada. 

“Juan Bta. Carbonell Sanchez” BAPT 1866, F 257, 2-9-1903. 

Carboner, la casa del -

Només l’hem trobada en un recompte estadístic de focs del segle XVII.

“casa del carboner” BAPT 1607, -1633.

Carboner

Veg. Gall.

Carbonera, la - 

Renom.

 

“dita la carbonera” BAPT 1e., 10-1-1619.

Carbonera, la serra - (m) 

Cimal de la serra del Pou, a l’indret on toquen els termes de l’Albiol i de Mont-ral, per l’Aixàviga. 

MOREU, 1976, núm. 288-289, pàgs. 466-467, presenta una documentació que va del segle XII al 

XIX, amb variants expressives com “moncium de carbonaria”, “Roques dites a la Carbonera”, o 

“Roca Montis de carbonera”. A partir del segle XVI les documentacions de l’Albiol i de Mont-ral 

coincideixen sempre amb el determinatiu serra.

“serra carbonera y de alli tota dreta a les roques en vista del vall del galli” CAP 1554, F 92; “de la 

serra de Carbonera” CAP 1724, F 181v.

 

Carles, el camí de mas d’en - (f)

Primera bifurcació a l’esquerra del camí de mas d’en Toni a Prades. Condueix al mas després de 

travessar el barranc de l’Escolta i antics camps de conreu.
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Carles, el mas d’en - (f) 

Maset de pedra amb teulats semiderruïts i amb bons panys de paret encara alçats; sobre les en-

vistes del mas d’en Toni, al NW del terme i prop de la Roca Alta.

Els nostres informadors sempre pronuncien el nom en català, mai el castellanisme "Carlus", exac-

tament com al terme veí de Capafonts quan esmenten aquest mas, segons que també observa 

MANENT, 1981, núm. 199, 200 i 204, pàg. 40.

“Carmen”, la mina del - (f)

Mina d’argent que la societat vuitcentista "La Estrepitosa" tenia en terres de la família Vilalta.

Funcionava el 1852, però la manca de rendibilitat econòmica va fer que es tanqués al cap de pocs anys.

VILALTA, s. XIX.

Carrer

Veg. Abadia, Antònies, Avall, Barrina, Bruc, Castellot, Cavaller, Cervantes, Cid, Cintoi, Cortés, Es-

glésia, Forn, Galanes, García Morato, 13 de gener, Jaume I, Lepant, Magalhâes, Major, Missa, Mola, 

Pixera, Po, Poliol, Sajolida, Sanjurjo, Únic, Vendrell.

Carrer Major, el - (m)

Enfilall de vint-i-sis cases, acarades a migdia, que van de cal Soldat fins al refugi. Una bona part 

estan enrunades o bé reconstruïdes i agrupades.

"calle Mayor" REG "Libro de nacimientos 1876", F 14r., 26-3; "calle Mayor", LLAC 1903, F 4, 4-1-

1903; Gran geografia comarcal de Catalunya, v 7, pàgs. 353-356.

Carrer Major, el - (f)

Altra denominació del carrer Únic.

Carrer Únic (f)

És el carrer Major. La retolació està feta en una placa de llosa, que encara es conserva, col·locada 

en un pany de casa.

"Calle Única", s. XIX.

Carrerada

Veg. Bruc.

Carrerada, la - (a, cb, cd, f,)

Camí per on sol circular el bestiar transhumant. Els nostres informadors ens diuen que anava de Tivissa 

(Ribera d’Ebre) a Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà). Al terme de Mont-ral una via entrava pel 

mas de l’Onclet, a l’Aixàviga, baixava pels masos de Mestres, de Paijant, de l’Estamenyer i, pel davant del 

mas de la Naia, iniciava una davallada vers el llit de la Glorieta, per on sortia al terme d’Alcover.
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La carrerada tenia diversos ramals o passos, segons d’on es vingués i on es dirigís. Un d’ells baixa-

va de Capafonts, pel camí que avui s’ha convertit en carretera, passava per davant de ca Torruella i, 

si s’havia d’anar a Alcover, cercava la via del riu de la Glorieta. Si, pel contrari, anava a Montblanc, 

circulava per Cabrera, després d’haver travessat la serra d’en Clarà i confluïa al riu Brugent, on es 

junyia amb la branca que baixava de Prades i de Farena per la llera fluvial; finalment sortia del lloc 

de Cabrera pel torrent d’en Rull.

La Mallada, al mas de la Plana, era un lloc de parada i descans habitual dels ramats que feien la cursa.

Hom recorda encara el darrer pastor que menava el ramat en el llarg recorregut entre les comar-

ques de la Ribera d’Ebre i de la Conca de Barberà, el Tascu, allà pels anys trenta del present segle.

De l’antic traçat de la carrerada és difícil d’identificar-ne algun tram, desapareguda sota els botjars 

o l’asfalt. Tanmateix les velles de ca Naiet i de ca Torruella ens van dir (octubre de 1991) que havien 

vist passar els ramats per davant mateix de llurs cases, allà pels anys trenta.

"habitació situada en lo dit lloch de farena lo qual afronta de una part ab lo carre de altre part ab 

una carrerada y de las demés parts ab dita ma casa" CAP 1724, F 200v. 

Carretera

Veg. Alcover, Capafonts, Mussara.

Carretes, el camí de les - (cd)

Va ser un pas corrible, provisional, habilitat mentre artigaven un bosc del mas de Murtraner i les 

carretes treien la llenya i els troncs en direcció a la Planassa. La vella de cal Salvador de ca Torruella 

encara recorda el fet.

Cartanyà (cb)

Cognom que apareix registrat entre el segle XVIII i XIX, però sense entroncament a la vila.

"Gertrudis Olle y Cartanyá" OBMAT 1767, F 69, 6-1-1792; "Maria Cartañá" OBMAT 1812, 3-8-1815; 

"Maria Cartaña natural de Vilavert veins de Cabrera" ÒBITS 1852, F 18, 20-1-1854.

 

Casa (ca, cal, can, cases)

Veg. Adela, Agustenc, Agustí Pineda, Agustí del Roig, Alborda, Altés, Angeleta, Anton, Anto-

net, Antoni, Anton Marian, Anton Miquel, Ardena, Ateu, Balbino, Barbetes, Barrina, Batlle, Bernat, 

Besora, Bessona, Biel, Biela, Bitxo, Blai, Blaió, Blanc, Blau, Bon Home, Bon Joan, Boquer, Borres, 

Bosquetà, Burguet, Cabaner, Cagunxiquet, Calvari, Camell, Canet, Canonge, Cantí, Caparrut, Capità, 

Carboner, Cassoles, Cateu, Cavaller, Cintoi, Cisca Petita, Ciscot, Cisterer, Codó, Coix, Corts, Cosme, 

Cubà, Dolcet, Domingo, Dominguet, Donís, Engràcia, Enric del Tossalet, Ermità, Escarabat, Escolà, 

Esquerrer, Estanis, Esteve, Esteves, Eugeni, Faligó, Farigoles, Faliu, Fonoll, Font, Fort, Frare, Gallerí, 

Garibaldi, Gascó, Gascona, General, Gort, Gras, Gravat, Gros, Guitarres, Hereu, Heures, Iaio, Isidre 

dels Bous, Isidre del Penó, Jant, Janet, Jaume de Murtraner, Jaumetó, Joan de l’Antonet, Joan Bo, 

Joan de l’Isidre, Joan del Jant, Joan del Joanet, Joan del Marc, Joan de Mateu, Joan Pareque, Joan 

de la Paula, Joan Pineda, Joan del Verd, Joanet, Jordi, Josep del Iaio, Josepó, Lamenga, Llanterna, 
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Llarg del Jant, Llarguet, Llebre, Llecsó, Lluís del Roig, Macareno, Magí, Magina, Manet, Manyo, 

Marges, Maria de l’Isidre, Maria del Gros, Maria Ardena, Maria de l’Era, Mariana, Martí, Masada, 

Masiet, Mateu, Mestre, Miet, Mig, Miloc, Minga, Miquel, Moliner, Morell Vell, Moreno, Morera, 

Mosso, Mundeta, Nebot, Negret, Nen, Nova, Padrí de Cavaller, Pagesa, Pàmies, Paniello, Paraon, 

Pareca, Pariqui, Pastora, Pau, Pau Baie, Pau Petit, Paula, Paxol, Pellicer, Penó, Pep de l’Anton, Pep 

del Gros, Pep Mariana, Pep Martí, Pep Miet, Pep Pineda, Pere de Faligó, Pere de Joanet, Pere de la 

Marina, Pere de Masroig, Pere de la Paula, Pere Guitarres, Pere Marino, Pere Sant, Pere Torrell, Pere 

Tous, Perutxo, Petit, Pinedo, Pinró, Pinyarret, Piscante, Po, Pubill, Pocurull, Pons, Popular, Po-xiquet, 

Puig, Quica, Quicarenes, Quico, Quico Miet, Quico Pineda, Rafel, Rafel del Marc, Ramon, Ramon de 

l’Engràcia, Ramon Mitger, Ramon Moster, Ramon Vilarrubí, Rap, Rases, Recasens, Rectoral, Ribots, 

Roig, Roger, Rogera, Roquerol, Roquerola, Ros, Rosa del Marc, Rubert, Sagristà, Salvador, Salvador 

de Bosquetà, Salvador del Janet, Salvador Roquerol, Salvat, Soldat del Jan, Soler, Talaró, Tecla, Teresa 

del Pau, Teresa del Tremendo, Tereseta, Teresona, Tià, Toni, Toni de Janet, Torrell, Torruella, Tossa-

let, Tous, Tremendo, Tuies, Vall, Vallverdú, Vellet, Vendrell, Venrell, Verd, Vermell, Vern, Vernet, 

Vicent, Vila, Vilalta,Viuda, Viudet, Viudeta, Vidu, Xacó, Xafat, Xanet, Xanxes, Xaret, Xarrumba, 

Xato, Xec, Xicotot.

Casals (f)

Cognom, procedent de la vila de Prades, establert provisionalment a Farena en un curt període del 

segle XIX. A les muntanyes de Prades la nissaga apareix almenys des del segle XV. 

 

“Theresa Casals de Prades” OBMAT 1812, 28-4-1816.

Casa Nova, la - (cd)

Primer solar a l’entrada de ca Torruella. Just acabada de fer, diuen que es va ensorrar; avui encara 

es conserven alguns panys de paret mestra. A l’interior, hi creix un ametller.

Casaret, la font del - (f) 

Quan hi havia secada els del mas d’en Toni hi anaven a buscar aigua, perquè tenia fama de no 

estroncar-se mai.

Cases (m)

Nom de família que només hem trobat referenciat com a primer cognom en una ocasió, passada 

la segona meitat del segle XVII. 

“Agnamaria Cases” BAPT 1671, any 1690.

Casetes (m)

Hipocorístic que apareix en un capbreu del segle XVIII.

“Item altra forn de courer pa fabricat dins una caseta situada sota las casas de dit lloch dita la 

Masada lo qual afronta de totas parts ab la V<iud>a Casetas” CAP 1724, F 184r. 
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Cassoles, cal - (b)

Coneguda també com del Joan Pareque o Jaio. Actualment ensulsida.

Castanyer (f, m)

Cognom de nouvinguts que no formen nissaga. Datat al segle XIX. 

"Maria Castañer" OBMAT 1767, F 152, 3-1-1809; "castañé" LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-

8-1889.

Castanyer

"y partida dita lo castañé" LLIBRE 128, F 15, any 1862

Castanyoles

Veg. Roca.

Castell

Veg. Farena, Ganyes.

Castell, el - (f) 

Ens han parlat d’aquest edifici d’una manera abstracta, identificant-lo amb cal Vilalta, al cim del 

turonet on s’emplaça Farena. En tot cas es tractaria d’una masada fortificada i amb un glacis natural 

de pendissos que davallen vers la llera del riu. Hem visitat l’interior de cal Vilalta i els seus murs, 

arcades, i tota l’estructura ens fan pensar que, efectivament, devia ser una casa forta. 

El castell pròpiament dit no haguera existit i el nom pot ser una adaptació moderna d’un altre 

topònim més antic, el Castellot, que es localitza a tocar de l’esmentada casa i que popularment és 

una traducció de roca, rocam, pedra.

Castellar, el - (f) 

Partida de terra a l’entorn del mas i molí del mateix nom, a l’extrem NE del terme de Farena.

"habitants en la partida del castellá parroquia de Montreal" BAPT 1852, F 122, 7-9-1859.

Castellar, el molí del - (f) 

Al riu Brugent, a tocar del terme de Cabrera i sota el mas de la Plana. Era un molí fariner.

"Moli del Castellà" REG "Libro de defunciones", F 61, 6-4-1889.

Castellets, els - (f) 

Al territori del mas d’en Toni, a cavall amb el terme de Prades, cap al coster de les Canals, sobre 

el barranc de l’Escolta i el racó de la font d’en Sans.

Són unes puntes de roca que dibuixen com una mena de forcat o de merlets, i d’ací sembla 

originar-se el nom.
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Castelló (a)

Cognom que trobem citat una sola vegada, al segle XV; sense pes específic local o comarcal.

 

"Anthoni Castelló de la Exàvega" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228.

Castellot, el - (f) 

Roca abrupta al cim del turó on s’emplaça la vila de Farena. Avui s’hi han instal·lat els dipòsits 

d’aigua, a tocar de cal Vilalta. 

Popularment un flotó de pedres o roca han donat topònims semblants a molts d’altres indrets de 

Catalunya.

"y partida nominada del Castellot" LLIBRE 131, F 116, any 1862; "y puesto llamado del castellot" 

VILALTA, Escriptures, any 1884; Gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356.

Castellot, carrer del - (f) 

Una altra denominació del carrer de l’Església.

“y por delante de la calle del Castellot” LLIBRE 128, F 224, any 1862; “y puesto llamado del Cas-

tellot en la calle del Castellot” VILALTA, Escriptures, any 1884.

Castro (cb, m)

El cognom procedeix de Cervià, segons la documentació transcrita; allò que no hem pogut esbrinar 

és si es refereix a Cervià de Ter o Cervià de les Garrrigues. No té, però, influència a la vila, i desapa-

reix al mateix segle XIX com a primer cognom.

“Maria Castro y Olle” BAPT 1812, F 414, 15-7-1849; “Castro” CONFIR, F 14, any 1858.

Català (m)

Cognom provinent d’Alcover, segons la documentació que hem pogut veure.

"Catala" OBMAT 1767, F 19, 24-2-1775; "Antonia Magrané y Català" BAPT 1866, F 71, 20-5-1873.

Catalunya, plaça de - (b)

Nom inclòs, estranyament, en un nomenclàtor per a noves retolacions franquistes després de la 

guerra incivil de 1936-1939, però que mai s’arribà a executar ni se’n té memòria.

 

"Plaza de Cataluña" LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Cateu

Veg. Marrades.
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Cateu (cb, m)

Renom documentat al segle XIX, escrit una vegada en plural.

"(a) Cateu" BAPT 1812, F 412, 29-4-1849; "(a) cateus" OBMAT 1812, any 1850; "Maria Ollé (a) 

cateu de cabrera" BAPT 1852, F 47, 12-6-1854.

Cateu, ca - (cb)

Masia d’una sola planta, isolada, al pla de Cabrera i a tocar de ca l’Escolà.

Cateu, el comellar de - (b) 

A llevant del Bosquet i sobre el mas d’en Moster. El cita MAPA any 1756: “comella d. Cateu”.

Cateu, la font de ca - (cb) 

Al mas homònim.

Cateu, el pinaret de - (cb) 

Bocí de bosc a les terres del mas homònim.

Catòlics

Veg. Reis.

Cau

Veg. Santa Fe.

Cavaller

Veg. Padrí.

Cavaller (cb, cd, a, m) 

Nissaga de forta tradició al nucli de Mont-ral. Com a primer cognom el trobem 26 vegades al segle 

XVII, 47 al XVIII, 163 al XIX i 30 en la primera meitat de la present centúria. Aquest és també un dels 

cognoms més habituals del lloc de l’Albiol a les darreries del segle XVIII, segons MOREU, 1976, pàg. 528.

"Magdalena Cavaller" BAPT 1607, 20-11-1608; "Gabriel Cavaller" MANUAL 5.192, F 253, any 

1632; "jo Pau Cavallé pagés del terme de Montreal" CAP 1724, F 186 v.; "Joan Cavallé de cabrera" 

LLIMAT 1767, F 11, 25-2-1772; "Prats Cavallé" MAT 1866, F 2; "José Cavallé e Isern" LLAC 1871, 

tom 1, F 7, 26-3-1871; "Antonio Ventura y Cavallé" CONFIR F 42r., any 1910.

Cavaller, cal - (m) 

Casa que hi havia a l’extrem superior dret del carrer Major. Part del seu solar l’ocupa l’actual refugi. 

Dit també de cal Xaret.

“casa den cavaller” BAPT 1607, -1633.
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Cavaller, el bosc de - (cd) 

Bocí de pineda situada dins de l’anomenat bosc de Mont-ral, a tocar de la serra d’en Clarà. 

Cavaller, el carrer de -

"sita en Montreal y calle de Cavallé" LLIBRE 123, F 212, any 1862.

Cavaller, el clotet de - (a)

Segons MAPA any 1756, es devia trobar a ponent de l’Aixàviga.

Cavaller, el pla de - (m) 

És damunt de cal Feliu, tocant al Roure Bessó. Fa temps havia estat terra de sembradura, blat 

sobretot. Avui és una landa.

Cementiri, el - (f) 

Damunt del Freginal, sota d’un dels Picons. La gent assenyala el fet que en el seu recinte hi hagi 

arbocets enlloc de xiprers. Fou edificat el 1921 i té capella.

 

INV, 4-11-1924; "la incautació dels cementiris parroquials de Montreal y de Farena unics que 

existeixen en aques municipi" LLAC 1927, F 22, 18-6-1933.

Cementiri Vell, el - (f) 

Es refereix a l’antic fossar que hi havia dins l’església parroquial i que es va deixar de fer servir 

l’any 1921 amb la construcció del nou espai funerari.

Cementiri, el - (m) 

Una altra denominació del fossar.

 

"en el cementiri de la parroquia" ÒBITS 1852, F 48, 30-5-1858; "l’Ajuntament acorda procedí a 

la incautació dels cementiris parroquials de Montreal i de Farena unics que existeixen en aquest 

municipi" LLAC 1927, F 22, 18-6-1933.

Central

Veg. Bassa, Sèquia.

Central, la Bassa de la - (m)

Sota el Cingle, en el lloc dit la Planeta. Es conserva sencera, així com part de les seves canalitza-

cions. Embassava l’aigua del riu de la Glorieta, que es pujava per bombeig i mitjançant recs d’obra 

es conduïa fins a la Central Elèctrica per fer moure les turbines.

Central Elèctrica, la - (m) 

Anomenada oficialment "Hidroeléctrica del Glorieta". Va ser construïda amb capital dels ger-

mans Trullàs de Barcelona, el 1903, en un saltant d’aigua de la Glorieta, tot aprofitant les antigues 
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estructures dels anomenats Molins Nous. En arruïnar-se la societat explotadora per la manca de 

rendibilitat, va passar a mans de Martí Urazand, el qual la va comprar juntament amb les terres 

de l’encontorn. Va funcionar fins el 1939 i alimentava d’electricitat els pobles d’Alcover i de la 

Selva del Camp.

Encara es poden veure tres arcades de la conducció de l’aigua que baixava de la bassa de la Cen-

tral de la Glorieta. Les parets de la fàbrica són gairebé intactes, tot i que s’han enfonsat els sostres; 

també es conserven el bassot i el ram d’escales que davalla des de dalt de la central fins al pla, 

enganxades al mur del costat del barranc de la Nevera. 

"comptant ab un importantíssim salt, destinat actualment a moure una turbina pera la il·luminació 

pública de la Selva del Camp y Alcover, abans senzill molí de farina dels mes concorreguts de la 

comarca" CARRERES, 1915, pàgs. 556-7.

Central, la Sèquia de la - (m)

Conducció d’aigua per a la Central Elèctrica. Era bombada del riu de la Glorieta i embassada en 

un dipòsit descobert, a l’ombra del cingle de la roca de Serè, des d’on davalla paral·lel al riu fins a 

la turbina de la hidroelèctrica. El traçat i les conduccions sembla que aprofitava força l’antiga cana-

lització per als Molins Nous.

“cum la sequia que devalle al mas de dit de munral” CAP 1554, F 90.

Cerdà (m)

Cognom poc corrent, que apareix en els fogatges de 1496. Mig segle després, ja ha desaparegut. 

El mateix procés s’opera en tota la comarca. 

"Miquel Cerdà" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227.

Cervantes, carrer de - (f)

Entenem que es refereix a l’escriptor castellà Miguel de Cervantes Saavedra (Alcalá de Henares 

1547-Madrid 1616), autor de "El ingenioso hidaldo don Quijote de la Mancha", entre altres obres 

universals.

El nom és inclòs en una llista oficial de noves retolacions imposades després de la victòria fran-

quista sobre la República, l’any 1939. Mai s’arribà, però, a executar la disposició i avui ningú no la 

recorda.

“calle de Cervantes” LLAC 1950, annex al full 22r., 27- 8-1953.

Cerverí (m)

Cognom que només surt en un registre de primers del segle XVIII. 

"Matheu Servarí" BAPT 1696, 19-10-1700.
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Cid, el carrer del - (cd)

Sobrenom del guerrer mercenari Rodrigo Díaz de Vivar (Vivar, Castella, 1043-València 1099). 

Fou imposat oficialment, després de la victòria franquista de 1939, a un hipotètic carrer de la Ca-

deneta. Avui ningú no ho recorda ni tan sols com a anècdota.

“calle del Cid” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

 

Cim

Veg. Bon.

Cingla

Veg. Llecsó, Moneda.

 

Cinglar

Veg. Po-xiquet.

Cingle

Veg. Bota, Camalluent, Coves, Devesa, Drac, Fonts, Gallerí, Gralles, Joan Bo, Molí, Pixera, Roque-

roles, Salòpies, Serè.

Cingle, el - (m) 

Espadat de roca viva que verticaleja sobre la Planeta, al caient esquerre del riu de la Glorieta i al 

capdavall del pendís que, en direcció sud, davalla del poble. El seu angle NE és retallat pel barranc 

de la Nevera.

Cingle Roig, el - (f) 

Altra denominació de la Roca Pintada, a causa de la coloració dels materials triàsics de què està 

composta.

Cinglera

Veg. Motllats.

Cingles

Veg. Barrina, Penó.

Cingles, el camí dels - (b) 

Sortia del camí del Bosquet, al mas d’en Cisterer, i menava als Motllats pels solans del Codó en 

direcció a Puig Pelat o a d’altres ramals.

Cingles, l’estret dels dos - (m) 

Al riu de la Glorieta, més avall del mas d’en Moster, on es forma el toll del Drac. Consisteix en 

l’encaixonament de la llera entre grans blocs de roca calcària.
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Cinta, el mas de la - (cd) 

Una altra denominació del mas d’en Barberà.

Cintoi (m)

Renom anotat una vegada al segle XIX.

"Pere Vallverdú (a) Sintoi de Montreal" BAPT 1852, F 31, 6-8-1853.

Cintoi, cal - (m) 

Casa al carrer Major, ensulsida.

Cintoi, el carrer del - (m)

Una altra denominació del carrer Major.

 

“una casa y redil sita en la calle del Sintoy” LLIBRE 122, F 222, any 1862.

Cirer, el - (f)

“y partida del Cirer” LLIBRE 128, F 101, any 1862.

Cisca Petita, ca la - (f) 

Casa desapareguda.

Cisco

Veg. Barrina.

Ciscot, cal - (m) 

Casa al Raval Baix.

Cisterer (b)

Cognom que apareix citat en els primers fogatges dels segles XV i XVI.

"Joan Sisterer de la Exàvegua" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "Pere Cisterer", IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; 

"Isidro Cisteré" CONF 1620, any 1622.

Cisterer, la bassa d’en - (b) 

Al barranc de la Fou, prop del mas. Arreplega aigües de la font del mateix nom i rega les sorts 

del seu davall.

Cisterer, el bosc d’en - (b) 

Als vessants baixos dels Motllats, sobre el mas homònim. És de pins i alzines.
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Cisterer, la casa d’en - (b)

No sabem si es tracta del mas homònim o bé d’una casa al nucli rural.

“casa den cisterer” BAPT 1607, -1633.

Cisterer, el corral d’en - (b) 

Pleta per als ramats de la masia, antigament força important en nombre de caps de bestiar. A 

tocar de l’habitatge.

Cisterer, la font d’en - (b) 

A tocar del mas, sota el camí d’accés a l’habitatge.

Cisterer, el mas d’en - (b) 

Situada en un dels vessants dels Motllats, a solixent, entre el torrent de les Llumeneres i el 

riuet del Bosquet. És una de les finques més extenses de tot el terme, amb prop de 200 ha. Els 

seus afitaments orientals toquen amb Capafonts, i dominen una part dels Motllats. S’hi havia 

conreat vinya, però també foren importants les sembradures, sobretot als segles XVIII i XIX. 

Actualment queden algunes parades d’avellaners, cereals i bosc. Al principi d’aquest segle s’hi 

va cultivar tabac.

"del mas cistere" CONF 1620; "Isidro Roig del mas dit den sisterer terme de montreal" BAPT 

1c, 29-12-1658; "Nosaltres Isidro Roig dit cistaré... un forn de courer pa fabricat dins la casa de 

nostra propia habitació situada en lo dit terme" CAP 1724, F 188v.; "fill de rafel Ruiz del mas dit 

d’en cistarer del pnt. terme" BAPT 1696, F 162r., insc. 23-2-1725; "del mas de Sistere parroquia 

de Montreal" LLIMAT 1767, F 4r., 14-2-1768; "Mas de Sistaré" BAPT 1852, F 8, 27-5.

Cisterer, el planillà d’en - (b) 

Parada dedicada a la sembradura de farratges, emplaçada al territori del mas homònim, dalt dels 

Motllats i vora la Font Nova.

Cisterer, els solans d’en - (b)

Als vessants NE de Puig Pelat, al territori del mas homònim. Lloc de pins i arbreda.

Ciurana (m)

Cognom provinent de Figuerola del Camp; sense influència notable. 

“Francisco Ciurana y Daliet” MAT 1866, F 44, any 1879.

Ciuraneta (m)

Cognom d’una família de nouvinguts que no acaba d’arrelar al lloc.
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Clapers, els - 

Munts de pedra -fruit de despedregar un tros de terra o finca, o bé fruit de l’artigatge d’un bosc-, 

que es feien en un lloc no conreable, a l’entorn d’un garrofer, alzina, oliver, etc. N’hem comptat una 

dotzena, tots acompanyats del nom d’un propietari, indret o partida de terra: del Magí, de Gallerí, de 

la Coroneta, de la Roureda, etc. 

Clarà (m)

Cognom antic que només apareix en una ocasió, al segle XVII.

“Hiasinto Clara” BAPT 1607, any 1653.

Clarà, la serra d’en - (m) 

Pren l’orientació NE, darrere del bosc de Mont-ral; és limitada a llevant pel pla de les Perdius i a 

tramuntana pel riu Brugent, a les envistes del mas de la Plana. La cobreix el bosc.

Clariana (m)

Només el trobem com a segon cognom i en una sola ocasió. En el conjunt de les muntanyes de 

Prades apareix des dels primers fogatges del segle XV.

“Clariana” LLIMAT, F 37, 24-6-1780.

Clarió (m)

Cognom sense pes específic a la vila, documentat al segle XVII.

"Isidro Clario fadrí" CONF 1622; "Mariangela Clario donzella de Agramunt habitant en Montral" 

ÒBITS 1607, 18-10-1659.

Claver (f, m)

Aquesta nissaga la trobem anotada al segle XVII, on apareix com a primer cognom disset vegades; 

al segle XVIII, quinze. A la segona meitat del segle XIX només surt una vegada, i ara procedent de 

Capafonts i resident a Farena.

"Joseph Claver" CONF 1625; "Ursula Vallverdú y Clavé" OBMAT 1767, F 12, 31-3-1772; "Rafael 

Barberá y Clavé" CONFIR, F 8r, any 1858; "Miquel Barbará" LLAC 1871, tom 1, F 7, 26-3-1871.

Clos, el - (a)

Citat a MAPA any 1756, no sabem si com a tros de terra o com a partida; situat a la riba esquerra 

del barranc de la Fou, damunt del mas d’en Moster.

Clos, l’hort

“Hort Clos, partida” LLIBRE 131, F 107, any 1862.
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Closa, els corrals de la - (c)

“y partida corrals de la closa” LLIBRE 123, F 236, any 1862.

Closos, els - (m) 

Ens han dit que era un tros o partida de terra, en algun lloc sota la cinglera dels Motllats, 

on s’havien conreat cereals, especialment mill. Altres informadors ens han anomenat el topò-

nim com a indret on es tancava bestiar, una mena de pleta feta al ras. No n’hem pogut treure 

l’entrellat.

Clot

Veg. Aixàviga, Burguet, Malalta, Mas, Masada, Pedregal, Prats, Rec, Servera, Tomàs.

Clot, el - (o clots) (m) 

Sembla que havia de pertànyer a l’antic territori del Samuntà, en part integrat avui a Mont-ral. Ens 

l’han situat amb poca precisió, al capdavall del riu de la Glorieta, quan aquest s’endinsa al terme 

d’Alcover.

Segons la documentació citada més amunt el lloc havia estat important en vinya i olivers, però ja 

a mitjan del segle present va esdevenir un ermot.

"termino de Montreal y partida dels Clots" VILALTA, Escriptures, any 1884; "Clot" AMILL 1947, 

carp. 2, "Acta de reconocimiento y clasificación", 15-3-1955. 

Clotal, el - (m) 

Bocí de terra dins del mas d’en Marc.

"Clotal" AMILL 1947, carp. 2, "Acta de reconocimiento y clasificación", 15-3-1955.

Clotet

Veg. Cavaller.

Clotet, el - (m)

Emplaçat, segons la documentació esmentada més amunt, dins la Roureda, i segurament es deu 

tractar d’un tros de terra conreada.

“y partida del clotet” LLIBRE 121, F 85 i 148, any 1862; MAPA any 1756.

Codinyalis

“in termino diti loci de monreal in partita dita codinyalis” CAP 1554, F 84r.

Codó, cal - (b)

Una altra denominació de cal Burguet.
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Codó, la cova i els solans d’en - (b)

Petita cavitat en la paret dels Motllats, a les envistes del Bosquet. Els solans són a migdia del Bos-

quet i als vessants llevantins dels Motllats. Antigament s’hi havia conreat vinya però l’abandonament 

de les terres els han deixat desconeguts; ara són erms on creixen els matolls i les herbes.

FERRATÉ, 1918, pàg. 92.

Còdol

Veg. Barberà, Canet, Santa Fe.

Còdol, el - (a) 

Pedra nua que fa de fita termenal amb l’antic territori de la Mussara i Mont-ral, localitzada sobre 

la serra de Vicent, a les envistes del clot de l’Aixàviga, entre el cingle de les Salòpies i el mas 

de Vicent.

En les divisions de terme del segle XVIII apareix citat com el tossalet Rodó.

Cognoms

Veg. Abelló, Agràs, Agustenc, Alberic, Albornar, Alcover, Alcubilla, Alegret, Altés, Alzamora, 

Alzina, Amellat, Amigó, Amilla, Andreu, Anglès, Anguera, Aragonès, Ardena, Argany, Armada, 

Arnau, Arrufat, Auborna, Badia, Bages, Balanyà, Baldó, Barberà, Barenys, Bargalló, Baró, Barril, 

Barrufet, Bassores, Batlle, Beronias, Besora, Bigorra, Blavi, Bleix, Boldó, Boldú, Bolló, Bonet, Bonic, 

Boquer, Bordes, Borges, Borgonyós, Bori, Boronat, Borrell, Botella, Bover, Buldó, Buldu, Bultó, 

Cabal, Cabrer, Calvet, Camafort, Camps, Canela, Carbonell, Cartanyà, Casals, Cases, Casetes, 

Castanyer, Castelló, Castro, Català, Cavaller, Cerdà, Cerverí, Cisterer, Ciurana, Ciuraneta, Clarà, 

Clariana, Clarió, Claver, Colet, Corbató, Corts, Cros, Cucart, Daliet, Dalmau, Danda, Dolcet, Domè-

nec, Domingo, Donís, Duran, Escoter, Esquerrer, Estadella, Estivill, Evàs, Fabregat, Farriol, Feixes, 

Feliu, Fernando, Ferrando, Ferrer, Figuerola, Fleix, Fogues, Foguet, Font, Forès, Fort, Fortuny, 

Franc, Franquet, Fuguet, Fullat, Fuster, Gatell, Gavaldà, Gavarró, Genís, Gil, Ginestar, Girona, 

Godó, Gomis, Gras, Grau, Guasc, Huguet, Isern, Jané, Janset, Joanpere, Jover, Juncosa, Lamec, 

Llaberia, Llaurador, Llavorer, Llorac, Llorenç, Llort, Llurba, Masip, Magraner, Maidéu, Major, Ma-

let, Marcos, Margoret, Martí, Martínez, Martorell, Masdéu, Masip, Mendoza, Millat, Miquel, Miret, 

Miró, Monlleó, Montalà, Mont-ravà, Morera, Mortnell, Moster, Muro, Nieva, Odena, Olesa, Oliver, 

Oliveres, Oller, Ortiga, Pagès, Pallars, Pallejà, Pàmies, Pasqual, Pecan, Pellicer, Panadès, Pehoner, 

Pere, Pintaluga, Pinyol, Plana, Plans, Pleix, Pocurull, Pons, Porta, Prats, Puig, Puigibet, Pujol, Puro, 

Queralt, Queraltó, Rebull, Recasens, Reig, Reverter, Rialt, Ribé, Ribes, Rius, Robert, Roca, Roden, 

Rodin, Rodon, Rofes, Roig, Roja, Romeu, Rosell, Roselló, Rovira, Rubert, Rué, Rufat, Ruíz, Rusell, 

Sabater, Salasar, Saludes, Salvador, Salvat, Sánchez, Sanromà, Sans, Saragossa, Sastre, Senabre, 

Serra, Serralta, Servarí, Solanes, Soler, Sort, Sovila, Subila, Subilla, Tarés, Tarrers, Therés, Tibau, 

Tomàs, Torrell, Torrella, Torruella, Tufunell, Turullons, Valls, Vallverdú, Vellet, Vellver, Vendrell, 

Venrell, Ventrell, Ventura, Vergonyar, Vergonyós, Vermell, Vidal, Vidiella, Vilalta, Vilaltella, Vila-

major, Vilar, Vilarrubí, Vinyes, Virgili, Vives, Voltor, Ximenes.
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Cogullons, els - (f) 

Caseriu de l’antic terme de Rojals, emplaçat a 1042 metres sobre la vall del riu Brugent. Des d’antic que 

la gent del lloc va tenir relació amb la gent de Farena, sobretot comercial, car hi baixaven a moldre gra. 

Algunes terres d’aquest lloc eren conreades per gent farenenca, com s’evidencia en el topònim de la Sort.

"ipsos Cogullons" Diplomatari..., pàg. 151; "habitant en los cogullons" BAPT 1a., 22-4-1624; "dels 

cogullons" OBMAT 1607, 11-1-1632; "cogullons parroquia de Rojals" BAPT 1c., any 1647; "dels Cogu-

llons" OBMAT 1767, F 81, 20-10-1796; "Maria fort dels cogullons" OBMAT 1767, F 81, insc. 7-9-1796.

Coix (m)

Renom àmpliament documentat al segle XIX.

"Josep Vilalta (a) coix" LLIBRE, Compliment pasqual, 8-6-1850; "Rafel del Coix" BAPT 1866, F 

168r., 22-2-1885, 183r., 15-5-1887; "Salvador Barberá Musté (a) cojo" PENALS, Expedient 36, 14-

12-1915.

Coix, el bosc del - (m) 

A la dreta del riu de la Glorieta, una mica més avall del toll del Drac. És pedregós i el formen pins i alzines.

Coix, cal - (b) 

Casa avui enrunada.

Colet (m)

Cognom, provinent d’Aiguamúrcia, anotat una sola vegada.

“Natalia Colet Dalmau” DEF, F 12, any 1945.

Colgat (m)

Renom que apareix anotat en un llibre de confirmacions del segle XVII en una sola ocasió.

“colgat” CONF 1644.

Colgat, mas d’en - (m)

“mas den colgat” BAPT 1607, 17-2-1622.

Coll

Veg. Anglesa, Basses, Cabrera, Caldereta, Fumada, Tarés, Toni, Viladecabres.

Coll, el mas del - (m)

Fort l’esmenta al segle XVIII i el situa als confins de Mont-ral amb l’Albiol. 

FORT, 1985, pàg. 87.
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Collet

Veg. Joanet, Solanes.

Colls, els - (f)

Per la situació topogràfica hom els identificaria amb els dels Picons.

 

“y partida nominada Colomina y Colls” LLIBRE 131, F 114, any 1862.

Colls de Darrere, els - (f)

“y partida llamada los Colls de darrera” LLIBRE 128, F 131, any 1862. 

Colomer, el - (cd) 

Esplanada on antigament s’havien conreat plantes gramínies. És sota el mas d’en Marc. Avui és 

un ermot.

Colomer, el - (m) 

Tros de terra al mas de Paijant, a tocar del camp de futbol; havia estat conreat amb sembradures 

de gra.

MAPA any 1756; "sita al término de Montreal y partida lo Colomé" LLIBRE 122, F 101, any 1862.

Colomina, la - (b) 

Tros de terra a ponent del mas del Sastre.

Colomina, la - (f) 

Esplanada de conreu davant de Farena, entrant-hi des de la Riba a la dreta, sobre els Escolls. En 

la documentació esmentada més amunt s’especifica que és partida de terra.

“y partida nominada Colomina” LLIBRE 131, F 114, any 1862; “la Colomina” VILALTA, Escriptures, 

any 1884.

Coloms, el solar dels - (m) 

Es diu que antigament s’hi havia conreat vinya. Avui s’hi veuen alguns garrics i matolls; el lloc ha 

quedat per a caça i pastura.

Coma

Veg. Abet, Albert, Borros, Gombau, Gombreus, Gumbau, Joan, Roques, Vallverdú.

Coma, la - (cd) 

Sota el mas d’en Feliu. Els bocins més planers s’havien conreat com a horta.

“la coma” OBMAT 1812, 8-10-1857.
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Coma, el barranc de la - (cd) 

De la roca de Migdia, als Motllats, davalla vers el Brugent pel mas d’en Feliu. S’hi ju-nyeixen els 

barrancs de cal Feliu, el de les puntes del Blau, i l’aigua de la font d’en Tarés i la de la d’en Piquer. 

Desguassa aigües amunt del molí d’en Fort.

“Coma” MAPA any 1756; “el Rio Brugent a mediodia con el Barranco de la Coma” VILALTA, 

Escriptures any 1884.

Coma, el camí de la - (cd) 

Pas de ferradura que arrenca de l’actual carretera de Capafonts i, pel davant de ca Pinyarret, da-

valla fins a la Coma.

Comagrassa (f)

“partida de comagrassa” LLIBRE 128, F 103, any 1862.

Coma, Grossa, la - (m)

Terra de castanyers i bosc al límit del terme de Farena amb Capafonts i sota la Roca Alta.

“coma grosa” AMILL 1947, carp. 1.

Coma Llonga, el barranc de la - (m)

Sembla que és una altra manera d’anomenar el barranc de cal Feliu.

Coma Llonga, la - (m)

Citada sovint com a partida de terra.

"fins al tosalet de coma longa" CAP 1554, F 92r; "hasta el serratón gordo de la coma llonga" 

CAPBREU 1789, F 155.

Comalada

Veg. Canet.

Comallonga, el tossal gros de - (cb)

Per les descripcions d’afitament, creiem que es deu referir als encontorns de la roca del Bec.

"y va per les rocas pus altes del dit terme de cabrera fins al tossal gros de comallonga" CAP 1724, 

F 182r.; "hasta al sarratón gordo de coma llonga" CAPBREU 1789, F 156.

Comalot Nou, el - (f) 

Depressió de terreny tragellat, entre el riu Brugent i el mas d’en Toni, a l’esquerra del camí que 

puja a Prades. Hi ha plantacions d’avellaners.
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Comella

Veg. Planeta.

Comellar (f)

“y partida Comella” LLIBRE 131, F 29, any 1862.

Comella, la planeta de la - (a) 

Per la descripció topogràfica d’una capbrevació del segle XVIII la suposem pel bosc del Roig, al límit 

del terme de l’Aixàviga amb el de l’Albiol.

Probablement es refereix a les actuals Cometes, almenys hi coincideixen les descripcions docu-

mentals i la memòria viva.

“al sol de la planeta de la comella ahont hi ha una fita” CAP 1724, F 181v.

Comellar

Veg. Arnau, Bosquetà, Cateu, Moro, Nebot, Paragori, Paraon, Roig, Senyor, Xacó, Xicó.

Comellar, el - (m)

“lo encontraren mort al comalla no molt distant de sa casa” OBMAT 1767, F 42, 15-1-1782.

Comellar, la rasa del -

"mediante una rasa nombrada del Comellá" LLIBRE 121, F 186, any 1862.

Comelles, les - (f)

Toquen als termes de Prades i de Vimbodí, sota la serra del Bosc, al nord del mas d’en Toni.

Probablement per un error de transcripció gràfica en una capbrevació de les darreries del segle 

XVIII, l’indret és anomenat "Escamell".

“en la pt. dita les comeles” CAP 1554, F 99; “en la partida dita les comelles” CAP 1615, F 177r.; 

“en la partida dita las comellas” CAP 1724, F 197r.

Comes (m)

Cognom amb poc pes específic a la vila.

“Joan Comes” BAPT 1607, any 1651.

Comes, les - (f)

“en la pt. dita les comes” CAP 1554, F 99.

 

Comes, la font de les - (f) 

Xaragall afluent del riu Brugent.
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Cometes, les - (a) 

Gairebé sempre ens les han anomenat com a partida de terra, situada a migdia de l’Aixàviga, 

sota els obacs dels cingles de Barrina. Tanmateix alguns cops la gent la cita com a tros de terra. 

Avui és un erm.

Hom les relacionaria amb el pretèrit "la planeta de la comella" que la documentació examinada 

emplaça per aquest rodal.

“cometes” MAPA any 1756.

Comtat

Veg. Prades.

Comú

Veg. Bassa del Comú.

Comú, la bassa del - (m)

"sita al termino de Montreal y partida la Frontera linda al E con la Bassa del Comú" LLIBRE 122, 

F 108, any 1862.

Corbató (m)

Cognom d’una família de nouvinguts que aviat desapareixerà.

"Flores Corbató natural de Prades y vecina de este" BAPT 1866, F 261r., 6-11-1904.

 

Coroneta, la - (m) 

Punta de cingle a poca distància del nucli urbà de Mont-ral, situat a 4° 46’ 10" i -41° 17’ 15". 

Apareixen blocs de pedra lapiaz i encontorns amb parets de pedra seca, els quals devien sos-

tenir feixes de conreus; avui és tot un ermot. Vilaseca diu que en aquest indret es varen trobar 

restes d’un poblat fortificat, probablement ibèric, 1968, pàgs. 352-354. La gent diu que el nom 

fou posat durant la tercera guerra carlina, per derivació de corneta, que el convertia en coroneta. 

Aquesta etimologia és, però, totalment errònia, ja que l’orònim apareix citat en capbrevacions 

del segle XVIII.

MAPA any 1756; "coroneta" LLIBRE 123, F 31, 18-3-1862"; "coroneta" AMILL 1947, carp. 2, 15-

3-1955 "Acta de reconocimiento y clasificación".

Coroneta, el grauet de la punta - (m)

Accés al pla de la Coroneta des del camí que va als Motllats. Sobre pedra calcària, és una petita 

graonada natural que facilita el camí. Lloc ufanós, d’espessa arbreda.
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Coroneta, el pla de la - (m) 

Citat sovint com a partida de terra o com a tros. És al peu del roqueral de la Coroneta, a migdia. 

Encara s’hi veuen llargues feixes de terra marjades amb pedra seca, testimoni d’antics artigatges tot i 

que avui són ermots menjats per la bardissa. Només als pendissos de llevant es veuen alguns avella-

ners i arbres fruiters ben adobats, prop del mas de la Naia. En aquest indret hi ha l’anomenat Avenc.

Corral

Veg. Bo, Cisterer, Llosa, Martí, Negret, Planes, Pollosa, Pou, Rofat, Vendrell.

Corral, el camí del -

“lo cami del corral diti loch” CAP 1554, F 84.

Corrals

Veg. Closa, Penó.

Correu, la parada del - (f) 

A l’entrada del poble, davant de la Plaça. 

Corts (m)

Nissaga que trobem escrita amb diverses grafies, des del segle XVII fins al XIX. Com a primer 

cognom apareix deu cops al segle XVII i ja no torna a sortir fins al XIX, i ara en una sola ocasió.

 

“Corts” BAPT 1607, 7-12-1607; “Corts” LLIMAT, F 38, 16-10-1782; “Feliu cors” BAPT 1812, F 316, 

25-6-1838; “cort” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Corts, la casa d’en - (m)

“casa den corts” BAPT 1607, -1633.

Cortés, el carrer d’Hernán - (f)

Nom d’un conqueridor extremeny (Medellín, Extremadura, 1485-Castilleja de la Cuesta, Sevilla, 1547).

El nom és inclòs en la ja esmentada llista de noves retolacions que s’imposaven després de la 

victòria franquista de 1939, però que mai no s’arribà a aplicar. 

"calle de Hernán Cortes" LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Coscorra, la - (b) 

Nom que sembla que defineix algun lloc dels cingles dels Motllats on retruny fortament la tempesta.

 

Cosme

Sobrenom.

“Petrus vallverdu ago. dit cosme del Busquet” MANUAL 5.193, F 39, any 1633.
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Cosme, la casa d’en - (m)

“casa den cosma” BAPT 1607, -1620; “juan cosme” CONF 1620.

 

Costa

Veg. Farena.

Costa, el cap de la - (m) 

Elevació del terreny en el senderó que ascendeix a Mont-ral per ca Perutxo.

Costa, el mas de la - (cb) 

Antiga denominació del molí del Costa.

“del mas de la costa” BAPT 1607, 1-9-1624; “del mas de la costa termini de monreal” MANUAL 

5.191, F 286, any 1631; “lo mas de la costa que afronta ixent ab la Masia de Ignasi Guasch de la vila 

de Alcover <...> a ponent ab lo terme de Samunta” CAP 1724, F 192r. (en aquest mateix document, 

F 199v., se l’esmenta com a partida de terra). A BAPT 1696, F 270r., insc. 23-3-1741, l’adjectiu es 

posa en plural: “pagesos del mas de les costes”

Costa, el molí del - (cb) 

Sota els pendissos del mas del Nebot, a tocar del riu Brugent i a poca distància aigües amunt del 

molí de l’Ombra. L’any 1953 ja era derruït. En el seu rodal s’han fet noves edificacions. 

Antigament era conegut amb els noms de molí Vell del Costa i, posteriorment, del Costa.

 

"Molí Vell del Costa" BAPT 1866, F 190, 10-6-1888; IGLÉSIES, 1953, núm. 165, pàg. 24 també 

l’esmenta. Gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356.

Coster

Veg. Calciner.

Coster, les parades del - (cb) 

A la masia de la Torre i sota el seu turó.

Costerons

Veg. Toni.

Costers

Veg. Canals, Fort, Tiana, Torrell, Vendrell.

Costers, els - (m)

Terrenys disposats en terrasses, sota l’Abadia i acarades a sol ixent. Hom encara fa divisions, 

segons els seus conreadors o propietaris: del Torrell, de la Tiana, etc. 

"Els Costers" AMILL 1947, carp. 2, "Acta de reconocimiento y clasificación", 15-3-1955.
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Costes

Veg. Glorieta, Micó, Ventoses.

Costes, les - (f)

“per una devesa que tenen endit terme de farena en la partida dita les costes afronta ab les vinyes jussanes 

y ab lo cami de la bartra ab lo terme de monblach y ab la heretat de Joan Vallverdu per la qual paguen 

dues perdius bones y grasses...” CAP 1615, F 178; “partida de las Costas” LLIBRE 123, F 127, any 1862.

Costes, el camí de les - (f)

“y partida Comella Paragori que linda por oriente con tierras de los vendedores, de medio dia con 

el camino de las costas” VILALTA, Escriptures, any 1884.

Costetes, el mas de les - 

“del mas de les costetes” BAPT 1e., 15-2-1660.

Cova

Veg. Barrina, Bigalots, Bosquet, Bruixa, Bruna, Buldó, Carboner, Codó, Escolà, Falcó, Fumada, 

Gralles, Grèvol, Guineu, Jueta, Lladres, Llagrimetes, Llop, Mel, Moneda, Mont-ral, Moros, Moster, 

Murtraner, Nova, Pellicer, Rius, Sant Pere, Solana, Soldat, Teixos.

Cova Bruna, el toll de la - (m)

“med<ian>te el toll de la cova bruna <al rio de la Glorieta>”, LLIBRE 121, F 66, any 1862.

Cova, la cua de la - (cd) 

S’anomena així una parada de terra, al toll del Blau, situada al capdavall d’una petita cavitat o 

balma que hi ha sobre el barranc de la Coma.

Cova Fumada, la - (f)

La gent l’anomena com a fitament del terme amb Prades, però AMIGÓ, 1985, pàgs. 116-117, diu 

que "una punta molt estreta del terme va encara uns 250 m més a l’E", és a dir, que penetra vers 

Farena. Està situada al nord-oest del pla de la Mola, sobre la vall del Brugent, i té una bona cavitat.

Cova Fumada, el coll de la - (f)

A la serra del Bosc i concretament al cantó de llevant. Facilita l’accés al pla de la Mola des de mas 

d’en Toni, al vessant sud.

Cova Nova, la - (m)

Denominació pretèrita d’una partida de terra que hem trobat documentada a principis del segle XVIII.

"y en la partida dita los Vinyals o Cova Nova que afronta a solixent ab lo cami que va de Prades 

a Alcover a migdia ab lo cami que va de Montreal a Alcové a ponent y a tramuntana ab terras de 

Joseph Torrell" CAP 1724, F 193r.
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Covassa, la - (m)

Maset enrunat, a la hisenda del mas de Miró. Vora seu hi ha algunes coves.

“Covasa” BAPT 1866, F 2)1, 24-7-1890.

Coves

Veg. Cremalló.

Coves, el cingle de les - (m) 

Pany de pedra dels Motllats, sobre l’Aixàviga, on hi ha la cova dels Bigalots. Als plans conreables 

que hi ha sobre la muntanya es troba la partida de les Argilagues.

Coveta, la - (m)

“en aquella parte de su hacienda llamada la coveta” OBMAT 1812, 5-7-1864.

Cremalló, el - (cd) 

Al pla dels Motllats, a llevant de la roca de Migdia i a les envistes de la Cadeneta. Ens han contat 

que s’havia fet força carbó d’alzina per aquests rodals i sembla que aquest topònim indica una plaça 

de carbonera.

Cremalló, les coves del - (cd) 

Als cingles dels Motllats. Són més aviat balmes i forats que servien de refugi als carboners en les 

maltempsades.

Cremalló, el portell del - (cd) 

L’únic lloc d’accés als Motllats des dels plans de la Cadeneta. Hi circulaven els homes i les rècu-

les que transportaven el carbó, la llenya o la fusta de la muntanya i que, abans de distribuir-la, es 

dipositava normalment en la Planassa.

Creu

Veg. Noguers.

Creu, la - 

Sembla que era un tros de terra, sota les Basses Noves, prop del qual arrencava un camí que 

baixava a la Nevera i a Alcover, per la vora del riu de la Glorieta. La gent, inquirida per nosal-

tres, diu no haver vist mai una creu termenal en l’esmentat lloc. La creu és, doncs, l’enforcament 

dels camins.

Creu, el camí de la - (m) 

Tram de senderó que, des de les Basses Noves, davallava vers la Nevera per a enllaçar amb el camí 

de la Glorieta, el qual conduïa als masos i pobles oberts des de la vall.
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Creu, la pedra de la - (m) 

Al camí que puja al Calvari. Hom hi reposava a la processó de les creus, per Setmana Santa. 

Ens hem interessat per la possible presència al lloc d’un fust de creu termenal, però els nostres 

informadors asseguren que es tracta de simples pedres que feien de pedrís.

Creu, la roca de la - (f)

“y partida llamada Roca de la Creu” LLIBRE 122, F 227, any 1862.

Creuetes

Veg. Peron.

Creu Trencada, la -

És un dels indrets singularitzats de fora vila. Hi conflueixen els termes de la Mussara, Capafonts i 

la Febró dalt els Motllats. AMIGÓ, 1985, pàg. 312, diu que de l’antiga creu que dóna nom a l’indret, 

només en queden unes quantes pedres del basament i, encara, cobertes de botges.

Creus

Veg. Tres.

Cristí (f)

Renom relacionat amb les guerres carlistes. S’aplicava a un partidari de la reina regent d’Espanya 

Maria Cristina de Borbó, durant la minoria d’edat de la seva filla —la que seria Isabel II— a l’entorn 

de la qual s’agrupaven els liberals.

"José Escoté Marcos (Cristino)" LLIBRE, Compliment pasqual, any 1887; "José Marcos (a) Cristí" 

Ibidem, 5-6-1897.

Cristí, el molí del - (f) 

A uns cent metres, aigües avall, del moli del Borros. Encara s’hi conserven alguns panys de paret 

amb finestres esbatanades. Era un molí paperer.

Cros (cb)

Cognom provinent d’Occitània, documentat només al segle XIX. El trobem com a primer cognom 

tres vegades entre 1812 i 1850.

“Joseph Clos natural del poble de Vilanova de la Raho Regne de Fransa” OBMAT 1812, 15-2-1819.

Cua

Veg. Cova.

Cubà, cal - (f)

Casa del nucli urbà.
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Cucart (m)

Cognom que només hem trobat escrit una sola vegada en la documentació que hem regirat.

"fill de Joan Cucart <...> habitants en el mas den Arnau pàg. de Montreal" BAPT 1671, 1-1-1688.

Daliet (m)

Cognom procedent de Rojals, segons la documentació exhumada.

“Francisca Ciurana y Daliet” MAT 1866, F 44, any 1879.

Dalmau (m)

Cognom amb poc pes específic a la vila.

“Gabriel Dalmau” BAPT 1607, 18-12-1607; “Natalia Colet Dalmau, de Aiguamurcia i veina de 

Montreal”, DEF F 12, any 1945.

Dalmau d’Arbolí, el - (m)

Renom pel qual es coneix un home d’aquella vila resident a Mont-ral.

"lo Dalmau de Arbolí" OBMAT 1812-1851, F 124, 3-9-1836.

Dalt

Veg. Cabrera, Tossalet.

Dalt

Renom.

"Jaume Vallverdú pages dit de dalt del lloch de farena" BAPT 1d., 26-9-1687.

Dalt, el carrer de - (f)

“de la casa tot lo que dona al carrer de dalt” TEST de Rafael Isern, 17-7-1814.

Dalt, la font de - (f) 

A cal Gros. El topònim de situació ve determinat per la divisió dels masos de Cabrera en Dalt i Baix.

Danda

Cognom que trobem referenciat mitjançant les documentacions dels fogatges catalans dels segles 

XV i XVI i a Siurana el 1588, quan Jaume Danda es va casar amb una Codó.

Sospitem, però, que deu ser gent del mas de Danda, del terme de Rojals, agregada als recomptes de 

Mont-ral per qualque conveniència, puix que ja no torna a aparèixer en la documentació que hem mirat.

"Ramon Danda balle, Ramon Danda del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227; "Jaume Danda" IGLÉSIES, 

1979, pàg. 211.
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Darrera

Veg. Colls.

Davallada

Veg. Pou.

Devesa

Veg. Cingle.

Devesa, la - (cd)

Hom la suposa paral·lela a la devesa de Farena, en la part alta i sobre els cingles del riu Brugent.

"Item una Davesa de dotze jornals de tinguda poch mas o manco situada en lo dit terme y en la 

d<it>a partida <Pallarès> la qual afronta de una part ab terras de Joseph feliu de altre part ab terras 

de Joan Gras ab lo camí que puja a las casas de Monreal y per una rasa avall afronta ab lo cami qui 

va a la vila de Alcove y de altre part ab una parada de terra dita de na Armangol" CAP 1724, F 188r.

Devesa, la - (f) 

A tocar del poble, a l’altra banda del riu Brugent i arrecerada per un gran pany de cingle. Es forma 

en una extensa llenca de terra de boscos de pineda i àlbers que aprofita els pendissos de terra entre 

la Cinglera i el riu. Dita també els obacs de Farena.

 

"in partita dita de la devesa" CAP 1554, F 96r.; "Ex. señor duch de cardodna compte de prades una 

devesa situada dins lo dit termi de farena en la partida dita de la devesa de tinguda de deu jornals 

poch mes o manco affronte de una part ab terres de Pere Andreu y de altra part ab la Rocha y de 

altra part ab lo riu de farena y de altra part ab lo Buc de la Cadeneta y de altra part ab lo terme de 

monreal..." CAP 1615, F 179r.; "una Davesa de dotze jornals de tinguda poch mes o manco situada 

en lo terme de dit lloch y en la partida dita de la Devesa que afronta a solixent ab terras de Joan 

Vilalta a mitgdia ab las rocas nomenadas del Burgá a ponent ab lo cami de Monreal y a tramuntana 

ab lo Riu Brugent" CAP 1724, F 200r.; "la Devesa" VILALTA, Escriptures, any 1884.

Devesa, la - (m)

Per les descripcions topogràfiques havia de ser pel capdavall de la vall de la Glorieta.

“Item una Davesa situada en lo dit terme y en vers la partida nomenada de la Volturia...” CAP 

1724, F 191r.

Devesa, el cingle de la - (f)

Pany de roca que forma timba sobre el riu Brugent, davant del molí de l’Oli, allà on la llera fa un 

colze. En la seva falda s’esten la Devesa.

“con el Single de la Devesa” VILALTA, Escriptures, any 1884.
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Devesa del Dominguet, la - (f) 

Al dessota de l’obac del Venrell, entre els cingles de la Molnera i el Brugent. És de pineda i arbres 

de ribera. Es tracta d’una porció de l’antiga Devesa, avui dita també els obacs de Farena i pren el 

nom de l’actual propietari. En aquest lloc hi ha la Roca Blanca.

Devesa del Po, la - (f) 

A tocar de la Devesa del Dominguet, entre el riu Brugent i el camí de mas d’en Toni. Bosc de pi i 

arbres de ribera. És una porció dividida de l’antiga Devesa, avui coneguda sota el nom genèric dels 

obacs de Farena.

Dimecres, el tros del - (m) 

Parada de vinya i sembradura, terra de pa i vi, avui desapareguda, situada dins la hisenda del mas 

de Miró.

Als manuals notarials de la vila d’Alcover, que hem hagut de llegir per tal de cercar la documen-

tació mont-ralenca, almenys durant els segles XVII i XVIII apareixen sovint referències a quadres 

nominades amb els dies de la setmana. Atès el veïnatge entre ambdós termes, sospitem que podria 

haver-hi alguna relació.

Dolcet (f)

Com a primer cognom apareix sovint en els registres baptismals des del segle XVII (9 vegades entre 

1607 i 1650) fins a arribar al segle XIX (un cop) en què gairebé desapareix. 

“Joan dolcet” BAPT 1607, 18-11-1612; “Josep Francisco Dolset” OBMAT, F 9, 19-7-1770; “Isabel 

Dolcet” LLIMAT 1767, F 45, 4-12-1784; “Joseph Dolcet” OBMAT 1812, 23-10-1819.

Dolcet, la casa del - (f)

“casa del dolcet” BAPT 1607, -1633.

Domènec (m)

Cognom provinent de Maspujols (Baix Camp), documentat a mitjan segle XIX en un moliner.

“Domenech y Barenys” MAT 1852, F 52, 29-8-1863.

Domingo (f, m)

Aquesta nissaga la trobem citada com a primer cognom 11 vegades al segle XVII, 14 a la centúria 

següent, 29 al segle XIX i 4 a la primera meitat del XX. S’assentava bàsicament a Farena.

“na caterina domingo de farena” BAPT 1607, 20-8-1619; “Joan Domingo pages de Farena” LLI-

MAT 1767, F 25, 2-6-1776; “Teresa Domingo” OBMAT 1812, 11-3-1814; Domingo” DEF 1940, F 6, 

17-7-1947.
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Domingo, la casa d’en - (m)

“casa den domingo” BAPT 1607, -1620.

Dominguet

Veg. Devesa.

Dominguet, cal - (f) 

Una altra denominació de ca l’Agustenc.

 

“Dominguet” LLIBRE, 1-3-1918. 

Donís (cb)

Cognom poc extens que hem documentat al segle XVII.

"pere donís" BAPT 1607, 7-3-1609; "Joan donís" CONF 1620.

Donís, la casa d’en - (cb)

"casa den donís" BAPT 1607, -1633. 

Drac, el cingle i el toll del - (m)

Espadats que hi ha al capdavall de la Masada, sobre el riu de la Glorieta. El toll del Drac és més 

avall del mas d’en Moster, a l’estret dels dos Cingles, al riu de la Glorieta i és un salt d’aigua entre 

les roques, molt singular.

"y partida del Single del Toll del Drach" LLIBRE 121, F 83, any 1862; "i més amunt, l’admirable sot 

del Drac, veritable teatre arenós, amb sos enlairats i multiformes macins calcaris, que li donen un 

conjunt feréstec i sorprenent" FERRATÉ, 1918, pàgs. 107-108.

Duran (f)

Cognom.

"José Baró y Duran" ESP 1852, F 97, 5-2-1910.

Elèctrica

Veg. Central.

Embestida, la serra de l’- (m) 

A l’oest del terme i a la partió amb Capafonts, a la part dels Motllats. Dibuixa una corba des de la 

Pena-roja fins a les envistes de la Cadeneta. Està poblada d’alzinars, pinedes i teixos.

Engràcia

Veg. Ramon.
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Engràcia, ca l’- (m)

Habitatge que forma part del mas d’en Moster.

Engràcia, la jove de l’- (m)

Renom. Segons la documentació vista, la tal Engràcia era una àvia paterna de l’esmentada 

jove.

 

“la jove de la Engracia” BAPT 1866, F 193r., 31-3-1889.

Enric del Tossalet, ca l’- (cd) 

Casa al Tossalet.

Era

De llocs concrets per a fer la batuda n’hi havia a gairebé tots els masos o trossos de terra on es 

feia sembradura. N’hem comptabilitzades setanta-dues, acompanyades d’un distintiu de partida, mas 

o propietari. Només recollim les més importants o singularitzades.

Veg. Altés, Barberà, Barrina, Bosquetà, Burguet, Fort, Guineu, Joanet, Maria, Paula, Penó, Pere de 

la Paula, Pinró, Po, Rector, Roca, Toni, Torrell, Vendrell, Verd, Vilalta.

 

Era, el tros de l’- (f) 

Replà alterós sota les primeres cases del poble. Hi havia hagut una era de batre. 

“del tros que te sembrat dita confraria en la era” CONF 20-2-1623; “del tros de la era” LLIBRE 131, 

F 113, any 1863. 

Eres

Veg. Boquer, Soldat.

Eres, les - (b) 

A l’entrada del poble, al davall de cal Gascó. És el genèric de les eres de ca Barrina i de cal Bur-

guet, quan no cal concretar gaire.

Ermassots, els -

Per la documentació que hem vist sabem que és un bocí de terra rocosa, però en desconeixem la 

localització.

“y partida dels ermasots” LLIBRE 121, F 105, any 1862.

Ermita

Veg. Gràcia, Remei.
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Ermità (m)

Renom.

"pere Gatell dit lo Hermitá" ÒBITS 1852, F 20, 14-6-1854.

Ermità, ca l’- (m) 

Casa al Raval Baix.

Esbarzerola, la parada de l’- (cb)

A la masia de la Torre. És un pla de sembradura, ben conservat.

Escaladors, l’avenc dels - (m) 

Al mas de Llaneta. És una gruta natural, produïda en terrenys calcaris dolomítics, d’uns 14 m de 

profunditat i 23 de recorregut.

Escamell (f)

Partida de terra que hem trobat documentada una sola vegada, en un afitament termenal de 

Farena datat a final del segle XVIII. Devia estar situada sota la confluència dels termes de Vim-

bodí i de Prades, sota la serra del Bosc.

El mateix indret, en una capbrevació de 1724, és anomenat les Comelles, la qual cosa ens fa 

sospitar una mala transcripció o interpretació fonètica del català al castellà. Actualment és viu 

el renom Pere Camell, datat almenys des del segle XIX, no sabem si tal vegada relacionat amb 

el topònim.

“en la partida nombrada del Escamell” CAPBREUS 1789, F 125.

 

Escarabat, ca l’- 

Habitatge al mas d’en Moster.

Esclots, el barranc dels - (cb) 

Petita torrentera que es forma a la serra d’en Clarà, passa per darrera del mas de la Plana i va 

a desguassar al riu Brugent, davant del salt dels Cabrons.

Esclots de Penó, el camí dels - (cb)

És un tram del camí de la Riba, quan aquest travessa el torrent d’en Rull. Havia estat molt 

utilitzat per la gent del Pinetell, puix que aquesta vileta va dependre parroquialment de Mont-ral.

Escolà

Veg. Fenars.
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Escolà (cb, m) 

Renom.

 

"Manuel Bori Escolà tots de Montreal" LLIMAT 1767, F 81, 28-1-1797; "Escolá" OBMAT 1812, F 

44, 18-3-1819; "(a) Escolà" BAPT 1812, F 425, 9-4-1850; "Ollé (a) Escolá de Cabrera" BAPT 1852, 

F 6, 9-5. 

Escolà, ca l’- (cb) 

És una masia isolada al pla de Cabrera, molt a prop de cal Senyor. Ensorrada fa temps pels efectes 

d’un llamp que hi va caure en una tempesta.

"Teresa Ollé jova de casa lo Escolà" BAPT 1852, F 21r., 27-3-1853; "cal escolá cabrera" BAPT 1866, 

F 173r., 16- 8-1885; "M. Escola" LLAC 1903, F 4, 4-1-1903.

 

Escolà, la cova de l’- (cb) 

És al bosc de Mont-ral, dins de la serra dels Paranys, als vessants que donen sobre el riu Brugent. 

És de poca importància. Prop d’ací es troba la cova del Llop.

Escolta

“y partida nombrada de la Escolta” LLIBRE 128, F 44, 87, any 1862.

Escolta, el barranc de l’- (f) 

Neix als Pagesos de Prades, que relacionem amb el pla de Pagès, segons AMIGÓ 1985, pàg. 

210. És la continuació vers el SE del barranc del bosc del Llarg; després de córrer escassament 1,5 

km per territori pradenc i salvar un desnivell de cap a 300 m, entra al terme de Farena i davalla 

en direcció NE vers el mas d’en Toni. Rep les aigües pluvials del mas d’en Gravat, de Capafonts 

i dels xaragalls del racó de la Cadeneta. S’aiguabarreja per l’esquerra del riu Brugent, ensota del 

mas d’en Toni. Quasi sempre porta aigua, que és canalitzada per a regar conreus. Als pendissos 

del torrent abunden grans boscos de castanyers.

Escoter (f, m)

Cognom amb poc pes específic.

"Isidoro Escoter" BAPT 1607, 1-9-1630; "maria Escoté" ib., any 1748; "Francisca Escuté natural de 

Rojals y vecinos los dos del propio lugar de Montreal" BAPT 1866, F 74, 7-10-1873; "Escoté" LLAC 

1871, tom 6, F 51r., 18-8-1889.

Escurçó, la roca de l’- (m) 

Al racó de la Caldereta, al territori del mas d’en Toni.
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Església, l’- (f) 

És un edifici del segle XIII, posat sota l’advocació de Sant Andreu apòstol, patró del lloc. És d’una 

sola nau, coberta amb bòveda de canó. Les capelles són dels segles XVII i XVIII. Disposa d’un clo-

quer amb dues campanes. L’altar major és decorat amb pintures d’Anton Català i Gomis, realitzades 

l’any 1946. Sufragània de la parròquia de Mont-ral, l’església de Farena ha estat al llarg dels segles 

servida pel rector d’aquest lloc i utilitzada no solament pels veïns de Farena, sinó també pels del 

terme de Rojals, de la Bartra i, especialment, els del Pinetell, els quals en algunes èpoques hi havien 

anat a batejar els infants i donar terra als morts.

“a la esglesia diti loci” CAP 1554, F 97; “de St. Andreu de farena” BAPT 1696, F 4r., insc. 19-2-

1699; “en les fonts baptismals de St. Andreu de farena sufraganea de St. Pere de Montreal diocesi 

de Tarragona” ib., F 6 i 7r., insc. 2-6-1699; “fou sepultat en la sepultura de la capella de Sant Antoni 

en la Iglesia de dit lloc de farena qual sepultura es de dita casa de Vilalta” OBMAT 1767, F 11, insc. 

28-12-1771; INV 1924.

Església, l’- (m) 

És dalt del turó que domina l’agrupació rural i les valls esteses al seu redós. Situada a 4° 47’ 05" 

i -41° 17’ 15". Posada sota l’advocació de Sant Pere ad vincula. La primitiva construcció és d’estil 

romànic de transició i conserva en bon estat l’absis i la portalada lateral d’accés al temple; té una 

sola nau, de volta de canó, sense cúpula, i una sagristia. Fou reformada al segle XVIII, època de 

la qual data la construcció de l’actual campanar (alçat sobre l’antic, de planta quadrada), que té 

una alçada mesurada de dinou metres, amb tres campanes: la Santa Maria (46 cm d’altura i 50 

cm de diàmetre); una segona que duu la inscripció "Ste. Petri ora por nobis" (70 cm d’altura i 80 

cm de diàmetre); i la tercera, amb relleus de Sant Pere, de Sant Isidre i de la Verge Maria (78 cm 

d’altura i 80 cm de diàmetre), que fou construïda el 1868 pels mestres Josep i Ramon Pomerol 

Montserrat. Aquestes campanes no es van poder fondre durant la guerra de 1936 per un fet casual: 

poc abans un llamp havia destruït tot el ram d’escales que accedia al cloquer, motiu pel qual no 

va ser possible despenjar-les. Disposa de quatre capelles laterals, posades sota les advocacions de 

Sant Antoni de Pàdua (doc. al segle XVIII); de Nostra Senyora de la Bona Mort, amb volta ogival; 

de Nostra Senyora del Rosari (doc. al s. XVIII); del Sant Crist i de la Dolorosa; a més, al costat 

dret de la capella de la Bona Mort hi havia hagut una fornícula de vidre amb la imatge de Maria, 

destruïda l’any 1936.

Tenia cor, derruït també, i no reemplaçat, en l’incendi del 3 d’agost de 1936, així com també diver-

sos vasos d’enterrament per a notables i comú, segons es veia en el sòl abans d’ésser pavimentat.

L’actual imatge del patró parroquial fou tallada per mossèn Curietes, en fusta de pi d’Oregon, l’any 

1991. 

“iglesia de montreal” BAPT 1a, any 1611; “de S<an>t Pere de Montreal y farena” BAPT 1696, F 1r.; 

“s’enterra a l’esglesia” OBMAT 1767, F 4, 23-2-1768; “altar de Sant Antoni” ib., F 4, 4-4-1768; “en lo 

altar de N<os>tra S<enyo>ra del Roser” ib., F 40, insc. 5-4-1781; “Inventario...”
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Església, el carrer de l’- (m) 

Des del Raval Alt ascendeix per un turonet fins a arribar sota la casa del Mosso; a partir d’aquí es 

bifurca en dos ramals, un vers l’Abadia (carrer de l’Abadia) i un altre vers el cementiri i l’església. 

És rost i empedrat, i l’ombregen alguns oms vells.

 

"un forn de courer pa fabricat dins una casa que la possehesch, situada en dit lloch de Monreal 

y al carré que puja a la Iglesia" CAP 1724, F 187v; "y calle nombrada de la Iglesia" LLIBRE 123, F 

241, any 1862.

Església, el carrer de l’- (f) 

Bocí de vial molt rost que puja de la Plaça fins a l’esglesieta i a cal Vilalta.

Església, la placeta de l’- (f) 

Reclau o petit eixamplament del carrer de l’Església que hom anomena amb aquest diminutiu.

“en el puesto llamado Tosalet o calle delante el cementerio que linda por frente de oriente con la 

plazuela de la Iglesia” VILALTA, Escriptures, any 1884.

Espanya, la plaça d’- (m)

Nom imposat oficialment a un lloc indeterminat del poble, després de la victòria del franquisme de 

l’any 1939. Avui ningú no ho recorda ni anecdòticament.

"Plaza de España" LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Espanyol, l’avenc de l’- (m) 

És una altra anomenada, més restrictiva, de l’Avenc, perquè el va explorar un catedràtic de la 

Universitat de Barcelona anomenat Francesc Español. Aquest professor va publicar diversos tre-

balls científics sobre la fauna local, allà pels anys 30 del present segle. Vegeu, per exemple "De 

re entomologica. V. Alguns "Ceramycidae" (Col) de la Conca del Brugent. VI. El "Bledius furcatus" 

(Staphylinidae) a Catalunya", a Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural, XXXIV, pàgs. 

40-42. Barcelona, 1934. 

Espelta, el pla de l’- (m) 

Feixa de terra on havia estat habitual de sembrar aquest gra, però que avui ningú no recorda ni 

tan sols on era situada. L’entrada següent, però, hi podria estar relacionada.

Espeltós, l’- (cd)

Bocí de terreny on s’havia conreat aquest blat, situat dintre de l’actual plana de l’Aimà, segons que 

es desprèn de l’antiga documentació que hem llegit.

 

"item mano que del blat ques cullirá dels Hortals y del espeltós de la plana del Aymá..." LLIBRE, 

Testament de Rosa Rius Vilalta, F 4, 29-5-1846. 
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Espia, l’- (m) 

Renom del present segle. Hom no en recorda, però, l’origen o l’explicació.

Espia, la vinya de l’- (cd) 

Era al mas d’en Verd i afrontava amb una peça també de vinya anomenada del Gravat. Del 

mas d’en Toni s’anava en direcció nord vers els Pagesos de Prades i la Mola i al terme de 

Vimbodí. A penes ho recorda la gent, però diu que s’enllaçava amb un senderó procedent de 

Prades.

Esquerrer (m)

Cognom provinent de la Riba, que apareix durant el desenvolupament econòmic i demogràfic de 

la vila del segle XIX.

"Pablo Esquerré, papelero" BAPT 1866, F 142, 19-1-1881.

Esquerrer, ca l’- (m) 

Casa del carrer Major.

Esquetja, el toll de l’- (cd) 

El toll és al riu Brugent, però quan se cita aquest indret és per a referir-se també a l’extrem sep-

tentrional dels plans de l’Aimà, sobre els cingles de la Molnera, lloc des d’on s’espenaven els troncs 

de pi que queien sobre l’aigua, i així se salvava el desnivell.

A FERRATÉ, 1918, pàg. 221 trobem una referència a l’esqueix i a les esquerdes de l’esqueix.

Esquirol, el niu de l’- (cd) 

Era en un roure que hi ha a la font de can Feliu i que es va singularitzar perquè uns d’aquests 

mamífers rosegadors s’hi van fer el cau. En alguna ocasió hem sentit dir la font del niu de l’Esquirol, 

però només per gent que havia freqüentat el lloc.

Estadella (m)

Cognom prodedent de Rocallaura (Urgell), segons els papers vuitcentistes que hem examinat. La 

grafia és vacil·lant entre d/l.

"Teresa Antonia Vallverdú y Estalella" OBMAT 1812, 18-7-1844; "Estadella" CONFIR F 8r., any 

1858; "Estadella" LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Estamenyer, el bassot de l’- (m) 

És una altra anomenada dels Bassots, ja que un dels seus propietaris s’ho deia.
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Estamenyer, el mas i la font de l’- (m) 

Sota el mas del Xarrumba, tocant al riu de la Glorieta i al lloc conegut com el pla de la Lloera. La 

font és a pocs metres del mas, dins d’una mena de codinyal.

"del mas del Astamenyé" TEST de Joseph Altes, 8-1-1842; "Mas dit del Estamañé" OBMAT 1812, 

any 1852; "del mas del Estemañé" MAT 1852, F 40r., 6-9-1859; "Mas del Estemañé" BAPT 1866, F 

177r., 20-6-1886.

Estanc, l’- (f) 

Hi venien de tot: queviures, tabac, llavors, etc.

Estanc, l’- (m) 

A cal Miquel, venien productes per a fumador.

Estanis, ca l’- (cd) 

Al mas d’en Barberà. Pren el nom d’un dels seus estadants.

Estanquer, el bosc de l’- (m) 

Sota els Bassots, dins del bosc de Mont-ral. És de pineda.

Estat, la mola d’- (f) 

És a la serra del bosc de Prades, entre el coll de la Cova Fumada i la mola dels Quatre Termes, cap 

als 1000 m d’altura. Des d’aquí es veuen magnífiques vistes sobre la capçada de la vall de Farena, i 

les boires que pugen de mar. El nom es va anar imposant d’ençà que el bosc de Poblet va passar a 

ésser de l’estat espanyol, a partir de les desamortitzacions del segle XIX.

Estelada, el pla de l’- (a) 

És un pendent suau de la serra del Pou que en direcció SE davalla vers el tàlveg de la Glorieta. 

Bosc de pineda i algunes alzines.

Estelada, la roca - (a) 

Hom suposa que es deu tractar del cap de la davallada del Pou, però ningú no ens ho ha pogut 

confirmar. Ho deduïm de les referències termenals que la documentació exhumada esmenta.

AMIGÓ, 1963, núm. 196, cita aquesta roca com una fita entre la Mussara, avui annexionada a 

Vilaplana del Camp, i Mont-ral i la referencia al segle XVII. MOREU, 1976, la situa sobre la serra del 

Pou, a ponent amb el terme de l’Aixàviga (núm. 1200, pàg. 514).

Estelles, la plana de les - (m)

La documentació del plànol citat més amunt la situa a llevant del poble, en terres de les Basses Noves.

“Plana d. les Estelles” MAPA any 1756.
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Esteve, ca l’- (f) 

Casa del nucli urbà.

“Esteve” LLIBRE, 1-3-1918.

Esteves (m)

Renom.

"Anton Torrell (a) Esteves" BAPT 1852, F 38, 31-1-1854; "José Guasch (Esteve)" LLIBRE, Compli-

ment pasqual, 23-4-1913.

Esteves, el bosc de les - (m) 

És un flotó de pinedes i sotabosc emplaçat al serret del mateix nom.

Esteves, ca l’- (m) 

Casa del Raval Baix.

Esteves, el serret de l’- (m) 

A tocar de la carretera de Mont-ral a Alcover, al km 11, sota les Basses Noves i entre el bosc de 

Mont-ral, a la cara nord, i la vall de la Glorieta, al vessant sud.

Estirangu, el picó de l’- (f) 

Turonet que s’alça a migdia de la serra del Tous, damunt de les Lloranques.

Estivill (cd)

És un cognom que trobem àmpliament documentat des del segle XV fins al XVIII, però poc extens.

"Joan Stevill del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "Bernat Stinell" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211 (su-

posem Stinell com una transcripció errònia d’Estivill); "Pere stivill" CONF 1620; "Joan Pere Estivill" 

BAPT 1696, any 1730.

Estivill, el mas de n’ - (cd)

Una altra manera d’anomenar el mas d’en Barberà.

"va a la Hera del mas den Barberá y antes den Estivill" CAP 1724, F 182r.

Estranger (cb)

Partida de terra. D’acord amb les poques referències que hem vist, hom la situaria als encontorns 

del molí del Po.

“sita en el termino de Montreal antes cabrera y partida llamada Antrangue” VILALTA, Escriptures, 

any 1884.
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Estrèpit, el pou de l’- (f) 

Lloc on s’extreia argent, allà per l’any 1845. (Veg. "La Estrepitosa").

“Estrepitosa, La” (f)

Societat minera que es va constituir el 2 d’abril de 1845 per tal d’explotar els jaciments d’argent 

localitzats en terres de la família Vilalta, de Farena. Els títols de les accions duen data de 10 d’agost 

de 1852 i els impresos dels reglaments que l’havien d’homologar són xifrats el 21 de setembre del 

mateix any. Aquesta companyia, amb capital social a Reus i a Farena, disposava de tres mines, 

anomenades "Estrepitosa", "Carmen" i "Extrañeza".

VILALTA, Escriptures de constitució, s. XIX.

Estret

Veg. Cingle, Nebot.

Estudi, l’- (f) 

A cal Venrell. Dit també l’Escolà. L’edifici era de lloguer i va funcionar amb mestres de plaça fins 

la Guerra Civil, després n’hi va haver d’interins, i no tot l’any. Es va tancar definitivament pels volts 

de 1950.

Estudi, l’- (m) 

A cal Paiedu, al Raval Alt.

"un buen profesor para la escuela incompleta de niños de esta población" LLAC 1871, tom 1, F 

16, 30-7-1871.

Estudiant (m)

Renom.

“Estudiant” OBMAT 1812, F 44, 18-3-1819.

Eugeni (f)

Nom de casa que trobem citada en una nòmina de compliment pasqual del primer vicenni del 

segle XIX. Hem repassat els llibres de baptismes i aquest patronímic només apareix tres vegades, i 

sempre a Farena. El més antic és el d’una tal Eugènia Forés (1705). Després vindrien els d’Eugeni 

Guasch (1881) i el d’Eugeni Ollé (1926).

“<casa> Eugeni” LLIBRE, 1-3-1918.

Eulàlia

Veg. Sec.
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Evàs (cb)

Com a primer cognom, no hi abunda gens. Apareix una sola vegada al principi del segle XVIII, i 

sembla que es tracta d’una família de nouvinguts, habitants del mas de la Plana. Podria ser una mala 

transcripció de Nabàs, però l’hem trobat diverses vegades escrit Evàs.

"Francisca Evás" BAPT 1671, F 101, 28-7-1710.

Evàs, el mas de n’- (cd)

“del mas dit de en Evas de la Cadeneta” BAPT 1671, F 100, 30-6-1710.

"Extrañeza" (f)

Mina de barita que la societat "La Estrepitosa" tenia en terres de la família Vilalta, de Farena. 

Hi funcionava l’any 1852, però la manca de rendibilitat econòmica va fer que es tanqués al cap 

de pocs anys.

"las minas o pertenencias que actualmente tiene la Sociedad son la Estrepitosa, Carmen y Ex-

trañeza, sitas en el termino de Farena, en tierras de Miquel Vilalta y Gabriel Vilalta". VILALTA, 

Escriptures de societat, 21-9-1852.

Fabregat (m)

Cognom procedent de Passanant (Conca de Barberà), segons les escriptures notarials que hem 

vist. Poc estès.

 

“Juan Fabregat y Calbet” MAT 1866, F 61r., any 1890.

Falcó, la cova del - (m) 

Als cingles dels Motllats, sobre el Bosquet.

Falconera, la roca - (m)

Les descripcions del capbreu citat a continuació l’orienten pels encontorns de la cova del Falcó, 

cosa que ens fa pensar en un mateix topònim, amb diferent anomenada. 

“a ponent ab la roca falconera” CAP 1724, F 184v.

Faligó, cal - (m) 

Casa del Raval Alt.

Farena 

Característica vila medieval, arraïmada a l’entorn d’un turó, sobre el qual s’emplaça el castell o 

casal dels senyors, avui cal Vilalta, que domina la fèrtil vall de terres al·luvials. És protegida per alts 

espadats rocosos i el Brugent, que hi circula pel raiguer. 
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Des d’aquest lloc s’encetà l’atac al darrer reducte musulmà de la zona, Siurana. Les estructures 

feudals dominaven la terra almenys fins al segle XVIII, en què experimentà una transformació social 

i econòmica fruit de l’artigatge, de la vinya, dels cereals i de la indústria sorgida posteriorment, que 

girà bàsicament al voltant dels molins. El zel dels poders, església i senyors, es fa evident en la 

presència inquisitorial, que actuà contra hugonots (segle XVII). Malgrat estar lligada territorialment a 

Mont-ral, sovint actuà independentment a l’hora de cobrar censos o confegir els fogatges.

Actualment, la vila és lloc escollit per a residències de temps d’oci. Només hi viuen establement 

dues persones (febrer 1992).

"Fanenam" Diplomatari..., pàg. 150; "farena" ACA, Enfranquiment de tributs, F 47, 10-7-1405; 

"cum termino de farena" CAP 1554, F 86r.; "mansi termini de farena" ib., F 100; "item confesarem 

mitgensant jurament demustraren que lo terme de dit lloch de farena passa y affronta per les parts y 

llochs seguents, primo comensa al terme de monreal a la Rocha de na mulnera a una creu que esta 

en dita rocha y tire dret al sòl del Riu Sech, afrontant ab lo terme de montblanch y de alli va tota 

serra aygua vesant y segueix serrall avall y feneyx al terme de capafons hahont ha unes fites y de 

alli tire sobre les roques y torne a dita rocha dena mulnera" CAP 1615, F 177r. 

Una fitació del primer vicenni del segle XVIII diu que el lloc "te de llargaria 3 quarts, de ampla 

un, y de rodaria 6 quarts: afronta a llevant ab Roxals y ab Monreal, a mitgdia ab Monreal, a ponent 

ab Capafont y Prades, y a tremuntana ab Roxals: te 13 casas y 76 persones" IGLÉSIES, 1974, pàg. 

295. Més endavant es diu: "Es lugar. las jurisdicciones son del Duque de Cardona, conde de Pliego, 

tiene 13 casas juntas las mas, con 60 habitantes. Su situación es malissimo terreno, linda por levante 

con Rojals, a mediodia con Monreal, a poniente con Capafons, y a tramuntana con Pradas, Poblet, 

corregimiento de Lérida y Rojals" ibidem, v. II., pàg. 669. 

“Alfarena” BAPT 1696, F 166r., insc. 28-4-1726. 

En altres fites termenals del segle XVIII es diu: "y pasa per los paratges y puestos seguents. Primo 

comensa al terme de Monreal a la roca de na Mulnera ahont hi ha un <senyal> que esta en d<it>a 

roca y tira dret al sol del riu Sech afrontant ab lo terme de Montblanch. Y de alli va tota serra aigua 

vessant y fineix en lo terme de Prades en la partida dita las comellas y de alli tira dret per un serrall 

avall. Y feneix al terme de capafonts ahont hi ha unas fitas. Y de alli tire sobre les roques y torna 

a la dita roca de na Molnera" CAP 1724, F 197r. La capbrevació següent ens proporciona algunes 

novetats toponímiques respecte a l’anterior: "cabrevamos y reconocemos que el termino del lugar de 

Farena linda de oriente con el termino de la villa de Montblanch, a mediodia con el termino del lugar 

de Montreal; a poniente con el termino del lugar de Capafonts; y a cierzo con el termino de la villa 

de Prades; y su rodalia es como sigue: Empieza a la peña Munera a donde hay una cruz esculpida 

en la misma peña o roca y de alli baja en drechura al sol del rio Sech; confrontando con el termino 

de Montblanch y de alli ba y continua toda sierra agua vertiente y Freixal term<in>o de la villa de 

Prades, en la partida nombrada del Escamell y de alli va, y en drechura continua por un valle o serral 

abajo siguiendo los mismos corrientes, hasta a encontrar con el termino de Capafons al Collado de 

las Balsas, adonde hay unas fitas, y de alli continua encima de unas peñas llamadas de la Jou y de 
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alli continua y pasa el rio Brugent y va en drechura a las peñas de la Jueta, y de allí a la raureda den 

Barberá, y de alli peñas o rocas abajo van en drechura a las peñas dels hortals, y de allí peñas mas 

altas abajo, y de alli se va a encontrar a la peña de la Munera adonde hemos empezado la presente 

rodalia" CAPBREUS 1789, F 124-5.

El topònim de Farena l’hem trobat repetidament al terme de la Morera de Montsant com a partida 

de terra, hort, mas i font, en una documentació que el situa, almenys, des del segle XVII. A Siurana 

es troba documentada des de 1573 la cova de na Farena.

Farena, el camí de - (cb) 

Via de comunicació entre els masos de Cabrera i el nucli de Farena. Al serret dels Avencs es 

junyien els senderons que baixaven de Cabrera de Dalt i de Baix. Aleshores, davallaven a la llera 

del riu Brugent i, seguint-ne el curs, arribaven al molí d’en Fort, des d’on pujaven a la vila turonada. 

Farena, el camí de - (m) 

Anava de Mont-ral a Farena per la Cadeneta. Des del peu del Tossalet, iniciava la davallada vers 

el riu Brugent, pels Obacs, fins a trobar la vileta.

Farena, el castell de - (f) 

Denominació moderna que es refereix a l’antic Castellot de cal Vilalta i l’identifica erròniament 

amb un edifici fortificat.

La gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356, també l’esmenta.

Farena, la costa de - (f) 

Es tracta de l’accés al poble des del Brugent per la banda del molí d’en Fort. El camí és molt rost 

des del raiguer i mostra, a l’esquerra, els panys horitzontals de pedra de la Molnera, els quals van 

dibuixant les falçs del riu. És de terra i ha estat ampliat com a una pista. 

Farena, les mines de - (f) 

Societat minera establerta a Tarragona el 24 de gener de 1846 amb la intenció d’explotar alguns 

terrenys rics en minerals que existeixen a Farena i a Rojals.

Sabem que un dels accionistes partícips en aquesta companyia era Joan Bridgman, ciutadà 

britànic, vicecònsul del seu país a Tarragona i dedicat al comerç. Era també vocal a la Junta Pro-

vincial de Beneficència i a la Junta de Comerç. Aprofitant la desamortització de Mendizábal, que 

afavoria els interessos de les classes benestants, aquest individu va fer negocis amb la compra 

de metalls i explotacions mineres. Durant alguns anys van ser explotades sota la direcció tècnica 

de personal francès.

"Lluis Roixell de natural Francés directó de las minas..." LLIBRE, Compliment pasqual, any 1858; 

ROVIRA, 1979, pàg. 230.
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Farena, el molí de - (f)

Intuïm que es deu tractar de l’actual molí Fariner.

"molendini farinerum situm in termino diti loci de farena" CAP 1554, F 96r.; "que ell te 

y poseheyx per lo Ex. Señor duch de Cardona compte de prades en alou y domini un moli 

fariner ab una mola molent ab ses basses, siquies, payxeres y altres pertinentes de dit moli 

situat en lo terme de farena dit lo moli que antes hera de bernat pasqual en la partida dita 

la Ribera affronte de una part ab lo cami que va al camp y de altre part ab lo riu brugent..." 

CAP 1615, F 178r.

Farena, els obacs de - (f) 

Franja de bosc de ribera que s’estén pel vessant dret del riu Brugent, començant a la partió amb 

Capafonts, davant de la roca Alta, fins al molí del Castellar, a tocar del terme de Cabrera. És una 

simplificació per designar el conjunt de boscos, obacs i deveses del lloc: de NO a NE hi ha l’obac de 

cal Blaió, l’obac del Venrell, les Deveses i el bosc de Mont-ral.

Farena, el riu de - (f) 

Denominació antiga, i, possiblement alternativa, del riu Brugent.

“lo riu de farena” CAP 1615, F 179r. i 180.

Farigoles, el camí de can - (m) 

Sembla que es una variant de l’anomenat camí de la Creu.

Fariner

Veg. Noguer.

Fariner, el molí - (f) 

Al riu Brugent, aigües avall del molí paperer del Cristí i del barranc de la Coma del Borros, poc 

abans d’entrar al terme de Cabrera. Freqüentment, va ser utilitzat pels cerealistes dels masos de 

Rojals. Ensulsit.

Per les transcripcions documentals sembla que antigament era anomenat molí de Farena, citat al 

segle XVI.

Farriol (cb)

Cognom que trobem ressenyat un sol cop, en uns censos del segle XV.

"Farriol de la Torre de Cabrera" IGLÉSIES, 1987, pàg. 223.

Fe

Veg. Santa.



175La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Feixes (m)

Nom de família, sembla que provinent de Vic, que no arribà a estendre’s. Com a primer cognom, 

només l’hem trobat en una ocasió. Potser és una variant de Freixes.

“Joseph Feixes moliner del moli de Glorieta y de Maria muller sua de la plana de Vic del lloch de 

Sant Andreu de la vila tots” BAPT 1696, 17-8-1710.

Felip, el barranc del mas de - (m)

Ha de tractar-se d’algun dels torrents que davallen de l’Aixàviga o del Bosquet devers la Glorieta.

"una heretat <...> situada en lo dit terme de Monreal y en la partida d<it>a de les argelas que 

afronta a solixent ab terras de fran<ces>c Magrané a mitgdia ab lo barranch del mas felip" CAP 

1724, F 184v.

Felip, el mas de - (m)

Devia estar situat per l’Aixàviga o, com diu Fort, al terme veí de l’Albiol, en les línies de fitació 

termenal, inclòs, potser, en l’antiga divisió del Samuntà. També podria tractar-se d’un altre mas que 

hagués canviat de nom. És documentat l’any 1679. 

FORT, 1985, pàg. 88.

Feliu (m)

Nissaga establerta a Mont-ral i provada, almenys, des del segle XVII, en què apareix 22 vegades 

com a primer cognom, 16 una centúria després, 25 al segle XIX i 10 fins a 1950. Alguns són pro-

vinents de Prades i, com a mostra del transvassament humà del segle XIX, AMIGÓ 1985, pàg. 136, 

esmenta una casa i una era amb aquest cognom i cita, a més, una documentació que el fa originari 

de Mont-ral.

“Faliu” BAPT 1607, 23-12-1611; “Feliu” MAT 1866, F 3; “Pedro Feliu” LLAC 1871, tom 5, F 14r., 

21-3-1880; “Feliu” ESP 1852, F 62, 15-12-1894.

Feliu, els avencs del - (cd) 

“Avenchs” MAPA any 1756.

Feliu, el barranc i les rases de cal - (cd) 

S’inicia als voltants del mas de Pinyarret, rep les aigües de la font del Rases i és col·lector del 

barranc de la Coma. Conegut també com el barranc de la Coma Llonga.

Feliu, el camí del mas d’en - (cd) 

Pas de ferradura que baixava de Mont-ral per les Rases i el Roure Bessó, creuava el camí d’Alcover 

i es dirigia al mas citat.
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Feliu, la casa d’en - (a)

Hom intueix que és una altra forma d’anomenar l’habitatge del mas homònim.

"casa den feliu" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII; “casa de pere feliu” BAPT 1607, -1633.

Feliu, la font de cal - (cd) 

En terres del mas homònim, dita també el niu de l’Esquirol. És entre boscatge.

Feliu, el mas d’en - (cd) 

Amb ca la Tuies i ca l’Ardena, formaven una sola masada. És al capdavall del pla de la Cadeneta, 

entre els barrancs de la Coma i de cal Feliu. Sembla una antiga granja amb construccions medievals, 

segons s’aprecia en alguns arcs apuntats del tipus de diafragma per a sostenir cobertes de fusta. És 

terra d’avellaners i d’ametllers.

"Mas d. Feliu" MAPA any 1756; "Magdalena Feliu donsella del mas den Feliu" LLIMAT 1767, F 

21, 30-4-1775; "del mas den feliu cors del terme de Montral" BAPT 1852, F 10, 10-6; "en lo mas dit 

de Feliu" ÒBITS 1852, F 47r., 1-5-1858; "Mas de Feliu" BAPT 1866, F 182r., 1-5-1887.

Feliu, els obacs del - (cd) 

Al nord del mas homònim, a la confluència dels barrancs de cal Feliu i de la Coma i sobre les 

envistes del riu Brugent. És una arbreda espessa de pins i alzines.

Feliu, la serra o serreta del - (cd)

Crestes aturonades que es formen en els pendissos sobre el riu Brugent, en terres del mas d’en 

Feliu.

Femades, les - (a) 

Tros de terra, sota les granges del Vilà. El nom sembla indicar un lloc de fer o amuntegar 

fems, o bé els amorriadors on sesteja el bestiar, però la gent que hem consultat no en te 

memòria.

“Famades” MAPA any 1756; “Famades” AMILL 1947, carp. 1.

Femer (m)

Renom que només veiem en unes escriptures signades a mitjan segle XIX. 

“Pau Llurba fame” OBMAT 1812, 4-10-1842.

Fenars de l’Escolà, els - (cd) 

Terrenys d’herbàcies on sembla que pasturaven els ramats. Ens els han situat pel mas homònim, 

però d’una manera inconcreta.
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Fernando (f)

Cognom procedent de Rojals, segons els registres matrimonials que hem trobat de principis 

d’aquest segle.

“Pablo Fernando y Serra” ESP 1852, F 85, 19-11-1904.

Ferrando (m)

Cognom tardà que no apareix fins a la segona meitat del segle XIX. En aquesta època el duen vint-

i-tres persones com a primer cognom. S’extingeix, però, ràpidament, ja que entre 1901 i 1950 només 

és registrat en cinc neòfits.

"Ferrando y Tomás" CONFIR F 29r., any 1882.

Ferrer (m)

La nissaga apareix al segle XVIII, però no és dut com a primer cognom fins al primer quart del segle 

XIX, en què el duen dotze persones. Al segle següent desapareix.

"Maria Mas y Ferre" LLIMAT 1767, F 54, 1-9-1787; "Thecla Ferrer de Montblanch" OBMAT 1812, 

24-3-1816; "Paula Ferrer de Alcover habitant a Montreal" OBMAT 1812, 3-12-1817; "Maria Isern y 

Farré" CONFIR F 21r., any 1863; "Ferrer" LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Figuerola (m)

Cognom que només hem trobat en una partida de baptisme del segle XVII.

"Agustí Figuerola" BAPT 1607, novembre 1650.

Figuerota, el pla de la - (cd) 

A cal Gros. És un erm. 

Fill

Veg. Bon.

Flamenc, el - (cd) 

Renom contemporani posat a una persona molt trempada i eixerida.

Fleix (m)

Cognom que trobem referenciat àmpliament en les escriptures de 1674 a 1803, però amb una grafia 

vacil·lant entre Bleix, Fleix i Pleix.

“Josep Pleix” BAPT 1671, 26-7-1674; “fill natural de Benet Fleix” ib., 6-1-1677; “Maria Bleix” ib., 

any 1683; “Bonaventura Fleix” OBMAT 1767, F 125, 15-12-1803.
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Fogueral, el - (cb)

“en la partida dita lo fogaral” MANUAL 5.191, F 43, any 1631; “acceptant lo tros dit del fogueral” 

ib., 5.197, F 50, any 1647. 

Fogues

Veg. Foguet.

Foguet (a)

Cognom que trobem als papers escrit amb diverses grafies al llarg dels segles XVIII i XIX, variants 

totes d’una mateixa nissaga: Fogues, Foguet, Fuguet. Apareix sovint també a Alcover, almenys en 

escriptures del segle XVII, amb el registre Foguet.

“Ramon Fogues y de Madalena Foguet y Prat” BAPT 1696, 24-3-1766; “Madalena Fuguet” OBMAT 

1767-1811, 28-11-1802; “Tharesa Foguet” OBMAT 1812, 20-4-1812.

Fonoll, cal - (cd)

Forma moderna d’anomenar cal Janet.

Font

Veg. Abast, Aguinals, Agustenc, Albereda, Baix, Besora, Biel, Blau, Boquer, Bosquet, Bruc, Buc, 

Caldereta, Canaleta, Casaret, Cateu, Cisterer, Coma, Comes, Dalt, Estamenyer, Feliu, Fort, Fou, Freda, 

Fresca, Galàpat, Grèvol, Gros, Jant, Jaumet, Joan XXIII, Llarguet, Magí, Masia, Masiet, Miró, Moro, 

Moster, Murtraner, Nabàs, Navàs, Om, Paijant, Parada, Pradets, Pau, Pi, Pinyarret, Piqué, Plana, 

Pobres, Poll, Pubilla, Rases, Reig, Ricard, Sans, Tarrés, Teixos, Torre, Tosca, Tosques, Tossalet, Verd, 

Xarrumba.

Font (a)

Apareix tardanament a la documentació de baptismes: tres vegades com a primer cognom al segle 

XVII i es manté amb una de sola als segles següents. Entre 1901 i 1950, apareix sis vegades, però 

ara escrit en plural.

"Pere Font" CONF -1625; "Agustí Font" BAPT 1696, 4-8-1701; "Francisca Font" OBMAT 1812, 

16-2-1817.

Font, la - (a) 

Situada en una petita plaça sota ca l’Anton, a la banda esquerra de l’entrada al poble i sobre el 

riu Sec. El brollador té una aixeta antiga i l’aigua cau sobre d’una pica de pedra rectangular (600 

x 220 cm). D’ací passa a l’Abeurador, a tocar, i després als Rentadors, a unes poques passes i al 

davall. Hi ha una inscripció recent amb la data 4-14-1923. El lloc és ombrejat per un alt noguer i 

mitja dotzena de freixes joves.
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Font, la - (cb) 

Ran del camí de Cabrera a la Riba, prop de cal Blai.

IGLÉSIES, 1953, núm 234, pàg. 29, l’anomena la font de Cabrera de Dalt. 

Font, la - (m) 

Darrera del turó que encimbella Mont-ral. S’hi accedeix pel camí que hi mena des del carrer Ma-

jor. És coberta per una caseta de pedra i l’aigua hi raja per tres canelles d’aixeta, provinent de dos 

dipòsits subterranis de pedra picada d’uns 8 o 10 metres.

Molts anys s’estroncava i aleshores calia cercar l’aigua d’altres fonts o del riu, ja que era el submi-

nistrament bàsic del poble. L’aigua se cercava amb càntirs, cànteres, gerres i poals.

Al defora de la caseta, vora el camí, hi ha una basseta que, aprofitant l’aigua de les escorrialles, 

feia d’abeurador per als animals.

"para arreglar la fuente pública" LLAC 1904, F 62, 24-4-1904. 

Font, la - (m) 

Partida de terra de secà, garriga i erm, citada entre els béns desamortitzats de l’any 1869 a Mont-

ral. No sabem, però, on es devia situar.

ROVIRA, 1979, pàg. 224.

Font, de la - (a)

Renom.

“vallverdu dit de la font loci de la exavega” CAP 1554, F 89.

Font, el camí de la - (m) 

El carrer Major menava, per les eres del Boquer i el tros de la Rectoria, al darrere del turó de Mont-

ral, on és emplaçada la Font.

"lo camí que va a la font" CAP 1615, F 181r. 

Font, el carrer de la - (f)

“y calle de la font” LLIBRE 131, F 240, any 1862.

Font Freda, el barranc de la - (a)

Una altra denominació del barranc de la Font Fresca.

“Barranc de la font freda”AMILL 1947, carp. 2, -1955
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Font Fresca, el barranc de la - (a)

S’inicia a la Font Fresca, al racó de les Salòpies i al peu dels Motllats. És una torrentera eixuta, 

al principi, que en davallar arreplega els diversos corregalls de la font dels Teixos, de la font 

de les Tosques i de la Font Fresca, que li dóna nom. Travessa la clotada de l’Aixàviga, formant 

així el braç principal del riu de la Glorieta. Bona part dels regadius de l’Aixàviga són drenats 

per aquest torrent.

Font Fresca, la - (a)

Degotim d’aigua al racó de les Salòpies, al peu dels Motllats. Després de salvar un córrec d’uns 

tres-cents metres, dóna inici al barranc homònim.

Font Fresca, el portell de la - (a)

Obert al rocam dels Motllats, sobre el racó de les Salòpies i la font homònima.

Font Fresca, el riu de la - (a)

Una altra denominació del barranc de la Font Fresca. És poc usual.

Apareix anotat així a Geografia comarcal de Catalunya, vol. 7, pàgs. 353-356.

Font Gran, el barranc de la - (f) 

S’inicia sota el pla de la Mola, al roquer de la Cansalada, i recull les aigües pluvials del coll de 

Viladecabres i de la Roquerola. Davalla en direcció NE fins a trobar el riu Brugent, vora el mas 

d’en Toni.

Font, els Hostals de cal - (f) 

No ens ha estat possible situar-los.

Fontanilles, les - (f) 

Citades sovint com una partida de terra que hi ha al junyent del Riu Sec amb el riu Brugent. Flueix 

entre les pedres, normalment una regadora d’aigua –segons diu la gent– que davalla al riu. 

Fonteta, la - (m)

"sita al termino de Montreal y partida la Fonteta linda al E con la Bassa del Comú" LLIBRE 122, 

F 108, any 1862.

Font Llonga, el serret de la - (m)

“y de alli tira al serralet de la font llonga” CAP 1554, F 92r; “y de alli tira a un sarret nomenat de 

la font llonga ahont hi ha una fita entre codols grosos” CAP 1724, F 182r; “y se inclina al serraton 

de la fuente llonga” CAPBREU 1789, F 155.

Fonts

Veg. Glorieta.
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Fonts, el cingle de les - (m) 

Pany de pedra tallat en vertical sobre les fonts de la Glorieta, a la dreta del riu.

Foradada Gran, la - (m) 

És una roca erosionada i convertida en una mena d’arc o pont. És dalt dels Motllats, a l’inici 

del barranc de la Nevera. Té un arc de llum d’uns 11 metres de llargària, aproximadament, per 4 

d’altura i pertany als nivells dolomitzats del suprakeuper. Aquesta és la més espectacular i fa com 

de contrafort de la muntanya. Per sota, hi passa el camí dels cingles. Té una vista magnífica sobre 

el Bosquet, l’Aixàviga i Mont-ral.

"fins a la roca foradada a tramuntana fins al mas d’en Pere Volar" BLANCH, Arxiepiscopològic, v. I, 

pàg. 97, 9-4-1166. FONT, 1969, pàgs. 188-189, reprodueix el text de la carta de població als habitants 

d’Alcover, on apareix la citació assenyalada abans. 

“Foradada” AMILL 1947, carp. 1.

Foradada Petita, la - (m) 

És a poca distància de l’anterior, acarada als vessants meridionals dels Motllats i separada de la 

gran només per un comellar. Té les mateixes característiques físiques i morfològiques de l’anterior. 

El seu arc de llum fa, aproximadament, 3 metres de base per 2 d’alçada i es presenta acarada sobre 

el clot de la Cadeneta.

Foradades, les - (m) 

És la forma més habitual de referir-se a les dues roques erosionades esmentades anteriorment.

Forat

Veg. Pare Post.

Forca, el mas de la - (cb)

Ningú no ens n’ha donat referència oral, però ens preguntem si no es tractaria del mas de la Torre, 

on podria exercir-se el dret de justícia atorgat per la monarquia als senyors feudals. El topònim, a 

més, es troba a Alcover, Cornudella de Montsant, Reus, Riudecanyes, l’Hospitalet de l’Infant i Riu-

doms, i sembla que amb la mateixa finalitat, és a dir, lloc on s’instal·lava el patíbul per ajusticiar els 

condemnats a mort.

“del mas de la forca terme de cabrera” BAPT 1a., 7-12-1607.

Forès (m)

Cognom de poc arrelament a les famílies mont-ralenques, documentat només al segle XVIII.

"Maria Forés" BAPT 1671, any 1702; "Josep Fores" ib., any 1703.
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“Formidable, La” - (f)

Companyia d’explotació minera, establerta el 12 de juny de 1845, que va operar en diverses zones 

de Farena per tal d’extreure’n alguns minerals, com l’argent, el coure i la barita. Sabem que un dels 

seus socis es deia Francesc Hebrard, de l’oligarquia comercial tarragonina. A causa de la manca de 

rendibilitat, l’empresa va desaparèixer abans d’acabar el segle.

ROVIRA, 1987, pàg. 233.

Forn, el carrer del - (f) 

És una altra anomenada del carrer de l’Església. Antigament hi havia hagut un forn de coure pa.

Forn Teuler, el - (f)

Desaparegut.

Forn de Vidre, el - (f)

Desaparegut. Aprofitava el sauló o terra sorrenca del rodal i apareix documentat en el 1776.

Fort (cd, m) 

Cognom que surt àmpliament citat a la documentació que va del segle XV al XX amb diverses 

variables quant a la seva expansió. Sovint apareix amb la forma femenina.

"Marti Fort del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228. "Joannes Fort" MANUAL s. XVI, any 1575; “Na forta 

de la cadeneta” BAPT 1a., 1607; “Madalena forta donzella” CONF 1644; “Fort” CAP 1724, F 181v.; 

“Fort” CAPBREU 1789, F 154-6; “Josep Domingo y Fort” MAT 1866, F 3r.; “Fort” ESP 1852, F 62, 

15-12-1894; “Antonio Fort” CONFIR F 45, any 1920.

Fort, el barranc dels Costers del - (f)

Arreplega les aigües pluvials del davall de la mola de la Roquerola i de la font dels costers del Fort 

i baixa en direcció NSE al riu Brugent, on desguassa al lloc anomenat el gorg de l’Olla.

Fort, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

"casa den fort" BAPT 1a., Nòmina.

Fort, l’era d’en - (m) 

Al capdavall del Raval Alt, tocant a cal Gravat. De terra pitjada. 

Fort, la font del - (f) 

Petita deu que aflora sota d’unes margeres en un vessant del barranc dit amb el mateix nom, que 

davalla de la mola de la Roquerola.
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Fort, la font dels Costers del - (f)

Petit xaragall que es forma en un vessant del barranc homònim, al peu de la mateixa font, que va 

en direcció a la llera del Brugent.

Fort, l’hortal del - (f)

“Hortal de Fort” AMILL 1947, carp. 1.

Fort, el mas d’en - (cd)

"Martí Fort del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "mas de fort" BAPT 1a., 18-9-1607; "mas den fort" 

ib., 2-9-1608; "mas den fort de la cadeneta" ib., 10-5-1613; "Joan Fort del mas Fort" BAPT 1e., 26-

9-1626; "ab terras de la Masia de Joan fort a migdia ab lo camí de Prades" CAP 1724, F 194r.; "en 

el parage denominado "can Fort" AMILL 1947, carp. 2, 6-10-1955.

Fort, el molí d’en - (f) 

A l’esquerra del riu Brugent, al raiguer del turó on s’emplaça Farena, aigües avall del molí de l’Oli. 

A principi d’aquest segle s’hi va instal·lar una fàbrica d’electricitat, aprofitant la maquinària vella 

dels molins de Figuerola, del terme de la Riba, amb la qual subministraven corrent altern a Farena. 

Anys més tard se’n va tornar a reconvertir la utilitat i es va posar una piscifactoria dedicada a la 

producció industrial de truites de riu. Dit també molí de la Llum o de les Truites. 

"altra moli fariner vuy dirruit ab sas bassas, sequias, pexeras y demes drets y pertinencias de 

aquell dit lo moli den fort situat en lo dit terme y en la partida de la ribera que afronta ab altre 

moli de nosaltres els Vilalta dits denunciants situat en lo terme de Monreal" CAP 1724, F 200r.; 

"del molino del Fort" DEF 1852, F 103, 31-8-1883; "y partida llamada Molí den Fort" VILALTA, 

Escriptures, any 1884.

Fort, les parades de cal - (cd) 

Eren de vinya, oliverars i ametllers, a les terres del mas homònim.

Fortet, el grau del - (m) 

Portell tallat a la roca, a ponent del terme, en un vessant de la Pena-roja i de l’encaixament de la 

serra de l’Embestida.

Fortuny (m)

Cognom procedent de Vila-rodona (Alt Camp), segons es desprèn de les escriptures llegides.

“Maria Fortuny” BAPT 1866, F 163, 5-1-1884.

Fosc

Veg. Barranc.
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Fossar, el - (f) 

Dit també el Cementiri Vell. Les dues maneres de denominar el lloc d’enterrament dels cadàvers 

s’alternen al llarg dels segles, com es veu a la documentació següent:

“fou enterrat en lo sementiri de farena” OBMAT 1767, F 1r., insc. 12-4-1767; “en lo fosar 

de farena” OBMAT, F 5, 11-5-1768; “fou sepultada en lo vas de sus pasats en la Iglesia de 

Farena” ib., F 129, insc. 20-9-1804; “en lo fosar de farena” OBMAT 1812, 28-12-1830; “de-

lante el cementerio que linda por frente de oriente con la plazuela de la Iglesia” VILALTA, 

Escriptures, any 1884. 

Fossar, el - (m) 

Dalt del turó on és emplaçat el poble, tocant a l’absis de l’església. Als murs del clos es 

veuen algunes esteles amb la creu del tipus Danebrog, esculpida en un costat de la pedra 

i amb dibuixos geomètrics i florals a l’altre. L’entrada és precedida per diversos xiprers i la 

tomba d’un sacerdot rector del poble. Té un espai físic de 850 m2. En una paret mitgera, fora 

murs, hi havia els Llims, espai d’enterrament per als morts que no havien rebut les aigües 

baptismals. 

“en lo fosa de Montreal” OBMAT 1767, F 2, 12-11-1767; “en lo fosa comu de monreal” ib., F 7, 

insc. 6-8-1771.

Fossar del Ruc, el - (m) 

Lloc d’enterrament d’animals, al pla de les Basses Noves, sota la cruïlla de les carreteres de Ca-

pafonts i de Mont-ral.

Fou, el barranc de la - (b) 

Curs pluvial que es forma sota el racó de Sant Pere, a l’ombra dels Motllats i a la font del mateix 

nom. Terreja devers el mas d’en Cisterer i es junyeix al barranc de la Font Fresca, a ponent del mas 

d’en Moster. 

Fou, la font de la - (b) 

Al racó de Sant Pere, dóna inici al barranc homònim. Brolla del cingle.

Franc (a)

Cognom del segle XVIII, que no s’entronca.

“Magdalena Rubert y Franch” LLIMAT, F 41, 3-8-1783.

Franca

Veg. Rasa.
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Franco, la plaça del generalísimo - (f)

Es refereix al militar i estadista gallec Francisco Franco Bahamonde (El Ferrol, 1892-Madrid, 1975). 

El nom fou imposat oficialment a una plaça indeterminada de la vila després de la victòria feixista 

de 1939. Els dictadors del decret, però, ignoraven que no hi ha al poble plaça per a tant nom. Avui, 

ningú no recorda gens el fet.

"Plaza del Generalísimo Franco" LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Franquet (m)

Cognom citat en una sola ocasió, al segle XIX.

“Franquet” LLAC 1871, tom 6, F 51 i seg., 18-8-1889.

Frare

Veg. Micó.

Frare, cal - (m) 

Casa al Raval Baix, desapareguda. Era emplaçada al costat de ca la Teresona, davant de l’actual 

casa de la vila.

“Del Frare” BAPT 1866, F 174, 29-8-1885; “exceptuando las casas de <...> Frara” LLAC 1871, tom 

7, F 65r., 26-2-1891.

Freginal, el - (f) 

Partida de terra situada al davant del poble, al cantó nord, sota el cementiri. Aprofitant els sòls 

erosionats dels Picons, hom encara hi fa conreu rotatiu de plantes lleguminoses i gramínies, per 

evitar l’empobriment de nitrogen del sòl. 

“y partida dicha lo Fraginal <...> conb la plaza de Farena” LLIBRE 128, F 3, any 1862.

Freginal, el - (m)

Antic farraginal sota les cases del poble, acarat a migdia, entre la Malalta i les Basses Noves. Avui 

és un ermot.

"in partita diti lo ferreginal" MANUAL 5.191, F 81r., any 1631; "Fregínal" MAPA any 1756; "y 

partida Freguinal" LLIBRE 122, F 164, any 1862.

Freixal, el - (f)

Partida de terra que, segons la documentació exhumada, devia estar situada a la confluència dels 

termes de Farena, Vimbodí i Prades, dins d’aquest darrer municipi. AMIGÓ 1987, no la cita. Nosal-

tres n’hem trobat una sola referència en la fitació de Farena del final del segle XVIII.

“y Freixal term<in>o de la villa de Prades” CAPBREUS 1789, F 124-5. 
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Fresca

Veg. Font.

Fuguet

Veg. Foguet.

Fullat (a)

No arriba a quallar al poble, aquest cognom. Es troba escassament documentat al segle XVIII. 

“Fr<ancisc>co Fullat” BAPT 1696, 22-9-1702.

Fumada

Veg. Coll, Cova.

Fuster

Veg. Pere. 

Fuster (m)

Cognom nouvingut a la vila que no arriba a estendre’s. 

"Joseph Cavallé Fuster" LLIMAT 1767, F 162, 5-3-1810.

Futbol, el camp de - (m) 

Terreny de joc, a migdia del poble, en terres de l’antiga Masada.

Galanes, el carrer de les - (m)

Per les dades en que apareix documentat, sembla que aquest nom es devia imposar per mimetisme 

amb el de Reus, semblant cas que el de Riudoms.

"calle de Galanas" REG "Libro registros de los nacimientos inscritos en el año 1878", 2-4.

Galàpat, la font del - (cd) 

A la plana de l’Aimà, sota ca Feliu. És un petit afluent o xaragall del riu Brugent.

Gall

Veg. Botors.

Gallarda, la - (f) 

Serrat situat al NO del mas d’en Toni que dóna nom a una partida de terra. S’estén també per la 

banda de Prades i de Capafonts.
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Gall Carboner, la cova del - (m)

Ningú no recorda on era, la gent l’esmenta vagament per un indret dels Motllats.

Gallerí (m)

Renom àmpliament referenciat. El Sr. Antoni Novell ens ha facilitat la nota d’un cadastre de 1795 

on apareix un tal Ramon Cavallé (Gallarí).

"(a) Gallerí" BAPT 1812, F 427, 22-8-1850; "Ramon Cavallé (a) Gallerí" MAT 1852, F 28, 1-12-1855; 

"Gallarí" BAPT 1866, F 188, 8-3-1888.

Gallerí, ca - (m) 

Casa al carrer Major, davant de l’actual refugi. Ensulsida.

Gallerí, el cingle de - (m) 

A sol ponent del terme, prop de la Pena-roja, als Motllats i a l’inici de la serra de l’Embestida.

Gallerí, el serret de - (m) 

Al capdavall de les Basses Noves, sobre el barranc de la Nevera i afrontant amb el serret del Gui-

tarres. S’hi han construït alguns xalets pertanyents a la urbanització Silentium.

Galler, la vall del - (m)

“en vista del vall del gall<er>” CAP 1554, F 92.

Ganyes, el castell de - (f) 

Floc de pedres nues damunt d’un turonet sobre el Riu Sec, produït per el sinclinal del capdavall de 

la serra del Tous. El circumval·la un pas estret i rost molt conegut pels caçadors de senglars. Si un 

d’aquests animals s’hi interna es pot considerar mort, car el camí no té sortida.

García Morato, el carrer de - (m)

Nomenclatura que havia de retular alguna via urbana local després de la victòria franquista de 

1939, però que s’arxivà i avui ningú no ho recorda, ni tan sols anecdòticament.

"calle de García Morato" LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Garibaldi, cal - (cd) 

A les cases del Tossalet. L’home que va provocar el nom era d’origen tortosí, ens han dit. La casa 

era coneguda també amb un altre nom: cal Nen.

Garreta (m)

Renom. 

“Rosa id. <Torrell> (a) Garreta” BAPT 1852, F 38, 31-1-1854.
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Garrut (m)

Renom que només hem trobat en un procés judicial de final del segle XIX. 

“(a) hijo del Garrut del Ardena” PENALS, Expedient 13, 12-10-1888.

Garrut, el mas de - (m) 

Casa ensorrada. Era a tocar de cal Baptista i de cal Jant. Antigament, a l’Albiol havia existit el mas 

Garrut, documentat l’any 1795, avui annexionat a l’Aleixar MOREU, 1976, pàg. 481.

Gascó (b)

Renom documentat des del segle XIX, amb una variable femenina.

"Josep Roig gascó" TEST de F<rancis>co Robert, 16-9-1810.

Gascó, cal (o casa de la Gascona) - (b) 

Amb cal Ramon formava un sol edifici dividit en dos habitatges, molt humils. A la documentació 

hi trobem la forma femenina repetidament.

“casa la gascona” BAPT 1866, F 182r., 25-4-1887.

Gassol, el mas del - (m) 

A l’antic terme del Burguet, al cap del terme d’Alcover. Molt anomenat i antigament relacionat amb 

la gent de la vall de la Glorieta, especialment a causa de relacions comercials.

Gatell (m)

Nom de família que ja apareix al segle XVIII, però que no és dut com a primer cognom fins al 

segle següent, en què el portaran 31 persones. Estranyament, entre 1901 i 1950 ja no en trobem CAP 

Podria tractar-se d’una emigració de clan o grup.

Aquest cognom és també un dels més habituals en el veïnatge de l’Albiol, almenys a les darreries 

del segle XVIII, segons MOREU, 1976, pàg. 528.

"mori Pere Gatell" OBMAT, F 77, 8-8-1795; "Anton Gatell Pages" LLIMAT 1767, F 167, 23-4-1811; 

"Pere Gatell" ÒBITS 1852, F 20, 14-6-1854; "Teresa Prats y Gatell" CONFIR F 10, any 1858; "Pere 

Gatell" MAT 1866, F 3r., any 1866; "Juan Gatell" NAIX 1852, F 93, 29-12-1870.

Gatell, l’hort del - (m) 

Sembla que era a tocar del riu de la Glorieta, però no en sabem res més.

Gavaldà (cb)

Cognom que trobem citat una sola vegada en unes estimes del segle XV.

"Berthomeu Gavaldà, batlle" IGLÉSIES, 1987, pàg. 223.
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Gavarró (cb, m)

Cognom procedent de Rojals que, segons la documentació manejada, pertany a un matrimoni que 

treballava en un molí paperer de Mont-ral. No té, però, continuïtat.

"Maria Gavarró" BAPT 1866, F 66r., 16-7-1872; "Gavarró" MAT 1866, F 60r., any 1889.

Gener, el carrer 13 de - (m)

L’efemèrides assenyala l’entrada de les tropes franquistes al Camp de Tarragona, l’any 1939. For-

mava part d’un nomenclàtor de noves retulacions per a les vies urbanes de Mont-ral.

“calle del 13 de Enero” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

General

Veg. Mola, Sanjurjo.

General, cal - (m) 

Casa o habitació a la Masada. Ensulsida.

Generalísimo

Veg. Franco.

Genís (m)

Cognom que no s’entronca a les nissagues locals. Està documentat en un curt període de temps 

del segle XVIII.

“Josep Genis” BAPT 1671, 28-9-1709.

Gil (m)

Aquest nom de família només el trobem dues vegades com a primer cognom durant el segle XIX, 

després desapareix.

“Joseph Gil” OBMAT 1812, 3-3-1815; “Maria Gil” MAT 1866, F 27r., any 1873.

Giner, el pas d’en - (m)

A la serra de l’Embestida, fent partió amb el terme de Capafonts. No en sabem, però, la localització exacta.

“al pas den giner” CAP 1554, F 92r.; “fins al pas den giner” CAP 1724, F 182r.; “y de ahi va toda 

sierra hasta el paso del Janer” CAPBREUS 1789, F 155.

Ginestar (a)

Cognom provinent de les Borges Blanques, que no qualla en les nissagues locals.

"Mariano Ginestá y de Maria Teresa Ginestá" BAPT 1696, 15-6-1758.
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Girona (m)

Per la documentació que hem regirat, el cognom prové del veïnatge d’Alcover. S’estableix ací, 

durant el creixement econòmic i social del segle XIX, però torna, després, a desaparèixer.

“Antonia Girona” BAPT 1866, F 104, 4-10-1876; “Girona” CONFIR, F 25r., any 1876.

Glaç, el pou de - (m) 

Una altra manera d’anomenar la Nevera, lloc per emmagatzemar la neu de l’hivern i aprofitar-la 

comercialment en els mesos d’estiu.

“tot aquell Pou de neu o glas que es del dit terme y universitat del dit lloch de monreal situat en 

lo dit terme de monreal a la partida dita dels horts den Arnau ab sas bassas y ayguas...” MANUAL 

5.199, F 98, any 1649.

Glorieta, la - (m)

Partida de terra que comprèn la vall pròpiament dita, però ningú no l’esmenta així, llevat d’alguns 

documents cadastrals del segle XVIII.

La llegenda conta que el rei moro de l’Albiol havia pretès una fadrina del lloc, de nom Glorieta. 

Com que no podia aconseguir tenir-hi relacions per negativa de la cristiana, aquell l’occí i la va 

enterrar prop del rierol. I d’ací se’n deriva la denominació. El nom és documentat almenys des del 

segle XVI en endavant.

“y en la partida d<it>a de la Glorieta” CAP 1724, F 191v.

Glorieta, el camí de la - (m) 

Senderó que baixa de Mont-ral per la Masada, sota de la qual conflueix el vial que ve de 

l’Aixàviga. Aleshores, davallen pel cingle devers les fonts de la Glorieta, en direcció a Alcover per 

vora del riu.

“ab lo cami que baxa a Glorieta” MANUAL 5.200, F 204, any 1650. 

Glorieta, les costes de la - (m)

Es tracta de les pujades del camí de la Glorieta, entre la Masada i el pla, on brollen les fonts.

“y partida la costa de la Glorieta” LLIBRE 123, F 73, any 1862.

Glorieta, les fonts de la - (m) 

Són diverses deus que brollen en un aflorament epigeu i que donen origen al riu pròpiament dit, 

malgrat que el traçat del seu tàlveg s’esdevingui molt més amunt. Situades al peu d’una cinglera, 

aigües avall del toll del Drac i vora el camí que plana vers Alcover.

"Fonts de la Glorieta" Atlas..., pàg. 37 (A-15).
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Glorieta, el mas de la vall de la -

Hom intueix que el topònim, extret únicament de la documentació, ha de referir-se a un mas important, 

com podrien ser aleshores els dels Molins Nous o de Miró, però es tracta únicament d’una hipòtesi.

"mas de la vall de glorieta termini de Montreal" CAP 1554, F 89r.; "del mas de la vall dita de 

glorieta" ÒBITS 1607, 1-3-1654; "del mas de la vall de glorieta" BAPT 1696, F 277, insc. 10-4-1743.

Glorieta, el molí de - (m) 

Probablement es deu referir als antics Molins Nous, convertits més tard en central elèctrica. Se-

gons la documentació que hem pogut mirar potser és el més important de la zona i és àmpliament 

referenciat entre el segle XVI i XIX. Pertanyia, en un principi, als senyors de Prades i, d’ençà de la 

desamortització, als terratinents del lloc.

"molendini faneri siti in dito termino de monreal ens. ribera esq. del loci de la glorieta" CAP 1554, 

F 88; "Pere Sole moliner de Glorieta" BAPT 1696, F 185v., insc. 22-5-1729; "moliné de Glorieta" OB-

MAT 1767, F 4, 1-3-1768; "habitants en lo Molí de Glorieta" BAPT 1812, F 67, 14- 9-1818; "habitants 

en lo molí de la Glorieta" BAPT 1852, F 127, 3-4-1860.

Glorieta, el riu de la - (m) 

Neix sota els Motllats i té origen en els rius o torrents de la Font Fresca i Sec, a més d’altres 

aigüerols de règim torrencial que drenen el clot de l’Aixàviga. La seva aportació més constant li 

pervé de les fonts de la Glorieta. El seu tàlveg descendeix per la vall separant els termes de Mont-ral 

i d’Alcover, i en aquest darrer s’obre a la plana, separa els termes del Rourell i Vilallonga i des-

guassa al Francolí pel terme del Morell. Té una llargària estimada en 10,1 km, amb un cabal de 0,9 

m3/s, i drena una superfície de 31,6 km2. Vora les seves aigües, ben aprofitades en temps antics, 

s’instal·laren un total de 8 molins i una central elèctrica. Va existir el projecte d’embassar el seu 

aqüífer, però no fou econòmicament rendible.

“Glorieta” CAP 1554, F 88; “ab lo riu de la glorieta” CAP 1724, F 184v.; “hasta el rio den Glorieta; 

CAPBREUS 1789, F 155.

Glorieta, la vall de - (m) 

Extens territori que, en forma de triangle, s’obre a partir del vèrtex de les fonts de la Glorieta, tenint 

per costats el mateix curs del riu a l’esquerra i els pendissos del camí de Mont-ral a Alcover a la 

dreta. La base té un eixamplament pels masos de Llaneta i de Mont-ravà. 

Terres fèrtils, majorment al·luvials, han estat artigades i irrigades, sobretot als segles XVIII i XIX, 

per adaptar-les als conreus anomenats de pa i vi (cereals i vinya). Avui, els ermots preparen el camí 

per a un retorn al boscatge.

"vall de glorieta termini de Montreal" CAP 1554, F 89r.; "vall dita de glorieta" ÒBITS 1607, 1-3-

1654; "vall de glorieta" BAPT 1696, F 277, insc. 10-4-1743. Gran geografia comarcal de Catalunya, 

v. 7, pàgs. 353-356.
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Godó (m)

Cognom que només apareix en les estimes de 1553.

"Gabriell Godo" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211.

Gombau, la coma d’en - (a)

Devia estar situada als encontorns de la partida de les Argeles, segons els papers que hem 

pogut consultar, i era una fita de Mont-ral amb l’antic terme del Samuntà (avui, una part estaria 

dintre dels confins alcoverencs). Hom la troba grafiada amb diverses variants: Gombreus, Gonbau, 

Gumbau.

"y de alli fins a la coma den gonbau" CAP 1724, F 184v.; "siguiendo las peñas al cabo de la coma 

den Gumbau" CAPBREUS 1789, F 155.

Gombau, les roques d’en - (a)

Hom les suposa prop de la coma homònima, a les envistes del riu de la Glorieta, per on passaven 

antigament les fites del terme amb el Samuntà, també pertanyent a Mont-ral en una part.

“fins al sol de les roques den Gombau y de alli senalet tot torrent avall fins al riu de glorieta...” 

CAP 1554, F 92r. 

Gombreus, la coma - 

“una pieza de tierra nombrada coma Gombreus” LLIBRE 121, F 196, any 1862. 

Gomis (m)

Cognom ben escàs a les nissagues locals i present únicament durant part del segle XIX.

“Francisca Gomis” OBMAT 1812, 4-12-1819; “Francisca Gomis consortes pagesos del mas de Jor-

di” OBMAT 1812, 10-5-1823; “Tecla Isern y Gomis” MAT 1852, F 24, 17-4-1855.

Gomis, el mas d’en - 

És en terme d’Alcover, però de gran anomenada a Mont-ral pel veïnatge. Es tracta d’una hisenda 

molt important en jornals de terra.

"mas de gomis terme de Samuntà" OBMAT 1812, 6-7-1840.

Gorg

Veg. Olla.

Gort, la casa d’en- (m)

"casa den gort" BAPT 1a. Nòmina, segle XVII.
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Gràcia, el camí de - 

Menava a l’ermita, al terme alcoverenc, i era un ramal del camí d’Alcover, poc després de deixar 

el territori del mas de la Torre, a la dreta. Ens han anomenat un altre senderó, més dreturé, que 

travessant els boscos, anava del mas de la Torre fins a l’ermita per la Serra Gran, avui desaparegut.

Gràcia, l’ermita de la Mare de Déu de - 

Antic santuari vora el mas homònim posat sota l’advocació de la Mare de Déu de Gràcia, a la línia 

divisòria del terme de Mont-ral amb el d’Alcover, situat a les coordenades 4° 49’ 40" i -41° 17’ 45" i 

a 640 metres d’alçada. Pertanyia a l’antic terme del Samuntà, avui d’Alcover, i fou construït el 1627. 

Alguns dels ermitans que havia tingut eren de Mont-ral o de la Cadeneta.

“habitant en la capella de Gracia” BAPT 1812, F 142, 5- 8-1825.

Gralles, el cingle de la cova de les - (m) 

No l’hem sabut localitzar. De fet, només una persona ens el va anomenar. Denominació poc 

estesa.

FERRATÉ, 1918, pàg. 226, cita la balma de les Gralles i la situa als Motllats, prop del naixement 

del riu Brugent. Tanmateix els nostres informadors mai ens l’han citada.

Gran

Veg. Font, Foradada, Parada, Serra, Sort, Teix. 

Granges

Veg. Vila.

Granollers, l’hort de - (m) 

No l’hem pogut localitzar.

Grans

Veg. Planes, Roques.

Graons, el camí dels - (cd) 

Arrenca del camí de Capafonts cap a Mont-ral i Alcover, avui carretera, prop de la partió del terme 

amb Capafonts, a l’altura de l’obac del Venrell. Baixa pel bosc de pins en direcció NO fins a trobar 

els espenalls de pedra i aleshores davalla encaixonat i gairebé vertical fins a trobar el cingle de la 

Bota i, poc després, el barranc de la Jueta, on conflueix amb el camí de la Jueta. Aleshores, continua 

pel llit del torrent fins a trobar el camí de mas d’en Toni, que és cap on condueix.

Bona part del seu davallament es fa per un sòl de pedres disposades en forma de graonades, motiu 

pel qual sembla que duu aquest nom. Era el camí més freqüent per anar de la Cadeneta al mas d’en 

Toni, a peu o amb mules.
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Gras (m)

El nom apareix ben aviat, al segle XVI, i arriba fins a l’actualitat. Com a primer cognom el 

trobem 32 vegades al segle XVI, 13 al XVII, 30 al XIX i 8 fins a l’any 1950. Sovint apareix amb 

forma femenina i amb distinta grafia.

"Marti Gras del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "Pere Gras" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "na 

grassa" BAPT 1c., 24-9-1613; "magdalena grasa" CONF 1664; "Pere Recasens y Gras" LLIMAT, 

F 32, 3-5-1778; "Pedro Gras" LLAC 1871, tom 5, F 14r., 21-3-1880.

Gras, la casa d’en - (cb)

“casa den gras de la plana” BAPT 1607, -1633.

Gras, el mas d’en - (cd)

Hom creu que deu ser l’actual mas d’en Verd, segons entenem de la documentació esmentada 

més amunt.

“juntament ab una cambra de la casa de la masia del dit gras” MANUAL 5.193, F 141, any 

1633; “Joan Rius del mas den gras” CONF 1697; “Marieta d. Gras” MAPA any 1756.

Gras del Torrent, el mas d’en - (m)

Segurament que deu ser una altra denominació del mas d’en Gras, situat a l’inici del barranc 

de la Coma.

“en lo mas de na grassa del torrent” BAPT 1c., 24-9-1613; “y de altra part ab la heretat den 

gras del torrent” CAP 1615, F 179; “del mas dit den gras” BAPT 1c., 24-2-1654; “mora paula 

grassa muller de pere gras del torrent” BAPT 1d., 9-4-1657; “pagesos del mas de gras del to-

rrent” ib., 9-9-1677.

Grau

Veg. Fortet, Malpàs.

Grau (m)

Cognom procedent de l’Aleixar, segons la documentació exhumada.

“Mariagna Grau” BAPT 1696, 16-11-1729; “Pere Grau y Llorach” CONFIR F 18, any 1863. 

Grau, el - (f)

“y partida del grau” LLIBRE 131, F 5, any 1862.
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Grau, el mas d’en - (m)

FORT, 1985, pàg. 88 el situa al vessant de Mont-ral i segurament al seu terme. El documenta 

entre els segles XVIII i XIX. MOREU, 1976, núm. 649, pàg. 483, dubta sobre la seva situació, entre 

Mont-ral o la Mussara. AMIGÓ, autor del recull onomàstic d’aquesta darrera vila, el situa damunt la 

carretera de Mont-ral i tocant-hi, ja força esfondrat l’any 1960, i amb un nom alternatiu: mas d’en 

Cases. Nosaltres no l’hem sentit anomenar mai, ni tampoc n’hem trobat referències escrites.

Grauet

Veg. Coroneta.

Gravat (m)

Renom.

“Fr<ancis>co Rubert (a) Gravat” MAT 1852, F 18, 18-2-1854.

Gravat, cal - (m) 

Casa al Raval Alt.

“De cal Gravat” BAPT 1866, F 177r., 15-8-1886.

Gravat Pineda, cal - (f) 

Casa al nucli rural.

Gravat, la vinya del - (cd) 

Al mas d’en Verd, vora la vinya de l’Espia.

Grèvol, la cova del - (b) 

Als Motllats, vora la plana d’en Llaurador, endinsant-se al terme de Capafonts.

MANENT, 1981, diu que hi ha cova i sobrecova on creix un grèvol que és com una corda per 

enfilar-s’hi.

Grèvol, la font del - (b) 

Baixa de la plana d’en Llaurador, als Motllats, cap al Bosquet; diuen que sempre rajava. L’aigua 

anava a les Basses i s’aprofitava per fer recapte i sembra d’alfals.

Gros

Veg. Comallonga, Maria, Pep, Roure, Tossal.

Gros, cal o mas del - (cb) 

Masia isolada al pla de Cabrera, entre cal Marges i cal Blai. Desapareguda fa anys.
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Gros, la font de cal - (cb) 

Una altra denominació de la font de Dalt.

Gros, el roquer del - (cb) 

Cresta de pedra dels contraforts de la serra d’en Clarà, destacada sobre les terres del mas del Gros. 

Grossa

Veg. Coma.

Guasc (f, m)

Cognom, algunes vegades feminitzat. El trobem al segle XVII 21 cops com a primer cognom, 23 

vegades al segle següent, 79 durant el segle XIX i 10 entre 1901 i 1950.

"te. guasch fadri de farena" CONF 1620; "casa de la viuda guasca" BAPT 1607, -1633; "Maria 

Guasch y Balenya" OBMAT 1767, F 9, 20-4-1770; "Juan Guasch y José Robert labradores de Farena" 

MAT 1866, F 5, any 1867; "Guasch" DEF 1940, F 8, 17-3-1949.

Guineu, la cova de la - (m) 

A la serra d’en Clarà.

Guineu, l’era de la - (cb) 

Era de terra que s’adobava amb el sistema d’argila i palla pitjada cada temporada que s’havia 

d’utilitzar. Es trobava damunt de cal Blai. Ens han dit que s’anomena així perquè hi anaven a cagar 

les guineus.

Guitarres, cal - (m) 

Casa al carrer Major. Ensulsida.

Guitarres, el serret del - (m)

A llevant del poble, sobre el barranc de la Nevera i el Cingle. Al seu entorn s’han anat construint 

xalets pertanyents a la urbanització Silentium.

Guixeres, les - (m) 

En un coster, sota de l’església. Sembla que hi havia hagut un forn de guix. 

“pesa de terra las guixeras” OBMAT 1812, 12-11-1843.

Gumbau

Veg. Gombau.

Hereu

Veg. Pere.
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Hereu, ca l’ - (m)

Partició d’una casa a tocar del mas d’en Moster. 

Hernan

Veg. Cortés. 

Heura, el molí de l’- (cb)

Al costat del molí del Pinetell, a la riba esquerra del riu Brugent, en la fita amb Rojals (Montblanc). 

Aprofita les aigües de la Font Grossa del terme veí.

Heures (cb)

Renom. Aquest mateix antropònim apareix a la parròquia de Sant Maurici de la Quart (Berguedà) 

i, segons explica Antoni Bac, té origen en l’antropònim Leuricus (any 900), cf. Onomàstica, XVIII 

(1984), pàg. 24.

“(a) Heures” BAPT 1812, F 428, 5-9-1850. 

Heures, ca l’ o el mas de les - (cb)

Gairebé toca a les parets de cal Blai i sembla que antigament hi havia pertangut, però degueren 

ser dividits, molt probablement, en una herència. És una masia que només manté drets alguns panys 

de mur.

“Manso de Euras” REG. “Libro de nacimientos 1877”, F 19, 7-8. 

Home

Veg. Bon.

Hort

Veg. Biel, Cànem, Clos, Gatell, Granollers, Miquel, Molí, Negret, Oller, Pastora.

Horta, el molí de l’- (m) 

“habitantes en el Molino del Horta termino y parroquia de Montreal” DEF 1852, F 102, 1-1-1883.

Horta Vella, l’-

“la mitad de la huerta Vieja con sus aguas” OBMAT 1812, 9-12-1865.

Hortal

Veg. Fort.

Hortals

Veg. Vendrell.
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Hortals, els - (cd) 

Plaçats als pendissos que de la Cadeneta s’orienten vers el Brugent, sobre la Molnera, dins de 

l’anomenada plana de l’Aimà, gairebé a tocar del mas d’en Marc. Tanmateix, només es té memòria 

d’haver-hi vist conreus de terra de pa.

"y en drechura a las peñas dels hortals" CAPBREUS 1789, F 125; "del blat ques cullirá dels Hortals" 

LLIBRE, Testament de Rosa Rius Vilalta, 29-5-1846.

Hortet

Veg. Riu.

Horts

Veg. Anomenada, Nebot, Peron, Vernet. 

Horts, els - (a)

Citats a MAPA any 1756, dins del territori del mas d’en Moster. Posteriors divisions d’aquests 

terrenys van donar els horts de l’Arnau (segle XVII), els actuals horts del Peron i del Vendrell i els 

del mas d’en Moster.

“a la partida dita dels Horts den Arnau” MANUAL 5199, F 98, any 1649.

Hostals

Veg. Font.

Huguet

Cognom amb poc pes específic que apareix i desapareix durant el segle XIX.

"Rosa Ollé y Huguet" MAT 1852, F 50, 23-6-1863. 

Iaio

Veg. Josep. 

Iaio

Renom.

“(a) Yayo” OBMAT 1812 (any 1852); “Yayo” BAPT 1866, F 173r., 14-8-1885.

Iaio, cal - (b) 

cf. cal Cassoles.

Illes

Veg. Ample.
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Indi

Veg. Joan.

Indo

Veg. Joan de l’Indi.

Irles, les - (cb)

“in parte dity las irlas ameridie ab la parada dita la tallada ab occidente ab los dits conjuges vene-

dors et abaquilone ab lo riu Brugent” MANUAL 5.191, F 14r., any 1631.

Isern (a, f, m)

Nissaga fortament entroncada a la vila, almenys des del segle XVII, en què la trobem do-

cumentada per primera vegada. D’aleshores ençà, el seu creixement dibuixa una corba as-

cendent que té el punt àlgid entre 1851 i 1900, període en què el duen com a primer cognom 

152 neòfits. 

“Bernat Isern” CONF 1622; “Rosa Isern de la Aixavega” LLIMAT 1767, F 11, 2-2-1772; “Tharesa 

Isern” OBMAT 1812, 9-2-1817; “Isern” DEF 1940, F 13, 31-1-1958.

Isern, el mas de l’- (m)

“del mas dit del Isern terme del lloch de Montreal” LLIMAT 1767, F 70, 7-2-1795.

Isidre

Veg. Joan, Maria, Pere, Sant.

Isidre (f)

Nom de casa que apareix reflectit en la documentació de principi de segle amb una variant 

denominativa.

"Pep Martí o Isidro" LLIBRE, any 1918.

Isidre dels Bous, ca l’- (m) 

Casa al carrer Major.

Isidre del Penó, ca l’- (m) 

Casa al Raval Alt.

Jané (m)

Cognom que només trobem en una ocasió, a mitjan segle XIX.

"Francesca Jané Tufunell" BAPT 1812, any 1846.
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Janer

Veg. Giner.

Janet

Veg. Salvador, Toni.

Janet, el bosc de - (cd) 

Massa forestal de pins als vessants septentrionals del mas d’en Feliu, entre aquest i la serra de 

Vilalta, a llevant dels plans de l’Aimà. 

Janet, cal o mas del - (cd) 

A les cases del Tossalet, dit també de cal Fonoll. Es va dividir en una herència i quedà com ca 

l’Enric i cal Nen.

Com ja hem assenyalat enjondre, la denominació de mas no és ací habitual, ja que es reserva 

només per als edificis grans i importants. Tanmateix la trobem a la documentació, com en aquest 

cas, com a sinònim de cal Janet.

"en lo mas dit del Janet" ÒBITS 1852, F 52, 4-6-1859.

Janset (m)

Cognom a penes important a efectes estadístics. Pertanyia a una família que fa poca estada a la vila.

“Maria Janset” OBMAT 1767, F 125, 29-11-1803.

Jant

Veg. Joan, Llarg, Ramon, Soldat.

Jant (cd)

Renom personal.

"del Jant" ÒBITS 1852, F 48r., 17-7-1858.

Jant, el bosc del - (cd) 

També l’hem sentit anomenar com a partida de terra. Al damunt de la font de Dalt.

Jant, cal o mas del - (cd) 

Casa de pedra i terra a tocar de cal Baptista, sota del Colomer, a pocs metres a l’esquerra de la 

carretera a Capafonts. Un mapa cadastral topogràfic parcel·lari de mitjan d’aquest segle l’anomena 

del Llamp.

"Joan Cavallé del mas del jan" BAPT 1812, F 325 (12-12-1839) i 367 (19-8-1843); "en lo mas dit de 

jant" ÒBITS 1852, F 28, 6-4-1855; "mas del Jan" BAPT 1866, F 187r., 2-2-1888.
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Jant, el camí del bosc del - (cd)

Senderó que, des de la font de Dalt, menava a diversos boscos del paratge.

Jant, la font del - (cd) 

Es trobava al mas d’en Verd, poc important. Avui despareguda.

Jant, el mas del - (m)

FORT, 1985, pàg. 89, referint-se a aquest topònim potser albiolenc, diu que apareix documentat 

algunes vegades al segle XIX, "però potser cal identificar-lo amb el seu homònim del terme de 

Mont-ral". El mas devia trobar-se a la vall de la Glorieta, però avui ningú no l’identifica. Per 

les anotacions documentals, no s’ha de confondre amb el que es troba a la Cadeneta amb el 

mateix nom.

Jaume

Veg. Vilalta.

Jaume I, el carrer de - (f)

Es refereix al comte-rei Jaume I de Catalunya-Aragó, dit el Conqueridor (Montpeller 1208-València 

1276). 

Nom inclòs en el nomenclàtor oficial franquista que havia de canviar els noms populars dels 

pobles després de la guerra de 1936-1939, segurament a causa de la supina ignorància que tenien 

els franquistes sobre aquest personatge i la seva representació moral i històrica als Països Cata-

lans. El mateix cas hauria succeït amb els noms dits anteriorment, plaça de Catalunya i carrer del 

Bruc, que figuraven a la mateixa llista local. Com en els casos precedents, ningú no recorda el fet, 

ni tan sols anecdòticament.

“Calle de D. Jaime 1o.” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Jaume de Murtraner, cal - (cd)

"cal Jaume de Murtrané cadeneta" BAPT 1866, F 176, 13-4-1886.

Jaumet, la font de - (f)

A l’obac de cal Blaió, gairebé a tocar del riu Brugent. És un aflorament natural, ran de terra.

Jaumetó

Veg. Ramon.

Jaumetó (a)

Renom.

"Joan Vallverdú de la Aixavega (a) Jaumetó" MAT 1852, F 2, 14-2; "hereu Jaumetó" BAPT 1866, 

F 175, 21-3-1886.
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Jaumetó, ca - (a) 

Casa al nucli rural.

Jaumetó, el bosc de - (a) 

Al vessant nord-est dels Motllats, a l’inici del barranc de la Font Fresca i darrera del bosc de 

Canet.

Joan

Veg. Bon, Plana, Rodon, Vallverdú.

Joan (f)

Renom àmpliament registrat en la documentació del segle XIX.

"Antonio (alias) Juan Vilalta" ESP 1852, F 53, 3-3-1888; "Agustin (á Juan)" DEF 1852, F 116, 5-10-

1888; "Pedro Ollé Cavallé conocido por Juan" PENALS, Expedient 15, 9-1-1890.

Joan de l’Antonet, ca - (a) 

Casa al nucli urbà.

Joan Bo, ca o mas del - (m) 

Barraca de pedra sota el cingle de Serè, al costat dret del riu de la Glorieta. Desapareguda.

"del Mas de Joan Bo terme y parroquia de Montreal" BAPT 1812, F 406, 13-12-1848; "Pau 

Isern del Mas dit de Joan Bo" OBMAT 1812, 6-3-1849; "mas de Juan Nó" BAPT 1866, F 183r., 

5-6-1887.

Joan Bo, la bassa de - (m) 

Dipòsit d’aigua, antigament de fang i ara obrada, a tocar del pas de carro i dels horts del Peron.

Joan Bo, el cingle de - (m) 

Entre el portell de la Canalota i el cingle de les Fonts de la Glorieta. Sembla que fins a la riuada de Santa 

Tecla (23-9-1874), que se la va emportar, hi havia hagut l’habitatge de ca Joan Bo, i d’ací la referència 

del nom.

Joan, la coma d’en - (f)

Segons la capbrevació anotada aquí sota estaria situada a la partida o l’indret de la roca Molnera.

“ab lo riu que baixa de la coma den Joan” CAP 1724, F 200r.

Joan de l’Indi (m)

Renom que apareix en una transcripció de documents de 1887 procedents del mas d’en Marc, 

segons una nota facilitada per Antoni Novell, exrector de Mont-ral: "cal Joan del Indo o Indio".
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Joan de l’Isidre, cal - (b) 

Habitatge rústec de pedra i fang, avui desaparegut. Era situat en algun indret del Bosquet, però la 

gent ja no recorda on. 

“cal Juan del Isidro” BAPT 1866, F 170, 22-5-1885; “Juan del Isidro, Bosquet” ib., F 185r., 4-8-1887.

Joan del Jant, cal - (cd) 

Barraca de pedra, fang i fustes, avui desapareguda. No ens l’han sabut situar.

“cal Juan del Jan cadeneta” BAPT 1866, F 171r., 8-7-1885.

Joan del Joanet, cal - (m) 

Casa al Raval Baix. 

“Juan de Juanet” BAPT 1866, F 177, 4-6-1886.

Joan de la Majordoma (m)

Renom a penes anotat als papers antics que hem remenat.

“Juan de la Mayordoma” BAPT 1866, F 172, 28-7-1885.

Joan del Marc, el mas de cal - (b)

És el mas del Sastre, als pendissos del Bosquet en direcció a l’Aixàviga. Actualment, el suplanta 

un xalet. 

És una de les poques vegades que trobem aparellats les denominacions de cal i mas, almenys en 

la parla habitual. 

Joan de Mateu, cal - (cd) 

Divisió de ca Torruella, entre cal Pinedo i cal Salvador de Janet.

Joan Pareque, cal - (b) 

Cf. cal Cassoles.

Joan de la Paula, ca - (m) 

Casa al Raval Baix.

“Juan de la Paula” BAPT 1866, F 171r., 4-7-1885; “cal Juan de la Paula” ib., F 181r., 17-3-1887; 

“Juan de la Paula el tabernero” PENALS, Expedient 11, 21-1-1888.

Joanet

Veg. Joan, Pere.
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Joanpere (cb, f, m)

Nom de família procedent de la Mussara, instal·lada en diversos nuclis del terme. Com a pri-

mer cognom el trobem 2 vegades als registres baptismals del segle XVII.

“Jaume Joanpere” BAPT 1607, any 1645; “Maria Joanpere” BAPT 1671, any 1693; “Tharesa 

Roig y Joanpere” OBMAT 1767, F 33, 13-3-1779; “Paula Joanpere” DEF 1852, F 4, 25-10-1854.

Joan Pineda, cal - (b) 

Barraca construïda amb elements primitius, avui desapareguda. Sembla que era emplaçada 

pels vessants de la Coroneta.

Joan del Verd, cal - (m) 

Un altre habitatge rústec fet durant el creixement poblacional del segle XIX, avui desaparegut. 

Sembla que també era localitzat pels encontorns de la Coroneta.

“Juan del Vert” BAPT 1866, F 178, 6-9-1886; “cal Juan del Vert” BAPT 1866, F 189r., 22-5-

1888.

Joanet (m)

Renom.

"Teresa Boqué (a) Joanet de Montreal" BAPT 1852, F 13r., 30-11. 

Joanet, ca - (m) 

Casa al carrer Major.

“casa lo juanet” BAPT 1886, F 175r., 12-4-1886.

Joanet, el collet de - (m) 

Sota les eres del Soldat, al camí que fa cap a la Cadeneta per la Roureda. Pren el nom d’una 

de les finquetes que hi toquen.

Joanet, l’era de - (m) 

Sota el pati de l’Església, al costat ponentí de l’era de Penó. De terra pitjada. 

Joan XXIII, la font de - (m) 

Font pública, en una placeta, al costat dret de la casa de la vila. És ombrejada per uns xiprers 

i fou instal·lada cap als anys 60 d’aquest segle.
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Joncosa (m)

Cognom que amb diverses grafies es repeteix entre els segles XVIII i XIX, però només el 1878 el 

trobem com a primer cognom. La data no és pas arbitrària ni casual: marca un dels punts àlgids 

de l’evolució demogràfica de la vila.

“Francisca Feliu y Juncosa” OBMAT 1767, F 64, 6-9-1788; “Anton Isern Juncosa” BAPT 1812, F 

409, 6-3-1849. 

Jordi (m)

Malnom que només hem trobat en una ocasió, al segle XVII.

"lo dit Jordi" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.

Jordi, el mas o la casa d’en - (m)

A cavall entre els termes de Mont-ral i d’Alcover, vora l’ermita de la Verge del Remei. 

“casa den Jordi” BAPT 1607, -1620; “mas den jordi termini de monreal” MANUAL 5.198, F 232r., 

any 1648; “del mas dit den jordi terme de mureal” BAPT 1696, F 160r., insc. de 1724; F 225r. insc. 

22-1-1733; “habitants en lo mas de Jordi” BAPT 1812, F 28, 9-12-1814; “Mas de Jordi” BAPT 1866, 

F 192r., 14-2-1889; “Mas de Jordi” AMILL 1947, carp. 3, 19-8-1958.

Josep del Iaio, cal - (m) 

Habitacle rústec de pedra i fang, de l’època de l’expansió demogràfica del segle XIX. Avui desaparegut.

“cal Joseph del Yayo” BAPT 1866, F 173r., 14-8-1885.

Josepó, ca- (a) 

Casa al nucli urbà.

"ca Josepó aixavega" BAPT 1866, F 180, 31-1-1887.

Josepó, els pinyers del - (a) 

A la partió dels termes de Mont-ral amb la Mussara, al sud de l’Aixàviga.

AMIGÓ, 1963, núm. 565, també l’anomena i el situa a cavall dels termes de la Mussara i de Mont-ral.

Jou

Veg. Jueta.

Jove

Veg. Engràcia.
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Jover (m)

"Maria Jové" OBMAT 1812, 25-6-1832.

Jueta (f)

Escrit també en la forma Jou. Rocam que estaria situat entre el riu Brugent i la Molnera, en una 

fitació termenal amb Capafonts. Precisament en aquesta vila veïna, no pas allunyada de la Jueta, a la 

partida del Barral es troben les parades del Jueu, documentades al segle XIX (MANENT, 1981, núm. 

282), tal vegada relacionades amb aquest lloc.

"y va en drechura a las peñas de la Jueta <...> encima de unas peñas llamadas de la Jou y de allí 

continua y pasa al rio Brugent" CAPBREU 1789, F 125.

Jueta, el camí de la - (cd) 

Era el camí que baixava de Capafonts vers Mont-ral i Alcover, però només entrar al terme, se’n 

bifurcava un senderó que, en direcció nord, conduïa vers el mas d’en Toni, de Farena. Travessava 

l’obac de cal Blaió, salvant els pendissos, fins a trobar el barranc de la Jueta, on convergia amb 

un altre camí, l’anomenat dels Graons, i aleshores seguia el seu curs fins a trobar el camí del mas 

d’en Toni.

Es conserva relativament bé, potser pel pas d’excursionistes i boletaires, malgrat que posseeix 

moltes bifurcacions noves. Era la via habitual de comunicació de la hisenda de mas d’en Toni amb 

Capafonts, no solament per a persones, sinó també per a les rècules que havien de transportar les 

mercaderies. 

Jueta, la cova de la - (cd) 

És a penes una balma, a la dreta del camí homònim, abans que aquest s’uneixi al dels Graons, al 

fons del barranc.

Jussà

Veg. Tros o Pla.

Jussanes

Veg. Vinyes.

Lamec (m) 

Cognom amb poc pes específic en aquest territori que no apareix fins a aquest segle.

"Vallverdú Lamech" BAPT 1866, F 322, 28-9-1925; "Lamech" CONFIR, F 48, any 1927. 

Lamenga, ca - (m) 

Casa rústega avui desapareguda. Era situada als vessants de la Coroneta i acarada a migdia.
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Lepant, el carrer de - (m)

Referència al combat naval que s’esdevingué el 7 d’octubre de 1571 al golf del mateix nom entre 

les potències integrants de la Lliga Santa i Turquia.

Nom oficial imposat pel règim franquista després de la guerra de 1936-1939, però que ningú no 

recorda avui a quin carrer feia referència.

“calle de Lepanto” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Llaberia (cb)

Cognom poc difós al poble. Anotat entre els segles XVIII i XIX, i escrit amb a/e.

“Joan Llaberia” BAPT 1696, 24-1-1751.; “Thecla Llaberia i Olle” OBMAT 1767, F 29, 29-5-1778; 

“Maria Llebaria” ib., 1812, 1-7-1818. 

Lladres, la cova dels - (m) 

No ens l’han sabut situar.

Llagrimetes, la cova de les - (m)

No ens l’han sabut situar.

Llamp, el mas del - (m)

Només l’hem trobat anotat en un mapa cadastral parcel·lari de mitjan d’aquest segle, potser per 

error en comptes de Jant, que és el mas al qual fa referència. 

Llana, el molí del - (m)

“Molino del Llana” AMILL 1947, carp. 1.

Llaneta, el mas de - (m) 

A sol ixent, en la línia imaginària de divisió del terme amb el d’Alcover, a la partida de la Plana. 

El mas ha estat recentment adobat.

“Mas de Llaneta” AMILL 1947, carp. 3, 19-8-1958.

Llanterna (m)

Renom del segle XIX.

“Joan Isern alias Llanterna” BAPT 1812, F 415, 426, 17-8-1849; “Joan Isern (a) Llenterna” BAPT 

1852, F 3, 15-2.
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Llanterna, cal - (m) 

És la denominació més antiga que hem trobat de ca Barbetes o Pinró, i tan sols un informador ens 

l’ha relacionat i identificat amb les nomenclatures actuals. Com a renom ja el trobem documentat a 

primers del segle XIX.

Llarg del Jant, cal - (f) 

Casa al nucli rural. Hom intueix que Jant deu ser una transformació fonètica de Joan.

Llarg

Veg. Tros.

Llarga

Veg. Serra.

Llarguet (cb)

Renom prou documentat al llarg del segle XIX. 

"(a) llarguet" OBMAT 1812 (a 1850); "Josep Ollé (a) Llarguet" BAPT 1852, F 53, F 53, 14-9-1854; 

"(a) Llarguet" LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Llarguet, ca - (cb) 

Masia a tocar del camí de la Riba, a poca distància en direcció oest de ca Masiet. 

"y Rosa Olle també fadrina de casa l Llarguet" OBMAT 1812, F 424, 27-3-1850.

Llarguet, la font del - (cb) 

Al mas homònim, dins d’un bosquet. És de molta anomenada i sembla que antigament la freqüen-

tava gent dels vilatges propers.

IGLÉSIES, 1953, núm. 242, pàg. 29, l’anomena com una de les fonts dels termes veïns a les quals 

es va sovint. 

Llaurador (m)

Cognom documentat d’antic però que no té cap pes específic en l’evolució de les nissagues 

locals.

“den llaurador” CAP 1554, F 92r.; “Maria Llaurador” OBMAT 1812, 21-4-1815.

Llaurador, la plana d’en - (m) 

Als Motllats. És una extensa calma de roca calcària amb pastures, matolls i garrigues. Va de la 

Pena-roja, a tramuntana, fins al clot de Tomàs, a mitjorn, i de les cingleres de les envistes de Mont-

ral, a llevant, fins ben entrat el terme de Capafonts, a ponent.
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El lloc dóna origen a infinitat de torrents, fonts i xaragalls que drenen vers els dos vessants de la 

muntanya. S’hi domina un paisatge d’extenses ondulacions orogràfiques pel redós i el mar, com una 

dilatada planxa de metall disposada a llevant. 

"cap de la plana den llaurador" CAP 1554, F 92r.; "Y de allí va passant per lo cap de la plana d’en 

Llaurador" CAP 1724, F 182r.; "y de ahi directamente sigue y va pasando por el cabo de la plana 

llamada del Llaurador" CAPBREU 1789, F 156. 

Llavorer (m)

Nom de família que s’empelta a les nissagues locals al segle XVII. Com a primer cognom, el trobem 

4 vegades entre 1651 i 1750, i desapareix després definitivament. Anotem la vacil·lació entre a/e de 

la primera vocal.

“Gabriel Llavorer” CONF 1625; “Bernat Llavorer” BAPT 1696, 5-5-1701; “Jaume Roig y de Maria 

Llevorer” OBMAT 1812, 9-12-1814.

Llebre, cal - (m) 

Casa o habitació a la Masada, avui totalment esbaldregada.

Llecsó, ca - (cb) 

Masia isolada al pla de Cabrera, redossada sota la serra d’en Clarà, molt a prop de ca Cateu.

Llecsó, el cingle de - (cb) 

Als darrers contraforts de la serra d’en Clarà, a tocar de la Serra Gran i a l’obac del mas de la Torre.

Llest, el - (f) 

Renom d’un home foraster, de l’Aragó, amb molta saviesa i un xic pedant. Va ser al poble sobre 

els anys trenta del nostre segle.

Llicorell, el - (f)

“y partida de Llicorell” LLIBRE 128, F 250, any 1862.

Llims, els - (m)

Minúscul rectangle de terra fora murs del cementiri on s’enterraven aquelles persones no creients 

o bé sense batejar.

"en un lloc no sagrat del cementiri de esta Parroquia de San Pere Apostol de Montreal" ÒBITS 1852, 

F 58, 1-7-1861 i 74r., 27-1-1864. 

Lloera, la - (m) 

Jaciment fossilífer del triàsic català originat en una conca marina d’aigües obertes. Té una extensió 

d’uns 20 km2 i una profunditat mitjana d’uns 50 m; consisteix en un gran dipòsit de dolomies ta-

bulars, conegudes vulgarment amb el nom de "pedra d’Alcover". S’hi han trobat infinitat de fòssils: 

més de 1500 de controlats.
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El mot sembla derivar-se de llosera (lloc d’on es treuen les lloses de la pedrera) que per un fenomen 

fonètic perd la essa.

L’indret és situat a cavall dels termes d’Alcover i de Mont-ral, a la partida homònima i a l’est del 

terme, entre els 600-700 metres d’altura.

La "pedra d’Alcover" procedent de la Lloera s’utilitzà força en època romana, en què s’aplicava 

en la construcció i en revestiments de plaques. En aquest indret s’han trobat alguns fragments de 

ceràmica ibèrica.

“pagesos de la lluera terme y parroquia de Montreal” OBMAT 1767, F 39, insc. 3-2-1781; “pagesos 

de la Lluera” OBMAT 1812, 3-2-1828; “pagesos de la lloera” BAPT 1812, F 386, 5-3-1846; “a la 

partida de la Lluera” LLIBRE 122, F 220, any 1862.

Lloera, el bosc de la - (m)

Masses forestals a l’entorn del mas de Miró i del Patacó.

"el cap del bosch lloe" CAP 1554, F 92r.; "y de alli va a ferir al cap del Bosch Llohera un soch 

negre que hi ha" CAP 1724, F 182r.; "y de ahí hasta al cabo del Bosque Lloera, a un tronco negro y 

de ahi toda sierra arriba" CAPBREU 1789, F 155.

Lloera, el mas de la - (m)

A la partida del pla de la Lloera, avui il·localitzable, probablement ensulsit i reaprofitades les pedres 

en una nova construcció o en margeres.

"del mas de la Lluera" OBMAT 1812, 28-7-1850; "habitants en un dels masos de la Lloera" BAPT 

1852, F 152, 24-3-1863; "en un dels masos de dita partida de la Llouera" ÒBITS, F 68, 18-5-1863; 

"Mansos Lloera" LLAC 1871, tom 8, 20-4-1892.

Lloera, el pla de la - (m) 

Altiplà de 843 m d’altura, situat al NE del terme, entre la carretera de Mont-ral a Alcover i el camí de la 

Riba, on limita amb una alta cinglera. A vegades l’hem sentit anomenar en plural: "els plans de la Lloera".

Llonga

Veg. Coma, Parada, Serret.

Llop, la cova del - (cb) 

Té una bona cavitat, i es diu que l’any 1936, la gent s’hi va refugiar per protegir-se de la metralla. 

És a prop de la cova de l’Escolà, al bosc de Mont-ral, dins la serra dels Paranys.

Llora, el mas de la - (m)

Per les fitacions termenals, sembla referir-se al mas de la Lloera. Podria tractar-se d’un error de 

transcripció documental.

“al mas dirruit dit de la llora” CAP 1724, F 196r.
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Llorac (m)

Segons els papers que hem mirat, el cognom procediria de la vila de Pira, a la Conca de Barberà.

“Pere Gran Llorach natural de Montreal” CONFIR, F 18, any 1863.

Lloranques, les - (f)

Indret on desguassa el barranc del comellar Paraon, al Brugent, i a l’esquerra, aigües avall, del 

barranc dels Costers del Fort. Presenta un fort pendís de pedra nua d’uns 70 o 80 metres de llargària, 

semblant a unes batedores gegantines sobre l’aigua del riu.

Llorenç (m)

Cognom poc estès en la nomenclatura patronímica de la vila que apareix a principi del segle XX.

“Teresa Llorens de Alcover vecinos de Montreal” BAPT 1866, F 253, 5-10-1902.

Llort (m)

Cognom, sembla que procedent de Rojals. Poc ramificat en el teixit onomàstic de Mont-ral.

“Filla de Pau Llort” BAPT 1696, 4-3-1722; “Maria Tharesa Boquer y Llort” OBMAT 1767, F 17, 11-

8-1774; “Clara Llort” LLIMAT 1767, F 100, 1-8-1801.

Llosa, el corral de la - (cb) 

Antigues pletes construïdes prop del pla de les Perdius. Un dels nostres informadors, Joan 

Isern "Blai", diu que segons el seu record, el va veure sempre enderrocat. Poden seguir-se al-

guns fonaments i margedes del lloc, malgrat l’espessa arbreda d’alzines i carrasques que han 

anat creixent al seu redós. La gent en destaca la qualitat de la terra, molt blanca, fruit de la 

descomposició calcària.

Lluc, les pedreres del - (m) 

Al mas de Miró, a la partida de la Plana. En desús.

Lluís de Pessetes, el - (cd) 

Renom d’aquest segle. No en sabem, però, el significat.

Lluís del Roig, cal - (cb) 

Casa desapareguda.

Llum, el molí de la - (f) 

Una altra denominació del molí d’en Fort. El nom li va quedar de quan va ser reconvertit en central 

elèctrica, cap als inicis del segle XX, per al consum exclusiu de la vila de Farena.
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Llumeneres, el torrent de les - (a)

Anotació que només hem trobat a MAPA any 1756, referint-se a l’actual barranc de les Vimeteres, 

tal vegada a causa d’una deformació fonètica del topònim: "torrent de les llumeneres". 

Lluny, el mas de - (f)

“del mas dit den Lluny terme de farena” BAPT 1d., 2-8-1682. 

Llurba (f)

Cognom nouvingut. Es registra entre mitjan segle XIX i principi del XX; no té continuïtat, segons 

la documentació consultada.

“Pau llurba” OBMAT 1812, 4-10-1842; “Vilalta y Llurba” ESP 1852, F 111, 12-10-1922. 

Macareno, cal - (m) 

Casa al Raval Baix.

Macip

Cognom que amb la grafia variable c/s apareix únicament en alguns registres del segle XVII.

“Antoni Pere Masip” BAPT 1607, 17-1-1611.

Magalhâes, el carrer de - (m)

Es refereix a Fernâo Magalhâes (Porto 1480-Mactán, Filipines 1521), navegant portuguès al servei 

de la corona de Castella.

Nom oficial imposat pel règim franquista després de la guerra de 1936-1939 a un carrer de Mont-

ral; avui ningú no recorda a quin feia referència.

“calle de Magallanes” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953.

Magí, cal - (m) 

Casa situada a l’extrem del carrer Major, al costat de cal Minga.

Magí, el camí de cal - (m) 

Anava del mas del Sastre vers el serret del Bosquet i cap al Bosquet. 

Magí, la font del - (a) 

Era sota la Cinglera, a tocar del Camí Vell sobre el Bosquet.

Magina, ca la - (m)

Per la documentació examinada sabem que la Magina és el nom de l’àvia paterna del propietari de 

la casa en les dates en què la trobem registrada.

“cala Magina” BAPT 1866, F 184, 12-6-1887; “Hereu de la Magina” BAPT 1866, F 195, 22-4-1889.
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Magraner (f)

Nissaga que té el punt de màxim creixement entre els segles XVIII i XIX. Citat com a primer cog-

nom, apareix 25 vegades a la divuitena centúria i 60 a la següent; després desapareix. Els primers 

individus amb aquest cognom provenen d’Alcover.

"Magraner" BAPT 1696, 22-3-1713; "francesch Magrané" CAP 1724, F 185r.; "Altés Magrané" 

MAT 1866, F 2, any 1866; "Magrané" DEF 1940, F 6, 17-7-1947.

Maidéu (m)

Cognom procedent de l’Albiol, on es troba documentat des del segle XVI fins a l’actualitat, segons 

FORT, 1985, pàg. 89. A Mont-ral el trobem només al segle XIX, almenys com a primer cognom.

Fort, citat més amunt, diu referent a l’etimologia del nom: "És evident que Maidéu es una defor-

mació de Masdéu, però anterior al segle XVI <...> La gent de la comarca ha fet sempre la deguda 

distinció entre Masdéu i Maidéu <...> però aquesta distinció sembla que no era admesa per un 

rector de l’Albiol al qual treia de polleguera que algú pretengués de cognominar-se Maidéu. I tant 

el tenia aqueferat aquest doble cognom, que ho féu constar en una nota marginal en un dels llibres 

de partides sagramentals". 

“Antonia Roig Maydeu” BAPT 1812, 21-11-1824; “Maria Maydeu” OBMAT 1812, 4-4-1834.

Maidéu, els obacs de - 

A l’Albiol, sobre el barranc de l’Estelada, fent de partió amb l’Aixàviga, a llevant del bosc del Roig. 

Major (m)

Cognom estrany en les nissagues locals, ja que només hi apareix en una sola ocasió.

“Jaume Major” BAPT 1607, 21-2-1627.

Major

Veg. Carrer.

Malalta, el clot de la - (m) 

Depressió del terreny que en forma d’angle agut, amb el vèrtex sota les eres del Soldat i del Boquer, 

davalla en direcció SO vers l’Aixàviga, entre el Calvari i el Bosquet en el vessant O i el Freginal a la 

banda E. Per sota, hi circula el camí de Mont-ral al Bosquet i a l’Aixàviga. Són terres magres, una 

part de les quals estan disposades en amples terrasses acarades a sol ixent, antigament de cereals i 

vinya. Avui algunes estan conreades amb avellaners o sembradura i altres són ermes.

“La Malalta” MAPA any 1756.

Malalta del Piuron, el clot de la - (m)

Part de terreny de la Malalta conreat per aquest propietari.
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Malalta de Simon Roig, la - (m)

Hom intueix que es deu referir a una part de les actuals terres conegudes amb el nom genèric.

“ab un tros de la Malalta de Simon Roig” MANUAL 5200, F 204, any 1650.

Malet (m)

Cognom poc estès a la vila. Documentat només durant el primer quart del segle XIX.

“Joan Malet” OBMAT 1812, 13-9-1814.

Mallada, la - (cb) 

Al mas de la Plana. Sembla que antigament hi reposaven els ramats que eren aconduïts per les 

carrerades a les fires o mercats, o bé que anaven de pas.

Mallola, la - (f)

En les descripcions del document de sota s’especifica que el terreny està plantat de vinya i que és 

emplaçat a tocar del Brugent, però no en sabem gaire cosa més.

“y partida de la Mallola” LLIBRE 131, F 110, any 1862; “y partida llamada la Mallola” VILALTA, 

Escriptures, any 1884.

Malpàs, el grau del - (m)

A la serra del Pou, a migdia del terme, fent de partió amb Alcover.

"a ponent ab la roca falconera y del malpas" CAP 1724, F 184r; "en el término de Montreal y 

partida dicha la Sierra y mal paso" LLIBRE 123, F 147, any 1862.

Malpàs, el portell del -

“y a cierzo con el Portell del mal pas” LLIBRE 123, F 147, any 1862.

Manet, cal - (b) 

Casa al nucli rural.

Manu, el mas del - (f) 

Barraca, ensulsida. A la fitació del terme amb Capafonts, sobre les envistes del mas d’en Toni.

Manyo, cal - (a) 

Casa al nucli rural.

Màquina, el molí de la - (f) 

Una altra denominació del molí de l’Oli. Sembla que deu el nom al sistema mecànic que el feia 

funcionar i que va causar novetat singular entre els veïns a principi del segle XX.
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Marc

Veg. Joan, Rafel, Rosa.

Marc, el barranc del - (cd) 

Citat sovint com a partida de terra que comprèn els encontorns del mas homònim. El curs és de 

poca importància i de règim torrencial: baixa dels Motllats i va a desguassar al barranc de la Coma. 

“y partida barranco del March” LLIBRE 122, F 122, F 128, any 1862; “partida llamada lo Barranch 

del March” TEST 9-12-1865.

Marc, el mas d’en - (cd) 

A l’esquerra de la carretera, on conflueixen els vials de Mont-ral a Capafonts i a Farena, en un 

comellar que baixa dels Motllats. Antigament s’hi havien conreat força parades de vinya, però avui 

hi predomina el sembrat i l’erm. 

“habitant en lo mas dit den March terme y parroquia de Montral” OBMAT 1767, F 45, insc. 2-4-

1783; “Pere Fort del Mas den March terme y parroquia de Montreal” OBMAT 1812, F 15, 21-4-1814; 

“habitants en la masia dita den March terme de Montreal” BAPT 1812, F 298-299, 28-12-1836; “del 

mas del March partida de la Cadeneta” BAPT 1852, F 148, 28-11-1862; “Mas del March” BAPT 1866, 

F 196r., 4-8-1889.

Marc, l’obac i la solana del - (cd) 

A la serra d’en Clarà.

Marcos (f, m) 

Cognom procedent de Rojals. Poc abundós als nuclis mont-ralencs.

“Matilde Robert Marcos” ESP 1852, F 105, 1-7-1915; “Fort Marcos” CONF F 45, any 1920. 

Mare de Déu

Veg. Gràcia.

Marges (cb, m)

Renom pertanyent a una família registrada durant la segona meitat del segle XIX.

"Agustí Ollé (a) Marges" OBMAT 1812, 22-7-1850; "Joan Ollé (a) Marges" MAT F 25, 29-9-1855.

Marges, cal - (cb) 

Masia isolada al pla de Cabrera, entre ca l’Agustí i cal Gros. Només hi resten algunes parets 

senceres.

“Marges de cabrera” BAPT 1866, F 191, 30-9-1888.
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Margoret (m) 

Cognom provinent de Fulleda que apareix a mitjan segle XIX i persisteix fins a l’actualitat. Escrit 

amb grafia variable. AMIGÓ, 1985, pàg. 185, també l’esmenta en la mateixa època com a originari 

del lloc assenyalat.

"Anton Margorets natural de Fulleda" OBMAT 1812, 12-3-1833; "Juan Boqué Masgoret" MAT 

1866, F 109r., any 1923; "Ramon Queraltó Masgoret, natural de Prades i veí del Mas de Cisteré" 

DEF F 18, any 1950.

Maria (m)

Sobrenom derivat del nom de la seva mare, segons es desprèn de la lectura documental que hem fet.

“y la honesta Rosa Torrell coneguda ab lo nom de Maria” MAT 1852, F 49, 14-2-1863.

Maria Ardena, ca la - (f)

Casa al nucli rural, anotada a principi del segle XX.

“Maria Ardena” LLIBRE, 1-3-1918.

Maria de l’Era, ca la - (m) 

Maset o barraca de pedra sota la central elèctrica o els Molins Nous, al costat esquerre del riu de 

la Glorieta. Desaparegut.

Maria del Gros, ca la - (b) 

Casa avui desapareguda.

Maria de l’Isidre, ca la - (m)

Segons la documentació corresponet al segle XIX que hem pogut llegir, la propietària de la casa es 

deia Maria i era filla d’un tal Isidre, amb la qual cosa s’explica el nom de casa.

“cala Ma. del Isidro” BAPT 1866, F 186r., 3-12-1887.

Marian

Veg. Anton.

Mariana

Veg. Pep.

Mariana (f)

Una altra denominació de ca Quico Miet, segons la documentació de principi del segle XX.

“Quico Miet o Mariana” LLIBRE, any 1918.
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Marieta (cb) 

Renom de mitjan segle actual.

Marina

Veg. Pere.

Marino

Veg. Pere.

Marrades, les - (cb) 

Partida de terra, a migdia del mas de la Plana. 

"Término de Montreal y partida de las Marradas" LLIBRE 122, F 118, 176, any 1862.

Marrades de Cateu, les - (cb) 

Senderó que davalla al riu Brugent des de cal Blai i del mas de la Plana, per seguir fins a Farena 

per la vora del riu. Alguns trams de pendís són empedrats.

Martí

Veg. Pep.

Martí (f)

Renom que apareix documentat en el primer vicenni del segle XX.

"José Agustench (Martí)" LLIBRE, Compliment pasqual, 28-4-1912. 

Martí (m)

Cognom provinent de fora de la comarca, del poble de Cervià. Ignorem, però, si de les Garrigues 

o bé del Gironès.

"Martí" DEF F 5, any 1940. 

Martí, cal - (f) 

Casa al nucli rural, documentada al principi d’aquest segle.

"Martí" LLIBRE, 1-3-1918.

Martí, cal - (m) 

Casa a l’extrem superior dret del carrer Major, avui desapareguda. Part del seu solar l’ocupa 

l’actual refugi.
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Martí, el corral del - (f) 

Pleta al mas homònim.

Martí, el tros o el mas del - 

“del Mas del Marti” BAPT 1812, F 420, 20-1-1850

Martina, el camp de la - (a) 

Peça de terra a tocar del mas d’en Moster, sota la Sorteta, limitada pels cursos fluvials dels torrents 

esmentats de les Llumeneres i els riuets del Bosquet i de l’Aixàviga.

“camp de la Martina” MAPA any 1756.

Martines (cb)

Escrit amb s final el trobem documentat des de final del segle XVIII fins al següent, però amb 

poquíssima freqüència.

“Theresa Martines” OBMAT 1767, F 91, 3-1-1798; “Theresa Martines” LLIMAT 1767, F 143, 12-

9-1807.

Martorell (cd, f, m)

Nissaga que trobem fortament citada des de 1607 fins a l’actualitat. Com a primer cognom, 

però, només apareix 18 vegades al segle XVII, després passa a segon terme. Sovint hom l’escriu 

feminitzat.

“martorell” BAPT 1607, 22-8-1607; “Miquel Martorell” CONF 1620; “Martorell” NAIX 1852, F 176, 

27-3-1881; “Martorell” ESP 1852, F 81, 24-9-1904.

Martorell, el mas d’en - (cd)

“habitants en lo mas den martorell” BAPT 1607, 22-8-1607.

Mas

Veg. Agustí del Roig, Albert, Anton de la Naia, Antoni, Avall, Baptista, Baptistó, Barberà, Barrancó, 

Bartra, Basses, Biel, Blai, Boera, Bosquet, Brega, Cabrera, Camalluent, Capellans, Carles, Cateu, Cinta, 

Cisterer, Colgat, Coll, Costa, Costetes, Danda, Escolà, Estamenyer, Estivill, Evàs, Felip, Feliu, Joan Bo, 

Joan del Marc, Jordi, Llamp, Llaneta, Lloera, Llora, Lluny, Manu, Marc, Martí, Martorell, Mas, Mateu, 

Matiner, Miqueló, Miloc, Mir, Miró, Molinet, Mont-ral, Mont-ravà, Morell, Moster, Murtraner, Naia, 

Naiet, Naio, Nebot, Noguerol, Oller, Onclet, Pahoner, Paijant, Pàmies, Patacó, Pau, Paxol, Pehoner, 

Pere, Perutxo, Pinyarret, Piquer, Plana, Planes, Pubill, Rafael, Ramon Jant, Rases, Rasquera, Rector, 

Resto, Robert, Roca, Rodon, Rodorà, Roig, Roquerol, Sastre, Solanes, Soltores, Sosquet, Tinet, Ton, 

Toni, Tònia, Tord, Torrent, Tossalet, Tous, Vall, Vallverdú, Vell, Verd, Vicent, Vidal, Vives, Voltor, 

Xarrumba, Ximet.
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Mas (m)

Cognom que es destaca a partir del segle XVIII, en què apareix 16 vegades darrera del prenom, 

33 cops al segle següent i 2 entre 1901 i 1950.

“Joseph Mas y de Antonia Mas y Isern conjugues pagesos del lloch de montreal” OBMAT 

1812, 14-7-1816.

Mas, del - (cb)

Sobrenom que trobem en diversos llocs del terme entre el segle XVII i el XVIII, en una època 

en què veritablement els masos eren singularitzats, sense necessitat de cap més apel·latiu, es-

pecialment a Cabrera i Farena, on no abundaren mai.

“de Joan pamies menor del Mas terme de cabrera” BAPT 1a., 14-12-1608; “joan Guasch me-

nor del mas terme de farena” BAPT 1696, F 121r., insc. 22-3-1725; “pagesos del mas terme de 

farena” LLIMAT 1767, F 2r., 1-3-1767.

Mas, el clot del - (cb) 

Davant del mas de la Plana. És una depressió del terreny molt accentuada plantada d’avellaners 

de regadiu.

Mas Vell, el - (a)

No en queda res, però els nostres informadors, que n’havien sentit parlar, el volen situar en la 

clotada del mas de Vicent, per les envistes del mas d’en Cisterer.

“Masvell” MAPA any 1756.

Mas Vell, els solans de - (a)

S’estenen sobre els vessants del mas de Vicent, declinen fins a les envistes del mas d’en Cis-

terer, per on sembla que havia de situar-se el desaparegut mas Vell. Esgraonats de pi i alzinar 

en els vessants de la muntanya.

Masada, la - (m) 

Partida de terra als encontorns del nucli de cases de Po-xiquet i de Paijant. Les poques feixes 

que avui es veuen conreades són d’avellaners de secà.

"pere Torrell de la mesada" BAPT 1e., 1-1-1611; "la masada" BAPT 1607, -1633; "en la me-

sada del terme de monreal" ÒBITS 1607, 18-5-1673; "pagesos de la masada terme y parroquia 

de Monral" OBMAT., F 15, 28-7-1773; "partida llamada la Masada" TEST, 28-12-1866; "de la 

Mesada terme y parroquia de Montreal" BAPT 1852, F 64, 5-4- 1955; "la Masada" GRAS, 1907, 

pàg. 82. 
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Masada, les cases de la - (m)

Edifici que comprenia les cases de Po-xiquet i de Paijant, ensems unes pallisses, en un petit turonet 

encarat a migdia de Mont-ral, vora el camí que baixa al riu de la Glorieta. Algunes persones ens han 

dit que encara coneixien una altra divisió de cases que hi afegiria cal Llebre i cal General.

“de las casas de la Masada” OBMAT 1812, 29-1-1839; “en las casas de la Masada terme y pa-

rroquia de dit terme de Montral” TEST, 10-8-1850; “en una casa que poseen en el termino de esta 

parroquia, que en unión con otras dos casas dichas la una de Po-xiquet y la otra de Paijan se llaman 

juntas la Masada" TEST, 13-8-1874. 

Masades, el clot de les -

“partida del clot de las masadas” LLIBRE 123, F 129, any 1862.

Masdéu (m)

Nom de família que trobem citat als llibres de baptismes del segle XIX com a primer cognom, sola-

ment 5 cops, entre 1812 i 1850. Aquest mateix cognom es troba documentat a l’Albiol el 1788 com 

un dels més comuns a la vila. MOREU, 1976, pàg. 528.

“Tharesa Masdeu” OBMAT 1812, 5-12-1812; “Masdeu” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889. 

Maset

Veg. Paijant, Pijoan.

Maset, la plana del - (cd)

Encontorns de la Masia, sota el mas d’en Verd, segons les referències documentals. Avui ningú 

no té memòria del lloc. 

"y en la partida de la cadeneta o tosalet nomenada la plana del Maset que afronta a solixent ab 

terras de la Masia de Joan fort a migdia ab lo cami de Prades a ponent ab terras de Joseph Barberá 

dit bon fill part y part ab lo dit cami de Prades y a tramuntana ab lo terme del lloch de farena" CAP 

1724, F 193v. i 194r. 

Masia, la - (cd) 

Maset de pedra, avui enrunat, sota el mas d’en Verd. Algunes vegades ens l’han anomenat com 

la “Masia del mas d’en Verd”.

“Pere Vallverdu pages de la Masia terme y parroquia de Montral” OBMAT 1812, 1-1-1849; “sita al 

termino de Montreal y partida de la Masia” LLIBRE 122, F 135, any 1862.

Masia, la font i el pou de la - (cd) 

Al mas homònim. L’aigua de la font hi rajava per una canella de pedra i el pou era vora la 

masia.
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Masiet (m)

Renom que només ens apareix en una sola ocasió, a mitjan segle XIX.

“J<ose>ph Altes (a) Masiet” BAPT 1852, F 82, 17-6-1856.

Masiet, ca - (cb) 

Casa de pedra d’una sola planta, prop del mas del Biel i a tocar del camí de la Riba.

Masiet, el bosc de - (cb) 

A la unió dels termes de Farena amb Cabrera, als pendissos de mas de la Plana sobre el riu Bru-

gent. Hi ha pins, alzines i argelagars.

Masiet, la font del - (cb) 

Al mas homònim. IGLÉSIES, 1953, núm. 247, pàg. 30, l’esmenta com un lloc fora vila de molta 

anomenada.

Masiet, la serra del - (cb) 

A llevant del terme de Cabrera. Segueix gairebé el solc del torrent d’en Rull, que baixa a trobar el 

Brugent. S’anomena més aviat com a partida de terra. 

Masieta, la - (m)

"Josep Vallverdu de la masieta" BAPT 1c., 6-11-1667; "Agustí Rubert y mgda. llur muller pagesos 

del mas dit de la masieta, terme y pt. de S. Pere de Montreal diocesis de Tarragona" BAPT 1696, F 

12, insc. 29-9-1699. 

Masos

Veg. Cabrera.

Masroig

Veg. Pere.

Mateu

Veg. Joan.

Mateu, la casa d’en - (cb, f)

Nom de casa sovint amb la forma femenina, un fenomen que es dóna sovint al segle XVIII.

“casa de mateu <...> casa de na mateua” BAPT 1607, -1633.

Mateu, el mas de - (f) 

Es tracta d’un habitacle fet en una balma de la Roca Pintada, a la serra de la Roquerola, a la fitació 

termenal amb l’antic caseriu de Rojals, prop del coll de Viladecabres.
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Matiner, el mas - (m)

"Mas Matiné" LLAC 1903, F 4r., 4-1-1903.

Mel, la cova de la - (m)

Als cingles dels Motllats. 

Mena, la -

“y partida dita de la Mena” LLIBRE 128, F 9, any 1862.

Mendoza (f)

Cognom provinent de Mont-roig del Camp pertanyent a una família refugiada a Farena 

pels fets polítics de les repressions del segle XIX (carlins, liberals, bullangues, crema de 

convents, etc.).

“y de Da. Magdalena Mendosa” OBMAT 1812, 12-11-1836.

Mestre, ca - (m)

Casa del nucli rural. 

Meuca, el pla de la - (m) 

Extrem ponentí del pla de la Coroneta. La meuca és un ocell nocturn considerat vulgarment com 

a femella del mussol. Generalment se’l coneix amb el nom d’òliba.

Micanyo (m)

Renom documentat al segle XVIII.

"francesch Magrané dit Micanyo" CAP 1724, F 190v.

Micanyo, la vall de - (m) 

Sembla que es tracta de la depressió de terreny que s’estén al NE de l’Albiol, sota les Vir-

tuts, paral·lela amb la vall de la Glorieta. És solcada pel riu de l’Albiol, que ve de la Mussara i 

s’aiguabarreja amb el riu de la Glorieta, més avall del mas de Mont-ravà. Tanmateix, la senyora Maria 

Marcos, una de les nostres fonts informatives orals, ens ha dit que dubta si no es tractaria d’un altre 

nom de la vall de la Glorieta, cosa que justificaria que se la inclogués dintre el territori mont-ralenc, 

com cita la documentació següent.

"pagesos de la Vall de Micaño parroquia de Montreal" OBMAT 1767, F 89, 21-11-1797; "de 

la vall de micaño" BAPT 1812, F 145, 15-12-1825 i 222, 22-7-1831; "de la Vall de micano 

terme y parroquia de Montreal" OBMAT 1812, 27-4-1846; "de la vall de micaño parroquia de 

Montral" BAPT 1812, F 398, 19-10-1847; "a los de la Vall de Micaño" LLAC 1871, tom 15, F 

16r., 16-4-1905. 
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Micó, les costes del frare - (m) 

Pendents escalonats amb conreu d’avellaners i alguns arbres fruiters que toquen al camí que as-

cendeix del mas de Paijant devers Mont-ral.

MANENT, 1984, pàg. 16.

Miet

Veg. Pep, Quico.

Miet, cal - (f) 

Nom de casa al nucli rural que trobem documentat en una sola ocasió i en una llista d’acompliment 

pasqual del primer vicenni del segle XX.

“Hereu Miet” LLIBRE, 1-3-1918.

Miet, el tros del - (f) 

Al mas d’en Toni. Sembla que el nom prové d’un antic conreador de la terra.

Mig, la casa del - (f)

“en Juan valverdu dit de la casa denmig jurat en lo any present de dit lloch de farena” CAP 1615, F 

176r.; “dit den mix” BAPT 1607, 6-2-1619; “Joan vallverdu menor dit den mix” BAPT 1607, 2-4-1626. 

Mig, el molí del - (cd)

Només sabem allò que diu la documentació del segle XVIII, citada més amunt.

"un molí fariner ab una mola molent ab sa bassa sequia pexera y demes drets y pertinencias de 

aquell situat en lo dit terme de Monreal y en la partida dita lo bosch de Montreal dit lo Moli del 

Mitg" CAP 1724, F 183v. 

Mig, el pla del - (cd)

“partida pla del mig” CAP 1554, F 86, 94.

Migdia, la roca de - (cd) 

Pany de cingle de roca calcària blanquinosa i rectangular a l’extrem dels Motllats, a tocar amb la 

fita de Capafonts i acarat sobre el mas d’en Marc, a les envistes de la Cadeneta. Quan l’ombra del 

cingle hi bat a sobre, la gent del rodal, que la fa servir d’orientació horària, diu que són les dotze 

del migdia. Sistemes semblants de mesurar el temps els utilitzen a la Morera de Montsant (Priorat) 

i en molts altres llocs accidentats.

Mill, el pla de l’artiga del - (m)

Sota les granges del Vila, avui una landa per sobre els Arenals i les Cometes. El topònim indica l’existència 

d’un determinat tipus de gramínia, però la gent només recorda haver-hi vist cultivar la planta del roldor.
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Millat (m)

Cognom procedent de l’antic llogaret d’Alins de Vallferrera (Pallars Sobirà), segons la documentació 

exhumada.

“Joan Isern y Millat” CONFIR F 7, any 1858; “Pedro Isern Millat” LLAC 1871, tom 6, F 15r., 13-

5-1888.

Miloc, cal o mas del - (cb) 

Casa enrunada al nucli rural. 

Mina

Sembla que els terrenys paleozoics que tenen minerals han estat des d’antic explotats o, si més no, 

coneguts com a font de materials rics. Tanmateix, les primeres referències a extraccions minerals al 

nostre terme daten del segle XIX i gairebé totes són fornides amb capital forà. 

Veg. Carmen, Estrepitosa, Extrañeza, Formidable, Xacó.

Mines

Veg. Farena.

Minga, cal - (m) 

Casa al carrer Major, desapareguda. Era situada davant de l’actual refugi, entre ca Tià i 

cal Magí.

Miquel

Veg. Anton.

Miquel (m)

En el període que va de 1812 a 1850 trobem aquesta nissaga 7 vegades com a primer cognom, 

després s’esvaeix definitivament.

“Maria Pocurull y Miquel” LLIMAT 1767, F 19, 5-6-1774; “Rosa Miquel, soltera <...> vecinos de 

Montreal” MAT 1866, F 48, any 1880.

Miquel, cal - (m) 

Casa del nucli urbà.

“<casa> Miquel” LLIBRE, 1-3-1918.

Miquel, l’hort de cal - (f) 

Al mas d’en Toni. El nom li pervé d’un dels seus mitgers. 
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Miqueló, el mas d’en - (m)

"Madalena Prats del mas den Micaló" TEST, de Francesc Robert, 16-9-1810.

Mir, el mas del - (m)

"del Mas Mír" BAPT 1812, F 430, 19-11-1850.

Miret (m)

Cognom destacat als fogatges de 1553 en tot el conjunt dels pobles de les muntanyes pradenques. 

A Mont-ral, passat aquest cens, ja no el tornarem a trobar com a primer cognom.

"Montserrat Miret" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211.

Miró (m) 

Nissaga que apareix profusament a les llistes locals. El primer cop és al cens de 1553, i entre 1607 

i 1650 el trobem reflectit 7 vegades com a primer cognom als llibres de baptismes. Després no torna 

a aflorar fins al segle XIX, en què el trobem vint-i-set vegades amb diverses procedències.

"Mathia Miro" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "Mariagna Miró" BAPT 1607, 2-3-1649; "Miró" LLAC 

1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Miró, el mas i la font de - (m) 

A la partida de les Planes, a sol ixent del terme. La deu és en una margeda prop del mas.

"en lo mas den miro" BAPT 1a., 20-3-1614; "mas dit de miro de les planes" BAPT 1d., 24-1-1690; 

"del mas dit Miró" LLIMAT, F 42, 14-2-1784; "en lo Mas dit de Miró" ÒBITS 1852, F 27, 31-1-1855; 

"en su casa o manso llamado el mas Miró" TEST 5-7- 1864; "Mas Miró" AMILL, 1947, carp. 3, 19-

8-1958.

Miró de les Solanes, el mas d’en - (m)

Hom el suposa identificat amb l’actual mas de Miró.

"en lo mas den miró de les solanes" BAPT 1f., 8-3-1623; "una masia dita lo mas den Miro de las 

Solanas ab totas sas terras y dames pertinencias de aquella de tinguda de cent jornals poch mes o 

manco..." CAP 1724, F 192r. 

Missa, el carrer de la - (m)

Es deu tractar del mateix carrer de l’Església.

“sita en la calle de ir a Misa de Montreal” LLIBRE 121, F 213, any 1862. 

Mitger

Veg. Ramon.
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Mola

Veg. Estat, Quatre Termes, Roquerola.

Mola, el carrer del general - (cd)

Es refereix al militar cubà Emilio Mola Vidal (Placetas, Cuba 1887-Castil de Peones, Burgos 1937). 

Personatge mític del règim franquista.

El seu nom fou imposat en un nomenclàtor oficial que havia de retolar un carrer de la Cadeneta, 

per cert inexistent d’acord a la seva configuració urbanística. Avui, només en resta memòria docu-

mental, i escadusserament. 

“calle del General Mola” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953. 

Molí

Veg. Balanyà, Bo, Borros, Camp, Castellar, Costa, Cristí, Farena, Fariner, Fort, Glorieta, Heura, 

Horta, Llana, Llum, Màquina, Mig, Mont-ral, Morell, Moster, Murtraner, Noguer, Oli, Ombra, Paniello, 

Paperer, Pau de l’Abella, Pinetell, Po, Ricar, Sué, Truites, Vallverdú, Vell, Vilalta.

Molí, el camí del - (m)

Aquest vial naixia a la Masada o hi circulava i es dirigia, segurament, al molí de la Vall o els Mo-

lins Nous, segons es desprèn de les explicacions orogràfiques del document esmentat més amunt.

“mediant lo cami del moli” MANUAL 4.987, F 40, 22-5-1757.

Molí, el camp del- (f)

Per les descripcions documentals hom suposa que es refereix al molí d’en Fort, per tant  es tractaria 

d’una peça de terra dins de la seva hisenda, malgrat el determinatiu que utilitza el document citat 

anteriorment.

“y partida lo Camp del Moli” LLIBRE 1342, F 111, any 1862; “y partida llamada Camp del Moli” 

VILALTA, Escriptura, any 1884.

Molí, el cingle del- (m) 

Hom creu que es tracta d’una altra denominació del cingle de la roca de Serè, malgrat que la gent 

ja n’ha perdut la memòria de localització.

Molí, l’hort del - (m)

“la parada del hort del moli” OBMAT 1812, 7-5-1849.

Molí, la planeta del - (m) 

Plantada d’avellaners, a la vall de la Glorieta, sota la Planeta.
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Molí Vell del Costa, el - (cb)

Es tracta d’una antiga denominació del molí del Costa.

Moliner, el - (m)

Renom àmpliament documentat al llarg de més d’un segle, de 1606 a 1724.

"dit lo moliner" BAPT 1e., 20-10-1606; "Juan vallverdú dit lo moliner" CONF 1620; "Jo Jaume 

Vallverdú dit lo moliné de la Aixavega" CAP 1724, F 191v.

Moliner, ca - (b) 

Actualment ensulsida.

"casa del moliner" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.

Molinera, la - (a)

Renom.

“dita la Molinera de la Exavega” BAPT 1a., 1-3-1610.

Molinet, el mas del - (m)

Ensulsit. Era a la vall de la Glorieta.

Molinet Petit, el - (m) 

A la vall de la Glorieta. Desaparegut.

Molins Nous, els - (m)

Al costat esquerre del riu de la Glorieta, on actualment resten les ruïnes de la central elèctrica. 

Emplaçats en les coordenades 4° 47’ 40" i 41° 16’ 40".

Era d’aigua, fariner primer i després paperer, i disposava d’habitatge o masia. Hom creu que 

antigament, almenys dins el segle XIX, s’anomenava molí de la Glorieta, i que una reforma o recons-

trucció a l’època del floriment cerealístic de Mont-ral, li va fer canviar el nom.

Molins (m)

Renom del segle XVII.

“dit lo molins” BAPT 1d., 6-10-1606.

Mollnera

Veg. Molnera.
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Molnera, la - (f) 

Antiga partida de terra que situaríem en els actuals obacs de Farena que es perllonga riu avall fins 

arribar gairebé als límits amb Cabrera. Avui només s’anomenen així els panys de roca que s’alcen 

als raiguers de Farena.

La grafia amb què trobem aquest topònim és variada i vacil·lant, malgrat que sol sostenir-se el 

femení del tractament. Hom s’inclina a relacionar-lo amb el cognom Molner, feminitzat, que és docu-

mentat a les muntanyes de Prades almenys des del segle XVI. Apareix també a Alcover i a l’Albiol, 

però, curiosament, no a les nissagues de Mont-ral. Per això, i tenint en compte les característiques 

hidrogràfiques de la zona i l’existència de molins i de conreus paral·lels al Brugent, hom no pot 

negligir l’explicació que Pierre Bonassie dóna sobre l’hidrònim mulner o rec construït riu avall que 

"corre pel flanc del vessant, perquè tot el fons de la vall, situat més avall, es pugui beneficiar del reg. 

És un mètode simple, però particularment eficaç i àmpliament practicat d’ençà de la fi del segle X 

<a diversos llocs de Catalunya>” BONASSIE, Catalunya mil anys enrera (segles X-XI), v. I, pàg. 405.

“in ptita. dita la pena del mollnera” CAP 1554, F 96r.; “de una pesa de terra de tinguda de sis 

jornals poch mes o manco situada en lo dit terme de farena en la partida dita lo pena de na mulnera 

afronta de una part ab lo riu brugent y de altra part ab la heretat den gras del torrent y de altre part 

ab lo terme de monreal y al sol de la coma den Juan valverdu a dos parts” CAP 1615, F 179; “y tot 

riu amunt fins la pessa de na Mulnera afrontant ab lo terme de Capafonts” CAP 1724, F 182r.; “y en 

la partida dita la roca Molnera” ib., F 200r.

Molnera, la roca o roques - (f) 

Panys de cingle sobre el curs del riu Brugent en el seu itinerari per Farena. Hi ha algunes parets 

verticals que sobrepassen els trenta metres d’alçada. La documentació les cita habitualment com a 

delimitacions de terme amb Mont-ral o la Cadeneta.

“les roques de na mollnera” CAP 1554, F 96r.; “comensa al terme de monreal a la Rocha de na 

mulnera” CAP 1615, F 177r.; “y en la partida dita la roca Molnera” CAP 1724, F 200r.

Moneda, el cingle de la cova de la - (cd)

Panys de roca dels Motllats en direcció NE, sobre el clot de la Cadeneta, on s’obre la cova del mateix nom.

Moneda, la cova de la - (cd) 

És en una paret del cingle dels Motllats, en direcció NO de la roca Foradada i acarada sobre la Ca-

deneta, a uns dos quilòmetres del poble. És la més espectacular del terme. Hi ha diverses sales amb 

estalactites i estalagmites. Davant seu s’alça el Teix Gran. A les terres de l’entorn s’havien sembrat 

patates de secà, molt apreciades.

S’hi van trobar restes de ceràmica prehistòrica, fragments de vasos companiformes i alguns ossos 

i, en un temps més proper, es diu que s’hi va fabricar moneda falsa. Per avisar la seca de possibles 

inspectors o guàrdies, es diu que el senyal era estendre llençols blancs al poble.

VILASECA, 1973, pàg. 205; FERRATÉ, 1918, pàg. 92.
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Moneda, la cova de la - (m) 

És un roqueral al mas de Gomis (Alcover) d’uns 25 m2. La gent, potser confonent-la amb la cova 

homònima dels Motllats, diu que aquí s’hi feia moneda falsa.

Montalà (cb)

Cognom que apareix poc als registres baptismals d’aquest territori i només al segle XVIII.

"Maria Montalà" BAPT 1696, 26-12-1745; "Isidro Montala" ib., 9-2-1748.

Montblanc, el camí de - (m) 

Anava de Mont-ral a la Riba per Cabrera i després seguia en direcció a trobar el ramal que, de 

Rojals, es dirigia a la vila ducal.

"altre parteix de Montreal, per Farena y Rojals, fins a Montblanch" CARRERAS, 1915, pàgs. 

556-557.

Montlleó (a)

Cognom poc estès en aquesta zona que apareix a final del segle XVIII.

"Tharesa Boquer y Monlleó" LLIMAT 1767, F 36, 17-1-1780.

Mont-ral 

Municipi emplaçat en un dels turons que es formen dels contraforts dels Motllats o sobre les valls 

obertes al seu redós mitjançant els cursos fluvials del Brugent i de la Glorieta. Situat en les coordena-

des 4° 47’ 10" i -41° 17’ 10", a 888 m d’altura. Actualment, el nucli té una població estable relictual, 

però és habitada com a segona residència en els temps d’oci, fet que va propiciar la reconstrucció 

d’algunes cases i la construcció de xalets.

El seu terme, 34,65 km2, és el més extens de les muntanyes de Prades, fins i tot per damunt de la 

seva capital. Els principals serveis, sanitaris i religiosos, depenen d’Alcover.

El mateix topònim el trobem com a caseriu annex a Fraga i com a casa forta al municipi de Gurb 

de la Plana (Osona).

Els Mont-ralencs són farts.

La donació de l’Albiol per Ramon Berenguer IV (25-6-1158) FONT, 1969, doc. núm. 199, diu: "a 

circio in media silva que est inter laborationes de Montreal et de ipso Albiolo, et sic descendit per 

podium de Gallicantu in directum usque in rivum de Alcover". Tal vegada aquest "podium Gallican-

tu" podia referir-se a la Lloera i el riu d’Alcover al riu de la Glorieta.

"Montreal" PIÉ, 1984, pàg. 5, any 1158; "Totis ipsis hominibus de ipsa muntana usque Tarraconan 

de Montereyal et de Zamuszarra et de Albiol et de Alexar et de totis ipsis locis, salutem..." BLANCH, 

1985, pàg. 108; "munreal" Enfranquiment de tributs, F 47, 10-7-1405; "termini de monreal" CAP 

1554, F 86; "Montral del Cover" PIÉ, 1984, pàg. 329, any 1599. 
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Segons una fitació del primer vicenni del segle XVIII, "Te el terme de Monreal de llarg 6 quarts, de 

ampla una hora, y de rodaria, 3 horas: afronta a llevant ab Samuntà, a mitgdia ab Aubiol, a ponent ab 

Capafon, y a tremontana ab Farena: te 41 casas y 190 personas" IGLÉSIES, 1974, v. I, pàg. 299. Més 

endavant el mateix document especifica que "Es lugar, las jurisdicciones son del Duque de Cardona, 

Conde de Pliego, tiene 41 casas, las más juntas, con 190 habitantes. Su situación és a la montaña, 

malíssimo terreno, linda por levante con Plana, a mediodia con Albiol, a Poniente con Mussara, y 

Capafons, y a Tramuntana con Farena y Rojals" ib., v. II, pàg. 680. 

Altres fitacions del segle XVIII l’emplacen així: "Que lo terme de Monreal confine y passa per 

los paratges y puestos seg<uen>ts. Pr<imer>o comensa al tosal dit de Puig pelat aygua vessant 

afrontant ab lo terme de la Almussara y va dret a un Tosalet rodó passant lo camí que va de las 

casas de la Eixavega a la vila de Prades y de alli tira y va a finir a unas rocas del Cap de la Coma 

del Avet y va totas rocas fins al codol dit den Barberá. Y devalla aygua vessant y va fins al cap 

del pinar y de alli va dret al <...> de las Planas ahont hi ha una fita; y de alli passa al sol de la 

Planeta de la Comella ahont hi ha una fita; y de alli va dret al Tosalet de las Bassetas de la Serra 

Carbonera; y de alli tira dret als Taronges en vista del albiol ahont hi ha un senyal de un Mullo 

antich; y de alli va totas rocas afrontant sempre ab lo terme del Albiol fins al cap de la devallada 

del Pou. Y de alli afronta ab lo terme de Samunta ahont hi ha un senyal de Mullo. Y de alli segueix 

las rocas fins al sol de la Coma den Gonbau. Y de alli devalla tot torrent avall fins al riu de la 

Glorieta. Y sen va tot riu avall fins devall la pexera de Joan Rodon y antes den Rubert. Y sen torna 

entre unas terras que antigament eran de vinya plantadas y eran de Gabriel fort y den Vallverdú. 

Y torna per un sarret amunt fins a las rocas. Y de allí va a fenir a una cova ques diu den Moster. 

Y de alli tira a un sarret nomenat de la font llonga ahont hi ha una fita entre uns codols grosos. Y 

va totas rocas fins a la punta en vista del mas de dit Rodon y antes Rubert. Y va totas rocas fins 

en dret de <...> ahont hi ha una fita. Y va dret fins al rosech de las Buigas ahont hi ha altra fita. Y 

tira a un roure gros que hi ha en lo cami de Prades. Y de allí va a fenir al cap del Bosch Llohera a 

un soch negre que hi ha. Y de alli va tota serra amunt fins al collet de les Solanes que hi ha una 

fita entre dos roques. Y tira dret a la vila de Cabrera. Y va per les rocas pus altes de dit terme de 

Cabrera fins al tossal gros de Comallonga. Y va tota serra avall fins al riu afrontant ab lo terme de 

Montblanch. Y tot riu amunt fins a la pessa de na Mulnera afrontant ab lo terme de capafonts. Y 

de alli va a la Hera del mas den Barbera y antes den Estivill. Y de alli va tota serra fifns al pas den 

Giner. Y de alli va passant per lo cap de la Plana den Llaurador y va a la Basseta y de alli torne a 

puig palat" CAP 1724, F 181v.-182r.

Una altra fitació del mateix segle introdueix algunes variants que hom creu interessants de 

reproduir: "Confesamos y reconocemos que el terreno de Montreal linda de delante con el ter-

mino de Samunta; a poniente con los terminos de la Mussara y Capafons, al medio dia, con el 

del Albiol; y a cierzo con los de Farena y Montblanch, qual rodalia es la siguiente: Empieza a la 

peña o tosal de Puig pelat aqual vertiente linda con la Musara, va derecho al monte ó tossalet 

rodó, transita el camino de ir a la aixavega y a Prades, y va a encontrar a las peñas de la coma 

del Abet, y todas peñas hasta el codol den Barberá, y baxa hasta lo Pinar, y de ahi al Roble 

hasta adonde hay una fita, y de ahi transita a un tronco de pino que hay pasado el torrente, 

y de ahi a cabo de la Planeta, adonde hay una fita, y de allí derecho al Serratón, o tossalet de 

las Basetas, y de ahi a los Narangeros en vista del Albiol, adonde hay vestigios de mojón y de 
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ahi todas las peñas lindantes en el Albiol hasta a la bajada del pozo, y de ahi a un parage que 

tambien hay señales de mojon, y de ahi sigue las peñas hasta ala punta del pozo, y después 

les vuelve siguiendo las peñas al cabo de la coma den Gumbau, y de ahi sigue los corr<ien>tes 

del torrente hasta al rio den Glorieta y bajando hasta llegar debajo la represa de los herederos 

de Juan Rodon, y se vuelve entre medio de unas tierras antiguamente viñas que eran den fort 

y vallverdu, y vuelve por un serraton arriba hasta las peñas y de alli a la cueva den Moster y 

se inclina al Serraton de la fuente llonga, adonde permanece una fita, y va derecho a un parage 

nombrado el rosech de las Bruixas endonde hay otra fita y de ahi a un roble gordo que hay en 

el camino de Prades y de ahi hasta el cabo del Bosque Lloera, a un tronco negro, y de ahi toda 

sierra arriba al Serraton de las Solanas, adonde hay una fita entre dos peñas, y sigue al parage 

llamado >...> y va por las peñas pus altes del termino de Cabrera, hasta al sarratón gordo de 

coma llonga y toda sierra abajo hasta el rio y todo rio arriba hasta la peña Munera y de ahi a 

la Era del manso Barbará y de ahi va toda sierra hasta el paso del Janer, y de ahi sigue hasta 

a la punta <...> den Pidal y de ahi directamente sigue y va apasando por el cabo de la plana 

llamada del Llaurador, y de ahi va a encontrar a la Baseta de donde va, sigue y vuelve a Puig 

Pelat adonde se ha empezado la presente rodalia del lugar y termino de Montreal" CAPBREU 

1789, F 154-156.

"Joan Cavallé de las cases de montreal" OBMAT 1767, F 67, insc. 24-1-1790; "Montreal en lo alto 

de escarpada sierra que se confunde con las nubes se halla este lugar con 854 habitantes, entre Ro-

jals y Alcover. Tiene agregados La Aixaboga, Lo Bosquet, Cabrera, La Cadeneta, Farena, La Masada 

y La Vall" GRAS, 1907, pàg. 82. 

Mont-ral (m)

Renom. En documentació consultada de la vila d’Alcover, almenys durant el segle XVII, el trobem 

com a cognom de diverses persones: “Francisco monreal” MANUAL 5.191, F 14r., any 1631).

"Salvador Torrell Solé (a) Montral" PENALS, Expedient 26, 24-1-1905.

Mont-ral, el bosc de - (f) 

Extensió boscana d’alzines, pi i argelagues entre els molins del Cristí i del Castellar, al tàlveg dretà 

del riu Brugent, poc abans d’entrar a Cabrera.

“Bosch de Montreal” LLIBRE 131, F 105, any 1862; “Bosc de Montreal” AMILL 1947, carp. 1

Mont-ral, el camí de - (cb) 

Senderó que comunicava els masos de Cabrera amb el poble de Mont-ral. Des de Cabrera de Dalt, 

el camí ascendia pel bosc de la serra d’en Clarà fins al pla de les Perdius i pels plans de la Lloera. 

Aleshores, i en direcció SE, anava a trobar el poble pel serret de l’Esteves i les Basses Noves.

"Cami de Montreal" BLANCH, 1985, pàg. 97, 9-4-1166; "lo cami de monreal" MANUAL 5.198, F 

195, any 1648. 
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Mont-ral, el camí i la cova de - (m)

Camí que mena a la cova de Mont-ral seguint el llom d’una carena ben definida entre els barrancs 

de la font de l’Om i el riu de la Glorieta. A la cova plaçada en un vessant de la muntanya, s’hi van 

trobar materials arqueològics de diverses èpoques, probablement des de l’edat del bronze fins a 

l’època romana tardana.

Mont-ral, el mas de - (m)

"al mas dit de munral" CAP 1554, F 90. FORT 1985, pàg. 90, el cita concisament en unes referèn-

cies de 1783 i de 1802, però no sabem on era situat.

Mont-ral, el molí de - (m)

"filla de Pere Solé moliné y de monica Solé y Gran habitants en lo molí de monral" BAPT 1696, F 

178r., insc. 3-10-1728.

Mont-ravà (m)

Cognom que trobem documentat una sola vegada, a les darreries del segle XVII.

“Montrava” BAPT 1671-1697, any 1693.

Mont-ravà, el mas de -

L’antic mas del Voltor, que va prendre el nom del consort a partir de 1632. Cf. Mas del Voltor.

Montreal (m)

Grafia del topònim Mont-ral; el trobem repetidament escrit així pels diferents escrivans des del 

segle XII fins a l’actualitat.

Morato

Veg. García.

Morell, el bosc de - (a) 

A la serra del Pou, fent de partió amb l’antic terme de la Mussara i en el seu territori; a la banda 

de l’Aixàviga la línia termenal és assenyalada pel bosc del Roig. És de pins.

Morell, el mas, el molí i la resclosa de - (a) 

El mas és a la vora dreta del barranc de la Font Fresca, a tocar del molí homònim. El molí era 

de moles, amb dues pedres anomenades l’alta i la sotana, i mogut per tracció animal. La resclosa, 

mitjançant una tanca de pedra desviava l’aigua del llit del barranc de la Font Fresca cap al molí 

homònim.

Morell, la sort de - (a) 

Al mas del mateix nom. S’hi feia recapte i hi havia alguns arbres fruiters per a consum propi.
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Morell Vell, ca - (a) 

Edifici de dues plantes, amb una divisió d’habitacions per al mitger. Hom diu que és la casa més 

antiga del veïnat, que havia pertangut al comte de Prades, on es feien efectius els delmes i contri-

bucions senyorials. Hi havia hagut una capella o oratori, posat sota l’advocació de sant Salvador, on 

es deia missa per als pagesos del lloc.

"Viuda Vallverdú, casa Murell" TEST de Francesc Robert, 16-9-1810. 

Moreno (f)

Casa que apareix en un sol cens parroquial, de principis del segle XX.

“<casa> Moreno” LLIBRE, any 1918.

Moreno de Torrell (m)

Renom.

“Moreno de Torrell” BAPT 1866, F 178, 5-9-1886.

Morera (m)

Nom de família, inscrit 3 cops com a primer cognom durant el segle XVII. Després desapareix.

"lo dit morera" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII; “domingo morera” CONF 1620; “Dominicus morera 

ag. de monreal” MANUAL 5.192, F 89, any 1632; “Domingo Morera de Montreal” BAPT 1607, 

any 1648.

Morera, la casa d’en - (m)

“casa den morera” BAPT 1607, -1620.

Moro, el comellar de la font del - (m)

Petita depressió que baixa dels Motllats, entre les dues foradades i a tocar de la font del mateix 

nom. Terreny pedregós, amb poca capa arbustiva.

Moro, la font del - (m) 

Als Motllats, al costat del còdol de Santa Fe i sota la roca Foradada. Hi surt una xumadura d’aigua 

fresquíssima. Antigament, hom la citava com a partida de terra.

“tierra garriga de tres jornales poco mas o menos sita en el termino de Montreal y partida la font 

del Moro” LLIBRE 121, F 33, any 1862.

Moros, la cova dels - (m) 

S’hi van trobar restes prehistòriques, segons VILASECA, 1953, pàg. 189. És emplaçada al costat 

de la font homònima.
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Morro

Veg. Virtuts.

Morrut (cd)

Renom que apareix citat en documentació del mas d’en Marc (-1850), transcrita per Antoni Novell, 

el qual ens n’ha facilitat una còpia.

Mortnell (m)

Cognom, a penes important estadísticament.

“en Joan mortnell” CONF 1644.

Mosso, cal - (m) 

Caseta gairebé tocant a l’Abadia, al Raval Alt. El mosso s’encarregava de l’hort parroquial i de 

tocar les campanes.

“lo hereu del Moso” BAPT 1866, F 176, 17-4-1886.

Moster

Veg. Ramon.

Moster (a, f)

Nissaga establerta al nucli de Mont-ral almenys des del segle XV, en què prop d’un 8% de la 

població el duu com a primer cognom i un 2,27% el 1553. Durant el segle XVII és registrat 27 cops, 

18 en el segle següent, 85 vegades en el segle XIX i, de 1901 a 1950, apareix en 21 ocasions. Sovint 

el trobem feminitzat i amb grafia vacil·lant entre les vocals o/u.

"Joan Moster" IGLÉSIES, 1987, pàg. 223; "Pere Muster" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "reguediu den 

moster" CAP 1554, F 92r.; "pere mosté" CONF 1622; "Josep Moste de Montreal" LLIMAT 1767, F 

12, 1-3-1772; "Joseph Muster" OBMAT 1812, 16-8-1817; "Pedro Mosté" LLAC 1871, tom 1, F 7, 26-

3-1871; "Pedro Musté de Montral" MAT 1866, F 67, any 1894.

Moster, el bosc d’en - (a) 

Puja del mas d’en Moster fins al pla de l’Estelada i s’estén com una feixa per sota la serra del Pou. 

És de pins.

Moster, el camí del mas d’en - (a) 

És el mateix vial que va a l’Aixàviga pel clot de la Malalta i, en arribar sota el Bosquet, es bifurca 

en un ramal que condueix a la Masada, a tocar del riuet.
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Moster, la cova d’en - (a) 

Prop del toll del Drac i dins del bosc d’en Moster. És poc profunda però amb força amplada. Mo-

dernament és coneguda com la cova del Soldat.

"a una cova ques diu den Moster" CAP 1724, F 182r.; "y de allí a la cueva den Moster" CAPBREU 

1789, F 155.

Moster, la font d’en - (b) 

A tocar del caminal de cal Naiet. És canalitzada i antigament hi regaven els horts del Peron, de 

l’Angeleta, etc.

Moster, el mas d’en - (a) 

Masada que agrupa al seu entorn els habitants de ca l’Escarabat, de ca Pareca i de ca l’Engràcia. 

Antigament hi havia hagut forn de coure pa, premsa de vi i d’oli, i molí. És emplaçat al fons del 

barranc de la Font Fresca i poc abans de l’inici del riu de la Glorieta.

"Guillem Moster del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227; "lo mas den moster" BAPT 1607, -1620; "Joan 

Moster fadrí del mas de Moster" BAPT 1696, F 23r., insc. 5-5-1701; "Josep Musté del mas dit de 

Musté" BAPT 1812, F 176, 4-8-1828; "en lo mas dit del Mosté" CONFIR F 7r., any 1858; "habitants 

en las casas del Mas Musté" BAPT 1852, F 125r., 7-2-1860; "Mas Musté" BAPT 1866, F 185, 10-

7-1887. 

Moster, el molí del mas d’en - (a) 

Al mas homònim, a tocar del barranc de la Font Fresca. Era de sang, amb moles. En Josep Vall-

verdú, un dels nostres informadors, diu que ell, de petit, hi va veure moldre cereals i fer pinsos per 

al bestiar.

Moster, la nevera del mas d’en - (a)

En un cinglet de roca calcària, a l’obaga, a la vora dreta i a l’E i al S del barranc de la Font Freda, 

poc abans de l’inici del riu de la Glorieta, afrontant amb el mas homònim. Té un diàmetre de 4-5 m 

i una profunditat mesurada de 5,25 m des del brocal. Se’n conserven bé els panys de paret i un arc 

de volta que li dóna l’aparença d’un gran cistell ansat de pedra. AMIGÓ, 1987, pàg. 113 el situa a les 

coordenades 4° 46’ 45" i -41° 16’ 43", a 730 m d’alçada, i el documenta al segle XVIII. És propietat 

del mas de la Naia. 

Moster, la resclosa del mas d’en - (a)

Sota el mas homònim. Desviava l’aigua del riuet de l’Aixàviga per fer moure el molí del mas del 

mateix nom. Encara s’hi poden veure alguns trams de sèquia.

Motllats

Veg. Cinglera.
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Motllats, els - (m) 

Al SO del terme. Extensa calma de la serralada de la Mussara, en l’alineació de la serralada 

Prelitoral Catalana, circuïda de belles cingleres dolomítiques d’uns sis quilòmetres en direcció 

N-S i tres en direcció E-O i situada per damunt dels mil metres d’altura. Gairebé és tota del 

terme de Mont-ral, però també en té part Capafonts i l’antic terme de la Mussara (Vilaplana). La 

componen un capell de calcàries i de margues juràssiques (el lias) i cretàcies, damunt un sòcol 

paleozoic de llicorella. 

S’hi han trobat grans quantitats de fòssils. El lloc marca unes condicions climàtiques diferents a les 

dels tocants, i també òbviament i en conseqüència, sobre la vegetació. 

Per la circulació càrstica subterrània, en aquesta mola tenen origen el riu de Siurana, que es dirigeix 

al Priorat per Cornudella, i el Brugent i la Glorieta, que solcaran ambdós el terme de Mont-ral abans 

de desguassar al riu Francolí.

El nom, segons els etimòlegs, deriva del llatí "monts latus", muntanya molt ampla, extensa, i apa-

reix documentada des del segle XII.

"de toda aquella pieza de tierra yerma y rocas de extensión seis jornales termino de Montreal y 

partida del Mutllat" LLIBRE 123, F 75, any 1862.

Motllats, la cinglera dels - (b)

Espadat de roca dels Motllats que, des de la roca Foradada en direcció a ponent, dibuixen un arc 

sobre el Bosquet. De composició calcària i fortament acolorida d’ocres, negres i blancs, al seu mur 

s’obren algunes coves i balmes: les coves de la Bruixa, de Mont-ral, d’en Codó, etc.

Mulnera

Veg. Molnera.

Mundeta, ca la - (f) 

Casa al carrer de les Antònies. Hipocorístic diminutiu de Raimunda.

Muntanyes

Veg. Prades.

Muro (m)

Cognom a penes reflectit en la documentació que apareix al segle XVII.

“pere joan muro” BAPT 1607, 12-7-1609.

Murtraner

Veg. Jaume, Rafael.
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Murtraner, la cova de - (f) 

En un pendís que davalla del mas homònim. La llegenda explica com uns malfactors van escondir 

ací la mestressa del mas d’en Toni, la Maria Balanyà, i la van fer servir d’hostatge mentre no rebien 

els diners (50 unces) que havien cobrat per la venda recent d’un paquet d’ovelles.

CAMPS, 1965, explica el fet i el data al segle XIX.

Murtraner, la font de - (cd) 

Al davall del mas homònim, en una petita clotada que hi ha sota els plans de cereals. Raja una 

canella sobre d’un bassot rectangular, de pedra, i d’ací passa als Rentadors i després a una altra 

bassa, avui desapareguda sota un bon tou de joncs i d’esbarzers. Diuen que abans rajava força més 

i que amb aquesta aigua es regava l’horta i els fruiters del mas.

Murtraner, el mas de - (cd) 

És una altra manera de citar el mas d’en Barberà, almenys des del segle XVIII.

"pagesos del mas den barbera dit lo mas del resto o muntrané de la parroquia de moreal" BAPT 

1696, F 177r., insc. 25-5-1728; "en lo mas de Joseph Barberá, dit lo mas de Murtrane parroquia de 

Montreal" LLIMAT, F 38, 16-10-1782; "Mas de Murtrané" BAPT 1866, F 192r., 7-3-1889. 

Murtraner, el mas de - (f) 

Arrecerat en un dels comellars que baixen de la serra de la Roquerola, entre el mas d’en Toni i el 

gorg de l’Olla, sobre el Brugent. Hi havia hagut bones vinyes, als solans, i arbres fruiters. No lluny 

d’ací trobem una cova historiada, amb el mateix nom.

"del mas dit del Montané" OBMAT 1812, 1-2-1858.

Murtraner, el molí de - (cb)

Antiga denominació de l’actual molí de l’Ombra fins als darrers anys del segle XIX.

“molino del Murtrane” VILALTA, Escriptures, any 1884.

Murtraner, la plana de - (cd) 

Al mas homònim. Dedicat a la sembra de cereals i de farratge.

Mussara, la - 

Antic terme a migdia de Mont-ral, avui agregat a Vilaplana. Situat a 980 m d’altitud i amb una 

extensió territorial de 16,71 km2. La relació de veïnatge havia estat intensa i sovint la documentació 

ens diu que els ranencs venien a Mont-ral per tal d’obtenir alguns serveis sanitaris i religiosos. 

“afrontant ab lo terme de la Almussara” CAP 1724.
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Mussara, la carretera de la - (m)

De Mont-ral fins a la Mussara passant per l’Aixàviga. Mitjançant els corresponents enllaços comu-

nica amb els pobles de Vilaplana i de Prades i els seus rodals. Fou construïda vers els anys 1950.

Nabàs, la font del - (b)

Segons el MAPA any 1756 (Font d. Navas), aquesta deu es trobaria en terres del Bosquet, en els 

pendissos que davallen dels Cingles i a tocar del barranc de la Nevera (potser l’actual font del Moro?).

"una pessa de terra de terra campa de tinguda de sis jornals poch mes o manco situada en lo dit 

terme de Monreal y en la partida nomenada la font den abás la qual afronta a solixent ab terras de 

Rafel Boqué a mitgdia ab terras de Pere Boque a ponent ab terras de Joseph feliu y a tramuntana ab 

lo camí qui va a la vila de Alcover" CAP 1724, F 186v.

Naia, el mas de la - (b) 

Sota la Coroneta, acarat a sol ponent. Es tracta d’una divisió del mas del Naio, en heretar-lo els 

seus fills, mascle i femella. Escrit indistintament amb i grega o llatina.

“pag. de la Naia” NAIX, F 35, 26-12-1853; “Mas de la Naya” BAPT 1866, F 185, 3-8-1887. 

Naiet, el mas de - (a) 

Al clot de l’Aixàviga, tocant als horts de l’Angeleta i els Campassots.

Naio (b)

Renom que podem documentar a mitjan segle XIX.

“(a) Nayo” BAPT 1812, F 432, 27-1-1851.

Naio, el mas del - (b) 

Als pendissos de migdia de la Coroneta. El mas, en morir el propietari, va ser heretat pels dos 

fills seus, que el passaren a denominar amb el distintiu del sexe: del Naio i de la Naia. La casa es 

conserva bé i al seu voltant hi ha conreus d’avellaners, una petita horta i arbres fruiters. Els seus 

encontorns han estat rebatejats amb el nom de les Alzines.

“Mas del Pere Nayo” BAPT 1866, F 186, 3-10-1887.

Navàs, la font de o del -

Veg. Nabàs.

Nebot (cb)

Renom que trobem anotat una sola vegada, l’any 1900.

"Agustí Ollé Caballé (a) Nebot" PENALS, Expedient 23, 7-6.
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Nebot, cal - (cb) 

Masia a sol ixent del territori de Cabrera, gairebé sobre els cingles del riu Brugent.

Nebot, el comellar, l’estret i els horts del - (cb) 

S’inicia al peu de la Torre i davalla per davant del mas homònim fins a acabar al riu Brugent. 

L’estret del Nebot és una depressió que es produeix al capdavall del comellar homònim, a llevant 

del mas del mateix nom, i que, en direcció nord, davalla vers el riu Brugent, entre la Font Grossa 

i el molí de l’Ombra; antigament l’estret facilitava l’accés a diversos horts que les masies properes 

hi tenien, aprofitant els vessants del riu i les terres d’al·luvió del Brugent; a l’estiu, quan baixava el 

nivell de les aigües, s’hi feia recapte.

IGLÉSIES, 1953, núm. 67, pàg. 15, diu que el lloc era molt freqüentat per la gent del poble veí.

Nebot, el mas del - (cb)

Només en tenim notícia documental i no l’hem pogut situar. Sospitem però, que deuria plaçar-se 

a les línies d’afitament termenal entre l’Albiol i l’Aixàviga. MOREU, 1976, parla d’un mas del Nebot 

situat a l’altura del km 15 de la carretera de la Mussara i al terme de l’Albiol. Antigament s’havia dit 

Torredemer i també d’en Rausich, i la documentació aportada va del segle XVI al XX. 

El cognom Nebot, que dóna nom a l’habitatge, era del ciutadà honrat de Barcelona En Jaume 

Nebot, natural de Vilaplana i veí de Riudoms, pare de la nissaga dels militars austriacistes destacats 

en la guerra de 1714, el qual va comprar el mas l’any 1688. El 1760 constava, però, com a derruït.

Fa estrany, però, que es tracti del mateix predi a causa de la gran distància que hi ha entre el mas 

citat per Moreu i el terme de Mont-ral. Gairebé ens atreviríem a assegurar que es devia tractar d’un 

d’aquells masos rústecs, de pedra i branca, construïts en el segle XIX, quan el creixement demogràfic 

de Catalunya es fa notar a arreu.

“habitan en lo mas del Nabot parroquia de Montreal” CONFIR F 13, any 1858.

Negre

Veg. Soc.

Negret, cal - (f) 

Casa del nucli urbà.

Negret, el corral del - (f) 

Era en terres del mas d’en Toni. Ensulsit.

Negret, l’hort del - (f) 

A tocar del riu Brugent i de les Lloranques. Desaparegut.

Nen, cal - (cd) 

Veg. Garibaldi.
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Neu, el pou de -

Veg. Glaç.

Nevera

Veg. Moster.

Nevera, la - (m) 

Pou de glaç, a uns 600 m en línia recta a l’E, lleugerament ESE, des de les cases de Mont-ral, a 

uns 70 m per sota de llur nivell, a poca distància a l’O de la carretera d’Alcover, encarat al sud. 

AMIGÓ, 1987, pàgs. 125-126, el situa a les coordenades 4° 47’ 30’ i -41° 17’ 15" i diu que té un 

diàmetre de 5-6 m i 6-7 m de profunditat. També l’hem sentit anomenar com a partida de terra, 

referint-se al seu rodal.

MANUAL 5.199, F 98, any 1649; “La Nevera” AMILL 1947, carp. 1.

Nevera, el barranc de la - 

S’inicia als Motllats, prop de la roca Foradada, i als seus pendissos; davalla en direcció NE i, abans 

de desguassar al riu de la Glorieta, a l’altura dels Molins Nous, passa prop del poble, entre el serret 

de Gallerí (N) i el serret del Guitarres (S). És de règim pluvial. El nom ve determinat pel pou de glaç 

que troba al seu pas per Mont-ral.

Neyna (m) 

Podria tractar-se d’un error de transcripció de Naia, o bé de menya, tipus d’olivera borda. Amb 

l’única referència documental de què disposem no és possible d’aclarir-ho.

"y en la partida dita de Neyná" CAP 1724, F 190v.

Nieva (m) 

Cognom provinent de l’alacantí, documentat a principi del segle XIX, aviat desaparegut.

“Tomasa Botella Nieva naturales de Alicante y vecinos de Montreal” BAPT 1866, F 257, 2-9-1903. 

Niu

Veg. Esquirol.

Noguer (f)

Renom enregistrat al segle XVII.

“Joan Vallverdu dit del noguer de farena” BAPT 1607, 10-4-1622. 

Noguer del Molí Fariner, el - (f)

Era prop del molí, molt refet i vell. Va ser tallat a primers d’aquest segle. 
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Noguerets, els - (cd) 

Plantació de noguers al mas d’en Verd.

Noguerol, el mas del - (m)

“Pau Andreu del mas dit del Noguerol” OBMAT 1767, F 60, insc. 29-1-1787.

Noguers, la creu de - (m) 

Només l’hem sentit dir oralment i ningú ens l’ha sabut situar, però sembla que es tracta, gairebé 

amb tota seguretat, d’un indret de la Mussara molt conegut de la gent d’aquestes contrades.

Noguers (f)

Les primeres persones inscrites amb aquest cognom les trobem a mitjan segle XVIII; després no 

tornen a aparèixer fins a la darrera meitat del segle XIX. 

"Maria Nogués" BAPT 1671, any 1716; "Agna Vilalta y Nogues" LLIMAT 1767, F 16, 18-4-1733.

Nou

Veg. Comalot.

Nous

Veg. Molins.

Nova

Veg. Casa, Cova, Bassa, Plana. 

Noves

Veg. Basses.

Nulles, el camí de l’hort de -

“y calle dicha el camino del huerto de Nulles” LLIBRE 128, F 45, any 1862. 

Obac

Veg. Blaió, Marc, Olla, Paijant, Tous, Venrell.

Obac, l’- (cd) 

Partida de terra que s’estén com una llenca en direcció al pla de la Cadeneta des del peu de la cova 

de la Moneda, a tocar de les Rases. També l’hem sentit anomenar en plural.

“Aubacs” AMILL 1947, carp. 1.

Obacs

Veg. Farena, Feliu, Maidéu, Verd.
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Obacs (f)

Nom pretèrit d’un tros de terra, potser dins dels anomenats obacs de Farena. 

“una pesa anomenada Aubach” LLIBRE, 2-1-1858.

Obaga

Veg. Cabrera.

Obagada, l’- (cd) 

Sobre els obacs de Farena, a la franja alta dels plans de la Cadeneta.

“y la segona parada de la aubajada” OBMAT 1812, 7-5-1849.

Odena (m)

Segons la documentació exhumada, el cognom és originari de l’Albiol i destaca com a primer nom 

de família vuit vegades entre 1851 i 1950.

"Odena" OBMAT 1767, F 14, 26-1-1773; "Joan Buldó y Odena" CONFIR F 17, any 1863.

Olesa (m)

Cognom originari de Cabra (Alt Camp), establert a Mont-ral transitòriament durant el segle XVII.

“Rafel Olesa” BAPT 1671, 4-7-1683; “Jaume Olesa” ib., any 1690.

Oli, el molí de l’- (f) 

Al riu Brugent, sota els cingles de la Molnera. Oleícola. Desaparegut amb la rierada de Santa Tecla, 

l’any 1874. Dit també "el molí de la Màquina".

Amb anterioritat a la mòlta d’olives, la casa hi tenia instal·lat un alambí per destil·lar alcohols; 

sembla que la propietat era del comú, segons les informacions orals recollides.

Oliver (m)

Cognom a penes inventariat en la documentació del segle XVII. MANENT, 1981, pàg. 60, també 

l’esmenta per la vila de Capafonts, però sembla que és vingut d’un altre poble.

“Pere Joan Oliver” CONF -1625.

Oliveres (m)

Cognom sense cap pes específic a la vila; només el trobem en un llibre de confirmacions de darrers 

del segle XVII.

“Andreu Oliveras” CONF 1667.
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Olivers, els - (m)

Partida de terra, emplaçada al clot de l’Aixàviga. Segons la documentació esmentada més amunt 

el terreny limitaria "a mediodia con el camino de la Aixabega y parte con otro camino que va al 

caserio del Bosquet".

“en termino de dicho pueblo de Montreal y partida dels Olivers” PENALS, Expedient 9, 2-6-1886.

Olla, el gorg de l’- (f) 

Al riu Brugent, al SE de mas d’en Toni. El salt d’aigua sobre un bloc de pedres silícies l’han anat erosio-

nant fins a produir-hi una cavitat d’uns cinc metres de fondària. Allà les aigües s’entollen protegides per 

unes batedores de lloranques que hi ha uns metres més avall, per on es vessen, formant un estanyol. La 

vegetació és ufanosa a l’obac i, a l’esquerra, als conreus, una petita falla ha deixat llargues diagonals de 

pedra sobre el riu. Ací desguassa el barranc dels Costers del Fort, de règim pluvial.

Per forta que sigui la sequera i no baixi el corrent, la gent només l’ha vist sec algunes vegades 

entre final de juliol i final d’agost, un mes escàs. 

“gort de holla” LLIBRE 131, F 106, any 1862.

Olla, l’obac del gorg de l’- (f) 

Terres que envolten aquesta cadolla del riu Brugent, sota el mas d’en Toni. Sovint hom el cita com 

a partida.

“y partida llamada Aubach del Gort del Olla” VILALTA, Escriptures, any 1884.

Oller (cb, f, m)

Nissaga de les més importants al municipi, documentada des del segle XVII fins a l’actualitat. Com 

a primer cognom, el trobem 24 vegades en els naixements del segle XVII; 46 en el següent; en la 

dinovena centúria, 232 vegades, i de 1901 a 1950, 23 cops. Sovint apareix en femení.

"Oller" BAPT 1607, 25-3-1612; "Anna Maria Ollera filla de Pau Oller" ib., 14-2-1633; "Ramon Ollé y 

Escoté" CONFIR F 5r., any 1858; "José Roig y Ollé" LLAC 1871, tom 1, F 7, 26-3-1871. 

Oller, el camí de l’hort (f)

"partida camino del hort Ollé" LLIBRE 128, F 185, any 1862.

Oller, el mas de n’- (m)

“pere Oller pages del mas den Oller terme de Montreal” BAPT 1f., 6-1-1658.

Om, el barranc de la font de l’- (m)

A sol ixent del terme. S’inicia a la font homònima, travessa un corregall de la Lloera i al cap de 

poc entra al terme d’Alcover, baixa pel mas d’en Gomis i va a aiguabarrejar-se al riu de la Glorieta 

en la cota dels molins de Pinroi (Alcover).
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Om, la font de l’- (m) 

A la Lloera, inici del barranc homònim i situada sobre el mas d’en Gomis.

"habitant en la font del Hom terme del Samuntá y Parroquia de Alcover" BAPT 1812, F 430, 19-

11-1850.

Ombra, el molí de l’- (cb) 

Antic molí fariner, i posteriorment paperer, a la vall del riu Brugent, al congost que forma el cingle 

de Roqueroles, aigües amunt de la resclosa del Raulet i de la partida l’Ample de les Illes. IGLÉSIES, 

1953, núm. 167, pàg. 24 diu que era propietat dels fabricants paperers de la Riba i que al segle XIX 

s’anomena molí d’en Murtraner.

Va deixar de funcionar a final del segle XIX, però les seves terres es conrearen fins a la primera 

meitat del segle XX. Encara se’n conserven alguns panys de mur amb nivells de finestres esbalan-

drades i la boca d’un forn de coure aliments, sense la xemeneia. La resclosa que desviava l’aigua 

per moure el molí és un centenar de metres més amunt i se’n pot veure el solc entre la lloranca viva 

i una margera de terra. Protegit per les altes cingleres i l’espessor de la forest, la llum difícilment hi 

deu tocar i d’ací el nom que pren força a partir de final del segle XIX.

El "Molí de l’Ombra" ha donat títol a un llibre d’Albert Manent com a sinònim de treball silenciós i 

constant, fet en llunyania dels tràfecs i de les urgències de la quotidianitat (Edicions 62, Barcelona 1986). 

Gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356. 

Ombra, el toll del molí de l’- (cb)

Sota el molí homònim. L’aigua s’entolla en una bassa que l’erosió ha format sobre la llera rocosa del riu.

Onclet, el mas de l’- (a)

Al SO del terme, en terres de partió amb la Mussara, prop de la carretera que uneix els dos nuclis 

urbans.

AMIGÓ, 1963, núm. 792, també el cita i diu que una part d’aquesta masia era anomenada mas 

del Curt.

Onclet, el portell de l’- (a) 

Pas per accedir als Motllats des de l’Aixàviga pel mas homònim situat a la partió del terme amb 

la Mussara.

Ordi, l’artiga de l’- (cb)

Al mas de la Plana, prop del barranc dels Esclots.

Ortiga (f)

Cognom sense cap pes específic anotat a primers del segle XVII.

“Magdalena Ortiga de Farena” BAPT 1607, 20-8-1620. 



245La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Padrí de Cavaller, cal- (m) 

Casa del nucli urbà. Desapareguda.

Pagès (f, m)

Cognom que no té a penes pes específic, documentat al llarg del segle XVIII.

“Maria Pages” BAPT 1671, 6-6-1713; “Pages” LLIMAT 1767, F 30, 11-1-1778.

Pagès, el pla de - (f) 

Una altra denominació dels Pagesos de Prades.

Pagesa, ca la - (m) 

Casa al carrer Major, anotada des de final del segle XIX.

“de la casa la Pagesa” BAPT 1866, F 171, 24-6-1885.

Pagesos de Prades, els - (f) 

Amb aquest nom s’anomena l’extensa calma de la serra del Bosc, al terme de Prades, on neix 

el barranc de l’Escolta. Al NE del mas d’en Toni, a una altura que sobrepassa els 1100 m. S’hi 

accedeix pel camí de carro que surt a l’esquerra del mas d’en Toni i que va en direcció NO 

al mas de Pagès i a Prades. És molt rost, estret i ple de bardissa un cop passada la plana de 

l’Andreu.

Els caçadors de Farena diuen que hi havia moltes perdius i llebres. També l’hem sentit ano-

menar com el pla de Pagès. El fet de la pluralització suposem que obeeix a la necessitat de 

singularitzar-lo.

AMIGÓ, 1985, pàg. 210, l’esmenta com el pla o els plans del mas de Pagès i diu que anti-

gament havien estat conreats farratges i tubèrculs en les seves calmes. Actualment és ple de 

botges i de pins.

Paijant (m)

Renom àmpliament documentat durant el segle XIX, amb grafia vacil·lant en la primera vocal, 

a/e.

“amb lo paijant” OBMAT 1812, 7-5-1849; “Josep Isern (a) Peijant” ib., any 1878; “Paijan” ib. 

13-8-1874.

Paijant, el camí del maset de - (m)

Senderó que arrenca del camí de Mont-ral i baixa per les costes del frare Micó fins a trobar la 

Masada; segueix devers la vall de la Glorieta, fent ziga-zagues i bifurcant-se en altres direccions.

Paijant, la font del mas de - (m)

És dintre el bosc del mas homònim. Poc cabalosa. Avui és totalment perduda. 
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Paijant, el mas i la pallissa de - (m) 

Casa a la Masada, tocant amb una paret amb l’habitacle de Po-xiquet. Tenia un cobert per a res-

guardar els fruits i les eines. Totalment ensulsida.

“del maset de Peijant” BAPT 1812, F 423, 17-3-1850; “con otras dos casas dichas la una de Po-

xiquet y la otra de Paijan se llaman juntas la Masada” TEST 13-8-1874.

Paijant, l’obac del mas de - (m)

Al costat nord del mas homònim, on creix la pineda.

Paijant, el pinar de - (m) 

Extens flotó de pineda que s’estén en un vessant del mas homònim, devers la vall de la Glorieta.

Paijant, el tossal de - (m) 

Petita elevació del terreny sobre el bosc de Mont-ral, a llevant del poble. Al seu rost, hi creixen 

les pinedes.

Palanca

Veg. Toni.

Pallarès o els Pallaresos (cd)

Nom pretèrit de la partida de terra equivalent a la Cadeneta.

"lo pallares terra campa" CAP 1554, F 86; "una artiga en lo terme de Monreal a la partida dita 

dels Pallaressos" MANUAL 5.198, F 115r., any 1648; "un forn de courer pa fabricat dins ma casa y 

propia habitació que la tinch y possehesc en lo dit terme de Monreal y a la part dita de la cadeneta 

o de Pallares <...> y en la partida dita de Pallares que afronta de una part ab lo cami qui va des de 

las casas de la cadeneta al loch de Monreal" CAP 1724, F 188r.

Pallars (f)

Cognom provinent dels Omells de na Gaia (Urgell), establert a Farena a principi del segle XIX.

“Josepha Pallas dels Homells” OBMAT 1812, 6-1-1834; “Juan Vilalta Pallas” BAPT 1866, F 209, 

13-2-1892.

Pallejà (m)

Nom de família que apareix escassament com a primer cognom, i només al segle XVIII. A la 

població veïna de l’Albiol, aquest cognom no apareix documentat fins al 1788. MOREU, 1976, 

pàg. 528.

“Joan Paleja” BAPT 1696, 29-8-1708.
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Pallissa

Veg. Paijant.

Pallissa, la - (cd) 

Extrem de ca Torruella, a tocar de cal Pep de l’Anton. La pallissa disposava de tres plantes per 

guardar els cereals, els farratges, els fruits i algunes eines del camp.

Pàmies (cb, m)

Nissaga que apareix 22 cops com a primer cognom al segle XVIII; 7 en la centúria següent; 21 en 

el segle XIX; i, finalment, entre 1901 i 1950, el trobem anotat en 3 ocasions.

"March Pamies" IGLÉSIES, 1979, pàg. 213; "Joan Pamies" BAPT 1607, 14-12-1608; "Joan Pamies" 

LLIMAT F 41, 3-8-1783; "Maria Pamias de Rojals, casada amb Josep Torrell de Monreal" OBMAT 

1812, 9-3-1825; "Pamies" BAPT 1866, F 302r., 2-8-1915. 

Pàmies, la casa o mas d’en - (m)

El seu nom ha desaparegut o s’ha reconvertit, i avui no l’hem sabut localitzar.

“casa den pamies” BAPT 1607, -1620; “en lo mas den pamies” BAPT 1607-1617, 30-8-1654; “ha-

bitants en lo mas den Pamies de Cabrera” BAPT 1d., 4-7-1683; “del mas dit den Pamies” OBMAT 

1767, F 3, 23-2-1768. 

Pàmies, el pou d’en - (cb)

Pou de neu, fins ara el més antic documentalment, que devia emplaçar-se en algun indret del 

territori cabrerenc. Avui ningú no en recorda l’existència, però sí la d’un indret anomenat els Pous, i 

la serra dels Pous, potser una reminiscència d’antigues neveres preindustrials. 

“dos pous de tenir neu situats in termino de cabrera juntament ab las bassas contiguas en los dits 

pous las quals afrontant ab la matexa heretat dels dits pamies” MANUAL 5.191, F 278r., any 1631; 

“tota la neu o glas que ell dit Rafel Pau sabater te en lo pou dit de Pamies de cabrera” ib. 5.192, F 

114r., any 1632.

Panadès (m)

Cognom procedent d’Hostafrancs (Segarra), segons la documentació exhumada.

CONFIR F 41 i 42r., any 1910.

Paniello, cal - (m) 

Casa.

Paniello, el molí del - (m) 

Desaparegut.
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Paperer, el molí - (m)

"en un cuarto del moli paperer que es una habitació sita en lo terme de Montral" TEST 21-2-1857.

Parada

Veg. Bella, Blanc, Correu, Esbarzerola, Gran, Llonga, Pau, Sereno.

Parada Gran, la - (m)

Extensió de terreny d’horta, prop del toll del Blau i a tocar del barranc de la Coma.

Parada Llonga, la -

Per les descripcions documentals que hem mirat, sabem que era a la Masada.

“de lo tros anomenat la parada llonga “MANUAL 5200, F 203r, any 1650; “situada en lo terme de 

dit lloch de monreal y a la partida dita las paradas llongas de devant de monreal” MANUAL 4987, 

F 40, 22-5-1757; “y partida paradallonga” LLIBRE 123, F 33, 18-3-1862.

Parades

Veg. Biel, Coster, Fort, Po.

Parades, les - (m)

“molendini en les parades” CAP 1554, F 84r., 88; “las paradas” OBMAT 1812, 9-12-1865.

Paradeta, la - (f)

Per la documentació vista, aquesta peça de terra hauria de localitzar-se pels encontorns del mas del Tous.

"una peça anomenada la Paradeta" LLIBRE, 2-1-1858; "aquella pieza de tierra nombrada la Para-

deta" LLIBRE 128, F 159, any 1862.

Paradetes, les - (cb) 

Damunt les terres de cal Blanc i de ca Llarguet.

“termino de cabrera hoy Montreal y partida Paradetas” APT Escriptura de venda. Notari Teodoro 

Pedrol Tomas, Alforja 25-2-1870.

Paradons

Veg. Penó.

Paragori, el comellar (f)

Podria tractar-se d’un Pere Gregori, però aquest nom no apareix a les nissagues locals.

"y partida Comellá Paragori que linda por oriente con tierras de los vendedores, de medio dia con 

el camino de las Costas" VILALTA, Escriptures, any 1884.
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Paranys, la serra dels - (m) 

Seguit de muntanyes molt arrodonides i suaus, cobertes de bosc, situades en direcció NOE, sota la 

Serra Llarga. Els seus vessants septentrionals donen sobre la vall del Brugent.

Al terme de Capafonts hi ha una muntanya dita el Parany, documentada almenys des del segle 

XIX. MANENT, 1981, pàg. 17. 

Paraon, el barranc del comellar (f)

Depressió formada al davall del mas de Roquerol i de la Roca Pintada que, en direcció NSE, va a 

trobar el riu Brugent, al lloc dit de les Lloranques, on desguassa. És de règim torrencial.

Paraon, cal - (m) 

Casa al carrer Major.

Paraon, el canet del - (m) 

Cresta de pedra al serret de l’Esteves.

Paraon, el comellar (f) 

Indret de pinedes i castanyers als vessants NSE de la mola de la Roquerola, sobre el barranc 

homònim.

"y partida nominada comella de Paraon" LLIBRE 131, F 109, any 1862; "comellá Paraón" AMILL 

1947, carp. 1.

Pareca, ca - (m) 

Casa actualment despareguda, prop del mas d’en Moster. 

Parellada, la - (b) 

Tros de terra, sembla que situat al capdavall de la Malalta.

Pare Post, el forat del - (m) 

Cova als cingles dels Motllats. L’any 1553, a la Mussara trobem un tal Pere Tost, no sabem si 

relacionat o derivat d’aquest nom de cova estrany.

Pareque

Veg. Joan.

Pariqui, cal - (m) 

Denominació posterior de cal Frare. Avui desapareguda.

Pas

Veg. Giner, Tord.
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Pasqual (f)

Cognom a penes registrat en la documentació vista i datat a principi del segle XVII. 

"lo molí que antes hera de bernat pasqual" CAP 1615, F 178r.

Passeres, les - 

Llocs de pas entre pedres o palanques per passar a gual cursos d’aigua. Ens n’han anome-

nat més d’una dotzena, gairebé tots al Brugent i la Glorieta, sovint acompanyats d’un nom de 

partida, mas o propietari. Només recollim el genèric per tal de no fer una llista de cognoms o 

llocs repetitius.

Pastera, el toll de la - (f) 

És sota la parada d’en Bella, al mas d’en Toni.

Pastora, ca la - (m) 

Casa al carrer Major, davant de l’actual refugi, entre ca Gallerí i cal Tià. Ensulsida.

Pastora, l’hort de la - (f)

“partida dita Hort de la Pastora” LLIBRE 128, F 104, any 1862.

Pastorell

Veg. Anton.

Patacó, el mas del - (m) 

A la partida de la plana de la Lloera. Enrunat.

Patacó, el toll del - (m) 

És un clot que es va fer en construir la carretera d’Alcover, potser per extreure’n àrids, i ara, quan 

plou, l’aigua s’hi embassa. És al mas homònim, prop de la carretera.

Patacons (cd) 

Renom que apareix documentat a principi d’aquest segle i lligat a fets delictius. Els Patacons, fills 

d’Alcover, acabada la guerra de 1936, es van organitzar en una mena de grup de maquis locals, que 

va mantenir a setge tot el terme i pobles veïns. El cap de l’escamot va ser pres, quan anava ferit, en 

una casa de la vila de l’Aleixar. 

“(a) Patacons” PENALS, Expedient 31, 19-3-1906.

Pau

Veg. Teresa.
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Pau, cal - (a) 

Casa del nucli rural.

“Hereu de cal Pau exavega” BAPT 1866, F 169r., 10-5-1885.

Pau, cal - (f) 

Casa del nucli rural. Ensulsida.

Pau, la font de la parada del - (a)

A la Basseta, al clot de l’Aixàviga.

Pau, el mas d’en - (m)

“Mas den Pau” LLAC 1871, tom 8, 31-7-1892.

Pau de l’Abella, el molí del -

"manso denominado Molí del Pau de la Abella" BAPT, 1866, F 168, 14-12-1884.

Pau Baia, cal - (f) 

Casa, tocant a la placeta. Al segle XVI, els censos de les muntanyes de Prades, anotats per Josep 

Iglésies, donen el cognom Veia. 

“Pau Baya” LLIBRE, 1-3-1918.

Pau Petit, cal - (f)

“Pau petit” LLIBRE, 1-3-1918.

Paula

Veg. Joan, Pere.

Paula, ca la - (m) 

Casa al Raval Baix. A l’època en què documentem la casa, l’àvia de la propietària es deia Paula.

“Hereu de la Paula” BAPT 1866, F 191, 9-10-1888.

Paula, l’era de ca la - (m) 

Sota l’era de cal Soldat, davant de ca l’Ermità.

Paxol, ca - (m) 

Maset amb molí de sang situat a la Planeta, sobre el riu de la Glorieta. Era fariner i se’l va endur 

l’aiguat de Santa Tecla, amb tots els seus estadants, la nit del 21 de setembre de 1874. Només es va 

salvar una criatura que dormia a recer d’una balma, segons la tradició oral.
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Pecan (m)

Família d’immigrants provinents d’Alemanya instal·lats a Mont-ral, on es localitzen durant prop 

d’una centúria.

"filla legítima de Joan Peccan y de Geltrudis Pecan" BAPT 1696, 14-2-1712. 

Pedra

Veg. Creu, Tres Creus.

Pedregal, el clot del - (m)

"yl clot del pedregal" OBMAT 1812, 7-5-1849; "linda a E con la rasa del clot del Pedregal de José 

Musté..." LLIBRE 121, F 20, any 1862.

Pedregós

Veg. Tossal.

Pedrera, la - (m) 

Una altra manera d’anomenar les Lloeres, lloc d’extracció de minerals.

Pedreres

Veg. Lloera, Lluc.

Pedreres, les - (f) 

S’anomenen com a extrem septentrional del territori de mas d’en Toni, als Quatre Termes, però en 

realitat són a Vimbodí, prop del mas de Pagès. AMIGÓ, 1985, núm. 1210, pàg. 216, les cita i diu que 

la seva pedrissa, molt semblant a la llicorella, encara la van explotar passada la guerra de 1936-39. 

Documentades al segle XIX.

Pehoner (f) 

Cognom que només trobem documentat en els fogatges del segle XV i XVI, amb grafia dubtosa 

(h intercalada o no).

"Bernat Pehoner" IGLÉSIES, 1987, pàg. 223; "Antoni Peoner" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211.

Pehoner, el mas de - (f)

A Bonretorn (l’Albiol) sabem que hi havia una casa dita de Bernat Peoner, documentada el 1495, 

segons MOREU, 1976, núm. 1013, pàg. 503.

"Ex. señor duch de cardona compte de prades dues devesses situades en dit terme de farena en 

la partida dita lo mas de pahoner ab les affrontacions y designations en aquelles contengudes" CAP 

1615, F 182.



253La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Peixera

Veg. Raulet, Robert, Rodon, Voltor.

Pelat

Veg. Puig.

Pellicer (f) 

Cognom que, amb diferents grafies (Pallise, Pallicé, Pellicer, Pellicé), trobem registrat en els llibres 

de baptismes des del segle XVIII fins a l’actualitat, tanmateix poc estès.

"fill de Ramon Pallise y de Francisca Pallisé y Amigó conjugues pagesos del terme de farena" BAPT 

1696, 2-1-1766; "Joseph Pellicer y Amigó fadrí pastor del lloch de Farena" LLIMAT 1767, F 103, 27-

2-1802; "Pallicé" LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889; "Juan Guasch Pellicé" ESP 1852, F 74, 

21-4-1900.

Pellicer, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

"<casa> Pellicé" LLIBRE, Compliment pasqual, 12-6-1899; "Pellicé" ib., 1-3-1918.

Pellicer, la cova de - (f) 

Habitacle construït en una balma de la Roca Pintada, a uns 800 m d’altitud, sobre la vall del Bru-

gent. Va ser habitada fins als anys cinquanta. Tenia horta i fruiters, i, a causa del seu arrecerament, 

en ple hivern s’hi collien productes que la gent de Farena apreciava molt.

Pena-roja, la - (cd) 

Cim dels Motllats, a sol ponent del terme i a la fita termenal amb Capafonts. Assoleix els 1025 m 

i domina la vall del riu Brugent. MANENT, 1981, la documenta al segle XIX. 

Penó

Veg. Esclots, Isidre.

Penó (m)

Renom, sembla que relacionat amb el portador de la bandera o estendard d’una confraria pa-

rroquial.

"Pere Altés (a) Panó y Maria Prats dita de Panó" BAPT 1852, F 1, 13-1; "Josep Boqué (a) Panó" ib., 

F 37, 13-1-1854; "José Altés vulgo Panó" TEST 13-3-1873.

Penó, el bosc del - (m) 

En una fondalada de la serra dels Paranys, a tocar dels Esclots.
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Penó, ca - (m) 

Casa del carrer Major.

"De casa Panó" BAPT 1866, F 181, 6-3-1887; "casa Panó" ib., F 196, 4-8-1889.

Penó, els cingles de - (m) 

Puntes de pedra nua a la serra dels Paranys.

Penó, els corrals de - (m) 

Desapareguts. 

Penó, l’era de - (m) 

Sota el pati de l’església, de terra pitjada. N’hi havia dues més de renglera, costat per costat i 

acarades al vent: la de Joanet i la de Torres.

Penó, els paradons de - (m)

MAPA any 1756 escriu "Paradons d. Panó" i els emplaça a migdia del nucli de població, a la 

partida avui dita de les Basses Noves.

Pep de l’Anton, cal - (cd) 

Divisió de ca Torruella, entre cal Salvador del Janet i la Pallissa.

Pep de la Gorra, el - (m) 

Va caldre posar-li el distintiu perquè on treballava n’hi havia molts, de Joseps, però només ell sol 

duia gorra calada. Modern, apareix al voltant dels anys trenta d’aquest segle.

Pep del Gros, cal - (cb) 

Una altra denominació de ca l’Agustí del Roig.

Pep Mariana, ca - (f)

Casa que apareix documentada a Farena en una sola ocasió, a principi del segle XX.

“<casa> Pep Mariana” LLIBRE, any 1918.

Pep Martí (f)

Nom de casa que trobem documentat a principi del segle XX amb una denominació variant.

"Pep Martí o Isidro" LLIBRE, any 1918.

Pep Miet (f)

Renom.

"José Agustench (Pep Mièt)" LLIBRE, Compliment pasqual, 28-4-1912.
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Pep Miet (f)

Nom de casa que trobem enregistrat en una llista de compliment pasqual de principi del segle XX.

“Pep Miet” LLIBRE, 1-3-1918.

Pep Pineda (f)

Casa que apareix documentada en un cens parroquial de principi de centúria.

“Pep Pineda” LLIBRE, any 1918.

Perdius, el pla de les - (cb) 

Altiplà format al NE del terme, al capdavall de la serra d’en Clarà i sobre les cingleres que prote-

geixen Cabrera. És ple de matolls i de bosc jove. Ens han dit que antigament hi posaven el perdigot 

a cantar per atreure la caça. Hem vist documents que fan referència al lloc amb data de 1930.

Pere

Veg. Sant.

Pere (m)

Cognom documentat a les muntanyes de Prades almenys des del segle XV i entroncat a Farena 

a partir del segle XVII, encara que amb poca profusió; desapareix en la mateixa centúria. La grafia 

vacil·la entre les vocals e/a.

“Joan Pere” BAPT 1607, 19-3-1610; “Anton Pere” BAPT 1d., 26-1-1630; “Joan Antoni Pera” BAPT 

1607, 20-2-1633; “Ventura Torrell y Pera” LLIMAT 1767, F 19, 25-9-1774; “Bonaventura Torrell y 

Pere” LLIMAT 1767, F 34, 7-2-1779.

Pere Blai (f)

Renom documentat en una sola ocasió, a mitjan segle XIX.

"Pedro Vendrell á Pere Blay" LLIBRE, Compliment pasqual, 30-4-1847.

Pere de Joanet, cal - (m))

“cal Pere de Juanet” BAPT 1866, F 192, 13-2-1889.

Pere de la Marina, cal - (m)

“cal Pere de la Marina” BAPT 1866, F 193, 15-3-1889.

Pere, el mas de n’Anton - (f)

Denominació antiga de l’actual mas d’en Toni, que persistí fins a mitjan segle XVII.

“mas den Anton Pere del terme de farena” BAPT 1d., 26-1-1630; “Joan Antoni Pera” BAPT 1607, 

2-2-1633. 
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Pere de Masroig, cal - (f)

Cf. cal Pere Tous. L’apel·latiu indica el lloc d’origen, un poble de la comarca del Priorat.

Pere de la Paula, cal - (m) 

Casa.

Pere de la Paula, l’era del - (m)

Desapareguda. 

Pere Hereu de l’Isidre Fuster, el - (m)

Aquest renom de persona és tota una radiografia familiar.

"Pere hereu del Isidro fusté" BAPT 1866, F 178r., 19-9-1886. 

Pere Marino, ca - (m) 

Casa al Raval Alt.

Pere-roig (m)

Partida de terra que només apareix en una cita documental del segle XVI.

“in diti molandino en partita pereroig” CAP 1554, F 85.

Pere Sant (f)

Renom personal.

"José Guasch (Pere Sant)" LLIBRE, Compliment pasqual, 23-4-1913.

Pere Sant, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

“Pere Sant” LLIBRE, 1-3-1918.

Pere Torrell, ca - (m) 

Casa a l’extrem superior dret del carrer Major, desapareguda. Part del seu pati l’ocupa l’actual 

refugi.

“ca Pere Torrell” BAPT 1866, F 176, 23-5-1886; “cal Pere Torrell” ib., F 191r., 4-12-1888.

Pere Tous, cal - (f) 

Casa, dita igualment del Pere de Masroig, al carrer esmentat de les Antònies.

“Pere Tous” LLIBRE, 1-3-1918.
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Peron, les creuetes del - (m) 

És la intersecció de dos vials formant cruïlla, en terres del Peron, a la partida de la Lloera. La 

figura la forma el camí d’Alcover i el que baixa a mas de Miró, del Patacó, i a l’ermita de la Verge 

del Remei. És molt recte.

Peron, els horts del - (a) 

Anomenats també del mas d’en Moster, perquè es troben en aquest tocom. Tocaven als horts de 

l’Angeleta, separats només per una rasa, i regaven la verdura amb aigua de la font d’en Moster, 

emmagatzemada en basses fetes d’argila. Avui són terres ermes.

Per les transcripcions documentals, hom intueix que són una antiga divisió dels Horts, registrats 

al segle XVIII.

Peron de la Poua, el - (m)

“Peron de la Poua” BAPT 1866, F 177, 6-6-1886.

Perutxo (a)

“(a) Perucho” LLAC 1871, tom 6, F 65r., 20-8-1889.

Perutxo, ca o mas de - (cd) 

A les cases del Tossalet. Era la casa pairal que van dividir entre diversos germans: cal Joan de 

l’Anton i cal Xato.

“del mas den Peruxo terme de Montral” BAPT 1812, F 299, 15-1-1837; “del mas de perucho de la 

cadeneta” ibidem, F 325, 12-12-1839.

Perutxo, el bosc de - (cd) 

A l’esplanada que hi ha sobre la roca Molnera i la Roca Blanca, al NO dels plans de l’Aimà.

“Bosc de Perucho” AMILL 1947, carp. 1.

Pessetes

Veg. Lluís.

Petit

Veg. Molinet, Pau.

Petit (f)

Renom que trobem documentat en una nòmina de compliment pasqual de la primera meitat del 

segle XIX.

“Antonio Olle mosso del Petit” LLIBRE, 30-4-1847.
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Petit, cal - (f) 

L’antiga casa de cal Pau Petit.

“<casa> Petit” LLIBRE, Compliment pasqual, 21-4-1889.

Petita

Veg. Cisca, Foradada, Sort.

Pi

Veg. Piquetes, Ver.

Pi, la font del - (cb) 

Vora el camí que ascendeix a la Torre, poc abans del collet on hi ha la font pròpiament dita de la 

Torre de Cabrera. IGLÉSIES, 1953, núm. 248, pàg. 30, l’esmenta com una de les més visitades dels 

veïns ribencs.

Picó

Veg. Estirangu, “Regalo”.

Picó, el camí del - (f) 

Drecera que uneix la vila de Farena amb el mas d’en Toni, entre els Picons, vora el riu Brugent.

Picons, els - (f) 

Són una sèrie de turonets que s’alcen a migdia de la serra del Tous, sobre la Colomina, el Freixal 

i la Mallola, partides de terra formades a les rases obertes entre les seves serres i el riu Brugent. 

De materials sedimentaris, amb grans bancs horitzontals de gres i margues, presenten els cims de 

pedra calcària, molt erosionats.

MANENT, 1981, els documenta al segle XIX com una partida de terra situada sota el mas d’en 

Toni, fent de partió amb el terme de Capafonts. Es tracta, òbviament, del mateix indret però amb el 

nom aplicat a una zona més àmplia i general, imprecisa, donada pels capafonencs.

“partida dels Picons” LLIBRE 128, F 97, any 1862.

Pijoan, el maset de -

“Maset de Pijoan del termino de Montreal (casa de campo, huerta campa, bosque y rocas) de 50 

jornales” LLIBRE 122, F 88, any 1862. 

Pinar

Veg. Paijant.

Pinar, el cap del - (m)

“y va fins al cap del pinar” CAP 1724, F 181v.; “y baxa hasta lo Pinar” CAPBREU 1789, F 154. 
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Pinaret

Veg. Cateu.

Pinaret, ca - (m) 

Al mas de l’Estamenyer.

Pinareta, la - (m) 

Als boscos de ca l’Escolà.

Pinars

Veg. Xacó.

Pineda

Veg. Agustí, Gravat, Joan, Pep, Quico.

Pinedo, cal - (cd)

Divisió de ca Torruella. Entre la Casa Nova i cal Joan de Mateu. El llenç de façada es conserva 

intacte, però l’interior es va ensorrant.

Pinetell, el - 

Llogaret dins l’antic terme de Rojals (Montblanc), amb algunes cases reconstruïdes per passar-hi 

el diumenge. És emplaçat a 607 m d’altura, damunt la vall, a l’esquerra del riu Brugent i acarat als 

masos de Cabrera. Va dependre parroquialment de Farena. Sabem que a mitjan segle XX, la gent de 

Cabrera hi duia la canalla a estudi.

Pinetell, el molí del - (cb) 

Al fons del lleu eixamplament del riu Brugent, que presideixen els masos de Cabrera, i a la fita 

termenal amb l’antic lloc de Rojals. En censos ribencs de 1860 apareix catalogat com a fariner. Havia 

estat molt important per als masos de Cabrera, que hi baixaven a moldre abans que construïssin els 

propis (del Costa, de l’Ombra). 

"Antonia Pamies i Torrell del molí del pinatell" BAPT 1696, F 312r., insc.3-9-1753. IGLÉSIES, 1953, 

núm. 163, pàg. 23.

Pinró, el barranc de - (f) 

Es forma a l’est dels Cogullons, a l’antic terme de Rojals, a més de 800 m d’altura. Per la dreta del 

mas de l’Arlequí baixa en direcció sud al terme de Farena, on entra pel lloc dit de la roca Abellera, 

i es juny, finalment, al barranc del Tous. Així neix el riu Sec.

Pinró, ca - (m) 

Denominació posterior de ca Barbetes.
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Pinró (o de ca Barbetes), l’era del - 

És un petit replà que hi havia per davant de la casa de la vila i l’actual placeta de la font de Joan 

XXIII.

Pinsà, l’artiga del - (a)

Segons MAPA any 1756, estava situada sota mateix del bosc del Racó.

Pintada

Veg. Roca.

Pintaluga (cb)

Com a primer cognom només destaca en dos registres baptismals del segle XVII; després s’esvaeix.

“Ursula Pintaluga” BAPT 1607, 4-1-1694.

Pinyarret (cd)

Renom. Aquest sobrenom es troba també a la Febró com a denominador de font, segons MANENT, 

1974, pàg. 179.

"Ramon Ollé (a) Piñarret" OBMAT 1812, 26-12-1849; "Juan Ollé de Montreal (a) Piñarret" BAPT 

1852, F 26, 20-5-1853.

Pinyarret, la font de - (cd) 

En terres del mas homònim, avui tallades pel nou traçat de la carretera a Capafonts. Queda 

situada en un petit margerol, sobre la carretera, al costat esquerre i a uns metres en direcció SE 

del mas. Raja per una canella de coure sobre d’un bassiol d’obra i forma un petit xaragall que 

va a trobar el barranc del Feliu. Coneguda també amb el nom de la font de l’Abast, perquè raja 

abundantment.

Pinyarret, el mas de - (cd) 

Petit mas de pedra, d’una sola planta i estable, avui ensulsit, sota els Esclots; gairebé a tocar de 

l’actual carretera a Capafonts, a la seva dreta.

"al mas dit de Piñarret" OBMAT 1812, 26-12-1849; "y Maria Ollé jova del Mas de Piñarret" BAPT 

1852, F 87r., 11-9-1856; "Mas de Pinaret" REG "Naixements", v. 8, F 16, 14-4-1891.

Pinyarret, la pujada de ca - (cd) 

Elevació del terreny al camí del mas. 

Pinyers

Veg. Josepó.
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Pinyol (m)

Cognom poc abundant en la nomenclatura de famílies del lloc.

“Francisca Ciuraneta y Pinyol” LLIMAT 1767, F 17, 14-6-1773.

Piquer, el barranc del mas d’en - (cd)

Es forma a la font homònima i davalla vers el barranc de la Coma, on desguassa.

Piquer, la font d’en - (cd) 

Al mas d’en Marc. Pren el nom d’una antiga masia que ja se cita com a enrunada al segle XVIII.

Piquer, el mas d’en - (cd) 

Per les descripcions documentals hom el situa prop del mas d’en Marc, en unes runes antigues que 

encara s’identifiquen amb aquest nom. La gent no recorda haver-lo vist mai dret, la qual cosa dóna 

a entendre que no es devia reconstruir després de l’ensulsida citada per la documentació i produïda 

al primer quart del segle XVIII.

"manso den piquer" CAP 1554, F 96; "casa o masia vuy dirruida situada en lo dit terme y en la 

dita partida que se anomenava den piqué" CAP 1724, F 190v; "Manso de piqué" LLIBRE 122, F 

100, any 1862. 

Piquetes (f)

“y partida llamada <...> Piquetas” LLIBRE 131, F 115, any 1862.

Piquetes, el pi de les - (f) 

És un pi roig al bell mig dels conreus, a la partida de les Planes, sobre el Brugent.

Piquetes, el serret de les - (cd) 

A l’oest del mas de Murtraner i sota la serra de l’Embestida. És de poca extensió i alçada, i sembla 

una cresta de gall, punxeguda, en forma de múltiples piquets.

Piscante, cal - (f) 

Només l’hem sentit dir a un informador, el Josep Vallverdú, i no recorda on s’emplaçava la casa.

Pistes, les -

Obertures practicades al bosc, bé com a talladors o com a vies d’accés per a les màquines i vehi-

cles que han de feinejar a la forest. Només incloem el genèric per no fer massa llarga una llista de 

noms que, d’altra banda, ja van inclosos en d’altres topònims.

Pistol (m)

Renom del segle XIX, poc documentat.

“Pere Mas dit Pistol” TEST de Josep Mas, 16-12-1813.
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Piuron

Veg. Malalta.

Pixera, el carrer de la - (f) 

Dit així perquè els homes, quan sortien de la taverna, hi anaven a orinar. Podria tractar-se, tanma-

teix de l’inici d’un camí vers les peixeres del Brugent.

Pixera, el cingle de la - (m) 

Salt d’aigua als Motllats que es produeix en cas de forts aiguats.

Pla

Veg. Bassa Nova, Basseta, Cabrera, Cavaller, Coroneta, Espelta, Estelada, Figuerota, Jussà, Lloera, 

Meuca, Mig, Mill, Pagès, Perdius, Santíssim, Sort.

Plaça

Veg. Catalunya, Espanya, Franco, Reis Catòlics.

Plaça, la - 

Sovint ens han parlat de plaça en el sentit de rodal artigat al bosc per fer carbó. Són places carbo-

neres i solen anar acompanyades del nom d’un propietari, finca o mas per tal d’identificar-les. N’hem 

comptabilitzat més d’una dotzena. 

Plaça, de la -

Sobrenom que trobem registrat al principi del segle XVIII.

Plaça, la - (f)

A l’entrada del poble, tocant a l’extrem del carrer de les Antònies i del Freginal.

“con la plaza de Farena” LLIBRE 128, F 3, any 1862; “plaza mayor” ib., F 306. 

Plaça, la - (m) 

"morí repentinament de desgracia en la plasa de Montral" OBMAT 1767, F 67, insc. 13-6-1790; "a 

la parte de la plaza" LLAC 1871, tom 8, 13-11-1892.

Placeta

Veg. : Església.

Placeta, la - (a) 

Irònica denominació d’un petit espai que s’obre davant de cal Gascó.

Plana

Veg. Andreu, Aimà, Estelles, Llaurador, Maset, Murtraner, Rei, Roig.
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Plana (m)

Cognom procedent de Vila-seca de Solcina (Tarragonès), segons la documentació exhumada. AMIGÓ, 

1963, l’esmenta com a cognom viu en aquella població. El trobem registrat molt escadusserament.

“Mariangela Plana” BAPT 1607, agost 1655; “Bonaventura Plana” BAPT 1696, 5-9-1765; “Alcubilla 

y Plana” CONFIR F 23, any 1876.

Plana, la - (a)

Segons MAPA any 1756, es trobaria a la dreta del torrent de les Llumeneres, sobre les Femades.

Plana, la - (m)

Citada a MAPA any 1756 i emplaçada a migdia de la Malalta, sota el Colomer. Fent referència al 

mateix indret, l’any 1650 apareix anotada una porció d’aquest terreny com la plana de Joan Arnau.

Plana, la - (m) 

Llogarret annexionat al municipi d’Alcover que formà, amb el Samuntà, el municipi de la Plana i 

el Samuntà, situat a l’extrem septentrional d’Alcover. El 1970 tenia censats 74 h. i es manté format 

per un petit nucli de cases disposades en un sol carrer, amb una placeta i una església del segle 

XVIII dedicada a l’Assumpta.

Segons la descripció geogràfica d’una recana del primer vicenni del segle XVIII, la Plana i el Samuntà 

"Te de llargaria un quart, de ampla menos de mitg, y de rodaria 2 quarts i mitg: afronta a llevant ab 

Valls, a mitgdia ab Mas Moreras, a ponent ab Ribas, y a tremontana ab Riu Francolí: te 16 casas 

y 83 personas". IGLÉSIES, 1974, v. I, pàgs. 300-301. Més endavant s’especifica que "Es lugar, las 

jurisdicciones son del Duque de Cardona, conde de Riego, tiene 16 casas, las mas juntas, con 83 

habitantes. Su situación es llana, linda por levante con Valls, a mediodia con Alcover, Monreal, y la 

Riba, y a Tramuntana con la Riba" ib., v. II, pàg. 683.

Part d’aquest territori, habitat per gent de Mont-ral, s’aniria incorporant progressivament al seu terme 

un cop es consolidà la seva fragmentació al segle XIX. Endemés, la documentació relaciona bocins 

territorials d’aquesta zona amb propietaris de Mont-ral ja des del segle XVII. Probablement alguns dels 

topònims com la plana de Balaguer, les grans Planes, etc., tenen a veure amb aquell esquarterament 

territorial. Observem que el plural només apareix a partir del segle XX, quan ja s’ha consolidat la divisió.

"Pere Gras dit de la plana" CONF 11-9-1620; "en la plana terme de Montral" BAPT 1a., any 1624; 

"en las casas de la plana del terme de Samuntá" CAP 1724, F 183v., 9-3-1727; "en su casa sita en 

la partida llamada la Plana" TEST 9-12-1865; "les Planes"AMILL, carp. 2, "Acta de reconocimiento 

y clasificación", 15-3-1955. 

Plana de Balaguer, la - (cb) 

Probablement deu tractar-se d’un fragment territorial de la Plana, dividida al segle XIX. Emplaçada 

al terme de la Riba, entre el torrent d’en Rull que fa de partió amb Mont-ral i el riu Brugent, a tra-

muntana. Un temps estava cultivada i era terra comunal. Josep Iglésies, l’any 1953, ja l’esmenta com 

a terra de pastura, núm. 112, pàg. 19.
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Plana de Balaguer, el camí de la - (cb)

Denominació donada per la gent de la Riba al camí que, des d’aquella vileta, anava a Mont-ral per 

la plana, lloc on es bifurca en un ramal que va a la masia homònima i en un altre que condueix a 

l’ermita de la Mare de Déu Gràcia. Quan entra en terme de Mont-ral, pel torrent d’en Rull, aquest 

camí s’anomena amb diferents noms: camí de la Riba o camí de les Gràcies.

Plana, la font del mas de la - (cb)

En un costat de l’era del mas homònim. La gent ribenca hi venia sovint tot passejant, segons 

IGLÉSIES, 1953, núm. 245, pàg. 29.

Plana de Joan Arnau, la - (m)

A llevant de la Malalta, en terres de la Masada. Probablement una divisió territorial de la Plana.

“la plana de Joan arnau” MANUAL 5.200, F 204, any 1650.

Plana, el mas de la - (cb) 

“el mas de la plana” BAPT 1d., 9-1-1608; “del mas de la plana terme de monreal” CAP 1615, F 

180; “pagesos del mas de la plana y parroquia de Montreal” OBMAT 1767, F 42, 15-1-1802; “en el 

manso de Plana Cabrera” MAT 1866, F 60r., any 1889; “Mas de Plana” REG “Naixements” v. 8, F 

9, 25-10-1890.

Plana Nova, la -

“partida plana nova” LLIBRE 123, F 130, any 1862.

Planassa, la - (cd) 

Rodal de terreny d’uns tres jornals, situat a ponent del mas d’en Verd, dins del seu territori; 

sembla que destinat a rebre els troncs, la fusta i la llenya que els homes baixaven dels Motllats per 

distribuir-la posteriorment.

Planes, les - (f) 

Tros de terra citat sovint com a partida, a migdia de la Colomina, sobre la vall del Brugent. Antiga-

ment s’hi feien ceps de garnatxa i oliveres. És una terra vermella de saldó. Avui, però, hi predominen 

els bancals de cereals.

“de les planas” BAPT 1812, F 347, 23-2-1842; “y de las Planas” VILALTA, Escriptures, any 1884.

Planes, les - (m) 

Partida de terra als confins termenals de l’Aixàviga i l’Albiol, a l’orient del còdol d’en Barberà. 

Capbrevacions del segle XVIII la citen indistintament com les Planes o la Planeta.

“las Planas” CAP 1724, F 181v.; “la Planeta” CAPBREU 1789, F 154.
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Planes, el corral de - (cb)

"en lo mas dit lo corral de Planas" ÒBITS 1852, F 55r., 18-4-1860.

Planes, les grans (cb) 

Es refereix a la Plana; només ho hem sentit dir un parell de vegades amb l’augmentatiu i hom creu 

que és una nominació recent. La mateixa documentació consultada només utilitza el plural de plana 

en una ocasió, a mitjan segle XX i sense el qualificatiu.

Planes, el mas de les - (cb) 

Totalment ensorrat i emplaçat a la partida homònima.

Planeta

Veg. Comella, Molí, Ventura.

Planeta, la - (m) 

Una altra denominació de les Planes. La gent d’avui la limita, tanmateix, al terreny que, sota el Cingle, 

davalla vers la Glorieta, on s’emplaça la bassa de la central elèctrica. Avui és una landa, però antigament 

s’hi havien fet cereals i sembla que fins i tot vinya, aprofitant la benignitat climatològica de l’indret. 

“y de ahi al cabo de la Planeta, adonde hay una fita” CAPBREU 1789, F 154. 

Planeta de la Comella, la - (cb)

"y de allí passa al sol de la Planeta de la Comella ahont hi ha una fita" CAP 1724, F 181v.

Planillà

Veg. Cisterer.

Planot, el - (cd) 

Extensió sense arbreda davant del Tossalet, entre aquest i els plans de l’Aimà. Sembla que anti-

gament fou de vinya.

Planots, els - (m)

Segons MAPA any 1756, es trobarien a SO del terme, pels actuals plans de l’artiga del Mill. 

Plans

Veg. Aixàviga.

Plans (m)

Cognom sense cap pes específic, anotat tan sols en una recana del segle XV.

"Pere Plans" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227.
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Pleix

Veg. Fleix.

Po

Veg. Devesa.

Po, la bassa del - (f)

Al costat del corral del Po.

Po, cal - (cb) 

Casa a Cabrera de Baix.

"Po" LLIBRE, any 1918. MANENT, 1974, pàg. 187, esmenta Po com un dels renoms tradicionals 

del poble de la Febró.

Po, el carrer del - (f)

"en la calle del Pó del pueblo de Farena" LLIBRE 125, F 183, any 1862. 

Po, el molí de l’Anton o del - (cb) 

Al riu Brugent, sota el mas de Plana. Desaparegut en un aiguat del segle passat.

"molino papelero sito en Montreal y partida dicha de Cabrera" VILALTA, Escriptures, any 1884; 

"la fuerza motriz de dos fàbricas molinos de papel de estraza existentes en la misma compuestos 

de planta baja en la que existe la maquinaria y dos pisos..." ib. "hijo del molinero del Po" LLIBRE, 

Compliment pasqual, any 1885.

Po, les parades del - (f) 

Bancals de terra estesos sobre el Brugent, al mas d’en Toni, a l’altura del gorg de l’Olla. A l’altra 

banda de riu, entre aquest i el camí de mas d’en Toni, s’alça la devesa del Po.

Po de la Poua, el - (f)

Renom.

“Po de la Poua” LLIBRE 128, F 158, any 1862.

Pobres, la font dels - (a) 

No ens l’han sabut localitzar.

Pocurull (cb, m)

Nissaga que hom documenta almenys des del segle XV. El trobem com a primer cognom 25 ve-

gades al segle XVII, 7 al següent i 1 al XIX. Sovint el trobem amb la forma femenina. Aquest mateix 

cognom és molt abundant a Capafonts, segons anota MANENT, 1981, pàg. 60.
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"Joan Pocurull" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227; "fr<anc>esc pocurull de la val terme y parrochia de 

montreal" BAPT 1607, 2-3-1610; "pocurulla..., la viuda pocurulla... mariagna pocurulla" BAPT 1a., 

Nòmina, segle XVII; “Maria Pocurull de Cabrera” LLIMAT 1767, F 11, 25-2-1772. 

Pocurull, la casa d’en - (cb)

“casa den pocurull de baix” BAPT 1607, -1620; “en casa de Pere Pocorull pages de cabrera” BAPT 

1d., 4-1-1694.

Poll, la font del - (m)

Segons MAPA any 1756, es trobaria en algun lloc sota l’artiga del Pinsà, als Planots.

Pollosa, el corral de la -

Segons la documentació reflectida a MAPA any 1756, estaria emplaçat vora les Femades.

Pomera, la parada de la - (m)

"en el termino de Montreal y partida dels olivers ó parada de la pomera" LLIBRE 121, F 14, any 

1862. 

Pons (f, m)

Nom de família que només apareix 3 vegades com a primer cognom durant el segle XVII; després 

no torna a sortir fins l’any 1810, i ocasionalment.

“Pere Pons” BAPT 1607, 29-8-1611.

Pons (m)

Cognom que documentem des del segle XVII i que al segle XIX esdevé renom. 

"Joseph Boqué (a) Pons" OBMAT 1852, F 22, 18-9-1854.

Pons, la casa d’en - (f)

"casa den pons" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.

Popular, la casa (m)

Una altra denominació de la casa de la vila, després de la revolució de Setembre de 1868.

“se constituye en la casa Popular” LLAC 1871, tom 1, F 3r., 5-2-1871.

Porta (f)

Cognom sense pes específic, datat a principi del segle XIX.

"Josepha Porta natural de Almuster conjugues habitants en lo Molí de Glorieta" OBMAT 1812, 

21-9-1827.
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Portell

Veg. Abellera, Bosquetà, Canalota, Cremalló, Font, Fresca, Malpàs, Onclet.

Portell, el - (cd) 

Al Cremalló. Abans hi baixaven els animals de ferradura des dels Motllats per anar a la Cadeneta.

Pota, els cingles de la - (cb) 

Lloc on es troba la Potada de la Reina.

Potada de la Reina, la - (cb) 

Marca sobre la roca del cingle existent sobre l’era de la Guineu, al territori de cal Blai. Sembla més 

aviat un lapiaz produït a la pedra per l’erosió. És un cultisme influït per un altre topònim, el salt de 

la Reina Mora de Siurana. Va ser "descobert" i indicat per un senyor lletrat vingut de fora. Només 

ens l’ha dit el Joan Isern "Blai", potser perquè es troba en terres seves.

Pou

Veg. Estrèpit, Glaç, Maria, Neu, Pàmies.

Pou, el corral del - (m)

Una altra denominació de la partida de la font del Buc, segons la documentació anotada més 

amunt.

"de extensión seis jornales sita en el termino de Montreal y partida font del Buch o corrala del Pou" 

LLIBRE 123, F 120, any 1862.

Pou, el cap de la davallada del - (a)

Espadat de roca a l’extrem sud de la serra del Pou, acarada a sol ixent i a l’ermita de les Virtuts. 

Per aquest cingle, hi passen les fites termenals amb Mont-ral i Alcover.

El sinclinal que hi dibuixa, d’uns 60 m de profunditat, és molt visible des de Tarragona. Els pesca-

dors l’anomenen "dent de llevant" i els fa de punt de referència en la navegació.

“afrontant sempre ab lo terme del Albiol fins al cap de la davallada del Pou” CAP 1724, F 181v.

Pou, la serra del - (a) 

Prolongació oriental de la serra del Bosc, al terme de la Mussara, en direcció a llevant. Per un cantó 

guaita al clot de l’Aixàviga i per l’altre, a l’Albiol. Hi predomina la roca calcària i el bosc de pins.

Pren el nom d’un pou que hi ha excavat a la roca i que aplega aigües de pluja, aprofitat pels antics 

carboners.

"Serra del Pou" MAPA any 1756; "y partida de la Serra del Pou" LLIBRE 121, F 59, any 1862; Gran 

geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàg. 353-356. 
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Poua

Veg. Po, Peron.

Pous, els - (cb) 

Partida de terra sobre cal Talaró. Hem vist algunes escriptures notarials de cal Blai que la docu-

menten almenys des del segle XIX.

Pous, la serra dels - (cb) 

Al bosc de Mont-ral, a ponent del mas de la Plana i sobre el barranc dels Esclots. Hem vist escrip-

tures notarials de cal Blai que daten el lloc el 1930. Actualment plantat d’ametllers.

Po-xiquet, ca - (m) 

A la Masada. Habitacle aparedat amb el maset de Paijant.

"con su casa o manso llamado Pochiquet de extensión veinte y siete jornales de tierra campa e 

yerma sita en el termino de Montreal y partida del mismo nombre de Pochiquet" LLIBRE 123, F 131, 

any 1862; "dos casas dichas la una de Po-xiquet..." OBMAT 1812, 13-8-1874.

Po-xiquet, el cinglar de - (m) 

Espadat de roca bruna, sobre l’inici de la vall de la Glorieta, a l’ombra del cap de la davallada de 

la serra del Pou.

Prades

Veg. Joanet, Pagesos, Serè.

Prades 

És el cap dels pobles de les muntanyes de Prades; dista de Mont-ral uns nou quilòmetres en línia 

recta, en direcció NO. La unió dels termes es produeix mitjançant una línia aproximada de 2 km, des 

del pla de la Gallarda fins a la mola dels Quatre Termes.

Situada a 950 m d’altura, segons l’últim padró d’habitants de 1991, hi eren censades 534 persones. 

El lloc és documentat des de 1159.

Per a un inventari onomàstic sobre aquest terme veí, vegeu AMIGÓ, 1985.

Prades, el camí de - (f) 

Arrenca de mas d’en Toni, a tocar de les parets; en direcció NO, pel barranc de l’Escolta, accedeix 

a la vila veïna pel mas de Pagès. Camí o pista a l’inici que, un cop passada la plana de l’Andreu, es 

torna rost i embardissat. Utilitzat per a deforestació dels boscos i pels caçadors que accedeixen a les 

calmes de la serra del Bosc.

“devall del cami de Prades” MANUAL 5.193, F 141, any 1633.
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Prades, el camí de - (m) 

Segueix el curs de la vall del Brugent. Pujava des de la Riba i, per Farena i Capafonts, conduïa a 

la vila de Prades.

“camino de prades” CAP 1554, F 85; “ab lo dit cami de Prades” CAP 1724, F 194r.; “y de ahi a un 

roble gordo que hay en el camino de Prades” CAPBREU 1789, F 155; “en lo cami que va de Prades 

a Alcover” OBMAT 1767, F 177, 15-8-1811. 

Prades, el comtat de - 

Títol i jurisdicció senyorial, erigits el 1324 amb el nom de muntanyes de Prades, pel rei Jaume II 

a favor del seu fill, l’infant Ramon Berenguer. Comprenia, a més del conjunt de nuclis pradencs, un 

extens territori i propietats d’Altafulla, Falset i Móra d’Ebre, els llocs de Marçà i de Pratdip, i la resta 

de la senyoria de la denominada baronia d’Entença.

“tots de la present parroquia de Montreal arquebisbat de Tarragona y condat de Prades” BAPT 

1696, F 85r., insc. 24-2-1709.

Prades, les muntanyes de -

Extrem occidental de la serralada Prelitoral Catalana. Malgrat la seva dispersió geogràfica, oberta 

al Camp de Tarragona pel Francolí i al Priorat pel coll d’Albarca, aquest conjunt orogràfic s’ha anat 

articulant històricament a l’entorn de la vila de Prades, on tenia mercat i fira. Vegeu-ne més infor-

mació a les notes introductòries.

"Señor duch de cardona compte de les muntanyes de prades" CAP 1615, F 177. 

Pradets, la font dels - (m)

No ens l’han sabut situar.

Prat, el - (m)

“in termino de monreal in partita dita dels Plans de la axaviga anomenat lo prat” MANUAL 5.199, 

F 208, any 1649; “una pieza de tierra nombrada lo Prat” LLIBRE 121, F 195, any 1862. 

Prats (m)

És una de les nissagues importants i extenses, especialment al segle XIX, a l’època de 

l’accentuat creixement demogràfic de Mont-ral. Com a primer cognom el trobem 15 vegades 

al llarg del segle XVIII, 114 en la centúria següent i, entre 1901 i 1950, en 14 ocasions. Al 

terme veí de l’Albiol trobem aquest cognom documentat per primera vegada el 1788, MOREU, 

1976, pàg. 528.

"Joan Pau Prats" BAPT 1696, 1-8-1722; "Maria Prats del Mas de Sistaré" BAPT 1852, F 8, 27-5; 

"Pedro Prats" LLAC 1871, tom 5, F 14r., 21-3-1880. 
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Prats, el clot dels - (m) 

A ponent del Bosquet, dins les terres del mas d’en Cisterer. Es tracta de la depressió que origina 

el riuet del Bosquet o de la Font Fresca.

Premsa

Veg. Toni.

Pubill (a, f)

Sobrenom que recollim en el primer quart del segle XVII, pel que fa a Farena, i més d’un segle 

després a l’Aixàviga.

"Joan Vallverdú dit lo pobill" BAPT 1607, 28-10-1608; Joan Torrell dit lo pubill" CONF 1620; "dit 

lo pubill de farena" BAPT 1a., 10-4-1622; "Jaume Vallverdú dit lo pobill de la aixavega" BAPT 1696, 

F 136r., insc. 24-10-1729. 

Pubill, cal - (f)

Entre cal Pau Baia i ca la Teresona, al nucli rural, documentat al segle XVII i persistent en la tradició 

oral.

“casa del pobill” BAPT 1607, -1633.

Pubill del Mas, el - (f)

“Pere Moster dit lo pobill del mas” BAPT 1e., 3-9-1626.

Pubilla, la font de la -

"Manso de piqué y fuente de la puvilla" LLIBRE 122, F 100, any 1862.

Puget

Veg. Calvari.

Puig

Veg. Torre.

Puig (cb)

Com a primer cognom el comptabilitzem 6 vegades entre 1607 i 1650; després no torna a aparèixer 

fins a la primera meitat del segle XIX, i en una sola ocasió.

“magdalena puig” BAPT 1607, 23-5-1610; “Fr<ancis>co Puig” OBMAT 1812, 30-1837.

Puig, casa d’en - (m)

“casa den puig” BAPT 1607, -1633.
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Puig, el tros d’en - (f) 

Bocí de terreny amb bassa de terra. 

Puigibet (m)

Cognom d’una família de sabaters procedent de Riudecanyes que trobem documentada a Mont-ral 

durant prop de quaranta anys, perquè un d’ells, Isidre Puigibet, va exercir de sacerdot a la vila des 

de principi de segle fins a la seva mort, ocorreguda el 16-4-1836. 

OBMAT 1767, 1811 i 1812-1851. ROIGÉ, 1989, no l’esmenta. 

Puig Pelat, el tossal de -

Punt culminant dels Motllats i de tota la serralada de la Mussara, a 1071 m d’altura. De composició 

calcària, com bona part de l’orònim. Sota el cim i al seu cantó septentrional, coincideixen els termes 

de la Mussara i Capafonts amb el de Mont-ral.

"al puig pelat" CAP 1554, F 92r.; "Antonius Carull de Puig palat" MANUAL 5.193, F 167, any 1633; 

"al tosal dit de Puig palat" CAP 1724, F 181v.; "en la peña o tosal de Puig pelat, aquel vertiente linda 

con la Musara" CAPBREU 1789, F 154-156. 

Pujada

Veg. Pinyarret.

Pujol (m)

Nom de família que ja esmenten els primers fogatges del segle XV; no té, però, continuïtat; només 

apareix espigolant en la documentació, amb diverses procedències territorials i temporalment.

"Pere Pujol" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227.; "Joseph Pujol del lloch de Rocafort de Nolec parroquia de 

Nolec" BAPT 1696, 2-7-1720; "Maria Pujol" OBMAT 1812, 20-3-1816.

Punta

Veg. Barrina, Burgar, Coroneta, Vidal.

Puntes

Veg. Blau.

Puro (m)

Cognom sense cap pes específic trobat en escassíssimes anotacions del segle XVII.

“Francesc Puro” BAPT 1607, 12-7-1611.

Quatre

Veg. Taula.
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Quatre Termes, la mola dels - (f)

Punt de la mola d’Estat on conflueixen els termes de Prades, Vimbodí i Montblanc amb el de 

Mont-ral. Hi coincideixen també les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp i la Conca de Barberà.

Gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356.

Queralt (m)

La primera referència d’aquest cognom data del segle XV, però després pràcticament desapareix i 

ja no el tornarem a trobar més com a primer cognom.

"Joan Queralt del Mas" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "Gertrudis Vendrell y Queralt" LLIMAT 1767, 

F 46, 23-1-1785.

Queraltó (m)

Cognom sense pes específic a la vila. AMIGÓ, 1985, pàg. 240 l’anota des del segle XIX a 

Prades.

"Ramon Queraltó Masgoret, natural de Prades i veí del Mas de Cisteré" DEF F 18, any 1950.

Quica, ca la - (m) 

Casa.

Quicarenes, cal - (f) 

Casa adherida a cal Vilalta, al nucli rural. Podria tractar-se d’una assimilació de l’expressió "qui-

tarenes".

Quico

Veg. Andreu.

Quico (f, m)

Renom del segle XIX, que acaba donant nom a una casa.

"Joan Roig casat (a) Quico de Montreal" MAT 1852, F 24, 17-4-1855; "José Guasch (o sea el Qui-

co)" LLIBRE, Compliment pasqual, any 1892.

Quico, cal - (f) 

Casa que trobem documentada a Farena en el primer vicenni del segle XIX, amb continuació 

oral.

“<casa> Quico” LLIBRE, 1-3-1918.

Quico, cal - (m) 

Casa del carrer Major.
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Quico Miet (f)

Casa que trobem documentada al principi de segle, amb una variant que marca transició.

“Quico Miet” LLIBRE, 1-3-1918; “Quico Miet o Mariana” ib.

Quico Pineda (f)

Casa.

“<casa> Quico Pineda” LLIBRE, 1-3-1918.

Racó

Veg. Bosquetà, Caldereta, Canet, Rucas, Salòpies, Sans, Sant Pere, Santa, Vinya.

Racó, el bosc del - (a)

Al cap dret del torrent de les Llumeneres, sota els panys rocosos dels Motllats, segons la cita que 

en fa el MAPA any 1756.

Rafel, cal - (b) 

Casa.

Rafel del Marc, cal - (cd)

Sembla que es refereix al mas d’en Marc, però no ho podem verificar.

“cal Rafel del march cadeneta” BAPT 1866, F 170, 21-5-1885; “Rafel del March” ib., F 195, 15-5-

1889.

Rafel del Mas de Murtraner, el - (m)

Sobrenom identificatiu. El prenom és heretat de l’avi segons la documentació vista i el mas és on 

habita.

"Miquel Barbará y Clavé conocido por Rafael del Mas de Murtrané" PENALS, Expedient 1, 23-5-1877.

Ral, el camí (m) 

Començava al peu de les cases de l’Aixàviga i, per terres del mas d’en Moster i de la Masada, es 

dirigia a la font del Buc, on es connectava amb el camí que baixava de la Cadeneta. A partir d’ací, 

seguia gairebé el mateix itinerari que l’actual carretera a Alcover, tret d’algunes pedreres, costers i 

turons esquerps que han estat rebaixats en el traçat actual.

“cami Real” MAPA any 1756.

Ramon, cal - (b) 

Amb cal Gascó formava una sola casa o edifici.
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Ramon de l’Engràcia, cal - (f) 

Casa.

Ramon Jant, el mas de - (m)

"habitant en lo mas de Ramon jan parroquia de Montreal" CONFIR F 15, any 1858; "en lo mas dit 

del Ramon del Jan" ÒBITS 1852, F 51r., 14-3-1859.

Ramon del Jaumetó, el - (m)

Renom.

"Ramon del Jaumató" BAPT 1866, F 176r., 30-5-1886; "Ramon de Jaumetó" ib., F 190, 29-6-

1888.

Ramon Mitger (f)

Casa.

"<casa> Ramon Mitgé" LLIBRE, 1-3-1918.

Ramon Moster, ca - (f)

Casa documentada a principis del segle XX.

"<casa> Ramon Musté" LLIBRE, any 1918.

Ramon Vilarrubí, casa - (m)

"en casa Ramon Villarubí" CONFIR F 6, any 1858.

Rana, la -

"y partida la Rana" LLIBRE 122, F 68, any 1862. A Alcover trobrem un tal Antoni Rana y Figuerola 

(ib., F 74) potser relacionat amb el topònim.

Rap, cal - (f) 

Casa avui desapareguda.

Rasa Franca, la - (m)

“la qual pesa de terra parteix esta rasa amunt sots la rasa franca” MANUAL 5194, F 338, any 

1634.

Rasa Vall, la - (m)

Conducció aqüífera que hom identifica amb el rec d’aigua que, paral·lel a la Glorieta, baixava des 

de la Planeta fins als Molins Nous per fer moure les premses. 

"Andreu de la rasa vall" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.



276 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Rascaç, la vall de - (a)

Antiga denominació de la vall de la Glorieta, pertanyent al territori del Samuntà. Actualment en 

resta el nom com a partida de terra de l’Albiol, que afronta amb el mas Vidal i termeneja amb 

l’Aixàviga.

Amb diferents grafies, el nom apareix reflectit a la documentació des del segle XIV fins al XVIII, 

segons MOREU, 1976, pàgs. 511-2.

Rases

Veg. Feliu.

Rases, les - (cd) 

Partida de terra situada al SE de la Cadeneta, als pendissos que baixen dels Motllats i sobre les 

envistes del mas d’en Feliu i de Pinyarret.

“pagesos de las Rasas” BAPT 1812, F 169, 3-2-1828 i F 310, 22-1-1838; “y partida de las Rasas” 

PENALS, Expediente 9, 15-6-1887. 

Rases, cal - (m) 

Casa del Raval Alt.

Rases, la font del - (cd) 

Al mas homònim, en una depressió que davalla en direcció SE fins a trobar el barranc de Vicent; a un 

centenar de metres del peu de la carretera. Pràcticament desapareguda sota una fronda de joncs i bardissa.

Rases, el mas del - (cd) 

Esbucat. Era un mas de pedra, d’una sola planta, gairebé quadrada. Emplaçat als pendissos que 

davallen del sector oriental dels Motllats, entre les partides de terra de les Rases i els Esclots.

“del Mas del Rases terme y parroquia de Montreal” BAPT 1852, F 124r., 19-1-1860. 

Rasquera, el mas de - (m)

“del mas de rasquera” BAPT 1607, 16-11-1628.

Raulet, la peixera del - (m)

Resclosa que deriva l’aigua del riu Brugent vers els molins de Figuerola de la Riba, a la unió dels 

termes de Mont-ral i de Rojals, a pocs metres d’on aquests confronten amb el de la Riba.

L’esmenta Josep IGLÉSIES, 1953, núm. 60, pàg. 15.

Raval Alt, el - (m)

Semicercle de deu cases formades sota l’església i el cementiri, acarades a migdia. Avui són gai-

rebé totes derruïdes.

“Arrabal” LLIBRE 123, F 247, any 1862; “Arrabal Alta” LLAC 1903, F 4r, 4-1-1903.
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Raval Baix, el - (m)

Agrupació lineal d’una trentena de cases, acarades a migdia, sota el carrer Major.

“menos la calle de arrabal Baja” LLAC 1871, tom 7, F 65r, 26-2-1891; “Arrabal de Bajo” ib., tom 

8, 20-4-1892.

Rebull (m)

Com a primer cognom el trobem 9 vegades al segle XIX i 6 entre 1901 i 1950. Grafia dubtosa a la 

primera vocal entre a/e.

“Baptiste Rabull, sastre de Muntral” OBMAT 1812, 22-10-1814; “Josep Rebull y Roig” CONFIR F 7, any 

1858; “Antonia Rebull” MAT 1866, F 15r., any 1869; “Rebull” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.

Rec de la Serra, el clot del -

“y partida clot del Rech de la Serra” LLIBRE 121, F 141, any 1862.

Recasens (m)

Nom de família anotat entre els segles XVII i XX. Com a primer cognom és inscrit en els llibres 

de baptismes 4 vegades durant la segona meitat del segle XVII, 20 en la centúria següent i 2 entre 

1901 i 1950.

“Ramon Recasens” CONF -1625; “Maria Prats y Recasens” OBMAT, F 7, 1-10-1769; “Ramon Re-

casens” LLIMAT, F 28, 6-7-1777; “Rosa Oller Recasens” MAT 1866, F 2.

Recasens, ca - (m) 

Mas enrunat a la partida del pla de la Lloera.

Recasens, el trosset del -

Al clot de l’Aixàviga.

“lo troset del Recasens <de terra campa>” LLIBRE 121, F 271, any 1862.

Rector, el mas del - (m)

"del mas dit del rectó" BAPT 1e., 26-9-1645; "pagesos del mas dit del recto" BAPT 1d., 12-9-1692.

Rector, l’era del - (m) 

Al tros de la Rectoria, d’argila i palla pitjada. Desapareguda sota l’herbassar.

Rectoral, la casa (m)

Una altra denominació de l’Abadia.

“como a la casa Rectoral” LLAC 1871, tom 6, F 20, 24-6-1888.
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Rectoria, el tros de la - (m) 

Tocant al tros del Campaner, vora la Font del poble. Terreny propietat de la parròquia on es con-

reaven cereals. Disposava d’era. Avui tot és un ermot.

“con terreno de la Rectoria de Montreal” LLIBRE 121, F 206, any 1862.

Rectoria, la - (m)

Una altra manera d’anomenar l’Abadia, però només documentalment.

“Rectoria” MAPA any 1756; “esta posat de cap a la Iglesia y de peus a la Rectoria” OBMAT 1767, 

F 177, insc. 15-8-1811.

Refugi, el - (m) 

Refugi de muntanya situat a l’extrem superior del carrer Major. Fou bastit aprofitant els patis de ca 

Pere Torrell, cal Martí i cal Cavaller, i també alguns elements de construcció anteriors, una arcada, 

una columna i la portalada, del segle XVII. La família Moster-Recasens el va regalar al Centre de 

Lectura de Reus, i fou inagurat el 13 d’octubre de l’any 1963. L’edifici té una superfície de 212 m2 

distribuïts en tres plantes, amb capacitat per a 50 places.

"Regalo", el picó del - (f) 

És el més septentrional dels turons emplaçats sota la serra del Tous.

Rei, la font del - (a) 

Al mas del Salvador de Janet.

A FERRATÉ, 1918, pàg. 225 també s’esmenten les coves del Rei.

Rei, la plana del - (a)

Les persones consultades la situen en un lloc indeterminat, sota les antenes del repetidor de la 

Mussara, a la partió del terme amb Mont-ral.

AMIGÓ, 1963, núm. 431, la situa al cantó de llevant del cingle de la Coma i del coll de les Llebres, 

del terme de la Mussara, confluència amb el de l’Albiol, sota la línia de la carretera que puja de 

Vilaplana, i esmenta un document del segle XIX segons el qual limita “de norte con el termino de 

Montrealt”.

Reig (a)

Cognom provinent del poble de Bot, del bisbat de Tortosa, i documentat al segle XVIII.

“Francesc Reig” BAPT 1696, 9-2-1722; “Catarina Andreu Reig” OBMAT 1767, F 1, 2-4-1767.

Reina

Veg. Potada.
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Reis Catòlics, la plaça dels - (a)

Títol concedit el 1494 pel papa Alexandre VI a Ferran II de Catalunya-Aragó i a la seva muller 

Isabel I de Castella.

El nom és un intent d’espanyolitzar els indrets catalans amb una toponímia estranya després de 

la victòria franquista de 1939. L’ordre, però, no va arribar a executar-se i avui ningú no ho recorda, 

ni tan sols anecdòticament.

"Plaza de los Reyes Católicos" LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953. 

Remei, l’ermita de la Verge del - 

Al SE del terme, a la riba esquerra de la Glorieta i en terres alcoverenques. L’actual edifici, que en 

reemplaçà un del segle XVI, fou beneït el 1779, però ja tenim notícies del projecte en uns protocols 

de l’any 1650. 

MANUAL 5.200, F 63 i seg., any 1650

Renoms

Veg. Agustí, Andreu del Quico, Andreu de la Torre, Anton de Pastorell, Anton del Sué, Aragonès, Ar-

geler, Barrina, Benet, Bessó, Bigotis, Blanc, Bon Fill, Bonic, Bosquetà, Burguet, Cabaner, Cacho, Cagarado, 

Calàndria, Camell, Caneta, Cantí, Capità, Carbonera, Cateu, Cintoi, Coix, Colgat, Cosme, Cristí, Dalmau 

d’Arbolí, Dalt, Engràcia, Ermità, Escolà, Espia, Esteves, Estudiant, Femer, Flamenc, Font, Gallerí, Garreta, 

Garrut, Gascó, Gravat, Heures, Iaio, Jant, Jaumetó, Joan, Joan de l’Indi, Joan de la Majordoma, Joanet, 

Jordi, Llanterna, Llarguet, Llest, Lluís de Pessetes, Marges, Maria, Marieta, Martí, Mas, Masiet, Micanyo, 

Moliner, Molinera, Molins, Mont-ral, Moreno de Torrell, Morrut, Naio, Nebot, Noguer, Paijant, Patacons, 

Penó, Pep de la Gorra, Pep Miet, Pere Blai, Pere Sant, Perutxo, Petit, Pinyarret, Pistol, Plaça, Po de la Poua, 

Pons, Pubill, Quico, Rafael del Mas de Murtraner, Ramon del Jaumetó, Ros, Rosa del Sastre, Salvador de 

Bosquetà, Sant, Sec, Sec de l’Eulàlia, Senabre, Serra, Soldat, Teresa, Teresa del Sastre, Tiana, Tinet, Torredà, 

Torrent, Torreta, Tossalet, Toudà, Tremenda, Ullets, Vèiu, Vella, Viudeta, Xafadet, Xaret, Xicotot, Xorollat.

Rentador, el - (a) 

A la placeta, sota ca l’Antonet i sobre el riu Sec. És una bassa amb dues fileres de batedores de 

cairons que plegava l’aigua de la font emplaçada a pocs metres de distància.

Rentadors, els - (cd) 

Sota la font de Murtraner, d’on es proveïa. Recentment han estat reconstruïts i disposen de sis 

batedores. L’aigua sobrant anava a una bassa propera, avui il·localitzable per l’enorme esbarzeral que 

creix arreu, amb la qual es regava una extensa zona d’horta.

Rentadors Vells, els - (f) 

Al riu Brugent, al pas de gual del camí que va a la Cadeneta i a Mont-ral.

Diuen que es van construir al segle passat amb els diners arreplegats per la venda col·lectiva del 

vot, potser en alguna de les eleccions polítiques del darrer quart del segle XIX.
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Resclosa

Veg. Morell, Moster, Xarrumba.

“Resto”, el mas del - (cd)

És una altra denominació del mas d’en Barberà, segons la documentació aportada a conti-

nuació.

"en lo mas dit del resto" ÒBITS 1607, 14-3-1670; "pagesos del mas den Barberà dit lo mas del 

resto o muntrané de la parrochia de monreal" BAPT 1696, F 177r., insc. 25-5-1728; "Mas d. Restu" 

MAPA any 1756.

Reverter (cb)

Cognom que trobem anotat una sola vegada, en les estimes de 1553.

"Joan Reverter balle del loch de Cabrera <...> Guillem Reverter de la costa" IGLÉSIES, 1979, pàgs. 

211-213. 

Rialt (m)

Cognom sense cap pes específic, documentat entre el segle XVII i XVIII.

“Sebastiana Rialt” BAPT 1671, any 1690; “Josep Rialt” BAPT 1696, 18-4-1740.

Riba, la - 

Poble a l’ENE del terme. La línia de separació passa pel torrent d’en Rull, que desguassa al riu 

Brugent, prop del nucli de cases. La vila, situada a 253 m d’altura, comptava amb un cens de 893 

habitants en el darrer padró de 1991. El lloc és esmentat per primera vegada el 1159.

"y de altre part ab lo terme de la riba" CAP 1615, F 181. Per un inventari onomàstic sobre aquest 

terme veí vegeu IGLÉSIES, 1953.

Riba, el camí de la - (cb) 

Pas de ferradura que enllaçava Cabrera amb la Riba, des del mas de la Torre, pel torrent d’en Rull 

fins al terme veí. És el primer tram de la via de comunicació amb Alcover i amb l’ermita de la Mare 

de Déu de Gràcia.

La gent ribenca l’anomenava de la Plana de Balaguer.

Riba, el camí de la - (f) 

Sortia de Farena i anava a trobar la roca de les Abelles, travessava el Riu Sec i s’encaminava vers 

el Pinetell, des d’on baixava gairebé al Brugent, i en direcció E anava a trobar el terme de la Riba. 

Aleshores era anomenat camí de la Plana de Balaguer.

“camino de la Riba” AMILL 1947, carp. 1.
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Ribé (a, m)

Cognom poc extens però anotat des del segle XVIII fins a l’actualitat.

"Joan Rubert y Ribé" LLIMAT 1767, F 17, 7-11-1773; "Ribé" ib., F 123, 29-9-1804; "Ventura Ribé.. 

natural de la Riba y vecino de esta" DEF, F 28, any 1964.

Ribera, la - (f)

Segons les referències documentals citades més amunt, devia estar situada als encontorns del molí 

d’en Fort, prop de Farena.

“en la partida dita la Ribera” CAP 1615, F 178r.; “y en la partida de la ribera” CAP 1724, 

F 200r.

Ribes (cb)

Cognom que trobem anotat escassament, amb un gran buit entre el segle XVII i XIX.

“Pau Ribes” BAPT 1607, 16-9-1628; “Maria Ribas” OBMAT, 1812, 9-2-1825.

Ribots, ca - (m)

Casa del carrer Major.

Ricar, la font de - (cd) 

A les Rases, damunt del mas d’en Verd. Brolla gairebé al mateix peu d’un roure, per bé que les 

lianes, joncs i bardissa ho van cobrint tot.

El fet que no haguem trobat cap Ricard en la documentació baptismal des del segle XV fins a 

l’actualitat, ens fa pensar si no podria tractar-se d’un verb intransitiu, cotar, tossar.

“y partida Fuente de Ricard” LLIBRE 122, F 149, any 1862.

Ricar, el molí de - (f) 

Podria tractar-se de l’anomenat molí Fariner. Documentat al segle XIX.

“habitants en lo Moli de Ricat” BAPT 1812, F 67, 14-9-1818.

Riu

Veg. Brugent, Farena, Font Fresca, Glorieta, Sec.

Riu, l’hortet del - (m) 

A la vall de la Glorieta, sota la Planeta. A més de verdura, s’hi conreaven alguns arbres fruiters, 

aprofitant les marjades o andanes. 

“Hortet del Riu” AMILL 1947, carp. 1
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Riu Sec, el - (a)

Neix en una rasa del mas de Vicent, al terme de la Mussara (Vilaplana del Camp), continua per 

davall del mas de l’Onclet i travessa el clot de l’Aixàviga, passa per davant del nucli rural i es junyeix 

al curs del barranc de la Font Fresca, on dóna inici al riu de la Glorieta. De règim torrencial, ens han 

dit que amb les tempestes el seu llit sol omplir-se fàcilment, per la recollida d’aigües que fa al llarg 

del descens, força accidentat i amb pendents. Anomenat també riuet de l’Aixàviga.

Riu Sec, el - (f)

És el resultat de la fusió del barranc del Tous i del de Pinró, tots dos originals als extrems est i 

oest dels Cogullons i que se solden a Farena, sota la roca de les Abelles; a partir d’ací la llera del riu 

dibuixa una falç sobre l’escarpat de les Fontanilles. És de règim torrencial.

“dret al sol del riu sec afrontant ab lo terme de montblanch” CAP 1554, F 99; “y tira dret al sol del 

riu Sech” CAP 1724, F 197r; “y de alli baja en drechura al sol del rio Sech” CAPBREU 1789, F 124; 

“el rio Sech” VILALTA, Escriptures, any 1884; “dos rios llamados Brugent y rio Sech” LLAC 1905, 

F 46, 23-12-1906.

Riu Sec, el tros del - (f)

Tros de terra situat als encontorns de la confluència d’aquest riu amb el Brugent, sota la roca de 

les Abelles.

“una pesa de terra anomenada lo riu sech del cami ana vall” LLIBRE, Test. de Maria Calbet, 2-1-1858.

Riu de la Vall, el - (m) 

Es refereix al riu de la Glorieta; no és, però, una denominació habitual.

"en lo riu de la vall <...> se encontrá un cadaver" ÒBITS 1852, F 60, 7-9-1861.

Riuet

Veg. Aixàviga, Albiol, Bosquet.

Rius (m)

Nissaga que apareix a la segona meitat del segle XVII i arriba fins a l’actualitat: anotat 3 vegades 

com a primer cognom entre 1651 i 1700, 32 vegades entre 1701 i 1766, 90 cops al segle XIX, 21 en 

la primera meitat del segle següent.

“Fran<ces>ch Rius” CONF -1625; “Rosa Altes i Rius” LLIMAT 1767, F 19, 5-6-1774; “Rius y Albe-

rich” CONFIR F 2, any 1858; “Rius” ESP 1852, F 89, 10-11-1906. 

Rius, la cova d’en - (cd) 

Es tracta d’una petita balma, insignificant, a la roca, al NE dels plans de l’Aimà i a les envistes de 

Farena, dins de l’anomenat bosc de Perutxo.
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Robert (a, m)

Nom de família que, amb diverses grafies, enllaça de 1553 fins a l’actualitat, per bé que amb diver-

ses procedències (Rojals, Alcover...). Al segle XVII els llibres de baptismes l’anoten 22 vegades com 

a primer cognom, 33 al segle següent, 105 al segle XIX i 9 entre 1901 i 1950. A partir del segle XIX, 

s’aprecia una vacil·lació a l’hora d’escriure la primera vocal del cognom entre u/o. 

"Francesch Rubert" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "Pere Pau Rubert" CONF 14-9-1620; "Joseph Ru-

bert" OBMAT 1767, F 3, 23-1-1768; "Joan Cavallé y Robert" CONFIR, F 4, any 1858; "Robert" DEF 

1940, F 18, 23-11-1930. 

Robert, el mas (m)

Per les referències d’una capbrevació del segle XVIII, hom el situaria tocant al riu de la Glorieta. 

Després passaria a denominar-se de Rodon.

“mas de dit Rodon y antes Rubert” CAP 1724, F 181r.; “Mas Robert” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i 

seg., 18-8-1889.

Robert, la peixera d’en - (m)

Al riu de la Glorieta, però en desconeixem la localització exacta. Nom antic del segle XVIII.

“la pexera de Joan Rodon y antes den Rubert” CAP 1724, F 182r. 

Roca

Veg. Abelles, Alta, Bec, Blanca, Castanyoles, Creu, Escurçó, Estelada, Falconera, Migdia, Mol-

nera, Serè.

Roca (cb)

Cognom poc significatiu en les nissagues locals malgrat s’espigoli entre el segle XVI i el XX. Té 

diverses procedències.

"Joan Roca" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "fill de Jacinto Roca" BAPT 1c., 20-1-1652; "Antoni Roca 

pages de Alcové y Maria Agna Roca conj. esta natural de Tarragona y los dos habitants en Cabrera" 

OBMAT 1812, 31-10-1837; "Raimunda Roca naturales de Montblanch y vecinos de Montreal" BAPT 

1866, F 259, 13-5-1904.

Roca, la - (f)

Partida de terra.

“termino de farena in pte. dita la roqua de farena” CAP 1554, F 97r.; “una pesa de terra situada 

en lo terme de farena en la partida de la Rocha de tinguda de dos jornals” CAP 1615, F 180; “en la 

partida dita la roca que afronta a solixent, ponent y a tramuntana ab lo riu de farena y a mitgdia ab 

la roca” CAP 1724, F 202r. 
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Roca Alta, la - (f) 

Al NO del terme, sobre el riu Brugent i al territori del mas d’en Toni. Fa de partió amb Capafonts. 

És un grup de pudingues verticals, molt erosionades, que s’alcen per damunt d’un tou de vegetació.

En la fitació termenal de Capafonts amb Farena, MANENT, 1981, núm. 33, pàg. 21, les situa al camí 

de les Fous, davant del salt de la Vella, i les dóna com a partida de terra.

Roca Blanca, la - (cb) 

Espenall de cingle calcari, que davalla en direcció nord des del pla de les Perdius als darrers estreps 

de la serra d’en Clarà i acarada al pla de Cabrera.

Roca Blanca, la - (f) 

És un pany de cingle de la Molnera, esclarissada pel contacte dels seus materials amb l’acció 

erosiva dels elements climatològics. Emplaçada a la devesa del Dominguet, prop del poble de Farena.

Roca de les Castanyoles, la - (f)

Per la documentació vista, sabem que tocava al riu Brugent. La castanyola és una mala herba que 

creix abundantment en els horts i camps de conreu, difícil d’erradicar.

“y partida Roca de las Castanyolas” LLIBRE 128, F 265, any 1862. 

Roca, l’era de la - (a) 

A tocar de la cova del Soldat i ca Paijant, dins del bosc. És una lloranca, horitzontal, on s’assecava 

el roldor conreat i segat, que després es venia als tintorers de Valls i de Tarragona com a matèria 

primera.

Roca, el mas de la - (f)

“del mas de la roca termini de ferena” MANUAL 5.191, F 129r., any 1631; “pagesos del mas de la 

Rocha” BAPT 1696, F 20r., insc. 1-7-1700; “del mas de la Roca terme de Farena” OBMAT 1767, F 1, 

2-4-1767; “del mas de la Roca” DEF 1852, F 1, 6-5-1852. 

Roca Pintada, la - (f) 

A l’inici de la serra del Tous, en la fitació del terme amb el de Rojals. En una balma hi ha la cova 

de Pellicer. Deu les seves coloracions als materials lítics del triàsic que la componen, i sembla que 

s’estudià la possibilitat d’extreure’n coure piritós i carbonatat, però no reeixí. Dita també el Cingle 

Roig.

Roden, Rodin

Veg. Rodon.

Rodó

Veg. Tomb, Tossalet.
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Rodon (m)

Cognom amb poc pes específic, documentat només entre els segles XVII i XVIII i anotat amb variants 

fonètiques, o/i/e.

“Rodin, Roden...” BAPT any 1697; “Fr<ancis>co Rodon BAPT 1696, 10-7-1707; “Joan Rodon” CAP 

1724, F 182r.

Rodon, el mas de - (m)

És una altra denominació del mas Robert, documentada en una capbrevació del segle XVIII.

Rodon, la peixera de Joan (m)

Una altra manera d’anomenar la peixera d’en Robert, al riu de la Glorieta. Documentada en diver-

sos capbreus del segle XVIII.

Rodorà, el mas de - (cb)

Desaparegut. Era prop de cal Cantí.

Rofat, el corral de - (m)

“en dita terra del corral den Rufat” OBMAT 1812, 29-5-1847; “Finca sita en la partida corral de 

Rofat” AMILL 1947, carp. 3, 9-4-1959. 

Rofes (cd)

Cognom sense cap pes específic. Documentat al segle XIV.

“e voluntate Arnaldi Rofes viri mei de la cadeneta parrochie e termini Montisregali” MANUAL 

s. XIV.

Roger, cal - (m)

Casa del nucli urbà. Desapareguda.

Rogera, la casa de la -

“casa la Roigera” BAPT 1866, F 173, 9-8-1885.

Roges, les roques (m)

Es deu tractar d’una altra denominació de la Roca Pintada o del Cingle Roig. Documentada al 

segle XVI.

“fins a les roques roges” CAP 1554, F 92r.

Roig

Veg. Agustí, Cingle, Lluís, Malalta de Simon, Pere.
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Roig (m)

Els llibres de naixement anoten aquest cognom 52 vegades al segle XVII, 86 en la centúria 

següent, 141 en el segle XIX i 13 entre 1901-1950. És una de les nissagues més antigues i arre-

lades del lloc. Té diverses procedències (Prades, Alcover, Montblanc...). Al poble veí de l’Albiol 

trobem documentat per primera vegada aquest cognom l’any 1788 (MOREU, 1976, pàg. 528).

"Bernat Roig, jurat" IGLÉSIES, 1987, pàg. 227; "Bertomeu Roig" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; 

"Antoni Jaume Roig" BAPT 1607, 8-7-1607; "Ramon Roig de la Mesada y Anton Roig del 

Bosquet" LLIMAT 1767, F 5, 6-11-1768; "Pere Roig de Prades... habitants en Farena" OBMAT 

1812, 5-3- 1817; "Agustin Roig de oficio papelero" MAT 1866, F 8r.; "Roig" LLAC 1871, tom 

1, 26-3-1871.

Roig, el bosc del - (a) 

A la serra del Pou, fa de partió amb l’antic terme de la Mussara (Vilaplana del Camp). És de 

roures i pineda.

A les afrontacions termenals de la donació de l’Albiol, amb Mont-ral, s’esmenten uns boscos 

innominats que havien de coincidir amb els actuals de Morell, Roig o de la serra del Pou: "a 

cierzo in media silva que est inter laborationes" FONT, 1969, v. 1, pàgs. 161-2, 25-6-1158.

Roig, cal - (a) 

És una de les cases grans i importants del lloc, fortificada i amb espitlleres.

“casa den roig” BAPT 1607, -1620.

Roig, el comellar d’en - (m)

Hom l’identificaria als encontorns del mas homònim.

"y parage llamado comellà den Roig" LLIBRE 123, F 132, any 1862. 

Roig, el mas de - (m) 

Ens han dit que és al Burguet, antic territori compartit amb Mont-ral. Té una capelleta cons-

truïda el 1906.

“Item prendam funcum constentu in mansia de roig” CAP 1554, F 84. 

Roig, el mas del jove

“Mas del Jove Roig” REG “Libro de defunciones”, F 47, 12-9-1889.

Roig, la plana del - (m) 

A la vall de la Glorieta.
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Roig, el tossal del - (m) 

A la serra del Pou.

Roja

Veg. Pena.

Roja (b)

Probablement sigui el femení de Roig, un cognom àmpliament citat en les nòmines locals.

“Paula Roja del Bosquet” BAPT 1607, 17-3-1617; “na caterina roja” CONF 1644.

Rojals 

Antic municipi que agrupava les caseries dels Cogullons, la Bartra i el Pinetell. Emplaçat a una 

altura de 947 m, el nucli ja és documentat l’any 1151. Alguns dels seus agregats antigament havien 

tingut força relació amb Farena, ja que en depenien parroquialment.

Roldorà, el - (cb)

Partida o tros de terra, no gaire definit, a cal Blai. Hem vist algunes escriptures privades d’aquesta 

casa que documenten el lloc almenys des de 1930.

Romeu (m)

Cognom poc extens en aquesta vila, documentat només al segle XVII.

“Rafel Romeu” BAPT 1671, any 1682.

Roquer

Veg. Cansalada, Gros.

Roquer Blanc, el - (f) 

Penya de pedra esclarissada, sota les Creus del pla de la Mola, a no gaire distància a l’oest del coll 

de Viladecabres, sobre el barranc de l’Escolta.

"y partida Roqué Blanch" LLIBRE 128, F 158, any 1862. 

Roquerol

Veg. Salvador.

Roquerol, cal - (f) 

Casa al nucli rural, al carrer de les Antònies. 

“<casa> Roquerol” LLIBRE, 1-3-1918.
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Roquerol, el mas de - (f) 

Sota la mola de la Roquerola. Es tracta d’un habitatge arrecerat en una balma de la muntanya. S’hi 

hostatjaren fins els anys cinquanta d’aquest segle.

“Mas de Roquerol” REG “Libro de nacimientos. 1876”, F 40r., 6-10; “vecinos de Farena habitantes 

en el manso de Roquerol” NAIX 1852, F 189, 29-4-1883; “del manso del Roquerol” LLIBRE, Compli-

ment pasqual, 21-4-1889; “Roquerol” AMILL 1947, carp. 1.

Roquerola (f)

Casa, probablement la mateixa del Roquerol, en femení.

“<casa> Roquerola” LLIBRE, 1-3-1918.

Roquerola, la mola de la - (f) 

Fa de partió amb els termes de Farena i l’antic territori de Rojals. Té parets verticals a la part 

superior, de pedra calcària, amb cobertura de bosc de pins i una altura de 1126 m.

Des d’aquest indret, si el dia està ras, poden atalaiar-se els Pirineus, les crestes de Montserrat, la 

ratlla encegadora i rutilant de la Mediterrània, les fondalades de Poblet, amb la vall de Castellfollit i 

l’espessor de pinedes; el Montsant, la vall del Brugent, la calma dels Motllats, etc.

Roquerola, la serra de la - (f) 

Prolongació NE de la Roquerola, que davalla pel coll de Cabres fins a trobar la Roca Pintada; ales-

hores segueix, menys esquerpa, amb el nom de serra del Tous.

Presenta la visió d’un pany de paret amb diverses coloracions i altures, factor que obeeix a la 

composició de la roca, del període triàsic.

Roqueroles, el cingle de - (cb) 

Espadat de roca damunt del riu Brugent, tocant al poble de la Riba, al revolt que hi ha entre el molí 

de l’Ombra i la peixera del Raulet.

IGLÉSIES, 1953, núm. 318, pàg. 35.

Roques

Veg. Burgar, Gombau, Molnera, Roges.

Roques Grans, les - (m) 

Hom les suposa dins de l’antic terme del Samuntà, part d’ell integrat a Mont-ral.

Veg. Voltoria.

“en la partida nomenada de la Volturia que afronta de una part ab las rocas grans” CAP 1724, F 

191r.
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Ros (m)

Renom que només apareix documentat en una sola ocasió. 

“Joan Torrell dit lo Ros” SAGR any 1759.

Ros, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

Rosa del Marc, la (f)

Casa que trobem documentada una sola vegada, dins d’una nòmina de compliment pasqual de 

principi del segle XX. 

“Rosa del March” LLIBRE, 1-3-1918.

Rosa del Sastre, la - (f) 

Sobrenom.

Rosell (f)

Nom de família que trobem documentat al segle XVII, amb distintes grafies i sovint en femení. 

Després no torna a aparèixer fins al segle XIX, provinent de Valls i establert al molí de la Glorieta.

“Joana Rusell...rusella” BAPT 1607, 12-9-1630; “Rosell” ibidem, setembre de 1634; “Maria Josepha 

Rosell” OBMAT 1812, 8-3-1825. 

Roselló (f)

Documentat d’antic, però només és anotat periòdicament. Com a primer cognom, els llibres de 

bateig l’anoten en 5 ocasions al segle XVII i 2 al XIX, aleshores provinent de diversos punts de la 

comarca.

"Rosselló" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "y per entre unes vinyes den rosello" CAP 1554, F 92r.; "Sal-

vador Rosello, natural de Montblanch y de Paula Barril de Vilaredona, conjugues muliners habitants 

en Farena" OBMAT 1812, 14-3-1828.

Roses (m)

Partida de terra que no hem sabut localitzar. És probable que la documentació citada més amunt 

es refereixi a les Rases. 

ROVIRA, 1979, pàg. 224.

Ròssec

Veg. Bruixes.
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Roure

Veg. Tarés.

Roure, el - (cd)

Arbre singularitzat, a tocar del senderó que baixa dels Motllats pel Cremalló.

Roure Bessó, el - (cd) 

Arbre singularitzat, a la partida de les Rases, gairebé a tocar del barranc de la Coma. Es des-

taca alçant-se sobre la pineda i les alzines. Ens han dit, com a fet anecdòtic, que prop d’ací hi 

enterraven gent (!).

Roure Bessó, el camí del - (cd) 

Senderó que baixava de Mont-ral pel mas d’en Verd fins al mas d’en Feliu, entre l’arbreda.

Roure Gros, el - (m) 

Hom suposa que es deu tractar de l’actual Roure.

“y tira a un roure gros que hi ha en lo cami de Prades” CAP 1724, F 182r.; “y de ahi a un roble 

gordo que hay en el camino de Prades” CAP 1789, F 155.

Roureda

Veg. Barberà.

Roureda, la - (m) 

Partida de terra, actualment sembrada de cereals i vinya, sobre les Rases.

“Raureda” MAPA any 1756; “Roureda” AMILL 1947, carp. 1 

Rouret, el - (cd) 

Probablement es tracta d’un esqueix territorial de la Roureda, al mateix indret, sota el tros del 

Campaner.

Roviol, el - (a) 

Barrancó que baixa del bosc del Roig i desguassa al riuet de l’Aixàviga. És de règim torrencial.

MAPA any 1756.

Rovira (m)

Cognom poc significatiu estadísticament, anotat només ocasionalment a l’època de l’espectacular 

creixement poblacional del segle XIX.

“Rovira” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889.



291La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Rubert

Veg. Robert.

Rubert, la casa d’en - (a)

“casa den rubert” BAPT 1607, -1633.

Ruc

Veg. Fossar.

Rucas, el racó del - (m) 

No l’hem pogut situar.

Rué (m)

Cognom que apareix en aquest segle, provinent de la comarca de les Garrigues o del Gironès.

"Francisco Rué Martí, de Cerviá i veí de Montral" DEF F 5, any 1940.

Rufat

Veg. Rofat.

Ruíz (m)

Cognom que duu un mestre de minyons, provinent de Badajoz, casat i establert a la vila.

"Alfredo Beronias Ruiz maestro de instrucción pública, natural de Badajoz... ambos vecinos de 

Montreal" BAPT 1866, F 275r., 19-3-1908. 

Rull, el torrent d’en - (cb) 

Es forma als vessants de Gràcia, a la font de la Tosca, i baixa per la plana de Balaguer fins a 

desguassar al riu Brugent, al lloc dit el toll dels Tres Termes. De règim pluvial, fa de partió natural 

amb la Riba, al NE del terme.

Rumiguera, la - (m)

Nom pretèrit, potser relacionat amb romeguera. La gent parla d’unes herbes comestibles, sem-

blants a l’enciam, que anomenen romegueres. 

“habitant en la Rumiguera” BAPT 1c., 14-3-1666.

Rusell

Veg. Rosell.

Sabater (f)

Cognom originari de Valls, establert al molí de la Glorieta almenys fins a mitjan segle XIX. Poc 

representatiu.
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Sagristà, cal - (m) 

Casa al nucli rural. Desapareguda.

Salasar (m)

Cognom d’una família de gitanos, provinents de Tarragona, segons la documentació exhumada. 

S’hi hostatjaren durant una llarga temporada.

“Josep Salasar” OBMAT 1767-1811, 5-8-1788.

Saleres, les - (m) 

Bacins de pedra o troncs buidats, en llocs de pas, corrals, carrerades o pastures, on els pastors 

dipositaven la sal que consumien els ramats. N’hem comptabilitzat 21 en tot el territori mont-ralenc, 

sovint acompanyades d’un distintiu del mas, hisenda o propietari.

Diuen que per evitar que les ovelles llepessin massa sal, els pastors hi mesclaven sutge de fumera. 

Els divendres i dilluns era costum tenir buides les piques o bassiols.

Salòpies, les - (a) 

Partida de terra, al sud-oest de l’Aixàviga, sota la confluència dels termes de Capafonts i de la 

Mussara, a l’ombra del Puig Pelat.

Salòpies, el cingle de les - (a) 

Pany rocós dels Motllats que encimbella el Puig Pelat i s’estén al NO de l’Aixàviga, a la línia di-

visòria del terme amb el de la Mussara (Vilaplana del Camp).

Salòpies, el racó de les - (a) 

A l’ombra dels Motllats, a les Salòpies.

Salt

Veg. Cabrons.

Saludes (f)

Cognom provinent d’Alforja (Baix Camp), establert al molí de la Glorieta durant el primer quart del 

segle XIX.

“Maria Saludes” OBMAT 1812, 14-7-1824.

Salvador

Veg. Bosquetà.
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Salvador (f)

Nom de família poc arrelat a la vila i provinent de diversos pobles de la comarca. El trobem com a 

primer cognom 15 vegades al segle XIX. Habitualment apareix anotat sense la r final.

"Maria Calbet y Salvadó" LLIMAT 1767, F 61, 18-2-1792; "Ursula Salvadó de la Febró" OBMAT 

1812, 5-2-1813; "Salvadó" CONFIR F 36, any 1891. 

Salvador, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

"Salvadó" LLIBRE 1-3-1918.

Salvador de Bosquetà, cal - (m)

Actualment reconstruïda.

"cal Salvadó de Bosquetá" BAPT 1866, F 167r., 11-12-1884.

Salvador del Janet, cal - (cd)

Divisió de ca Torruella, entre cal Joan de Mateu i cal Pep de l’Anton. En aquesta casa hi havia la 

premsa, el celler i el forn del pa.

"cal Salvadó de Janet cadeneta" BAPT 1866, F 170r., 21-5-1885. 

Salvador Roquerol, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

"<casa> Roquerol Salvadó" LLIBRE, 1-3-1918.

Salvarenes (m) 

Sifó d’obra a la sèquia de l’aigua que anava a la central elèctrica, a tocar de la bassa de la central. 

Aquests dipòsits assolen l’arena que duu els corrents aqüífers, els fan de filtre. 

Salvat (m)

Nom de família documentat des del segle XVII, però que no apareix com a primer cognom fins al 

segle XIX, anotat 15 vegades; després torna a desaparèixer.

"lo dit salvat" BAPT 1a. Nòmina s. XVII.

Salvat, la casa d’en - (m)

"casa den salvat" BAPT 1a., Nòmina s. XVII.
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Samuntà, el - 

Antic territori situat al sud-est del terme, a la dreta del riu de la Glorieta, que s’estenia vers terres 

d’Alcover, de l’Albiol, de la Plana i de Mont-ral, i comprenia els masos de Gomis, de Geperut, de 

Ferrer, de Pau Oller i de Tinet, i un enclavament a la vall de Micanyo.

Documentat al segle XIII, sabem que una centúria després tenia 14 cases i que els comtes de 

Prades hi exercien drets. Joan Ramon Folc II de Cardona, casat amb Joana de Prades, el vengué a 

l’arquebisbe de Tarragona a mitjan segle XV. Progressivament es va produir un procés d’absorció 

del terme per part dels municipis esmentats, fet que es tancaria el 1833.

La documentació sovint distingeix entre el Samuntà de Dalt i de Baix, una part del qual va pertàn-

yer a Mont-ral. Hom dedueix que es tractaria d’una franja meridional de l’actual terme.

"termini loci de samunta" CAP 1554, F 100r.; "Anthoni ster pages de monreal y de jordi junsach també 

pages del mas terme de samunta" CAP 1615, F 182r.; "siguiendo las corrientes de todo el rio Bruget 

hasta á encontrar el termino de Samunta, y sigue hasta al Pla nombrado de Cabrera" CAPBREU 1789, F 

92, 154; "Engracia Borrell del Samontá de baix parroquia de Alcover" BAPT 1852, F 115, 12-12-1858; "al 

terme del Samuntà, parroquia de Albiol" OBMAT 1812, F 1, 15-4-1812; "al terme del Samuntà parroquia 

de Alcover" ib., F 2; "al terme del Samuntá, parroquia de Montral" ib., F 141, 18-1-1834.

Sanahuja (m)

Apareix anotat 6 vegades al segle XIX com a primer cognom; després s’esvaeix.

"Josep Sanahuja" OBMAT 1812, 1-4-1843; "Sanahuja y Magrané" MAT 1866, F 97r., any 1913.

Sánchez (m) 

Anotat durant mitja centúria. No és, però, un cognom estès.

“Ramunda Sanchez <...> pagesos de la Plana parroquia de Montreal” OBMAT 1812, 20-12-1846; 

“Sanchez” MAT 1866, F 3; “Sanchez” BAPT 1866, F 257, 2-9-1903.

Sanjurjo, el carrer del general (f)

Es refereix al militar José Sanjurjo Secanell (Pamplona 1872-Estoril 1936). Morí en accident aeri quan 

anava a posar-se al capdavant dels rebels el 18 de juliol de 1936. Fou un dels mites del franquisme i el 

seu nom el trobem repetidament a l’onomàstica oficial que va imposar el règim arreu de l’Estat, i també 

a Farena. Tanmateix, ací mai no arribà a imposar-se el nom, i avui ningú no ho recorda.

“calle del General Sanjurjo” LLAC 1950, annex al full 22r., 27-8-1953. 

Sanromà (m)

Cognom a penes referenciat, provinent de Tarragona i d’Alcover, a principi del segle XIX.

“Francisca Sanroma conjugues los dos del Cover y habitants de la present <Mont-ral>” OBMAT 

1812, 11-5-1836.
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Sans (f, m)

Escrit amb ç, aquest cognom és relacionat a les muntanyes de Prades almenys des del segle XV. 

Nosaltres, però, a Mont-ral només el trobem documentat amb s final, des de l’any 1755. Durant la 

primera meitat del segle XIX apareix 14 vegades com a primer cognom i a la segona meitat 15 cops, 

però ara escrit sovint amb ts final. Procedeix de diverses comarques.

“Joseph Sans” BAPT 1696, 2-3-1755; “Francisco Sans papelero” MAT 1866, F 41, any 1877; “Sants” 

LLAC 1871, tom 6, any 1889. 

Sans, la font i el racó del - (m) 

No els hem sabut localitzar.

Sant

Veg. Pere.

Sant, el - (cd)

Renom que apareix en uns papers del mas d’en Marc signats pel rector Isidre Puigibet, sense data, 

però que no poden ser posteriors a 1836, perquè és l’any en què aquest eclesiàstic va morir. Hem 

vist una transcripció documental d’Antoni Novell: "José Ollé lo Sant".

Sant Isidre, el toll de - (m) 

S’ha perdut la memòria de la seva localització.

MANENT, 1984, pàg. 14. 

Sant Pere, el racó i la cova de - (b) 

Vora el Bosquet, en direcció NO vers els Motllats, a l’ombra del Puig Pelat. En aquest rodal hi havia 

un gran teix del qual es va fer una imatge de sant Pere, patró de la parròquia. Al pany de la roca 

s’obre una balma, poc profunda, que, la gent anomena racó.

A FERRATÉ, 1918, pàg. 225 trobem el forat del Pere Postol, referit a un badall d’avenc.

Santa Fe, el còdol, el cau i el racó de - (cd) 

Roca calcària en forma de pa gegantí amb una forta erosió a les bases, que s’alça sobre els panys 

de cingle proper a les Foradades, a les envistes dels plans de la Cadeneta, des d’on és més visible. 

Existeix un cau on hi abunden els conills, molt conegut i freqüentat pels caçadors del terme. El racó 

és un petit eixamplament d’un revolt del camí de Mont-ral als Motllats, pocs metres abans d’arribar 

a la Foradada Petita, sota el còdol homònim.

MANENT, 1984, pàg. 14.
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Santíssim, el pla del toll del - (cd) 

Ningú ens l’ha sabut localitzar. Sembla que devia tenir a veure amb el lloc des d’on es beneïen 

els camps.

Saragossa (m)

Cognom provinent de l’Albiol, segons la documentació exhumada, i anotat en una sola ocasió.

"Magí Farré Zaragosa" ÒBITS 1852, F 82, 30-8-1865.

Sarró (f)

Plantada de vinya; a tocar amb el terme de Rojals, segons la documentació llegida.

"y partida del Sarró" LLIBRE 131, F 112, any 1862.

Sastre

Veg. Rosa, Teresa.

Sastre, cal - (m) 

Casa al Raval Baix. Al principi del segle XIX trobem documentat l’ofici de sastre a la vila de Mont-ral 

(neg. Rebull), i també com a cognom i renom. 

“Baptista Rebull Sastre” BAPT 1812, F 34, 1-6-1817; F 84, 10-5-1820; “cal Sastre” BAPT 1866, F 

179, 1-11-1886.

Sastre, el mas del - (b) 

A llevant del Bosquet, vora el camí que baixa de Mont-ral i uneix el Bosquet i l’Aixàviga. No en 

queda res del primitiu edifici i en el seu lloc han construït un xalet.

"del mas del Sastre" BAPT 1812, F 406, 21-12-1848; "Rosa Vallverdú del mas dit del Sastre, terme 

y parroquia de Montreal" BAPT 1852, F 111, 26-7-1858. 

Sec (m)

Renom.

“(a) Sech de Montreal” PENALS, Expedient 20, 2-12-1893.

Sec, cal - (a) 

Al clot de l’Aixàviga, costat per costat de cal Naiet. Desaparegut.

Sec, cal - (m) 

Casa del carrer Major. Amb cal Viudet, avui formen cal Soldat.
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Sec de l’Eulàlia (m)

Sobrenom. Consultats els registres baptismals del segle XVII al XX, només hem trobat dues dones 

que duguin aquest nom: Eulàlia Fort (any 1652) i Eulàlia Moster (any 1671).

“Sech de la Eulalia” PENALS, Expedient 11, 21-1-1888.

Sec

Veg. Riu, Tros.

Seca, ca la - (f) 

Casa del nucli rural. Desapareguda.

Segallard (m)

En desconeixem l’emplaçament. A Alcover existeix una partida de terra denominada "Segalars", 

no sabem si relacionada amb la nostra.

“partida del Segallard” CAP 1554, F 83r.

Selva, el camí de la - (m) 

Sortia de l’Aixàviga pel camí de l’Albiol, travessava la serra del Pou i davallava vers les cases 

albiolenques. Aleshores prenia un vial directe vers la Selva del Camp.

Senabre (m)

Cognom procedent d’Alcover. Registrat durant tot el segle XIX, segons els papers consultats.

“Josepha Sanabre” OBMAT 1812, 14-9-1819; “Torrell y Sanabre” MAT 1866, F 3r. 

Senabre (m)

Renom, anotat sempre amb a, almenys durant el segle XIX.

“(a) Sanabro” BAPT 1812, F 445, 23-12-1851; “Anton Torrell (a) Sanabro” BAPT 1852, F 9, 26-6. 

Senabre, ca - (m) 

Casa situada al carrer Major.

Senyor, cal - (cb) 

Mas desaparegut. Era situat al pla de Cabrera, sota la serra d’en Clarà, a migdia del mas de la 

Plana. Ens han dit que era propietat d’un "senyor de la Riba". Coneguda també com del Bitxo.

Senyor, el comellar del - (cb) 

Damunt de ca l’Escolà, en direcció al barranc dels Esclots. De poca importància.
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Sèquia

Veg. Central.

Sèquia de Baix, la (f)

“con la acequia llamada de Baix” LLIBRE 128, F 139, any 1862.

Serè, el cingle de la roca de - (m)

Pany de roca de margues vermelles que dóna sobre la vall de la Glorieta, al naixement de les fonts 

homònimes. A l’ombra d’aquest rocam, sobre d’un pla desarboritzat, es va construir la bassa de la 

central elèctrica.

Quan el serè de Prades baixa per la serra del Pou i es troba amb la marinada, es produeix un xoc 

sobre la roca singularitzada: si la boira se n’entorna es que crida el serè, diu la gent d’ací. Els plega-

ments de núvols, a causa de la fricció dels vents i del solc profund de la llera, són molt espectaculars 

en aquest indret. 

“Sereno”, la parada del - (m) 

És a ca l’Escolà.

Serra

Veg. Bec, Cabrera, Carbonera, Clarà, Embestida, Feliu, Gran, Llarga, Masiet, Paranys, Pou, Rec, 

Roquerola, Tous, Vicent, Vilalta.

Serra (m) 

Cognom anotat en els llibres baptismals des del segle XVII fins al XIX, però molt escassament.

“Tecla Serra” BAPT 1607, any 1644; “Thecla Oller y Serra” LLIMAT 1767, F 23, 24-9-1775; “Maria 

Serra” OBMAT 1812, 17-4-1819; “Serra” DEF 1940, F 8, 17-3-1949.

Serra, de la - (cb)

Sobrenom. Anotat en un llibre sagramental del segle XVII, en una sola ocasió.

“Miquel Domingo de la serra” BAPT 1d., 29-9-1696.

Serra, el bosc de la - (m)

“Bosc de la Serra” AMILL 1947, carp. 1.

Serra Gran, la - (cb)

És l’encimbellament darrer de la vall del Brugent, al terme de la Riba. Domina els plans del Camp 

de Tarragona, la Conca de Barberà i bona part de l’extensió orogràfica del  muntanyam de Prades. 

El seu cimal és el Puig, de 724 m d’alçada. Són impressionants els seus flotons de pedra calcària i 

els tous de garriga que cobreixen l’abruptositat dels pendissos, o bé les extenses landes i paratges 

nus d’abreda amb profusió de claps  argilencs d’un marge que s’ensorra... Arrecerats per un turó 
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o a la falda d’un comellar hi ha les casetes de pagès, de pedra seca, els codinyals, els camins que 

marren per l’orografia i el vertigen sempre present dels tallats del riu amb una remor d’aire ferit... És 

un paisatge feréstec, dur, però amb una força d’atracció extraordinària.

La nominació d’aquesta serra ja figura en la carta de població del terme d’Alcover, donada l’any 1165 

pel rei Alfons I. "Serra Gran" BLANCH, 1985, pàg. 97, 9-4-1166; IGLÉSIES, 1953, núm. 10, pàg. 11.

Serra Llarga, la - (m)

Situada en direcció NOE del poble i entre la Serreta i la serra dels Paranys, que davallen sobre la 

vall del Brugent. Hi ha bosc d’alzines, pins, roures i teixos, antigament explotats racionalment.

Serralta (m)

Cognom originari de Capafonts que trobem escrit en comptades ocasions. 

“Maria Roig Serralta” OBMAT 1812, 4-10-1821; “Francisco Roig Serralta” ib., 3-6-1825.

Serrató

Veg. Bassetes, Solanes. 

Serrató

"y partida llamada serrató" LLIBRE 122, F 35, any 1862.

Serres (m)

Partida de terra que mai no hem sentit anomenar oralment, enregistrada únicament en documen-

tació del segle XIX.

"partida Serres" ROVIRA, 1987, pàg. 224.

Serret

Veg. Avencs, Cantaperdius, Esteves, Font Llonga, Gallerí, Guitarres, Piquetes, Pous.

Serret, el - (m)

"lo qual cadaver esta posat de cap á la Iglesia y de peus a la Rectoria, al mitg del Serret" OBMAT 

1767, F 177, 15-8-1811.

Serreta

Veg. Feliu.

Serreta, la - (m) 

Petita ondulació de muntanyes al NOE del poble, acarada sobre la Cadeneta i la Serra Llarga. És 

coberta de bosc de pins, roures i teixos.
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Servarí

Veg. Cerverí.

Servera, el clot de la - (m) 

No l’hem sabut localitzar.

Sesta del Talaró, la - (cb) 

Peça de terra de bosc de cal Talaró, als vessants de la serra d’en Clarà, i a tocar de cal Cantí.

Silentium, urbanització (m) 

Urbanització projectada als vessants de migdia i sol ixent del poble. Iniciada allà pels volts de 1962 

i duta a terme només parcialment. Coneixem el nom d’alguns dels carrers amb què s’havien de 

retolar: Poliol, Sajolida, Ginesta, Espernallac, Espígol i Mareselva.

"Atendiendo a las cualidades climatológicas de la zona, y a la belleza natural de los parajes se 

forma la Junta de urbanización Silentium" LLAC, Paper solt dins d’un llibre d’actes de 1954, sense 

datar (-1962).

Simon

Veg. Malalta.

Soc Negre, el - (m)

Referència de fitació territorial que assenyalen els capbreus del comtat de Prades del segle XVIII, 

emplaçat al bosc de la Lloera.

“al cap del Bosch Llohera un soch negre que hi ha” CAP 1724, F 181v, 182r; “hasta el cabo del 

Bosque Lloera, a un tronco negro...” CAPBREU 1789, F 154-156.

Socra, la vall (m)

Podria tractar-se d’una part del clot de l’Aixàviga, segons intuïm de les notes documentals estu-

diades.

“dita la vall socra” CAP 1554, F 89r.

Solà

"y partida lo Solá" LLIBRE 121, F 188, any 1862.

Solà

Veg. Bosquetà, Coloms.

Solana

Veg. Marc, Xarrumba.
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Solana, la - (a) 

Partida de terra situada a la banda N del mas de Miró, als vessants de la Lloera.

Solana, el camí de la - (m) 

Anava del mas de Miró fins al maset de Paijant i a la Canalota.

“en otra parte cum lo camino de la solana” CAP 1554, F 84; “cami de la Solana” CAP 1724, F 194v. 

Solana, la cova de la - (m) 

Al maset de Paijant, davant de la central elèctrica.

Solanes

Veg. Miró.

Solanes (m) 

Com a primer cognom el trobem 6 vegades als registres baptismals de la primera meitat del segle XVIII, 

després no torna a aparèixer fins a la segona meitat del XIX, en 4 ocasions. Té diverses procedències.

"Magí Solanes pages del lloc de rocallaura <habitant a Mont-ral>"; "Victoria Solanes <de Rojals> 

habitant a Montreal" BAPT 1886, F 15, 3-12-1867; "Solanes" ESP 1852, F 108, 15-2-1919. 

Solanes, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

Solanes, les - (m) 

Partida de terra estesa als solans de la roca Foradada. Bosc, pineda i algunes clapes de sembrat.

“dels sulanes” CAP 1554, F 91; “pere Joan Miro de les solanes” BAPT 1607, 12-7-1609; “Solanas” 

BAPT 1696, F 291, insc. 24-9-1746; “habitants en las Solanas terme y parroquia de Montreal” OB-

MAT 22-3-1851; “Solanas” LLAC 1871, tom 6, F 51r. i seg., 18-8-1889. 

Solanes, el bosc de les - (m) 

Als encontorns de la partida homònima, gairebé a tocar del mas de Miró, sota els pendissos de 

la Lloera.

“fins al bosch de les solanes” CAP 1554, F 92r.

Solanes, el collet de les - (m)

Fitació termenal que suposem a les envistes de Cabrera, a la partida de les Solanes.

"y de allí va tota serra amunt fins al collet de les Solanes que hi ha una fita entre dos roques" CAP 

1724, F 182r.
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Solanes, el mas de les - (m)

Podria tractar-se del mateix mas de Miró, o algun altre dels encontorns.

“mas de les solanes” BAPT 1f., any 1608; “pagesos del mas de les solanes terme de monreal” BAPT 

1696, F 250r., insc. 18-12-1736; “del Mas dit de las Solanes” BAPT 1852, F 50, 27-7-1854.

Solanes, el serrató de les - (m)

"y de ahi toda sierra arriba al serratón de las Solanas, a donde hay una fita entre dos peñas" 

CAPBREU 1789, F 155.

Solans

Veg. Cisterer, Codó, Vell.

Solans, els - (b)

Vessants assolellats que s’estenen sobre el mas d’en Cisterer, a les envistes de l’Aixàviga. Hi ha 

diversos solans: el de Mas Vell, els d’en Cisterer, els d’en Codó, etc.

Solans, el camí dels - (b) 

Del camí del Bosquet, prop del mas d’en Cisterer, menava a diversos solans: el de Mas Vell, els 

d’en Cisterer, els d’en Codó, etc.

Soldat (m) 

Segons ens ha explicat en Joan Cavallé, dit el Soldat, aquest renom s’originà quan un seu avatpassat 

va comprar fer el soldat d’altri i així guanyar uns diners extraordinaris.

"Ramon Altes Soldat" BAPT 1812, F 14, 23-5-1813; "Pedro Caballé Fort (soldat)" TEST, "Papers de 

confirmació religiosa de l’any 1954" (paper solt). 

Soldat, cal - (m) 

Casa del carrer Major. Avui és ampliada per annexió de cal Sec i de ca Viudet.

Soldat, la cova del - (m) 

És la cova d’en Moster, a causa del sobrenom de l’actual propietari.

"cal soldat del jan" BAPT 1866, F 174r., 20-10-1885; "la bauma del soldat, grandiosa cavitat buida-

da en la muntanya per l’acció natural de les aigües" FERRATÉ, 1918, pàgs. 107-108.

Soldat, les eres del - (m)

De terra pitjada. Emplaçades costat per costat de les eres del Boquer.
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Soler (a)

Important nissaga local. Anotada durant la primera meitat del segle XVII 4 vegades com a primer 

cognom, 12 a la centúria següent, 62 al segle XIX i, entre 1901 i 1950, apareix en 10 ocasions. Escrit 

sovint en la forma femenina.

"Susagna Soler" BAPT 1607, 28-10-1612; "carles Soler y francischa Solera" BAPT 1696, 21-9-1708; 

"Solé y Oller" MAT 1866, F 2.

Soler, cal - (f) 

Casa del nucli rural.

"Soler" MAT F 2, any 1866; "José Solé (Solé)" LLIBRE, Compliment pasqual, 12-6-1899.

Soltores, el mas de les - (m)

“del mas de les soltores” BAPT 1696, F 227, insc. 10-4-1743.

Sort (m)

Cognom poc anotat i estès. Apareix només al segle XVII.

“Joan Sort” CONF 1622.

Sort

Veg. Arenal, Gran, Morell, Petita, Vinyassa, Xiqueta.

Sort, la - (f) 

Parada de terra als Cogullons, conreada per gent de Farena. El fet no és aïllat i sembla que la 

terratinença succeïa sovint en ambdues poblacions i, especialment, en les línies termenals.

Sort Gran, la - (a) 

Terres d’horta, a ponent del Bosquet, dins la hisenda del mas d’en Cisterer. La regaven amb aigua 

de la font de la Fou.

Sort Petita, la - (a) 

Subdivisió de les Sorts.

Sort Xiqueta, la - (a)

Al mas del Quimet.

Sorteta, la - (a)

MAPA any 1756 la situa entre el riuet del Bosquet i el torrent de les Llumeneres, damunt el camp 

de la Martina. Amb tota seguretat la documentació es deu referir a les actuals Sorts, o bé a una 

divisió d’elles.
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Sorts, les - (a) 

Partida de terra d’horta, al mas d’en Cisterer, que hom encara subdivideix en Gran i Petita. El 

Josep Cavallé ens informava que s’hi havia arribat a collir fins a 44 quarteres de fesols, de la classe 

nana de mig fil.

Part d’ella, o potser tota, devia ser la Sorteta, que anomena MAPA any 1756.

Sort, el pla de la - (a)

"y partida de la Aixaviga conocida por la del Pla de la Sort linda a E con la rasa del clot del Pedre-

gal de José Musté..." LLIBRE 121, F 20, any 1862. 

Sosquet, el mas del - (m)

“mas dit del Sosquet” BAPT 1a., 23-12-1611.

Sovila, Subila

Veg. Subilla.

Subilla (cb)

Cognom. Escrit sovint amb variants gràfiques: Subilla, Sovila, Subila. Documentat únicament durant 

la segona meitat del segle XVIII; apareix en 8 ocasions com a primer cognom.

“fill den Joan Subilla <...> habitants en lo mas den Pamies terme de Cabrera” BAPT 1607, 30-8-

1654; “Maria Sovila” ib., 7-2-1658; “Isabel Subila” ib., any 1662. 

Sué, Anton del - (m)

Anton del Sué "BAPT 1866, pàg. 1782; 22-9-1886.

Sué, el molí del - (m) 

Antic molí fariner emplaçat a la vall del riu Brugent, dintre de l’Estret, entre la font del Ferreró i 

l’eixamplament del molí de l’Ombra. L’any 1953 ja era ensorrat.

IGLÉSIES, 1953, núm. 166, pàg. 24; Gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356. 

Susto, el mas del - (m)

Es podria tractar d’una mala transcripció o interpretació cal·ligràfica del mas del Resto?

“lo mas del susto” BAPT 1d., 20-4-1682.

Talaró

Veg. Sesta.

Talaró, cal - (cb) 

Casa emplaçada molt a prop de cal Blai i de cal Cantí.
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Tallada, la - (cb)

Tros de terra situada prop del riu Brugent, segons les escriptures notarials esmentades més amunt.

“in parte dity las irlas ameridie ab la parada dita la tallada ab occidente ab los dits conjuges vene-

dors et abaquilone ab lo riu Burgent...” MANUAL 5.191, F 14r., any 1631.

Tarés (f)

Cognom que trobem escrit amb diferents grafies (Therès, Tarés) durant el segle XIX, però molt 

escassament. És provinent de Capafonts, però MANENT, 1981, no l’esmenta.

"Rosa Therés Altés" BAPT 1812, 28-10-1828; "Tares" LLAC 1871, tom 6, F 51r, 18-8-1889.

Tarés, els - (m)

Prop del mas de Vicent, de la Mussara. Sembla que es tracta d’un tros de terra o partida.

Al terme de la Riba hom hi troba el nom d’una partida de terra, pretèrita, anomenada Tarrers. 

IGLÉSIES, 1953, núm. 601, pàg. 54.

Tarés, el barranc, el coll i el roure de la font d’en - (cd)

Es forma a la font homònima, al peu d’un roure, i desguassa al barranc de la Coma. Té poc reco-

rregut. Del coll a penes queda memòria de la seva localització.

Tarongers, els - (a)

Per les citacions documentals que hem vist, hom situaria l’indret a la serra del Pou, en la línia de 

divisió del terme de l’Aixàviga amb el de l’Albiol. És una referència que tan sols trobem en unes 

capbrevacions del comtat de Prades corresponents al segle XVIII.

En el segle XVII sabem que les plantacions de tarongers i llimoners van abundar força a la costa, i 

la seva producció s’exportava cap a França.

"de allí tira dret als Taronges en vista del albiol ahont hi ha un senyal de un mulló" CAP 1724, F 

181v.; "y de ahi à los Narangeros en vistas del Albiol" CAPBREUS 1789, F 154-5.

Taula dels Quatre Batlles, la - (f) 

És en un tocom del mas d’en Toni, al NE de Farena, vora la mola d’Estat. Segons conta la llegenda, 

en aquest indret de confluència dels termes de Mont-ral amb Prades, Vimbodí i Montblanc, s’hi 

reunien els respectius batlles per tractar temes d’interès comú, sense que cap d’ells hagués de sortir 

del seu terme. Hi ha un monument molt recent, que hi al·ludeix. Ni el nom, ni la llegenda, però, no 

són exclusius d’aquest indret.

Taverna, la - (m) 

Desapareguda. Era al carrer Major.

“taverner” BAPT 1852, F 87r., 11-9-1856; “Juan de la Paula el tabernero” PENALS, Expedient 11, 

21-1-1888.
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Teix

Veg. Verd.

Teix, l’avenc del - (a) 

És una altra denominació de la cova dels Teixos.

Teix Gran, el - (cd) 

Davant de la cova de la Moneda, als Motllats. Tres homes junts donant-se la mà no podrien abraçar 

el tronc. Algunes vegades l’hem sentit anomenar el teix d’en Feliu, antic propietari d’aquells terrenys.

Teixos, la cova dels - (cd)

En terres del mas d’en Feliu, a tocar del riu Brugent.

"sobre el Brugent, a unos 900 m.s.m y encima de la cova dels Teixos" VILASECA, 1953, pàg. 189. 

Teixos, la font dels - (m) 

Degota en una pica i forma el córrec del barranc de la Font Fresca. Al peu dels Motllats.

Tecla, ca la - (f) 

Casa del nucli rural. Desapareguda.

Teresa (m)

Renom personal. Aquest prenom el duia la seva mare, segons la documentació que hem pogut 

esbrinar i s’esdevé malnom a partir dels hereus femenins.

“Maria Ysern y Juncosa (coneguda vulgarment per Teresa) natural de Alcover y vecina de Mon-

treal” MAT 1852, F 43, 13-1860.

Teresa del Pau, la - (f)

Casa documentada al principi del segle XX, segons un cens parroquial de Farena.

“<casa> Teresa del Pau” LLIBRE, any 1918.

Teresa (la o del) Sastre (b)

Sobrenom.

“la Teresa del Sastre” BAPT 1866, F 175r., 6-4-1886; “Teresa la Sastre” ib., F 188r., 20-3-1888.

Teresa del “Tremendo”, ca la - (f)

Nom de casa.

“<casa> Teresa del tremendo” LLIBRE, 1-3-1918.
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Tereseta, ca la - (f) 

Casa situada entre la de cal Pubill i la de cal Fort, al nucli rural.

Teresona, ca la - (m) 

Casa al Raval Baix, davant de l’actual casa de la vila. Desapareguda.

Terme

Veg. Capdavall.

Termes

Veg. Quatre, Tres.

Teuler

Veg. Forn.

Therés

Veg. Tarés.

Tià, ca - (m) 

Casa del carrer Major. Desapareguda. Era situada davant de l’actual refugi, entre ca la Pastora i 

cal Minga.

Tiana, la - (m) 

Renom viu.

Tiana, els costers de la - (m) 

Antigues feixes de conreu a la partida de terra dels Costers.

Tibau (m)

Cognom citat en una sola referència documental. 

“Raimunda Tibau” LLIMAT 1767, F 165, 27-10-1810.

Til·lera, la - (cd) 

Partida de terra emplaçada entre el bosc d’en Feliu i el d’en Verd.

Tinet

Renom.

"sita en Montreal y calle de Cavallé linda al este con Jayme N (a) Tinet" LLIBRE 123, F 212, any 

1862.
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Tinet, el mas de - (a) 

A l’ombra del cap de la davallada del Pou, en terme d’Alcover. Antigament devia pertànyer al 

desaparegut territori del Samuntà, una part del qual era parròquia de Mont-ral. Les referències 

documentals sobre aquesta masia, avui simples runes menjades per la boscúria, daten de 1660 i 

apareixen alternant els noms de Tinet i de la Tiana, segons FORT, 1985, pàg. 92.

Durant un cert temps, a mitjan del segle XX, hi havien viscut uns capellans de l’Albiol, sembla que 

un d’ells excomulgat.

Tofoners, els- 

Indrets del bosc on es produeix aquest gènere de bolets de les tuberals. Hem comptabilitzat una 

cinquantena de llocs amb aquest determinatiu acompanyat del nom d’un mas, finca, bosc o propietari.

Toll

Veg. Biel, Blau, Cova, Bruna, Drac, Esquetja, Ombra, Pastera, Patacó, Sant Isidre, Santíssim, Tres 

Termes.

Tolls, els -

Segons MAPA any 1756 es trobarien a la dreta del torrent de les Llumeneres, sota l’artiga del 

Pinsà.

Tomàs (b)

No l’hem trobat mai com a primer cognom. Sense pes específic.

"Fernando y Tomás" CONFIR F 29r., any 1882.

Tomàs, el clot de - (b) 

Als Motllats, a l’O del Bosquet.

Tomb Rodó, el - (m)

Angle molt tancat de la carretera d’Alcover a Mont-ral, entre els quilòmetres 9 i 10, molt aprop de 

les pedreres de la Lloera.

Ton, el mas d’en - (m)

“mas den ton montreal” BAPT 1812, F 99, 2-9-1821.

Toni, l’avenc del mas d’en - (f) 

És de tosca blanca; el va descobrir un caçador de conills. Al mas homònim.

A FERRATÉ, 1918, pàg. 225, apareix citat com una cova.

Toni, cal - (f) 

Casa al nucli rural. Una inscripció feta al clau de l’arc del portal duu la data de 1870.
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Toni, cal - (m) 

Casa al Raval Alt.

Toni, el coll dels costerons del mas d’en - (f)

Cap a Viladecabres, a llevant de la mola de la Roquerola.

Toni, l’era de mas d’en - (f)

Al pla que hi ha davant del mas homònim. Ben airejada sobre els pendissos que davallen al riu 

Brugent. És caironada i està en bon ús.

Toni de Janet, la casa del - (m) 

"y Rosa Vallverdú de casa lo Toni de Janet" BAPT 1852, F 35, 26-12-1853.

Toni, el mas d’en - (f) 

Hisenda i masia a ponent de Farena, a uns dos quilòmetres de distància del nucli urbà. El 

nom és una abreviació d’Antoni Pere, del llinatge dels Guasc, fet que es produeix a partir de 

mig segle XVII. El lloc depenia jurisdiccionalment del comte de Prades, si bé el 1760 passà a 

ésser patrimoni de la vila ducal de Montblanc. Havia tingut forn de calç i de vidre, i un trull 

per a desfer olives.

La primera abreviació d’Antoni la trobem en una inscripció de 1647, referida a un tal Toni Vall-

verdú. 

Sembla que antigament la línia divisòria entre els termes de Prades i de Mont-ral passava per les 

envistes del mas (la llegenda diu que per la llar de foc, cas semblant al del mas de Murtraner, que hi 

passava per les cambres) i, segons que introdueix AMIGÓ, 1985, pàgs. 54 i 280, el seu nom primicer 

devia ser el dels Arquets. CAMPS,1965, pàg. 182, publica una bellíssima fotografia de la masia, feta 

vers els anys 1950. 

“del mas dit den tony” BAPT 1d., 28-9-1677; “pagesos del mas dit den Thoni del terme de Farena” 

BAPT 1607, 1-2-1696; “del Mas dit den Toni” LLIMAT 1767, F 9, 28-4- 1771; “del mas den toni terme 

de farena” BAPT 1812, F 334, 24-12-1840. 

Toni, la palanca del mas d’en - (f)

Al riu Brugent. Tenia la funció de desviar aigua del riu per a les necessitats del mas.

Toni, la premsa del mas d’en - (f)

A tocar del mas. Mola de pedra amb què premsaven les olives per a fer oli.

Tònia, el mas de la - (f) 

“casa de camp nomenada Mas de la Tonia” LLIBRE, F 283, 21-11-1850.

Tord, el mas del pas del - (m)

"lo mas del pas del tor" BAPT 1a. Nòmina, s. XVII.
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Torre

Veg. Andreu, Besora.

Torre, la - (cb) 

Antiga masada fortificada. Té dues plantes, forn, premsa i corrals. Situada sobre d’un cingle, vora el 

riu Brugent, domina tot el pla de Cabrera. Emplaçada a les coordenades 4° 49’ 15" i -41° 18’ 00", a una 

altura de 686 m. Hom ha suggerit que podria tractar-se del castell del desaparegut territori del Samuntà. 

Documentada des del segle XV, fins l’any 1903, no l’hem trobat amb el determinatiu de masia.

"Farriol de la Torre de Cabrera" IGLÉSIES, 1987, pàg. 223; "del mas de la torra" BAPT 1607, 7-12; 

"de la torra de cabrera" BAPT 1812, F 273, 18-1-1835; "habitants en la Torre de cabrera" BAPT 

1852, F 122, 19-9-1859.

Torre, el bosc, la font i el puig de la - (cb)

Boscatge que rodeja el mas homònim, estès en direcció a ponent pels vessants dels cingles de la 

serra d’en Clarà. És de pins i d’aurons. Al collet sota el mas de la Torre de Cabrera hi ha la font. La 

gent de la Riba acostumava a anar-hi amb freqüència per prendre aigua, donada la proximitat del 

lloc. El puig és l’aturonament on s’emplaça la Torre. No és freqüent, però, d’anomenar-lo.

IGLÉSIES, 1953, núm. 236, pàg. 29.

Torredà (cb)

Renom.

"Torredá de Cabrera" BAPT 1866, F 182, 15-4-1887.

Torrell

Veg. Pere.

Torrell (a, f, m)

Nissaga de les més extenses del lloc. Com a primer cognom surt en 44 ocasions als llibres bap-

tismals del segle XVII, 38 en el següent, 86 en el segle XIX i 12 entre 1901 i 1950. Té diverses 

procedències i sovint apareix en la forma femenina.

"Joan Torrell" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211; "Maria Torrell" CAP 1554, F 84r.; "na paula torrella viuda de 

Montreal" BAPT 1607, 20-11-1608; "Francesc torrell ag. de la masada" MANUAL 5.192, F 65, any 1632; 

"Ventura Torrell" LLIMAT 1767, F 19, 25-9-1774; "José Turrell" LLAC 1871, tom 5, F 14r., 21-3-1880.

Torrell, ca - (m) 

Casa al carrer Major.

"casa den torrell" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.
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Torrell, els costers del - (m)

Feixes de conreu als anomenats Costers. Era terra de pa i vi, avui erma.

Torell, l’era de - (m)

Sota el pati de l’església, al costat de l’era de Joanet, És terra pitjada.

Torrell, el tossal de o del -

A llevant del poble, als Costers, segons el situa MAPA any 1756.

Torrella (m)

Cognom que trobem una sola vegada en la nòmina censal de 1553, pertanyent a un mascle.

"Francesch Torrella" IGLÉSIES, 1979, pàg. 211.

Torrent

Veg. Albert, Gras, Llumeneres, Rull.

Torrent, del - (f)

Sobrenom.

“pere gras pages dit del torrent terme de montreal” MANUAL 5.197, F 49r., any 1647; “En pere 

gras del torrent” CONF 1644; “Joan Rius del Torrent” CAP 1724, F 200r. 

Torrent, el mas del - (f)

“del mas del torrent” BAPT 1e., 12-12-1608; “mas den torrent” MANUAL 5.191, F 43, any 1631; 

“del mas del torrent de Montral” ib., F 294r., insc. 23-12-1747.

Torrentó, el barranc del - (cd) 

Es forna a partir de la clotada de la font de Murtraner, davalla en direcció al barranc de la Coma, 

on desguassa les aigües de pluja. 

És evident que aquí el mot torrent ha perdut tot el seu significat, i és reemplaçat pel sobrevingut 

barranc. En aquest cas es torna a confirmar la tesi del Dr. Moreu-Rey sobre l’aparició del mot ba-

rranc, ignorada a Catalunya en els primers segles. Aquest professor, referint-se al terme de l’Albiol 

diu que "Barranc suplanta torrent, però és introducció relativament moderna al terme, on no co-

mença a trobar-se d’una manera normal als documents fins al segle XVII. Torrent era la designació 

habitual dels segles XII al XVIII, i quasi ha desaparegut actualment de l’expressió oral" MOREU, 

1976, i també del mateix autor "Un sobrevingut: Barranc", in Onomàstica X, abril 1982, pàgs. 10-12 

i "La història de barranc" opus. cit. XII, 1983, pàg. 53.

A Mont-ral el mot torrent és documentat per primer cop l’any 1608 i fins el 1747; barranc des de 

1649 i fins a l’actualitat.
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Torreta (cb)

Sobrenom del segle XVII.

“de la torreta terme de cabrera” BAPT 1f., agost 1620.

Torruella (cd, f) 

Cognom procedent de Prades, segons la documentació aportada més amunt. No té però, pes 

específic. AMIGÓ, 1985, l’esmenta com a cognom pradenc, a diversos accidents geogràfics; en una 

ocasió el data procedent de Cornudella (Priorat).

"Rosa Altés y Torruella" CONFIR F 12r., any 1858; "Torruella" ESP 1852, F 77, 22-11-1902.

Torruella, ca - (cd)

Masada que s’alça en un promontori de terrenys sedimentaris, i domina els plans de la Cadeneta. 

L’edifici es divideix en diverses cases, anomenades d’oest a est, la Casa Nova, cal Pinedo, cal Joan 

de Mateu, cal Salvador, cal Pep de l’Anton i la pallissa.

L’edifici és de pedra i calç. La part posterior és pràcticament tapada per un talús de terra, amb 

dos obertures míseres, una mena d’espitlleres o respiralls quadrats i una porta per on hi abocaven 

la verema, que anava directament a la premsa i als cups interiors. A la façana els habitatges només 

tenen l’obertura del portal i, en la segona planta, una mena de lluernes molt esquifides. Les carac-

terístiques del conjunt s’identifiquen amb una masia autònoma i fortificada. A més del cup i de la 

premsa de moldre, el casal disposava d’un forn per a coure pa.

La Cadeneta, segons l’explicació popular, és un enfilall de cases articulades al redós de ca Torruella.

“Mas de Torruellas” BAPT 1866, F 180, 6-1-1887; “Mas Torruella” NAIX 1885, F 146, 8-7-1939.

Tosca, la font de la - (m) 

A l’inici del torrent d’en Rull, a la fita de separació de les hisendes de Gràcia i de la torre de 

Cabrera.

IGLÉSIES, 1953, núm. 191, pàg. 26.

Tosques, la font de les - (a) 

Algú ens l’ha volgut situar al peu dels Motllats, com un xaragall que desguassa al barranc de la 

Font Fresca; d’altres, però, diuen que és als vessants de Vilaplana.

Tossal

Bon Cim, Comallonga, Paijant, Pedregós, Puig Pelat, Roig, Torrell. 

Tossal Gros, el - (cd)

Espenall de pedres verticals al vessant esquerre del barranc de la Jueta, al lloc de confluència dels 

camins de la Jueta i dels Graons, a obac de cal Blaió.
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Tossal Gros (o Alt), el - (f) 

Situat entre el pla de la Mola i el coll de la Caldereta, al NE del mas d’en Toni.

Tossal Pedregós, el - (m)

Vora la carretera de Mont-ral a Alcover i sobre el mas de Miró.

Tossalet

Veg. Bassetes, Enric, Rodó.

Tossalet (cd) 

Sobrenom.

“(a) Tosalet” LLAC 1871, tom 6, F 65r., 20-8-1889.

Tossalet, el - (cd) 

És una elevació de terreny sobre la vall del Brugent, al NO del terme, a una altura de 703 m sobre 

el qual s’alça un petit nucli de masos: ca Perutxo i cal Janet, després subdividits en cal Joan de 

l’Anton, cal Xato, ca l’Enric i cal Nen. 

“Josep Isern del Tosalet” TEST de Josep Mas, 16-12-1813; “en el puesto llamado Tosalet” VILALTA, 

Escriptures, any 1884; “Tossal” AMILL 1947, carp. 1. 

Tossalet, les cases o el mas del - (cd) 

És una altra manera d’anomenar el conjunt d’habitatges de ca Torruella, emplaçats dalt del turó. 

Documentats del segle XVII al XIX.

“del mas dit del tocelet” BAPT 1607, 4-9-1607; “angela vallverduna del tosalet” CONF 1667; “mas 

del tosalet parrochia de montreal” BAPT 1696, F 177, insc. 16-5-1728; “del mas dit del tosalet” OB-

MAT 1767, F 31, 24-11-1778”; “Joseph vallverdu del tosalet” BAPT 1812, F 201, 8-4-1830; “en las 

casas del Tosalet” OBMAT 1812, any 1860.

Tossalet de Dalt, el mas del - (cd)

Hom creu que la documentació esmentada més amunt es refereix a ca Torruella, per diferenciar-lo 

del conjunt de cases de la Cadeneta.

“en lo mas del tosalet de dalt terme y parroquia de Montreal” LLIMAT 1767, F 110, 19-2-

1803. 

Tossalet, la font del - (cd) 

Corregall que en direcció a llevant davalla del Tossalet en direcció al barranc de la Coma, el qual 

desguassa al llit del Brugent. És de règim torrencial.
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Tossalet Rodó, el - (a)

Denominació antiga del Còdol. En les capbrevacions termenals apareix com una fitació entre Mont-

ral i la Mussara.

"ab lo terme de la Mussara y va dret a un Tosalet rodó" CAP 1724, F 181v.; "va derecho al monte 

o tosalet rodó" CAPBREU 1789, F 154.

Tossaus (cb)

Heretat anotada un sol cop al segle XV, en papers de fogatges.

"En Vergonyós e en Madolell de Alcover ahon són ya nombrats tenen en dit loc de Cabrera la 

heretat den Tossaus" IGLÉSIES, 1987, pàg. 223. A la transcripció de la nòmina alcoverenca a què fa 

referència el document, aquests mateixos cognoms són transcrits com Vergonyar i Medolell.

Toudà (cb)

Renom.

"joseph Besora pages de cabrera (a) Toudá" BAPT 1852, F 75, 17-2-1856.

Tous

Veg. Pere.

Tous (f)

Casa que trobem relacionada en un cens parroquial de primers del segle XX.

“<casa> Tous” LLIBRE, any 1918.

Tous, el barranc del - (f) 

S’inicia a ponent dels Cogullons, al terme de Rojals, sobre els 1000 m d’altura; baixa en direcció 

ESE a trobar el riu Brugent pel vessant septentrional de la serra homònima. Abans se li junyeix el 

barranc del Pinro, i forma així l’anomenat Riu Sec.

Tous, el mas del - (f) 

A la línia divisòria del terme amb el de Rojals, dintre d’aquest territori. Dóna nom a la serra on 

s’emplaça. 

“mas den Tous” LLIBRE, 2-1-1858.

Tous, l’obac del - (f) 

Al capdavall de la serra del Tous, al vessant acarat a tramuntana. Pel fons del seu desnivell circula 

el barranc homònim, que va a trobar el riu Brugent. El camí de la Bartra planeja, pel seu costat 

oposat, en direcció al nucli de cases veí. És de pineda. 
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Tous, la serra i l’obac del - (f) 

Conjunt orogràfic orientat de NO a SE del terme, fa de partió amb la vila de Montblanc. S’inicia a la 

Roca Pintada i davalla fins gairebé el Riu Sec, on es produeix un sinclinal. És un excel·lent paravents 

per als conreus de Farena, situats a la seva falda de migdia on encara apareix una altra sèrie de 

muntanyes, anomenades els Picons.

Tremenda (f)

Renom.

“Matilde Robert (Tremenda)” LLIBRE, compliment pasqual, 23-4-1913. 

“Tremendo”

Veg. Teresa.

Tremendo, cal - (f) 

Casa al nucli rural. Només ens l’ha anomenada una sola persona.

Trencada

Veg. Creus.

Tres Creus, la pedra de les- (f)

Són tres creus de coure plantades sobre la roca nua de saldó, al capdamunt del pla de la Mola; 

recorden la mort de mossèn Pau Queralt, Alfons Miquel i els germans Estivill i Martí, víctimes de la 

guerra de 1936-1939. A Prades l’anomenen simplement les Creus.

MAYAYO, 1986, pàgs. 416-417, en fa una síntesi sobre l’assassinat de Mn. Pau Mercadé, que 

s’havia refugiat a la vila de farena i després al mas de Mateu.

Tres Termes, el toll dels - (cb)

A l’aiguabarreig del torrent d’en Rull i el riu Brugent. Hi conflueixen els termes de la Riba, de 

Mont-ral i de Rojals, aquest darrer avui annexionat a Montblanc.

IGLÉSIES, 1953, núm. 38, pàg. 13. Gran geografia comarcal de Catalunya, v. 7, pàgs. 353-356.

Trilla, la - (m) 

Tros de terra de sembrats emplaçat dins de la partida de la Bassa Nova.

Tros

Veg. Campaner, Dimecres, Era, Martí, Miet, Puig, Rectoria, Riu Sec.
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Tros Llarg, el - (a)

Al mas d’en Cisterer.

MAPA any 1756, “una pieza de tierra nombrada lo tros llarch” LLIBRE 121, F 194, any 1862.

Tros o pla Jussà, el - (m)

Ens l’han assenyalat a Bonretorn, però d’una manera dubtosa i insegura. Es diu que a l’última 

guerra, la gent s’hi va fer forta i hi va haver 22 morts, però això és llegenda.

Trosset

Veg. Recasens.

Trosset

“y partida del Troset” LLIBRE 121, F 40, any 1862.

Truites, el molí de les - (f) 

És una altra denominació del molí d’en Fort, perquè va ser reconvertit en piscifactoria de truites. 

Funcionà pels anys setanta. Ara resta tancat.

Tufunell (cb)

Cognom provinent de la Selva del Camp i resident a Cabrera, segons la documentació exhumada. 

En alguna ocasió apareix escrit en plural.

“Salvador Tufunell” OBMAT 1812, 27-10-1830; “Tufunells” BAPT 1812, any 1846. 

Tuies, ca la - (cd) 

Maset que, amb el de ca l’Ardena i el mas d’en Feliu, formaven masada.

Turullons (m)

Cognom amb poc pes específic, documentat al segle XVIII.

Ull

Veg. Cabrera.

Ullets (m)

Renom datat al segle XIX.

“Joan Boque (a) ullets” MAT 1852, F 9, 17-3-1853.

Únic

Veg. Carrer.

Urbanització

Veg. Silentium.
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Vall

Veg. Brugent, Gallerí, Glorieta, Micanyo, Rasa, Rascaç, Riu, Socra. 

Vall, la - (m) 

Manera simple d’anomenar la vall de la Glorieta, tant pel que fa a l’ús oral com documental.

"de la val" BAPT 1607, 2-3-1610; "Francisco Magrane viudo de la Vall" OBMAT 1767, 23-2-1769; 

"conjugues paperers en la Vall, terme y parroquia de Montreal" BAPT 1812, F 151, 3-6-1826; "page-

sos de la Vall" BAPT 1852, F 2, 18-1; "La Vall" GRAS, 1907, pàg. 82.

Vall, les cases de la - (m) 

Es refereix a la constel·lació de masos, cases i barraques estesos per tot l’ample de la vall de la Glo-

rieta: de la Vall, Miró, Jordi, Xarrumba, etc., bona part d’aquests avui estan ensulsits o abandonats.

“de las casas de la Vall” OBMAT 1812, F 42, 17-2-1819.

Vall, el mas de la - (m) 

Era sota el Cingle, a la Planeta. Avui totalment desaparegut.

"Pere Fort del Mas de la Vall" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "manso de la Val termini de Mon real" 

MANUAL s. XVI, any 1575; “en lo mas de la val” BAPT 1a., 1-3-1610; “agusti Rubert del mas de 

la Vall” BAPT 1c., 6-2-1656; “pagesos habitants en lo mas dit de la vall” BAPT 1696, F 23r., insc. 

5-5-1701; MAPA any 1756.

Valls (f)

Com a primer cognom el trobem a partir de la segona meitat del segle XIX, en què apareix en 4 

ocasions, després desapareix.

"Valls" DEF 1852, F 31, 19-8-1865; "Valls" DEF 1940, F 18, anotació posterior de 23-11-1930.

Vallverdú (a, b, cb, f, m) 

Nissaga principal del lloc. Documentada almenys des del segle XV fins a l’actualitat. Com a primer 

cognom apareix amb un 16% i un 25% del total de la població en els fogatges de 1496 i 1553 res-

pectivament, és a dir, el més estès; una primacia que conservarà al segle XVII amb 112 anotacions. 

En la centúria següent trobem 74 neòfits amb aquest cognom, al segle XIX 258 i, entre 1901 i 1950, 

81. Durant el segle XVII la feminització del cognom es dóna amb molta freqüència.

MOREU, 1976, pàg. 528, documenta per primera vegada aquest cognom l’any 1788; AMIGÓ, 1985, 

l’anota fent-hi constar diverses procedències: la Mussara, Mont-ral, Farena, Senan, Cornudella i Ro-

jals; MANENT, 1981, pàg. 60, també l’esmenta com un dels cognoms més habituals de Capafonts.

"Vallverdú" IGLÉSIES, 1987, pàg. 228; "anthonius valverdu senior et anthonius valverdu junior 

agricultores loci de la exavega de monreal" CAP 1554, F 84, 88r.; "Joan Valverdu" BAPT 1607, 4-9-

1607; "Vallverdu" CAP 1724, F 185r.; "Anton Vallverdú" CONFIR, F 4, any 1858; "Vallverdu" DEF 

1940, F 3, 10-7-1942.
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Vallverdú, cal - (a)

Avui transformada en ca Jaumetó.

“altre forn de coure pa, dirruit, situat en la casa que antigam<en>t era de Antoni Vallverdu la qual 

vuy se trobe annexa ab las ditas mias casas en que jo <Jaume Vallverdu> habito” CAP 1724, F 185r.

Vallverdú, la coma d’en Joan (a)

“y al sol de la coma den Juan valverdu” CAP 1615, F v179.

Vallverdú, el mas d’en - (a)

“lo mas den valverdu” BAPT 1607, -1633.

Vallverdú, molí del - (a)

"la mitat de un molí fariner dirruit (com la altra mitat sia de Jaume Vallverdú ab sa bassa) sequias, 

pexeras y demes <...> situada en lo dit terme y en la partida d<it>a de la Glorieta" CAP 1724, F 191v. 

Vèiu, el - (m)

Malnom d’un Vallverdú de Mont-ral, dit a l’Albiol. MOREU en dóna l’etimologia, 1974, núm. 1438-

1439, pàg. 525: "quan festejava amb la filla (dels Maidéu?), "ara el vèieu <vèiu> ara no el vèiu!". El 

mot ha donat nom a una cova i a una peixera al terme albiolenc.

Vell

Veg. Bosc, Camí, Cementiri, Espluga, Mas, Molí, Morell, Solans.

Vella

Veg. Horta, Vinya.

Vella, la - (f)

Renom.

“na puig de farena la vella” BAPT 1d., 11-4-1618.

Vellet (f) 

En els llibres baptismals el trobem anotat com a primer cognom 1 vegada en la segona meitat del 

segle XVII, 17 en la centúria següent i 5 en el segle XIX.

"en Matheu vallet sabater del lloch de farena" CAP 1615, F 182r.; "Carlos Vallét" CAP 1724, F 201; 

"Joseph Vallet Pages del lloch de Farena" LLIMAT, F 28, 19-3-1777; "Joseph Vellet" OBMAT 1812, 

F 124, 1-2-1824; "Andrés Vellet" ESP 1852, F 50, 8-3-1885.

Vellet, cal - (f) 

"casa den vellet" BAPT 1607, -1633; "casa den velles o vellet" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.
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Vells

Veg. Rentadors.

Vellver (m)

Cognom a penes reflectit en la documentació, provinent de l’onada d’immigrants del segle XIX.

"Pere Gatell y Vellvé" MAT 1866, F 3r.

Vendrell (f) 

Destacat nom de família que trobem registrat des del segle XVII fins a l’actualitat. Presenta una 

grafia vacil·lant a la primera vocal entre e/a. Els llibres de baptismes l’anoten 3 vegades com a primer 

cognom en la segona meitat del segle XVIII, 20 en la següent centúria, 42 en el segle XIX i 2 entre 

1901 i 1950. Hem d’anotar també les variables històriques del cognom: Venrell, Ventrell. MANENT, 

1981, pàg. 60, l’esmenta com un dels cognoms més abundants de Capafonts.

"Agustí Vendrell" BAPT 1607, 1-3-1690; "Antonia Fort y Vendrell" LLIMAT 1767, F 17, 14-6-1773; 

"Ventura Vendrell" OBMAT 1812, 27-2-1816. 

Vendrell, cal - (f) 

Casa al nucli urbà.

“Vendrell” LLIBRE, Compliment pasqual, 12-6-1899; “Vendrell” ib., 1-3-1918.

Vendrell, el carrer de cal - (f) 

Una altra denominació del carrer Únic.

Vendrell, el corral i l’era de cal - (f) 

A tocar del poble, als Picons. Desapareguts.

Vendrell, els hortals del - (f) 

És una parada d’horta, molt gran, amb una caseta i dues basses.

“Hortal de Vendrell” AMILL 1947, carp. 1.

Venrell (f) 

És el cognom Vendrell, modificat per la pèrdua de la consonant d. A l’Albiol l’any 1760 es troba do-

cumentada una partida de terra anomenada "Mas d’en Venrell" MOREU, 1976, núm. 1434, pàg. 525.

"Agustí Venrell" VILALTA, Escriptures, any 1884; "Venrell y Bonet" DEF 1852, F 116, 5-10-1888.

Hem vist una sentència eclesiàstica de l’arquebisbe de Tarragona, corresponent als anys vuitanta 

del segle XX, que obliga a la rectificació del cognom Vendrell per Venrell. NAIX 1885, annex.
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Venrell, el barranc dels costers del - (f)

Arrenca dels pendissos de sota la Roca Pintada, a la solana de la serra del Tous i, en direcció SSE, 

va a trobar el riu Brugent, una mica més avall de les Lloranques.

Venrell, cal - (f) 

Casa al nucli urbà. Antigament hi havia hagut l’Estudi.

Venrell, l’obac del - (f) 

Al dessota dels esmentats obacs del Blaió, emparats pels cingles de la Molnera que van creixent en 

direcció a llevant. És de pins, àlbers, freixes i oms. Forma part dels obacs de Farena.

Ventoses, les (m) 

Indret on bufa el vent amb gran violència. És un tram del camí de la Font, quan passa pel tros del 

Campaner.

Ventoses, les costes de les - (m)

La documentació esmentada més amunt les situa a migdia del poble, en el camí d’accés a la vila.

“costes d. las Ventoses” MAPA any 1756.

Ventrell (f) 

Cognom que apareix com a alteració gràfica de Vendrell, recollida en documentació només del 

segle XIX.

“Ventrell” NAIX 1852, F 93, 30-12-1870; “Ventrell” DEF 1852, F 53, 9-4-1871; “Pedro Ventrell, 

herrero” ESP 1852, F 36, 10-2-1877.

Ventura (m) 

Cognom a penes ressenyat en els docucments, sense pes específic.

"Joan Ventura" BAPT 1671, any 1671; "Antonio Ventura y Cavalle, de Montreal" CONFIR, F 42r., 

any 1910; "José Ventura Ribé <...> natural de la Riba, y vecino de esta" DEF F 28, any 1964.

Ventura, la planeta del - (m) 

Sota el Bosquet, plantada d’avellaners.

Ver

Veg. Pi.

Verd

Veg. Joan.
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Verd, els avencs d’en - (cd) 

Anomenats també del Feliu.

Verd, el barranc del mas del - (cd)

Petita barrancada vora el mas homònim.

Verd, el camí de cal - (cd) 

Baixa de l’antic camí d’Alcover a Capafonts, avui carretera, a l’alçada del mas, i duu a l’heretat.

Verd, l’era i l’alzina del mas d’en - (cd) 

Emplaçada darrere mateix del mas, entre unes grosses alzines. Se’n conserva gairebé intacte tot el 

cercle. En Pere Isern ens deia que abans de trillar acostumaven a regar força abundantment l’era, i 

aleshores hi escampaven una capa d’argila i palla seca; després es pitjava amb unes rodes per tal 

d’aconseguir una superfície força dura i allisada, apta per a la batuda. L’alzina és darrere del mas, 

vora l’era; calen tres homes per abraçar-la.

Verd, la font del - (cd) 

Damunt la carretera de Capafonts, al seu costat esquerre, a poca distància de la masia. L’aigua 

brolla a través d’un canó que cau dins d’un bassiol de pedra.

Verd, el mas d’en o cal - (cd) 

Sota la carretera de Capafonts, en el territori de mas d’en Feliu. És un mas de pedra, encara ben 

plantat exteriorment, de dues plantes. Es veuen els antics artigatges, per bé que menjats per la bros-

sa, disposats en terrasses i margeres de pedra seca que declinen per la depressió del terreny. Hom 

creu que amb anterioritat al segle XIX es devia anomenar mas d’en Gras, segons la documentació 

que hem tingut a l’abast.

“mas den Vert terme y parroquia del lloch de Montreal” OBMAT 1812, F 20, 1-2-1815; “del mas 

den vert” TEST de Joan Rius, 30-1-1842; “del Mas del Vert” BAPT 1852, F 21r., 26-3-1853; “Masia 

del Vert” BAPT 1866, F 168, 25-12-1884; “mitje del Vert” ib. F 199, 4-3-1890.

Verd, els obacs del - (cd) 

A la banda N del mas homònim.

Verd, el teix del - (cd) 

A l’avenc homònim.

Verge

Veg. Remei.

Vergonyar

Veg. Vergonyós.



322 La geografia i la història de Mont-ral a través de la seva onomàstica

Vergonyós (m)

Cognom que trobem documentat per primera vegada al segle XV, relacionat amb un terratinent 

d’Alcover; escrit indistintament Borgonyós, Vergonyós o Vergonyar, segons IGLÉSIES, 1987, pàgs. 

169 i 223. No té, però, pes específic. El trobem en altres indrets, per a exemple Poboleda (Priorat), 

en el segle XVIII.

"Joan Pau Ramon Vergonyós" BAPT 1607, any 1645; "Borgonyos pages del lloch del Mila" BAPT 

1696, 16-11-1729.

Vermell (m) 

Cognom poc representatiu estadísticament.

"y ab terras de Agustí Vermell" CAP 1724, F 199v.

Vermell, la casa

"Joseph Ollé de casa l’Vermell" BAPT 1852, F 21r., 27-3-1853. 

Vern (cd)

Cognom que trobem escassament documentat, entre el segle XVII i XVIII.

“Isidro Vern” BAPT 1607, 26-6-1667; “Paula Vern” BAPT 1696, 28-6-1722. 

Vernet (m)

Cognom procedent de Vilaplana, segons la documentació exhumada.

“Jorge Vernet y Bigorra” MAT 1866, F 21, any 1871; “Vernet y Roig” CONFIR F 30r., any 

1882.

Vernet, el barranc de cal - (m) 

Al racó del Coix. Baixa per la font del Moro i pels horts del Peron en direcció a la Glorieta.

Vernet, cal - (m) 

Casa al carrer Major.

“con Jorge Vernet al carre Major” LLIBRE 123, F 214, any 1862.

Vernet, el camí de cal - (m)

Desaparegut.

Vernet, els horts del - (a) 

Es tracta segurament d’una divisió dels antics Horts, citats al segle XVIII. Actualment són parades 

d’avellaners.
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Vicent, cal - (b) 

Casa documentada al segle XIX. Segons la documentació exhumada, el prenom Vicent pertany al 

pare del propietari de la casa, al segle XIX.

“cal Vicent” BAPT 1866, F 198, 23-11-1889. 

Vicent, el mas de - (m) 

A la serra homònima, en un replà que dóna origen al Riu Sec, prop de la carretera de Mont-ral a la 

Mussara, terme mussarenc. AMIGÓ, 1963, núm. 813, el documenta l’any 1831 i diu que s’hi podria 

viure si es volgués. Avui resta tot ensulsit.

“del Mas de Vicent <de Mont-ral>” BAPT 1812, F 429, 3-11-1850.

Vicent, la serra de - (a) 

A l’extrem sud-oest de Mont-ral, fent de partió amb el terme mussarenc. A la part solana del serrat 

que arrenca del Puig Pelat i que empara el clot de l’Aixàviga, creix un bosc espès de pineda i algun 

roure. El nom li ve del mas homònim, assentat en una de les seves rases.

Vidal (a)

Cognom foraster a les nissagues locals. L’hem trobat anotat en els llibres de naixement escassíssi-

mes vegades, la qual cosa ens fa pensar en gent passavolant.

"Jaume Vidal" BAPT 1607, 24-1-1610; "y Joseph Vidal habitant en la Rectoria de Montreal" 

LLIMATY 1767, F 42, 14-2-1784; "Rosa Vidal de Rudeña" OBMAT 1812, 15-11-1821; "Rosa Vidal 

natural de Rudiña obispado de Barcelona y vecinos los tres del mencionado lugar" MAT 1866, F 

28, any 1874. 

Vidal, el mas (a)

MOREU, 1976, núm. 1443, pàg. 526, el situa a la partida de la serra Carbonera de l’Albiol, que 

afronta amb el terme de Mont-ral per l’Aixàviga. Documentat entre les centúries XVIII i XX.

Vidal, la punta d’en - (a) 

Confí del terme amb el de Capafonts, als Motllats, a tramuntana de la plana d’en Llaurador. Només 

l’hem trobat documentalment en capbrevacions del comtat de Prades del segle XVIII.

“y de alli tira fins a la punta den Vidal” CAP 1724, F 182r.; “punta den Pidal” CAPBREU 1789, F 

156.

Vidiella (m)

Cognom sense pes específic estadísticament, anotat al segle XVIII.

“Engracia Moster y Vidiella” LLIMAT 1767, F 19, 25-9-1774.
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Vidre

Veg. Forn.

Vidrió

"de aquella pieza de tierra que esta mes avall del Vidrió" LLIBRE 123, F 205, any 1862.

Vila, casa de la - (m)

És emplaçada al Raval Baix i a la seva planta superior hi ha instal·lats els serveis escolars.

"Primero revoco aquella clausula que parla de adops de la casa de la vila" TEST d’Andreu Calbet, 

any 1807; "la casa de la villa como único local donde deben verificarse las próximas elecciones" 

LLAC 1871, tomo 1, F 2, 5-1-1871.

Vila, les granges del - (a)

D’aviram. Van ser construïdes pels volts de l’any 1960 i pertanyien a avicultors de Reus. Emplaça-

des en la frontisa entre els termes de Mont-ral i de la Mussara, tocant a la carretera.

Viladecabres, el coll de - (f) 

Entre el pla de la Mola i la mola de la Roquerola, gairebé a la partió del terme amb el de Rojals.

Vilalta (f) 

Nissaga destacada des del segle XVII fins a l’actualitat. Com a primer cognom ens apareix en 25 

ocasions als llibres baptismals de la dissetena centúria, 59 vegades al segle XVIII, 106 en el segle 

següent i, entre 1901 i 1950, 4 vegades.

“Susanna Vilalta” BAPT 1607, 18-3-1608; “josepha Vilalta y Cams” OBMAT, F 9, 18-10-1770; “Pau 

Vilalta” OBMAT 1812, 11-2-1817; “Vilalta” ESP 1852, F 5, 20-1-1855. 

Vilalta, el bosc del - (f) 

És un bocí de forest dins la serra homònima, a tocar dels vessants sobre el riu Brugent.

Vilalta, cal - (f) 

Casa pairal, fortificada, al cim del turó on s’emplaça la vila. Als estables encara poden veure’s 

les voltes i les estructures gòtiques de l’edifici, excavades en la mateixa roca viva, així com també 

alguns passadissos subterranis. A l’entrada de l’habitatge, per davant de l’església, hi ha les estances 

dels masovers, i antigament hi havia hagut el cafè o la taverna del poble.

"casa den vilalta" BAPT 1607, -1633; "un forn de coure pa fabricat dins la casa y masia propia de 

dits povills situada en lo terme de dit lloch de Montreal lo qual forn afronta de totas parts ab lo casal 

de D<oñ>a Maria <Vilalta>" CAP 1724, F 184r.; "de dita casa de vilalta" OBMAT, F 11, 28-12-1771; 

"Vilalta" LLIBRE, any 1918.
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Vilalta, l’era de cal - (f) 

A l’entrada del poble, a la Colomina.

Vilalta, el molí de Jaume (f)

Una altra anomenada del molí de Farena o Fariner, segons la documentació compresa en el període 

que va del segle XVII al XIX.

"en la partida dita la ribera affronte de una part ab dita ribera y de altra part ab lo molí de Jaume 

Vilalta" CAP 1615, F 180r.; "y no vull pugan extrauer de casa lo dret tenim en lo moli fariner que 

te gabriel vilalta de Farena" TEST de Ramon Fort, any 1802; "Molí dit de Vilalta de Farena" BAPT 

1812, F 440, 6-8-1851.

Vilalta, la serra de - (cd) 

Ens l’ha anomenat molt poca gent i gairebé es confon amb el bosc de Mont-ral, la part nord que 

dóna sobre el curs del riu Brugent, a llevant dels plans de l’Aimà.

Vilaltella (m)

Cognom a penes documentat.

“Jacobus Vilaltella de ferena” MANUAL 5.191, F 129r., any 1631.

Vilamajor (f)

Cognom sense pes específic, provinent de Nalec.

"Ventura Barberà Vilamajor" BAPT 1812, F 441, 9-9-1851; "Paula Vilamajó, viuda, vehina de Fa-

rena" ESP 1852, F 13, 15-9-1864.

Vilar (f)

Com a primer cognom només apareix en la segona meitat del segle XIX, escrit amb la 

grafia Vilà.

"Thecla Vilá y Barberá" OBMAT 1767, F 27, 23-7-1777.

Vilarrubí

Veg. Ramon.

Vilarrubí (m) 

En 9 ocasions és anotat com a primer cognom durant la segona meitat del segle XIX, després 

s’esvaeix tot d’una. Segons els papers consultats prové de la Riba.

"Vilarrubí" MAT 1866, F 10, any 1867; "Rosa Vilarrubí" ESP 1852, F 89, 10-11-1906.
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Vimbodí, el camí de - (f) 

Des del mas d’en Toni s’enlaira en direcció N vers els plans de Pagès, on troba un altre camí pro-

cedent de Prades vers la vila propera i s’hi junyeix.

Vimeteres, el barranc de les - (a)

S’inicia sota la font d’Estiu, al mas de l’Onclet, terme de la Mussara, va fins a un pont de la carre-

tera de Mont-ral i, aleshores, per les granges del Vila entra a l’Aixàviga. El MAPA any 1756 l’inscriu 

com el torrent de les Llumemeres, però els nostres informadors ens diuen que és de les vinimeres. 

Podria tractar-se d’una deformació del mot a través de la fonètica.

Vinya

Veg. Ardena, Bosquetà, Espia, Gravat.

Vinya, el racó de la - (m) 

A cal Gros.

Vinya Vella, la - (cd) 

N’hem trobat diverses, anomenades localment, sense determinatiu i, només quan hem insistit a 

conèixer un apel·latiu que en diferenciés una de les altres, ens han fixat: la vinya Vella del mas de 

Murtraner, d’en Marc, d’en Verd, de Vicent, etc. La gent ens ha dit que eren totes portades a rabassa 

morta fins fa relativament pocs anys.

Vinyals, els - (m)

Partida de terra anomenada també la Cova Nova, segons les escriptures de capbrevació citades a 

continuació corresponents al segle XVIII.

“in parte dona als vinyals” CAP 1554, F 85; “Item una pessa de terra <...> situada en lo terme de 

dit lloch de Monreal ene la partida d<it>a dels Vinyals que afronta a solixent ab terras dels hereus” 

CAP 1724, F 187r.

Vinyassa, la sort de la - (cd)

La documentació citada a continuació la situa a migdia dels plans de l’Aimà.

"Sort d. la Viñasa" MAPA any 1756.

Vinyasses, les -

"y partida de las Viñasas" LLIBRE 121, F 58, any 1862.

Vinyes (m)

Cognom poc representatiu.

“Fr<a>n<cis>co Vinyes” OBMAT 1812, 15-8-1836.
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Vinyes, el camí de les - (m) 

Al NE del terme, a la fita del terme amb el d’Alcover.

Vinyes Jussanes, les - (m)

A la partida de les Costes, segons la documentació citada.

“ab les vinyes jussanes” CAP 1615, F 178.

Vinyeta

Veg. Blai.

Vinyeta, la - (cb) 

A cal Blai.

Vinyotes, les - (m) 

Tros de terra a la Masada.

"una porción de tierra de secano dicha de las Viñotas" TEST 13-8-1874.

Virgili (m)

Nom de família que no s’entronca al poble, aparegut durant l’alça demogràfica del segle XIX.

“Antonio Virgili molinero” BAPT 1866, F 163, 5-1-1884.

Virtuts, les - 

Antic santuari emplaçat en un cingle sobre la vall de la Glorieta, en la davallada de la serra del 

Pou. Va pertànyer al terme del Samuntà, avui engolit part per Alcover i part per Mont-ral. Les pri-

meres referències que es tenen del lloc daten de 1334, quan un grup de beguins feien vida en una 

capella. Al primer terç del segle XV fou construït el santuari, en el qual hi hagueren ermitans fins a 

la desamortització del segle XIX. El 1894 foren traslladats a l’església de l’Albiol la imatge titular i el 

retaule major.

"natural de las Virtuts del terme del Samuntà y vehins de les cases del Busquet de dit terme y 

parroquia de Montreal" OBMAT 1812, F 141, 18-1-1834; "de la hermita de las Virtuts" BAPT 1812, 

F 279, 9-8-1835.

Virtuts, el camí de les -

“lo cami de nostre senore de les virtuts” MANUAL 5.194, F 290r., any 1634.

Virtuts, el morro de les - (m) 

Enlairament de pedra que s’alça de la serra de Rascaç, sobre la vall de la Glorieta, al punt on 

s’emplaça l’ermita de les Virtuts. Avui resta esbaldregada.
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Viuda, casa de la - (m)

"casa de la viuda" BAPT 1a., Nòmina, s. XVII.

Viudet, ca - (m)

Casa del carrer Major. Amb cal Sec avui formen cal Soldat.

Viudeta

Renom del segle XIX.

"Maria Altés (a) Viudeta" BAPT 1852, F 23r., 5-3-1853. 

Viudo, cal - (cb) 

Casa a Cabrera de Baix. Avui desapareguda.

Vives (m)

Per la documentació exhumada sabem que aquest cognom prové de diverses zones i llocs: Fonts-

caldes, Vimbodí (Alt Camp), etc. No és, però, important estadísticament.

“Antonia Vives” BAPT 1866, F 61r., 16-7-1872; “Altes y Vives” CONFIR F 23r., any 1876; F 33, any 1891.

Vives, el mas d’en - (m)

"Joan Lacasa marit de Antonia Padró del mas den Vives" OBMAT 1767, F 107, insc. 12-11-1801.

Voltar (m)

Cognom que trobem documentat per primer cop al segle XII, després s’esvaeix i no torna a aparèixer 

fins al segle XIX, segons els papers exhumats, aleshores procedent de Rojals (Conca de Barberà). 

La grafia és certament molt variable. A la vila propera d’Alcover, almenys al segle XVII, és força 

nombrós. Sovint el trobem amb la forma femenina.

"Pere Voltar" BLANCH, 1985, pàg. 97, 9-4-1166; "Florencia Voltó" OBMAT 1812-1851, 5-10-1815; 

"Florentina Vultó" OBMAT 1812, 14-6-1825; "Florentina Voltor" BAPT 1852, F 13r., 2-12.

MANENT, 1981, pàg. 60, esmenta aquest cognom amb grafia vacil·lant entre Voltó o Bultó. És 

un dels més habituals de Capafonts, però sembla que vingut d’altres pobles, com així també pot 

confirmar-se amb la nostra recerca, almenys durant el segle XIX.

Voltor, el mas del - (m)

Situat al junyent de les valls de Rascaç i de la Glorieta. L’any 1163 Alfons el Cast va atorgar el 

mas i les terres circumdants als consorts Pere Voltor i Marència i, el 1632, en maridar-se la pubilla, 

el mas va canviar el seu nom primer pel de l’espòs, Mont-ravà. Actualment és un edifici ensulsit, 

amb torre de defensa i capella.

“fins a una envista del mas del voltor” CAP 1554, F 92r.
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Voltor, la peixera d’en - (m)

“fins al sol de les roques den gombau y de alli senals tot torrent avall fins al riu de glorieta y vaxen 

tot riu avall fins davall la peyxera den voltor” CAP 1554, F 92r.

Voltoria, la - (m)

Partida de terra a l’antic terme del Samuntà, al rodal del mas del Voltor, a la confluència de les 

valls de Rascaç i de la Glorieta. MOREU, 1976, també l’esmenta, però com una part de l’Albiol. La 

documentació que nosaltres hem llegit especifica que és de Mont-ral, si més no entre els segles 

XVI i XVIII.

“in termino dit loci in parti dita la volltoria” CAP 1554, F 90; “y en ves la partida nomenada de la 

Volturia” CAP 1724, F 191r.

Xacó, el barranc i el comellar del - (f) 

No l’hem sabut localitzar amb precisió. Algú ens ha suggerit que es podria tractar d’un xaragall 

entre els Picons.

"comella de chacó" AMILL 1947, carp. 1.

Xacó, cal - (f) 

Casa al nucli rural.

"<casa> Chacó" LLIBRE, Compliment pasqual, 18-5-1915.

Xacó, la mina del - (f) 

No l’hem pogut localitzar.

Xacó, els pinars del - (f) 

"Pinás Chaco" AMILL 1947, carp. 1.

Xafadet (f)

Renom que trobem documentat en els primers anys del segle XX.

"José Pellicer (xafadet)" LLIBRE, Compliment pasqual, 28-4-1912.

Xafat, cal - (f) 

Casa al carrer de les Antònies.

“Xafad” LLIBRE, 1-3-1918.

Xanet, cal - (a) 

Al clot de l’Aixàviga, avui desapareguda.
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Xanxes, ca la - (m) 

Habitatge rústec, de pedres i de canyissos, que hi havia en terres del mas de la Naia. Desaparegut. 

Cf. també Sánchez.

Xaret (m)

Renom del segle XIX, anotat en poquíssimes ocasions.

"Ramon Cavallé (a) Xaret" MAT 1852, F 9, 17-3-1853.

Xaret, cal - (m) 

Cf. Cal Cavaller.

Xarrumba, la font de cal - (f) 

És una altra denominació de la font del Sans. Formava una petita rasa que davallava en direcció 

al riu de la Glorieta.

Xarrumba, el mas del - (m) 

Masia enrunada sota ca la Maria de l’Era, al costat esquerre del riu de la Glorieta.

“Mas del Charrumba” BAPT 1866, F 181, 16-2-1887; “M. Charrumba” LLAC 1903, F 4, 4-1-1903.

Xarrumba, la resclosa de cal - (m) 

Al mas homònim; desviava l’aigua del riu de la Glorieta per a regar una mica d’horta que hi tenien 

els propietaris.

Xarrumba, la solana i el cingle del - (m) 

A tocar del mas homònim.

Xato, cal - (cd) 

A les cases del Tossalet.

Xec, cal - (b) 

Casa del nucli rural.

Xicó, el comellar del - (f) 

Terreny de vinyes a la clotada paral·lela al barranc del Venrell, en desnivell vers la llera del riu 

Brugent.

Xicotot (f) 

Renom.

“Miquel Agostench (o sea chicotot)” LLIBRE, Compliment pasqual, any 1892.
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Xicotot, cal - (f) 

Casa al nucli rural.

“Chacotot” LLIBRE, Compliment pasqual, any 1892.

Ximenes (m)

Cognom d’una família de gitanos peregrins establerts al terme entre els segles XVII i XVIII. Segons 

la documentació que hem vist, provenien de Tarragona.

“Jaume Ximenes” BAPT 1671, 5-7-1691; “Josepa Salazar y Ximenes peregrins o vagos oriundos de 

Tarragona” OBMAT 1767-1811, 5-8-1788.

Ximet, el mas del - (m) 

Sota els horts del Vernet, prop del toll del Drac. Era de pedra i fang, avui desaparegut. El darrer 

estadant que la gent hi recorda era de procedència valenciana.

"Mas del Chimét" BAPT 1866, F 180, 15-1-1887.

Xiqueta

Veg. Sort.

Xorollat (m)

Renom que hem trobat documentat en una sola ocasió al segle XVII.

“alias lo xorollat” CONF 1620.
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