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Salutació de l’alcalde
de Castellvell del Camp
Com a alcalde de Castellvell del Camp, vull mostrar el meu agraïment a
la Societat d’Onomàstica per reeditar l’obra de Ramon Amigó i Anglès,
Toponímia dels termes municipals i nuclis de població de Castellvell del Camp
i Almoster, que ja havia estat publicada per primer cop l’any 1968.
L’obra ha estat redissenyada en un model i format que introdueix les
entrades corresponents per ordre alfabètic i compta amb la transcripció
fonètica dels topònims i antropònims recollits de fonts orals i els mapes
originals corresponents. Tanmateix, s’incorporen les anotacions i canvis
que l’autor va deixar escrits per si es tornava a reeditar. La seva filla Rat
Amigó i Pere Navarro, professor del departament de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili, han tingut cura d’aquesta nova versió.
Des del primer moment que Josep Maria Martí Martí, periodista i fill
de Castellvell, ens va presentar la iniciativa del projecte, des de l’Ajuntament de Castellvell del Camp, conjuntament amb el d’Almoster, hem fet
tot el possible perquè aquesta nova edició sigui una realitat aquest any
2021 aprofitant el desè aniversari del traspàs de Ramon Amigó i Anglès.
Estem molt satisfets de fer-vos arribar aquesta obra que de ben segur us
agradarà i farà que gaudiu del seu valor patrimonial.
Crec que és indispensable que aquesta publicació arribi a totes les
persones que volen conèixer més sobre els orígens dels noms del lloc on
vivim o que ens envolta, tot tenint la certesa que les dades són correctes
i estan certificades per persones que han fet un estudi molt curós sobre
el nostre patrimoni.
Josep Sabaté Papiol
Alcalde de Castellvell del Camp

9

Salutació de l’alcalde d’Almoster
Els pobles petits, com Almoster, no disposem de molta bibliografia sobre
la nostra història, la nostra toponímia, els nostres veïns i veïnes, o la nostra economia, i molt poques vegades se’ns presenten oportunitats com
la que teniu a les vostres mans, de reeditar un llibre sobre la toponímia
del nostre poble, i de retruc també de forma conjunta amb el nostre poble veí Castellvell de Camp.
Com Ajuntament no podem restar indiferents davant la possibilitat
d’endinsar-nos a conèixer millor els noms dels indrets que configuren els
termes municipals de dos dels pobles, que altrament aprofito a comentar
que l’extensió dels seus termes municipals és petita, de les més petites
del nostre país, però no per això deixen de ser rics en toponímia, per la
seva gran antropització.
L’obra que teniu a les mans es va publicar per primera vegada el 1968,
amb el títol Toponímia dels termes municipals i nuclis de població de Castellvell i d’Almoster, i és una obra de Ramon Amigó i Anglès, un gran filòleg reusenc, que va dedicar part de la seva vida a publicar diferents obres
de toponímia de municipis del nostre entorn.
La Societat d’Onomàstica, de la qual Ramon Amigó en va ser vicepresident, ens ha proposat als dos municipis la reedició de l’obra, fet que ens
satisfà enormement doblement.
Per una banda tal com he comentat, afegir a la bibliografia del nostre
poble Almoster una nova obra per a coneixement dels nostres veïns i veïnes, i altrament la possibilitat de coŀlaboració entre els dos Ajuntaments,
que és el mateix que dir, la coŀlaboració entre els dos pobles.
Sumant esforços sempre s’aconsegueixen fites que a un sol ens seria
més complicat d’assolir.
Esperem que aquesta reedició serveixi a la gent per conèixer millor els
nostres municipis, i esperem que també hi haurà un bon grapat de persones a qui els refrescarà la memòria.
Àngel Xifré i Arroyo
Alcalde d’Almoster
11

Presentació
Un dia, d’això fa molts anys, quan les meves filles eren petites i ja teníem
la casa nova de Castellvell, les vaig portar a fer un tomb pel terme; volia ensenyar-los els diferents llocs del poble vinculats a la meva infància.
Aprofitant que aleshores teníem un petit 4×4, vam sortir del Camí de
la Cabanya, seguirem amunt pel del Coll de Perelló, i arribàrem fins allí
on jo creia que hi havia la partida dels Catxos; dissortadament en aquell
punt jo començava a estar perdut, més encara, no sabia on era; podríem
dir que les marques del meu record s’havien esborrat. Però com que estava entestat en mostrar-los llocs coneguts, vam baixar fins al camí de
l’Aleixar, allí tombàrem cap al collet del Pla del Rei amb l’objectiu d’arribar fins al barranc de les Masies. Vaig triar aquest indret perquè els volia
explicar que allò que ara tapaven les urbanitzacions, havia estat un tros
del meu avi patern on jo, quan era estudiant, anava a l’estiu a plegar avellanes i al setembre a collir raïms.
En resum, aquella excursió que tant prometia, va acabar essent un
viatge a la dimensió desconeguda; en realitat havia servit per constatar
allò que ja mig sabia: que la major part del terme del meu poble estava
atapeït de casetes més a prop de ser barraques que d’altra cosa i també
que començava a estar envaït de noves urbanitzacions que alteraven el
paisatge de la meva memòria.
No em vaig donar per vençut, volia que les meves filles sabessin com
es deien aquells llocs que no havia aconseguit trobar. En arribar a casa,
vaig anar ràpidament a buscar un document que donés fe del poble que
jo els volia mostrar: de la denominació de les partides de terra, dels noms
dels carrers i de les cases, dels renoms més coneguts… A un indret de
la meva biblioteca hi havia, com us podeu imaginar, el llibre del Ramon
Amigó Anglès, el que les Edicions de la Rosa de Reus va publicar l’any
1968, l’havia escrit el nostre millor expert en toponímia, un mestre en la
matèria, a més de gran excursionista i moltes coses més.
El vaig conèixer quan amb l’Ezequiel Gort vam escriure la primera geografia del Baix Camp dedicada als nens. Jo treballava a l’escola Mowgli
i en aquells anys no teníem material pedagògic per poder ensenyar als
nostres escolars el seu territori més proper. El llibre estava fet amb mol13

ta voluntat, però tenia moltes mancances sobretot en la part que jo vaig
escriure. Un dia els dos autors vam ser convidats a les Borges del Camp
a una trobada del grup de gent que es dedicava a la toponímia i que crec
que estava vinculat a l’IEC; hi havia entre d’altres que no puc recordar,
el Ferran Jové, el Miquel Salvador Jassans i el mateix Ramon Amigó. A
mi la camisa no em tocava al cos, ja que els meus coneixements sobre la
matèria eren molt elementals; però la reunió va anar bé, en Ramon es
mostrà comprensiu i benvolent enfront del que havíem fet, ens va agrair
l’esforç, va fer alguns suggeriments i ens animà a seguir.
El segon contacte més directe es va produir quan jo ja treballava a Ràdio Reus; amb en Jordi Costa, el director, vam pensar en l’Amigó perquè fes de guionista d’un dels programes locals que va tenir més èxit de
l’emissora als anys vuitanta, el patrocinava la Unió de Botiguers i es deia
«Reus pas a pas»; era un recorregut per la història i la toponímia dels
carrers de la ciutat. Llegir a l’antena aquells guions perfectes ens feia a
tot l’equip molt de respecte, sobretot degut a les nostres limitacions, ja
que en aquells temps el català que empràvem als mitjans de comunicació era de molt poc nivell; però vam tenir sort, ja que els escrits els llegia
i interpretava la Francina Baldrís i gràcies a la seva acurada locució aconseguirem que en Ramon, rigorós en extrem, no ens enviés a pastar fang.
Quan em relacionava amb en Ramon Amigó a causa de la meva feina
com a periodista, he de dir que sempre em va mostrar afecte i consideració; fou probablement per aquesta empatia que jo intuïa, que un bon
dia, passat el trasbals de la meva excursió fallida per Castellvell, em vaig
atrevir a demanar-li el següent: «No creus que hauríem d’actualitzar i
reeditar el teu llibre sobre la toponímia de Castellvell i Almoster?» Em
mirà i amb la serietat que el caracteritzava, feu un silenci llarg que jo per
trencar-lo i intentar convèncer-lo vaig reblar: «Al meu poble hem perdut
els noms i les referències! Cal fer alguna cosa». Em donà una resposta
neutra, però al cap d’uns dies em va dir que si, que acceptava l’encàrrec i
que des d’aquell moment es posava a la feina.
Unes setmanes després vaig iniciar una etapa de la meva vida professional farcida de molts viatges, reunions i feines diverses; no parava a
Reus quasi mai i per tant no tenia ocasió de veure’l. Però un dia, crec que
era en una conferència al Centre de Lectura, m’agafà per banda i em digué simplement: «Martí, ja ho tinc, quan vulguis en parlem». I jo li vaig
dir que li trucaria al cap d’uns dies; però dissortadament vaig tornar a
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desaparèixer de la ciutat. Uns mesos després em donaren la notícia de la
seva mort sobtada. Fou un moment molt dur per a mi, ja que tot d’una
em vaig adonar que havia perdut l’oportunitat de reeditar el llibre i bàsicament d’agrair-li la seva disposició i la feina que de ben segur havia fet.
Però no ho vaig deixar aquí; sabia que la revisió estava feta i que la seva
tasca es mereixia un esforç per a reeditar-la. Fou gràcies a la família del
Ramon Amigó que vam poder recuperar l’original, mirar-lo novament
i passar-lo a la Societat d’Onomàstica que va assumir la tasca de curar
la nova edició; però res hauria estat possible si la proposta d’acceptar la
publicació no hagués estat molt ben rebuda des del primer moment per
l’Ajuntament de Castellvell i més tard pel d’Almoster.
En conclusió doncs, el llibre que el lector té a les mans és, com tot el
que feia en Ramon Amigó, el resultat del treball pacient i sistemàtic del
seu autor, de les caminades realitzades pel terme, de les consultes de tota
mena de documents i de les xerrades amb la gent de poble que es van
prestar a parlar amb ell. Em sembla que podrà complir l’objectiu que
toca aconseguir ara en aquest primer terç del segle XXI: el d’ensenyar a
les noves generacions, a les que per cert pertanyen les meves filles i també ara els meus nets que Castellvell i Almoster són alguna cosa més que
dos pobles que han crescut de manera extraordinària i s’han transformat
d’allò més; són també indrets geogràfics i socials on el nom de les persones, dels llocs del terme i de les cases, formen part fonamental del seu
patrimoni cultural, quelcom que els defineix i els fa diferents.
Es poden esborrar fites físiques, es pot transformar el paisatge, poden
venir nouvinguts, però mai ni Castellvell ni Almoster poden perdre els
seus signes d’identitat. La publicació d’aquest llibre hauria de servir per
mostrar la voluntat de no renunciar mai als seus orígens.
Josep M. Martí i Martí
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Pròleg
El llibre que el lector té ara a les mans, Onomàstica dels termes municipals
i nuclis de població de Castellvell del Camp i d’Almoster, va ser escrit cap a
finals del anys cinquanta del s. xx, doblement guardonat, en el VI Certamen literari del Centre de Lectura, de Reus, el 1959 i en el II Premi Sant
Bernat de la Federació Catalana de Muntanyisme, i publicat l’any 1968
a les edicions Rosa de Reus de l’Associació d’Estudis Reusencs. Es tracta d’un dels primers treballs d’onomàstica del seu autor, Ramon Amigó
i Anglès, després de l’obra de Reus, de 1957, a la que seguirien fins a una
trentena d’inventaris lexicogràfics i d’obres de destiŀlació filològica, la
darrera de les quals es va publicar el 2011. Vull remarcar la importància
de la corba de treball d’investigació perfilada per Amigó, de poc més de
mig segle, ja que és una trajectòria que al meu parer demana un estudi
per a tractar l’evolució i maduresa de l’autor en l’àrea dels seus treballs i,
sobretot, per a fer notar la persistència en l’estudi de la llengua, que mai
no abandona, la prudència a l’hora de fer determinades avaluacions i la
capacitat de relació i de connexió que tenia dels mots, sense la qual la
seva tasca no seria del tot completa o transcendent. El passat sempre resulta imprevisible i cal ser caut en les afirmacions del present perquè mai
no saps quin document trobat impensadament et podrà fer rectificar el
sentit d’una grafia, d’una paraula i doncs, d’una transcripció i el subsegüent relat històric que se’n pugui derivar. Saramago expressa molt bé
aquesta idea a El Setge de Lisboa, quan es produeix la correcció o esmena
d’una titlla que acaba canviant tot el sentit de la història. Amigó té molt
en compte aquesta realitat i per això el corpus general del seu treball mostra sempre atenció i prudència a qualsevol signe, gràfic o fonètic, com ja
es percep en aquesta obra primerenca.
Cinquanta tres anys després d’aquella primera edició, la Societat
d’Onomàstica es complau a publicar-ne una nova versió, adaptada ara al
format diccionari —inicialment les entrades toponomàstiques del llibre
eren ordenades i classificades per camps semàntics—, incorporades les
correccions i ampliacions que el mateix autor havia deixat apuntades i
l’afegit d’una transcripció fonètica dels mots recollits de fonts orals que
així ho requerien. De l’obra final n’han estat curadors Rat Amigó, filla
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de l’autor i Pere Navarro, professor de filologia catalana a la Universitat
Rovira i Virgili, però la iniciativa d’aquesta empresa ha estat de Josep Maria Martí i Martí, que n’havia parlat amb el mestre Amigó i venia covant
la idea d’una reedició des de feia més de deu anys, tothora mogut per la
seva estima filial al poble de Castellvell del Camp, però no només. A Josep Maria Martí, periodista, no li interessava tant l’obra en sí com allò
que volia dir, què significava i què podia esdevenir de cara als vilatans,
en particular, i al país en general. La història d’un poble sempre plau als
seus veïns, però si aquesta imatge no es projecta en relació amb unes coordenades generals de geografia física i humana més àmplia, resultarà
inevitablement borrosa, bellugada i doncs, de valor escàs.
L’inventari de noms de Castellvell i d’Almoster forma part d’aquell
corpus de microhistòria que des del món local posa les bases al coneixement general, amb connexions i relacions que faciliten la possibilitat de
disposar d’un mapa on visualitzar les trajectòries del passat, no tant solament en allò que fa referència a les coordenades físiques, sinó també i
sobretot, a allò que afecta o es relaciona amb la llengua, la indústria, el
comerç, la religiositat, l’agricultura i tantes altres percepcions culturals i
mentals assimilades i transmeses mitjançant l’oralitat i la documentació
escrita. No cal sinó recordar la interdisciplinarietat de l’onomàstica, que
encalça i afecta tots els camps del coneixement, els informa i els nodreix
d’una manera sòlida i efectiva. L’exemple d’aquest llibre, modest, si es
vol, embrionari, potser, resulta tanmateix exemplar. Qualsevol persona
que vulgui conèixer realment els pobles de Castellvell i d’Almoster ha
de començar pels fonaments i aquests no són altres que els de l’onomàstica. Per què un nom i no un altre?; què significa, què transcriu aquest
mot?; què ens aporta de singular o de comú? Tot plegat, ens condueix a
conèixer millor els camins fressats, com els hem transitat i cap a on ens
han conduït. La reflexió històrica no solament ens ha de reportar coneixement, sinó sobretot lliçons de comportament de cara a l’esdevenidor.
Aquesta és la clau de volta del llibre i la lliçó del mestre Amigó. La dita
llatina és contundent: «ignorar el que s’havia esdevingut abans que tu
naixessis, és restar un infant per sempre».
La memòria dels mots potser s’hagi dissipat, perduda la funció o indústria que indicava, però heus ací com les paraules, i el llibre que les recull, resta com a document obert i permanent. En aquest sentit posem
només quatre exemples d’entre molts d’altres que podríem comentar. A
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Castellvell es fa referència a l’Aixola Blanca i a Almoster es parla d’Aixembruc, i s’anomenen la muntanya dels Aixenaleus, contrafort del Puig d’en
Cama i el Sol Senyor. Com que aquests noms han perdut el sentit primigeni, s’han fossilitzat i esdevingut incomprensibles per a les generacions
posteriors, els cal una neteja per a retornar-los el sentit i puresa de l’arrel. És la feina que emprèn qualsevol investigador, en aquest cas Ramon
Amigó, gràcies al qual ara sabem que aquests mots esdevinguts estranys
i als quals la tradició donava sentits imaginatius fantasiosos, no són altra
cosa que d’Això de na Blanca i Això d’en Bruc, en produir-se la fossilització
del pronom amb un cognom. Altres casos de mots estranys per a l’oïda i
la comprensió històrica d’avui podrien ser la Menya, tipus d’oliva que fa
l’oliver menyo; el camí dels Ollers, els Cinc Ponts, les referències a molins o
l’hagiotoponímia del terme. En aquesta cruïlla de conceptes, és lícit que
ara el lector es pregunti per què tot aquest treball. I a què condueix, tot
plegat: una simple curiositat?
Ja he dit que la importància dels llistats lexicogràfics d’Amigó arriben
al seu major punt d’interès quan aquests són destiŀlats, però mentre això
no arriba, la seva importància rau en la identificació personal i coŀlectiva
—noms de lloc i de persona— que ofereix. Serà després d’aquesta primera seqüència i mitjançant l’encaixament de les identitats a la comarca i al
país, quan veurem l’abast de les genealogies, les relacions dels noms i de
la seva càrrega de pensament; se’ns farà clar el com s’articulen d’una manera i no d’altra els mecanismes de la llengua; identificarem els camins i
com aquests contribueixen a dibuixar el mapa del comerç terrissaire del
Camp de Tarragona, per exemple; mesurarem l’extensió i distribució de
les terres dels Benifets que ens recorden la presència i senyoriu diocesà
dels eclesiàstics; l’escassa hagiotoponímia trobada en aquests dos termes
es podrà explicar en un context general de separació d’influències religioses entre agre i urbanisme: l’hagiotoponímia es dona amb major freqüència als nuclis urbans i en èpoques modernes que no pas al camp, una
qüestió sobre la qual la toponímia ens dona força proves amb les quals
construir una síntesi raonada. Respecte els molins i les conduccions aqüíferes, tota la indústria local es troba relacionada amb l’entorn geogràfic i
d’ací el cúmul de conflictes i relacions amb Reus, en un altre exemple del
que aporten treballs d’aquest caire. Altres exemples modèlics de treballs
de síntesi i relació de Ramon Amigó, partint dels reculls locals, fan referència a l’onomàstica vegetal, de pins i alzines, al Camp de Tarragona i
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el seu entorn comarcal; els estudis pioners sobre el comerç del fred i, un
de molt particular, sobre l’impost de la Banya a Castellvell, quan aquest
s’independitzà administrativament de Reus l’any 1854. Tot això només
són peces d’un trencaclosques que, deixades tant solament en l’àmbit
local, resultarien incomprensibles, però que quan algú com Amigó les
encaixa en la comarca i el país, aleshores la interrelació és precisa, deixa
de ser anecdòtica o local i ens permet veure el dibuix que componen en
una major escala i projecció. És per raons com aquestes que són importants treballs lexicogràfics com els de Castellvell i d’Almoster, que aleshores deixen de ser, efectivament, imatges locals mogudes, incompletes
o borroses i passen a ser peces clau de la història general.
Abans he fet referència a la necessitat d’estudiar el procés d’evolució
investigadora en l’obra de Ramon Amigo i em sembla que els dos reculls
que s’agrupen en aquest llibre en són una pedra de toc. En gairebé cap de
les entrades que en aquests estudis puguem trobar, Amigó s’estendrà en
explicacions o justificacions del topònim o l’antropònim apuntat, oferint
únicament aquella informació de què aleshores disposa, la que ell considera segura i documentada. No va més enllà. La prudència guia sempre les seves passes, com es veu quan introdueix els noms Tria, Tries i les
Trilles, lo Quart o la Quadra d’Almoster, posats al cas. No serà fins a disposar d’altres informacions comarcals o nacionals, passat el temps que,
aleshores sí, amb contundència, podrà definir, descriure i relacionar. Un
exemple és el de la partida del Matet, d’Almoster, nom que Amigó acaba
vinculant al món vegetal, derivat de mata, abundància de bosc. El terme
aŀludeix a terres d’abans que s’hi fessin les rompudes, després de la Reconquesta cristiana. Amigó va poder localitzar i documentar el topònim
en una llarga relació de pobles i comarques arreu dels Països Catalans i
a França, inclusiva, en una nova versió o ampliació del que explica Joan
Coromines en el seu diccionari etimològic i complementari de la llengua
catalana. D’exemples d’aquest treball minuciós i persuasiu en la neteja
d’excrescències a topònims i antropònims, Amigó en té a desenes, realitzades sempre en base a la lectura paleogràfica i l’auscultació fonètica,
però també i molt especialment, a la seva capacitat de dissecció. Per això
dic i insisteixo que per a entrar en aquest àmbit, context i valoració final,
després de l’estudi local hom ha de remetre’s necessàriament a les obres
de destiŀlació onomàstica, fruit de la collita monogràfica dels pobles. El
llibre que m’honoro a prologar n’és un clar exemple.
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Amb tot plegat, es justifica i té importància l’onomàstica, i en aquesta
tessitura no hi ha pobles petits o insignificants, sinó mots que circulen
com una riquesa patrimonial que cal conèixer i valorar, perquè hi contenen història i vida, el llegat de generacions, activitats i pensament. Obres
locals com aquesta tenen interès per la seva projecció nacional i els mots
que s’hi contenen són les marques de la seva evolució social i cultural.
I a tot això, potser caldrà recordar qui era Ramon Amigó i Anglès,
l’autor d’aquests dos treballs i d’una trentena més de llibres d’onomàstica, biografia, estudis sobre el franquisme, guies excursionistes o sobre la
indústria del gel, sobretot per a les generacions que vindran.
Més enllà de dades biogràfiques i curriculars, Ramon Amigo i Anglès
(Reus, 1925-2011), va ser un pedagog, i en molts camps, com bé ha remarcat Xavier Ferré Trill en la biografia que va dedicar-li. Aquesta categoria personal es percep en els seus treballs d’investigació, sempre clars i
fonamentats; en l’establiment de mètodes i regles, fruit d’experiències i
compulses; en la planificació dels treballs que feia o impulsava a fer, o en
la preparació de materials didàctics. I tot això Amigó ho fa tenint sempre in mente el que Josep Carner, l’any 1948, essent professor a la Universitat Lliure de Brusseŀles, deia respecte la literatura i les ciències: «que
s’ha de treballar amb un alt grau d’exigència, amb rigor, capacitat crítica i lluny d’una benvolença provincial, si realment ens volíem projectar
com a país». En aquest punt vull recordar que a l’entorn de Ramon Amigó, i d’Albert Manent —un altre personatge clau en el coneixement dels
noms— s’articulà de manera natural l’escola d’investigadors o aplegadors de noms del Camp de Tarragona, a la qual se li reconeix l’autoria del
major nombre d’estudis onomàstics dels Països Catalans, d’una manera
planificada i sistematitzada, metòdica, amb rigor i exigència científica.
Les seves obres i llurs manuals, han estat clau per a fer realitat aquesta
articulació, permanència i projecció de l’estudi dels noms. També se li
deu el mèrit, juntament amb el pare de la idea, el professor Enric MoreuRey, de la creació de la Societat d’Onomàstica, entitat científica que ara
mateix arriba al seu quarantè aniversari, sense parió a Espanya i, doncs,
una de les associacions més presents en els fòrums internacionals sobre
aquestes matèries.
El llegat cultural i filològic de Ramon Amigó és doncs, pedra angular en diverses àrees d’estudi, al Camp de Tarragona i a Catalunya, i pobles com Castellvell i Almoster poden sentir-se plenament orgullosos
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que els seus mots no solament es trobin inclosos en treballs monogràfics,
sinó també en els de major projecció geogràfica, la comarca i el país. És
per això que cal valorar l’aportació nuclear d’aquest llibre, una obra que,
transcorregut el temps, continua tenint valor i interès pel coneixement
profund, d’arrel, dels noms de lloc i de persona a través dels quals identifiquem el passat, visualitzem l’evolució que com a societat hem experimentat i, finalment, ens permet fer la diagnosi sobre la realitat present
i, si fos el cas, conseqüentment, aplicar les mesures correctores de cara
a l’esdevenir.
Sense aquesta modesta però imprescindible reflexió sociocultural, em
sembla que les noves generacions desconeixerien el seu fragment personal i local d’història i les connexions que aquesta pugui tenir amb el país,
esdevenint febles i volubles a corrents d’homogeneïtzació cultural aliens.
Altrament restaríem infants permanents, tal i com conclou Ciceró en una
de les seves obres de caràcter didàctic, Orator.
L’edició d’aquest llibre, sobre el qual la Societat d’Onomàstica ha tingut un interès especial, tant per qui és el seu autor com pel que l’obra en
si representa en la trajectòria de l’investigador, compta amb el patrocini dels ajuntaments respectius de Castellvell i Almoster i això, ja d’entrada, vol dir una aposta municipal pel coneixement de la localitat, però
amb clara voluntat de vincular-les a una xarxa de projecció comarcal i
nacional.
Eugeni Perea Simón
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Nota de l’edició
Les dues monografies onomàstiques que es publiquen en aquest llibre
—la de Castellvell i la d’Almoster— van aparèixer també conjuntament
en un mateix volum l’any 1968. En aquella edició, les entrades onomàstiques venien sistematitzades segons la metodologia habitual de l’època, això és a través de camps semàntics —els colls, els plans, els clots, les
partides de terra, els camins, els barrancs, etc…—. Aquesta nova versió
segueix els paràmetres que el mateix Amigó ja havia aplicat, per primer
cop, a l’onomàstica que va elaborar sobre el municipi de Prades, això és
a partir d’una sistematització per ordre alfabètic, a l’estil d’un diccionari.
Han passat cinquanta-tres anys entre la primera versió d’aquestes dues
monografies onomàstiques i les que ara teniu a les mans. Aquest no és
el primer cop que es reediten els treballs de Ramon Amigó. S’han dut a
terme també segones edicions de les onomàstiques de Reus (1957, 1988),
Constantí (1968, 2008) i la Mussara (1963, 2019), que ell mateix va revisar. En el cas que ens ocupa, Amigó havia deixat unes quantes notes al
seu ordinador on complementava alguna de les seves entrades onomàstiques d’aquella edició; això demostra la seva constant preocupació per
revisar i posar al dia els seus treballs.
Cal assenyalar que, tal com s’ha esdevingut amb les altres segones
edicions dels inventaris amigonians (Reus, Constantí, la Mussara), en
les onomàstiques de Castellvell i d’Almoster hi trobarem el mateix contingut que en la primera edició. Per tant, aquestes segones edicions continuen sent les radiografies dels dos municipis tal com eren fa mig segle.
Durant aquests cinquanta anys que separen les dues edicions, els dos
termes municipals en qüestió han experimentat uns canvis substancials
que requeririen unes versions noves. Però, en aquest cas ja no seria l’obra
d’Amigó, sinó l’obra d’uns altres recoŀlectors. Tant de bo que aquestes
segones edicions serveixin per estimular nous treballs per posar de manifest quins topònims i antropònims continuen vius, quants se n’han
generat de nous i quins són els que han caigut en desús.
Seguint les pautes que Ramon Amigó va aplicar a les segones edicions
revisades per ell mateix, nosaltres hem volgut que la reedició de les onomàstiques de Castellvell i d’Almoster també es reestructuressin a la ma23

nera de fer actual. A banda de la sistematització de les entrades per ordre
alfabètic, com ja ha estat dit més amunt, les que s’han recollit de fonts
orals han estat transcrites segons els símbols de l’Alfabet Fonètic Internacional (AFI). S’ha transcrit tota /a/ i /e/ en síŀlaba final absoluta, tal
com encara es manté en els parlars de les generacions més grans de Castellvell i d’Almoster.
Hem inclòs en el redactat d’Amigó els termes dels genèrics «partida»
i «tros» en aquells casos on en el redactat de cada topònim no quedava
clar. Si algú contrasta la transcripció ortogràfica d’algunes de les entrades
de la primera i de la segona edició d’aquests treballs se n’adonarà que les
hem modificades de cops ortogràficament i de cops formalment. Amigó,
que tenia una veneració per les formes normatives de la llengua, no va
gosar emprar formes que no estiguessin recollides al diccionari que ell
considerava normatiu. Les modificacions ortogràfiques i formals efectuades s’han dut a terme d’acord amb la transcripció fonètica que havia
dut a terme Amigó i d’acord també amb les formes que avui ja recullen
els diccionaris normatius de què disposa el català actualment.1
Hem elaborat aquesta graella per no fer massa embrollat el redactat:
Castellvell
1a edició

2a edició

Diccionari

Cantirer, cal

Canterer, cal

DNV

Valentí, la sínia del

Valentí, la sénia del

DIEC, DNV

2a edició

Diccionari

Cantirer, el pla del

Canterer, lo pla del

DNV

Carreró, el

Corraló, lo

DIEC, DNV

Mèdia, l’escòrrec del

Mèdia, lo còrrec del DIEC, DNV

Noguers, el toll del

Noguers, lo xoll del

DIEC

Vellaco, el toll de

Vellaco, lo xoll de

DIEC

Almoster
1a edició

Transcripció fonètica

Transcripció fonètica

1 Diccionari de la llengua catalana (DIEC), de l’Institut d’Estudis Catalans, i del Diccionari normatiu valencià (DNV), de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
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També hem ajustat l’ortografia d’alguns exemples de la primera edició
a les normes vigents, en casos com:
Castellvell
1a edició

2a edició

Elias, el mas de l’

Elies, lo mas de l’

Massaneda, el torrent de la

Maçaneda,2 lo torrent de la

Monné, cal

Monner, cal

Monné, l’era del

Monner, l’era del

Xixo, la mina del

Xitxo, la mina del

Almoster
1a edició

2a edició

Massaneda, el torrent de la

Maçaneda, lo torrent de la

Massaneda, la

Maçaneda, la

Encara hem intervingut ajustant l’ortografia a les transcripcions fonètiques que el mateix Amigó havia anotat:
Castellvell
1a edició

Transcripció fonètica

2a edició

Ciceró, l’era del

Cireró, l’era del

Clotets, els

Esclotets, los

Planes, les

Esplanes, les

Almoster
1a edició

Transcripció fonètica

2a edició

Picarany, el

Picaranys, los

Pibet, el coll del

Piver, lo coll del

Garanatxa, la

Granatxa, la

2 Ramon Amigó havia deixat modificada -ss- per -ç- en les notes que sobre Castellvell tenia en el seu ordinador.
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I encara un altre apunt. Hem convingut, tal com és costum actualment,
restituir la forma plena de l’article masculí lo/los que presenta la transcripció fonètica, pròpia dels parlars de les dues poblacions inventariades.
Finalment, hem considerat adequat modificar ortogràficament una
de les variants del nom de l’Albereda —una partida d’Almoster—, així
doncs, hem optat per transcriure la Boreda en lloc de la Voreda, atesa la
pronúncia local —
— i el nom d’on aquesta prové —Albereda.
Rat Amigó i Pere Navarro
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← «Plano topográfico de la villa de Reus y afrontaciones,
con sus correspondientes partidas, carreteras y caminos, rieras,
barrancos y direcciones de aguas subterráneas» (1825, AHMR).

Onomàstica del terme municipal i nucli
de població de Castellvell del Camp

Introducció
El terme
El terme municipal de Castellvell del Camp, d’una extensió territorial
de 530 hectàrees, 93 àrees i 75 metres quadrats, està enclavat entre els
termes municipals de Reus, d’Almoster i de l’Aleixar, i les coordenades
geogràfiques que l’emmarquen són 41° 12′ 18″ i 41° 10′ 20″ de latitud nord,
i 4° 45′ 50″ de longitud est de Madrid. La població està assentada a la part
inferior d’aquest territori i allà on el meridià 4° 47′ 5″ a l’est de Madrid
s’entrecreua amb el paraŀlel 41° 10′ 50″. Als peus de la població, la qual es
troba a 228 metres sobre el nivell del mar, mor l’extensa plana del Camp
de Tarragona i, d’allí en amunt, l’orografia comença a mostrar-se. La cota
màxima, el Salviar del Lluardo, assoleix els 473 m.; el Puig en mesura 435
i és situat a la mateixa línia muntanyosa. El Puig de l’Àliga, amb només
302 m. d’altitud, i el turó de les Serres, que s’eleva a 277 m., l’un a llevant
i l’altre a ponent de les cases del poble, i pròxima l’un de l’altre, són els
primers abonyegaments que fa la plana venint de la mar. En amunt d’ells
el terme té una fesomia muntanyenca; cap al cantó oposat s’estén el suavíssim declivi del Camp de Tarragona. Segons el cens de l’any 1957 Castellvell té 600 habitants de fet i 636 de dret; una bona part d’aquests habitants està dedicada a l’agricultura, per bé que una altra treballa a Reus,
ciutat que es troba a dos quilòmetres i de la qual Castellvell podria dirse que és un barri.
És un terme molt pobre d’aigua i els regadius es pot dir que no hi existeixen. Les terres de Castellvell i de Reus havien format un sol terme durant molts anys. El Llibre dels Béns de l’any 1520 (AMR) encapçala així
la part que destina a Castellvell: «Castell Vell, terme de Reus».
No obstant, l’any 1548 trobem escrit dicti loci et termini del Castellvell
(còpia notarial d’un jurament de fidelitat al Rnd. Capítol i Canonges de
Tarragona. AMC). Durant molts anys Castellvell va maldar per obtenir
la seva independència administrativa. L’any 1663 havia nomenat un procurador que actuava en aquest sentit. Per una carta que va adreçar el setembre d’aquell any als Jurats de Castellvell sabem que «fonch servit don
victoriano devalda advocat dexa Vc, articular […] fins ahont se estenia y
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arribava la quadra de Castellvell y per consegüent la jurisdictio del batlle» i les delimitacions que indica corresponen a l’actual línia fronterera
amb Reus. La mateixa carta diu després: «si acas se trobaran altres actes
més vells per les terminacions de la quadra de Castellvell los reculliran y
enviaran que com mes prova y aura millor serà tornant a dir […] estigan
an bon animo que qui ha guanyat lo major que es la jurisdicció de la vila
guanyara la jurisdictio de la quadra perquè una vila no pot estar sense
terme» (Carta) El Plano, de l’any 1825, no senyala cap separació termenal entre aquest terme i el de Reus; pel NO indica que les terres de Castellvelll toquen amb les de l’Albiol. L’acord entre Reus i Castellvell sobre
aquest terme no fou pres fins mitjans segle XIX; l’acta de lliurament definitiu del barri dels Masets, i en la qual es fixen els límits, és datada el 29
d’abril de 1854. (AMC, documents de Reus sobre l’agregació dels Masets).
A Castellvell s’hi anava a pagar la banya,
o
, el
dia dels Innocents (28 de desembre). La Confraria de Jesús guarnia el
portal i no permetia que cap foraster entrés al poble sense deixar abans
un donatiu. Tenia el dret, però, de beure d’un porró de mistela que hi
havia a disposició dels visitants. De bon matí feia foc al portal i les brases servien per a preparar una costellada. El costum d’anar a pagar la banya era gairebé exclusiu de la gent de Reus, que hi acudia a corrua feta.
A Castellvell suposen que aquesta tradició, que es va extingir cap al 1930,
era vella de segles; però al nostre entendre aquella diada d’humor no era
gaire antiga i la seva instauració devia remuntar-se no més enllà de l’any
1854, quan Castellvell quedà definitivament independitzat del terme de
Reus. Banya deu ésser un a deformació de ban (multa). En una sentència
arbitral donada pel Cambrer l’any 1496 (Cuestions) llegim que «los de
Reus poden posar banys», o sia que ja hi veiem la paraula ban transformada a bany. A través de diversos segles de lluita contra Reus, Castellvell
havia suportat molts bans de l’autoritat reusenca, ultra el tribut anual de
3 lliures i 10 sous per a poder vendre i comprar lliurement per tot el terme. L’exigència de la banya simbolitzava sens dubte un acte de represàlia
contra Reus, una vegada obtinguda la tan laboriosa independència administrativa. Quan el costum s’extingí no devia fer més de setanta anys que
existia. Amb motiu de la banya a Reus es cantava un «cuplet» una de les
estrofes de la qual deia: Al poble de Castellvell/tots són petits i dolents,/
que en fan pagar la banya/el dia dels Innocents.
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Les partides de terra
La delimitació de les partides se’ns ha fet difícil. Els fulls del cadastre només indiquen les de major extensió i prescindeixen de les altres, que constitueixen petites zones disseminades. Ens hem fiat, sobretot, de l’apreciació popular per a situar-les.
Els barrancs
El terme de Castellvell és força eixut. Tots els barrancs, rases i rieres que
hi ha només duen aigua després de fortes pluges.
Pretèrits dels cursos d’aigua
En tota la documentació antiga els solcs per on s’escorren les aigües són
anomenats torrents. Actualment, a Castellvell aquest mot ha caigut en
desuetud i ha estat substituït per barranc o riera. La gent sap què vol dir
torrent, però en el seu llenguatge habitual no empra aquest vocable.
Els llocs de fora el terme que es veuen
o són de molta anomenada
La vista des de la majoria dels punts del terme de Castellvell és dilatadíssima damunt tot el Camp de Tarragona, barrat a llevant per la carenada del Montagut i del Montmell (a les quals llunyanes muntanyes a
Castellvell no donen cap nom) i, a ponent, per les Muntanyes de la Mola
i del Coll. Mirant al Camp són destacadissos els següents pobles: Almoster
, Cambrils
, Constantí
, el Morell
, el Rourell
, la Canonja
, la Pobla de
Mafumet
, la Secuita
, les Borges del
Camp
, les Irles
, les Voltes
, Maspujols
, Montbrió del Camp
, Mont-roig
, Perafort
, Puigdelfí
o
, Reus
, Riudoms
o
, Salou
, Tarragona
, Valls
, Vilallonga
, Vila-seca
i Vinyols
.
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La comarca
Castellvell pertany a la comarcal del Camp (pronunciat
). La gent
ho sap i ho diu, però ignora que aquest bocí de Camp situat al cantó de
ponent hagi estat subdenominat baix. D’ací que quan algú anomena la
comarca se serveixi del substantiu i no faci servir mai l’adjectiu.
Dels vint-i-nou termes que constitueixen el Baix Camp, només el de
Maspujols té una extensió territorial inferior a la de Castellvell. Segurament que per aquest motiu la ironia popular compongué una tonada la
lletra de la qual resa així: «Les quatre ciutats del rei: / Brugar, Canonja,
/ Masricard i Castellvell» («Butlletí de l’Agrupació Excursionista», Reus,
núm. 11, febrer 1916, p. 137). Per la comarca es diu: «A Castellvell, guineus»
i, també, «A Castellvell, ves amb ell i no et fiïs d’ell». La dita «A Castellvell, burletes» (ibid.) no l’hem trobada viva, actualment.
La comunicació amb la resta del món es té tota a través de Reus, que
és la capital de la comarca i la població més propera. Encara, l’única carretera del terme hi mena. No tan sols s’hi va a vendre i a comprar, sinó
també a estudiar i a divertir-se, a tenir-hi fills i a hospitalitzar-s’hi, quan
cal. I, en moltes ocasions, a treballar-hi.
La part alta del terme és situada al vesant d’una arruga orogràfica que
pot ésser considerada com l’últim contrafort, i també el més minúscul
i el més endinsat a la plana del Camp, de les muntanyes de Prades. Però
Castellvell no va pertànyer a aquest antic comtat. Essent les terres de Castellvell, de la Reconquesta ençà i fins ben entrat el segle passat, dintre el
terme de Reus, el senyoriu damunt d’elles era exercit per l’església tarragonina.

Fonts d’informació
Ens han acompanyat en les nostres excursions pel terme el senyor Joaquim Rosselló i López, dit lo López —
—, pagès i caçador, nat
l’any 1903, sense lletra, i el senyor Josep Valls i Siurana, dit Tiet, pagès, nat
l’any 1904, sense lletra.
Hem interrogat el senyor Antoni Joanpere Vallès, dit Moret
—
—, oriünd de la Selva del Camp, pagès, nat l’any 1912, amb poca
lletra. Hem tingut llargues converses amb el senyor Joaquim Valls i Nolla,
dit Capsot, pagès, nat l’any 1887, sense lletra; amb el senyor Josep Gaspar i
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Rossellí, dit Tesso, pagès, nat l’any 1888, sense lletra; amb el senyor Gabriel
Sugranyes i Oliver, el ferrer del poble, descendent de ca la Clara —
— nat l’any 1910, amb poca lletra, i amb el senyor Amadeu Martí
Miravell, de cal Salvat, pagès, d’una seixantena d’anys, amb poca lletra.
El senyor Llorenç Barriach i Soler, l’agutzil del poble, nat l’any 1914, ens
ha ajudat molt notablement en diversos aspectes.
Cal manifestar l’agraïment que sentim pel senyor Manuel Jara Salsas,
Secretari de l’Ajuntament, d’uns trenta anys, oriünd de les Irles, el qual
ha posat a la nostra disposició tots els documents custodiats a l’Arxiu
Municipal.
A mossèn Josep Ferrer i Florit, rector de la Parròquia, fill de Montroig, també li devem pregona gratitud per haver-nos facilitat els pocs papers antics, però valuosos, que conserva a l’Arxiu Parroquial. Gràcies a la
gentilesa de mossèn Francesc Duc i Castanyes, Prior de l’església de Sant
Pere, de Reus, ens ha estat possible de fer recerques per entre l’abundant
documentació que conté l’arxiu sota la seva custòdia.
El doctor Salvador Vilaseca i Anguera, Director del Museu Prim-Rull
de Reus, ha posat a la nostra disposició l’Arxiu Històric Municipal de
Reus, i ens ha ajudat en la interpretació de textos vells.
Al senyor Antoni Sugranyes i Roig, dit Moré, nat l’any 1897, amb poca
lletra, li estem agraïts per haver-nos ofert els documents vells que posseeix dels seus avantpassats, i per les converses alliçonadores que ens ha
plagut de tenir-hi.
El senyor Josep Maria Carnisser i Cases, advocat i comerciant de Reus,
ens ha permès veure les escriptures corresponents a les seves propietats
de la Rota.
Els mapes han estat dreçats per l’autor amb l’ajuda professional del senyor Josep Bonet i Poblet, delineant, de Reus.

Fonts documentals
Arxius
AHAT
AMHR
AMC

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona
Arxiu Històric Municipal de Reus
Arxiu Municipal de Castellvell
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Manuscrits
Cadastre
Capbreu
Carta

Censals
Cuestions
Fundacions
Llibre
Llista
Testaments
Vàlua

Llibres del Cadastre (AHMR).3
Capbreu del Cens de la Sagristia de Sant Vicenç de l’Església Parroquial de Castellvell. (AMC).4
Carta de Franch. Xiquit, procurador del Castellvell, adreçada als senyors Jurats del Castellvell el setembre de l’any
1663, amb indicacions de fins on arribava la quadra de
Castellvell (AMC).
Venda i original creació de diversos censals a favor dels
regidors i jurats de Castellvell (AMC).
Cuestions amb Castellvell y Almoster de 1409 a 1755.
(AHMR).
Llibre de Fundacions, de la Vicaria de Castellvell (Arxiu
Parroquial de Castellvell).
Llibre de Fundacions, 1666-1692. AHAT.
Llista de finques rústiques, 1846. AHMR.
Carpeta de Testaments rebuts des de l’any 1825 fins a 1849
(Arxiu Parroquial de Castellvell).
Llibre de Valia de les terres dels individus en el dit lloch
per lo any 1730. AMC.
Bibliografia

Dauzat
Fog. 1414

Albert Dauzat, ed. Les noms de lieux, origine et évolution,
París: Librarie Delagrave, 1944.
Jordi Morelló Baget. «El fogatjament del 1414 als pobles
de la Comuna del Camp de Tarragona». Misceŀlània de
textos medievals, 7, p. 591-628. Barcelona: CSIC, 1994.

3 Aquests llibres de cadastre corresponen a Reus, però cap a llur final tenen uns folis dedicats a Castellvell i a Almoster, separadament. Sota la denominació comuna de
cadastre ens referim als llibres de la vàlua, de les estimes, dels béns, etc.
4 Trobem dos capbreus que comencen el 28 d’abril de 1685 i que acaben el 2 de desembre de 1691, un d’ells escrit en llatí i l’altre escrit en català. El segon sembla un extracte del primer. No fem cap distinció en referir-nos-hi; els mots que en copiem cada
vegada faran veure de quin es tracta.
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Morelló
Morera

Plano

Jordi Morelló Baget i Daniel Piñol Alabart. La lluita per
l’aigua a Reus. Lleida: Pagès, 2006.
Emili Morera. Tarragona Cristiana, 5 vol. Tarragona: Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 19541959.
«Plano topográfico de la villa de Reus y afrontaciones, con
sus correspondientes partides, carreteres y caminos, rieras, barrancos y direcciones de aguas subterráneas». Any
1825. AHMR.
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El Puig, des de sota el Pi de la Catalana. S’hi distingeixen el coll de Barenys i el del Nap.
El solc de sota el grup d’arbres central és el barranc de la Roureda. Darrere aquells arbres hi ha
la plana del Puig, a la dreta, el coll de Perelló.

Des del Puig de l’Àliga, en direcció NO, a la dreta, un bocí de la carretera de Prades i, a la part alta,
un tros de les Llenguaderes i l’aturonament del Pi de la Catalana. A l’esquerra, el forn del Jaumet,
damunt la riera del Roquí i, més amunt, la Roureda i els Barrancs. Al centre, al capdamunt, llunyana,
la fesomia característica de la muntanya de la Mussara amb la carretera que hi puja.

Llista de noms

Abadia, l’
La residència del senyor rector, al carrer de Dalt.
Això de na Blanca, l’
«a la partida dita laixo de na blanca» (Llibre, f. 10v); «Sort que es diu la eixola
blanca» (ibid., f. 42r); «A la partida de la Xonablanca (Vàlua, f. 14v, 15r i 57r).

També la trobem registrada al cadastre de l’any 1716 (p. 382, 383, 389 i
394) i al de l’any 1724.
Albelló, l’
Partida.
«Terra campa al albalo afronta ab lo torrent del roquiç e ab lo tossal dena
oriola» (Cadastre 1520, f. 182v).

Albereda, l’
Partida.
«Allalbareda afronta en lo camí del barranc» (Cadastre 1445).

Albereda, lo torrent de l’
«al Barranc afronta en lo torrent de la albareda» (Cadastre 1445).

Albiol, lo camí de l’
«Al roquiç afronta ab lo camí del Albiol» (Cadastre 1520, f. 178r). Es refereix
sens dubte a la carretera de Prades.

Aleixar, lo camí de l’
És el que anava de l’Aleixar a Almoster. Entra al terme del coll de Perelló, travessa el territori castellvellenc de ponent a llevant, i en surt pel
coll del Pla del Rei. És carrerada, però l’absència de tràfic de bestiar fa
que s’estigui perdent i que alguns bocins hagin esdevingut pràcticament
intransitables.
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Alemany, lo pi de n’
«junt al torrent dels Sinch Ponts, y de allí al Pi den Alemany» (Articles donats
al 29 de octubre 1653 per part del Sindich del Castellvell. (Questions).

Àliga, lo puig de l’
Vora el poble, al cantó NE., damunt el Cementiri, entre la Carretera
de Prades i la d’Almoster. S’eleva a 302 metres. Se’l coneix quasi exclusivament pel Putxet.
«Alaliga» (Cadastre 1390, f. 1r i 2r dels corresponents a Castellvell); «Alaliga»
(ibid., f. 3r, 3v, 4v i 5v dels corresponents a Castellvell); «Reldorar al pug de
laguila» (ibid. 1445); «Al putg de laguila» (ibid. 1520, f. 180r); «Afronta ab
lo camí de la Selva e ab lo putg delaligua» (ibid. 1520, f. 179r); «Al puig del
Aguila» (Capbreu 1599, p. 27); «Al puig del Agila» (Cadastre 1724).

Almoster, la carretera d’
És la continuació de la de Reus i passa per sota el poble. Fa el mateix
recorregut que el vell camí de la Selva. Només un quilòmetre d’aquesta
moderna ruta està construït en terres de Castellvell.
Altars de Prades, los
Al N-NO. És la barrera muntanyosa més allunyada cap en aquell cantó, i la més alta.
Alzines, les
«Ales alzines, afrontant ab lo torrent del roquis» (Cadastre 1541); «A la
partida de las Alsinas» (Vàlua, f. 19r).

Ample, lo camí
Entenen que és un bocí de camí que puja al coll de Perelló pel cantó de
Santa Anna i a partir d’allà on el del Rec s’ajunta amb el de Santa Anna.
Li donen aquest nom fins allà on se’n desprèn el de la Roureda.
Ànimes, les
En un alt marge allà on el camí Fondo entronca amb el de Monterols
hi havia hagut, fa molts anys, una capella. A primers d’aquest segle ja era
buida, i la cavitat servia d’aixopluc de vagabunds. Actualment, no en resta res. Només el nom persisteix.
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Ànima, lo bassot de l’
Sota el pont de la Rota, i a tocar seu. Al terme de Reus, però toponímicament de Castellvell. És un gran bassal d’obra i material.
Ànimes, lo camí de les
També se li diu de Monterols i de la Boada. Va del pont de les Roquetes
al de la Boada. La capella de les Ànimes, de la qual li ve el nom, existia en
un marge alterós enfront d’allà on conflueix el camí Fondo.
Antigor, l’
«A lantigor afronta en lo camí del Castellvey» (Cadastre 1445).

Situació imprecisa: sospitem que és la mateixa partida que anotem al
terme d’Almoster (vegeu Almoster, l’Antigor).
Apotecari, lo puig de l’
«prengueren lo camí vehinal que passa pel peu del Puig del Apotecari» (La
veu del Camp, núm. 27, 18.4.1886, p. 252, «Excursió privada»).

Apotecari era el renom del reusenc Josep Brocà.
Arboceres, les
Partida de terra sota el Putxet i al seu cantó de sol ixent, damunt la carretera d’Almoster. «A les arboceres» (Cadastre 1520, f. 183v i 188r).
Arengader, les coves de l’
Són cavades en un marge i serveixen de cabana. L’entrada és protegida per una porta de fusta. Es troben damunt la bassa del Jaiet. Arengader
és un renom actual.
Avellanar, l’
Partida de terra vora els Catxos.
«Catxos o avellanà» (Convenio 1843, documents de Cal Moré)

Baix, la plaça de
«Joan Martí, dit Boronochs, pagès de la plaça de bayx» (Fundacions 1776).

Baix, lo carrer de
Va de la Plaça fins a trobar el carrer de Dalt. Queda continuat pel carrer de la Font. També se’l coneix per carrer de Sant Antoni.
«de altra costat en lo carre de Baix» (Llibre, f. 69r).
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Balsells, lo mas del
Sota el del Vallès. Igual que aquest, es tracta d’un nom modern. Anteriorment se l’havia conegut com del Pujol. Un altre mas amb idèntica
denominació és situat a les Serres, damunt del camí del Puig.
Barenys, lo coll del
El puig, mirat des de llevant, forma tres petites eminències, separades
per dues lleus depressions. La més baixa, que es troba més a mida, és el
coll del Barenys.
Barinxó, lo pantà del
Barinxó és un renom actual. Fa molts anys, en una rasa molt afectada per
les aigües de pluja, fou construït rústicament allò que podríem anomenar
una presa; l’aigua de les pluges posteriors hi ha anat acumulant terra procedent dels vessants superiors fins a omplir totalment la clotadeta, en la
qual creix un avellaner. És als Catxos, guaitant damunt les Llenguaderes.
Barinxó, lo puig del
Un altre dels noms que es dona al Puig de l’Àliga. Aquest, però és menys
popular: correspon a un renom actual.
Baró, lo mas de
Aquesta partida de terra actualment diuen que es troba dintre el terme
de Reus, però pròxim al de Castellvell. Cap al NO, en terres avui considerades com a partida de Monterols. En parla el cadastre de l’any 1367 (AMR).
«Vinya a Mas de Baro» (ibid. 1541); «A ponent termina […] en una pessa de
terra dita de mas de Baró» (Carta).

Barrancs, lo camí dels
És el que dona accés a les peces de terra d’aquella partida. S’inicia
vora la font de la Roureda i s’enfila per un coster fins arribar al botjar del
Tramuntà.
Barrancs, los
També hem sentit dir «al barranc». Són les finques de la part superior del barranc de la Roureda, al peu de la zona més enlairada del terme.
«Al barranc» i «al barranc afronta en lo torrent de la albareda» (Cadastre
1445); «Barranc» i «baranc» (ibid. 1520, f. 180v i 183r); «Barranch» (ibid.
1716, p. 355, 358, 359 i passim); «A la partida del Barranch» (Vàlua, f. 1v);
«Barranchs» (Llista).
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Barranquet, lo
Partida de terra. Ho hem sentit dir de la part superior dels Barrancs.
Barriac, la mineta del
A la rasa del Xelonc, damunt del pont del «Cinto».
Barrot, lo barranc del mas de
Comença al coll del Futa i forma, durant una bona estona, la frontera
entre el terme de Castellvell i el de l’Aleixar. Aboca l’aigua, quan en duu,
a la riera del Salviar. El mas que li dona el nom és a la seva vora dreta, en
terres de l’esmentat poble veí. El barranc és estret i profund.
Basses, les
Partida. Hem trobat «a les bases», «a les basotes» (Cadastre 1445).
També hem vist «a la basa» (ibid. 1520, f. 184r).
Bassoles, les
Partida. Totes les inscripcions que n’hem vist fan de mal llegir. La del
cadastre de l’any 1390, sembla que digui «les batales»; al f. 5v diríem que
cal llegir «les baçabes». El mateix llibre, de l’any 1520, f. 180r, potser no ofereix tants dubtes i s’hi llegeix «les basoles afronta ab lo camí del alexar».
Bast, l’era d’en
A la muntanya de Santa Anna. El camí que hi pujava sortia del carrer
de la Unió. Per aquest nom tant entenen cal Mason com cal Xòlic, com
les altres dues cases, avui totes quatre ensorrades, que hi havia en aquella costa. «A la costa, afronta ab la era del bas» (Cadastre 1520, f. 181v).
Besora, la font de na
«A ponent termena en la font de na Besora y en una pessa de terra dita de
mas de baro» (Carta).

Biga del Portal, la
Hi fou durant un bona colla d’anys; servia de banc per als vells que hi
anaven a prendre el sol.
Biga, la placeta de la
Quasi no ho és. Ho diuen d’allà on el carrer de les Mosques topa amb
el carrer de Baix «et prop la plaça dirà la Biga» (Llibre, f. 49r).
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Boada, la
Només hi pertanyen unes quantes terres, en el veïnatge de les Ànimes.
La major part d’aquesta partida correspon al terme de Reus.
«A la buada» (Cadastre 1390, f. 1r, 4v, 5r i passim, dels corresponents a
Castellvell); «In partida dicta la buada» (ibid. 1709, f. 5v).

Boada, lo camí de la; o lo camí de les Boades
Del pont de les Roquetes al pont de la Boada. Sobretot donen aquest
nom al bocí comprès entre l’excapella de les Ànimes i el final del terme.
També dit camí de Monterols.
Boada, lo pont de la
Fa travessar el barranc de la Boada, més amunt dit de la Rota, al camí
de Monterols. És frontera amb el terme de Reus.
Borges, lo camí de les
«A les sorts afronta en lo camí de les borges» (Cadastre 1445); «A les sorts
afronta ab lo camí de les borges» (ibid. 1520, f. 179r).

Bruga, lo mas de na
Articles donats a 20 de octubre 1653 per part del Síndic de Castellvell
(Cuestions).
Bruixes, lo serret de les
A les Serres, encarat al Puig.
Cabalet, cal
A la Plaça. Van tenir també molta anomenada a Reus, perquè hi posseïen el mas de Cabalet, al camí de la Mineta, tocant al terme de Castellvell, i el Forn de Cabalet, al camí de Valls.
Cabalet, la font del
A la vora dreta de la riera del Roquís, a l’altura de la pujada del Pelat.
És sota una roca i l’aigua salta directament en una petita bassa d’aspecte
ben antic i que avui no és capaç de retenir el líquid. Vora seu creixia un
gran noguer que fou abatut ja fa anys.
Cabanya, la
Aquesta partida de terra ocupa una extensió molt reduïda, vora les cases del poble, a la riba dreta del barranc de la Font. «A la cabanya» (Ca48

dastre 1390, f. 5r dels pertanyents a Castellvell); «La Cabanya» (ibid. 1716,
p. 356 i 382); «A la partida de la Cabanya» (Vàlua, f. 37v i 74r).
Cabanya, lo camí de la
Arrenca del del Puig, en passar el pont de la Font, i va a trobar el camí
de la Boada vora el pont de les Roquetes. És curt.
Cagat, la bassa del
Al camí del Rec. Ja no serveix.
Cal Callau, lo carrer de
És el de Sant Josep. Callau és un renom actual.
Calàndries, lo pla de les
Damunt el camí del Puig, pel veïnatge del pont de la Rota.
«Término de Reus y partida llamada lo Pla de las Calandrias, que linda de
Oriente con el camino que dirigí de Castellvell a Maspujols». (Registre de
la Propietat, Reus, últim terç del segle XIX).

Calderons
Una bona part de la partida d’aquest nom, també dita Pont de Calderons
, es troba al terme de Reus. A Castellvell, només
un nombre molt petit de finques hi són compreses, cap al cantó de migdia.
«In partita dicta de Calderons» (Capbreu 1685, f. 42r); «En la partida dita
Calderons eo les Sorts» (ibid. 1685, f. 11v).

Cama, lo puig d’en
Sobresurt cap al N. És la muntanya més alta de la rodalia. Puja a 717
metres.
Cami Ample, lo
Petita partida situada entremig dels dos camins que del poble pugen
al Coll de Perelló.
«Al camí ample afronta ab en Sogranyes e ab la costa» i «al camí ample»
(Cadastre 1520, f. 180v i 187v); «Camí Ampla» (ibid. 1716, p. 358, 359, 365 i
passim); «Camí Ample» (ibid. 1724); «A la partida del Camí Ampla» (Vàlua,
f. 11r.) «Deixo lo Camí Ample» (Testaments, núm. 19, 1827).

Camí de Castellvell, lo
«Partita dita lo Camí de Castellvell o nou forats» (Capbreu 1709, f. 18v). Es
devien referir al camí que ve de Reus.

49

Camí de la Font, lo
Partida.
«Camí de la font, afronta al dit camí e ab la costa» (Cadastre 1520, f. 182v).

Camí de la Selva, lo
«In partita dicta lo camí de la Selva». Al marge aclareix «o puig del aguila»
(Capbreu 1685, f. 43v); «Partita dita lo Camí de la Selva […] a ponent ab lo
Torrent del Roquís» (ibid. 1709, f. 7v i 8r).

Camí de Reus, lo
Partida.
«Al camí de Reus, afronta ab dit camí» i «alguami de reus» (Cadastre 1520,
f. 181r i 185v). També el trobem indicat al cadastre de l’any 1716, p. 368, 381,
386 i passim, i al de l’any 1724.

Caminàs, lo
Partida.
«Al caminas, afronta ab dit camí» (Cadastre 1520, f. 187v).

Camí Nou, lo
«Al camí nou» (Cadastre 1390, f. 7v dels corresponents a Castellvell); «Partida
dita lo Camí nou que afronte a migdia ab lo camí nou qui va a Riudoms»
(Capbreu 1685, f. 10v).

Canterer, cal
Al carrer Major. Havia estat considerada com la casa més rica del poble,
i la més gran, Quan, per motius d’herència, es va subdividir, en van sortir
quatre cases, i cap de petita. Diuen que s’hi havia cuit terrissa.
Canyelles, lo torrent del
«Afronta en lo torrent de canelles» i «Al torrent den caneles afronta en lo
camí de les borges» (Cadastre 1445); «A munterols afronta ab lo torrent del
Canyelles» i «Al torrent del canyelles» (ibid. 1520, f. 182v i 179v).

Capella, la
«A la Capella, afronta ab lo camí de munterols» (Cadastre 1520, f. 185r); «Que
la partida dita la Capelleta situada dins dirà circunferencia de la quadra, se
prove esser terme de Reus» (Defensa de Reus contra Castellvell. Imprès.
Any 1668, p. 57. Cuestions); «A la partida de la Capella» (Vàlua, f. 44r, 61r i
82v). Sens dubte es referia a la Capella de les Ànimes.
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Carlistes, lo camí dels
Ens han dit que és una denominació, poc popular, del camí de l’Aleixar.
Carretera, la
Ho diuen a les terres que queden a llevant de la carretera de Prades,
més enllà del Putxet. Es refereixen a la carretera de Prades i no a la d’Almoster, la qual també és pròxima.
«A la Carretera de Prades» (Cadastre 1724); «A la partida de la Carretera»
(Vàlua, f. 4r).

Carretera, lo pont de la
Entenem que és el que permet, a la carretera d’Almoster de travessar la riera del Roquís. A vegades aclareixen: de la carretera d’Almoster.
Casa Bloc, la
Al carrer del Cementiri. Atapeïda d’immigrants meridionals. Ho diuen parodiant la casa Bloc, de Reus.
Casasses d’en Gonella, les
Partida.
«A les casasses den Gonella afronta ab lo camí de la font e ab lo rec de la vila»
(Cadastre 1520, f. 184v).

Caseta, la1
Un diminut bocí dintre les Serres, presidit per l’edifici del qual la partida pren el nom. Com a partida de terra l’esmenten els cadastres de l’any
1716 (p. 397) i el de l’any 1724.
Caseta, la2
És un mas antic, a les Serres, damunt el camí de la Cabanya. Presideix
una petita partida de terra (vegeu l’entrada anterior).
Caseta, la bassa de la
Damunt el camí de Monterols, molt a la vora del poble. Hi salta la
mina de la Caseta.
Castellvell
Malgrat el nom, no hi ha al terme cap romanalla d’edificació defensiva. Tampoc no hi ha cap dita tradicional ni cap llegenda que es refereixi
a un castell. Els noms del terme, actuals o pretèrits, registrats en aquest
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treball,1 tampoc no deixen veure, almenys a primer cop d’ull, cap indici
d’haver-hi hagut una fortalesa de la qual hagi derivat la denominació del
poble. Albert Dauzat (Les noms de lieux, origine et évolution, París 1944,
p. 120) comenta que els representants de Castrum, camp, terme d’estratègia romana desaparegut amb la cosa, són anteriors al segle V. Castrovetero
podria provenir, doncs, d’un campament que hi hagués hagut establert
en època de dominació romana. A la vora d’allà on és edificada l’ermita
de Santa Anna havia existit un poblat ibèric, excavat pel Museu de Reus,
del qual poblat es conserven els murs.
«Castel veyl» (Cadastre, segle XIV, f. 102r; encapçalament del foli que,
altrament, és en blanc, com també els que segueixen); «Castri veteri termini
de reddis» (Manual d’Actes Notarials de l’Aleixar, 1336-7, f. 2v, AHA) del «del
castellvell» (Sentencia Arbitral feta per lo Sr. Camarer, 1409, Cuestions, doc.
núm. 1, p. 8); «lo Castellvell» i «Castroveteri» (ibid., p. 1); «Lo Castelvey»
(Cadastre 1445); «Olim loci de Castroveteri» i «Universitate hominem loci
de Castroveteri» (Sindicat que fa lo lloch del Castellvell a Arnau Bruch per
a vendre y empenyar […] Pergamí 1453, AMC); «homilies del Castelvell»
(Requesta donada pels jurats de Reus al Batlle perquè no autoritzi un sindicat
que han fet els del Castellvell 1456. (Cuestions, doc. núm. 2); «Camerarius
sedis Terrach. domini […] ville de Reus et castri & lociis del Albiol, del
Moster & del Castellveyll» (Procuratio…, p. 5, 1509, Arxiu Prioral de Reus);
«Dicti loci et termini de Castellvell» (Còpia d’un jurament de fidelitat al Rnd.
Capitol i Canonges de Tarragona. Any 1548. AMC); «Loci Castro Veteris» i
«Loci predicti del Castellvell» (Pergamí de l’any 1565, ratificant i confirmant
l’establiment del forn. AMC); «Via que itur del Castellvell a la Selva» (Censal
1631, AHAT); «del lloch de Castellvell del Camp» (Llibre, f. 46v); «venda
que feu lo Capitol a don Antonio Augusti Archebisbe de Tarrag[ona] de la
vila de Reus, y llochs del Moster, y Castellvell […] Fou feta en Tarragona
a 20 de mars del any 1581» (Index dels índices més moderns que troban en lo
Arxiu del Illm. S. Archebisbe de Tarragona a 10 de juny 1679 u que troban foliats,
f. 481v, AHAT).

Castellvell, la riera de
És la continuació meridional de la riera del Roquís, a partir del pont
de la Carretera. Va a reunir-se amb la de la Viladeta als Cinc Ponts, a l’extrem SE del terme. Però antigament, segons es veu al Plano (1825), aquestes dues rieres no confluïen. La de Castellvell, en direcció S, anava cap a
Reus. La connexió d’aquesta amb la de la Vidaleta es practicà cap a l’any
1 L’original diu «a continuació».
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1854 per evitar inundacions a la veïna ciutat de Reus en època de torrentades. «Afronta en lo torrent del Castelvey» (Cadastre 1445).
Catalana, lo pi de la
El pi gros que duia aquest nom ja no hi és. En recorden l’emplaçament,
i n’han heretat el nom, uns quants pinets que creixen en una punta de la
serreta que separa els barrancs de la Llenguadera. És sota el pi del General.
Catxos, lo camí dels
Puja pel coll de Perelló fins al Salviar del Lluardo. Passa pel coll del
Futa. Surt del terme o en segueix la divisòria i va a trobar la carretera de
Prades, en territori d’Almoster.
Catxos, los
Partida de terra en el veïnatge de la punta més alta del terme. Algunes
de les terres que, segons els propietaris, són situades als Catxos ho són,
segons les escriptures, als Salvians.
«En el termino de esta Villa y partida catxos o avellaná» i «Sita en el termino
municipal de Castellvell y partida titulada los Cachos» (Convenio 1843, i
Apoca 1856; documents de cal Moré).

Cavaller, lo forn del
Vegeu lo forn del Sereno.
Cementiri, la baixada del
La fa la carretera de Prades en abandonar el poble, sota la Font Nova.
Cementiri, lo carrer del
Damunt l’església. S’hi entra pel Porxo, gira dues vegades en angle
recte de sentit oposat, i surt sota la pedrera de Santa Anna, vora d’allà on
arrenca el camí del Rec. Abans, tocant a l’església, hi havia el cementiri.
Cementiri, lo pont del
Construït fa pocs anys per poder creuar planerament la riera del Roquís. Hi passa el camí que va al cementiri.
Censales, les
Es tracta d’una diminuta partida sota la carretera d’Almoster, a la vora
esquerra de la riera de Castellvell. «A Cenzales» (Cadastre 1716, p. 395, i
el de l’any 1724).
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Cinc Ponts, los
Partida de terra damunt d’allà on la riera de la Vidaleta s’ajunta amb
la de Castellvell. «Als Cinc Pons» (Cadastre 1724). El nom prové d’un
aqüeducte que hi havia al terme de Reus; feia que l’aigua provinent d’Almoster travessés la riera de la Vidaleta.
Cinto, lo pont del
És un aqüeducte que serveix perquè l’aigua que ve de diverses mines
i que abans anava al poble, pugui travessar el final de la rasa del Xelonc.
Per aquest pont passava l’antic rec del Roquís (vegeu lo rec del Roquís) el
qual donà nom al camí del Rec. Ara lo pont del Cinto ja no serveix, perquè s’han construït conductes més moderns per a canalitzar l’aigua.
Cireret, les coves del
A la banda d’Almoster, poc després d’haver passat el pont de la carretera. Cireret és un renom actual.
Cireret, lo putxet de
Sobressurt lleugerament d’un dels estreps del Puig de l’Àliga. És damunt la carretera d’Amoster, sota el Putxet del Petit. Hi ha emplaçada
una torre d’electricitat. Cireret és el renom actual.
Cireró, l’era del
Al camí de les Serres, a l’últim retomb que fa per baixar a trobar el
camí de la Cabanya.
Cisterna, la
Havia existit a la carretera de Reus, vora d’allà on hi ha la fita del terme.
Consistia en una barraqueta en la qual hi havia certament una cisterna,
però, sobretot, un establiment de begudes.
Clara, la bassa de la
Eixuta, al capdamunt del camí del Rec.
Clot de na Guinardesa, lo
«Partida dita lo Clot de na Guinardesa afronte ab […] lo torrent de la
Garrofera» (Capbreu 1685, f. 7r); «In partita dicta lo Clot de la Guinardesa
et terminatur com […] torrente de la Guinardesa» (ibid., f. 26v). Es devia
tractar d’un bocí de la partida dels Esclotets (vegeu els Esclotets).
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Còbic, la mina del
Al fons i quasi al capdamunt del barranc de la Llenguadera. No s’estronca mai. Aboca l’aigua en una bassa gran i rectangular que duu el mateix nom que la mina. Còbic és un renom actual.
Còbic, la pedrera del
Al peu del Puig, de cara a Reus. De tant en tant, encara s’hi treballa.
Còbic és un renom actual.
Coets, los
Grup de casetes de fusta, situades a alguna distància les unes de les
altres, on són preparats articles de pirotècnia. Són al terme de Reus, a la
vora dreta del barranc de la Rota, vora el pont de la Boada.
Coll, lo
Sobretot parlant del temps, es refereixen a les muntanyes veïnes del
coll d’Alforja.
Coll del Llemosí, lo
«Al col del lemosi» i «al coll del lemosi afronta ab lo camí de les borges»
(Cadastre 1520, f. 182r i 187v); «ab la partida dita lo Col den Llamosí o sinch
camins» (Defensa de Reus contra Castellvell. Imprès. Any 1668. Capítol 183,
p. 59-60. Cuestions).

Coma, la
Partida. «A la Coma» (Cadastre 1390, f. 5v dels corresponents a Castellvell); «A la Coma afronta en lo torrent del roquiç» (ibid. 1445).
Conill, la mina del
L’aigua passa pel pont del «Cinto». Abans anava al poble.
Conill, la pedrera del
Vora d’allà on s’uneix el barranc de la Llenguadera amb el de la Roureda. Era petita, però de pedra molt bona. Està abandonada.
Corral Nou,
«una pessa de terra al costat del camí de la Selva y davant lo corral nou»
(Fundacions 1776).

Corraló, lo
Arrenca del carrer de Baix, per un porxo, i va a uns quants horts de
vora el barranc de la Font. És un bocí de camí estret i baixadís i, segons
55

ens ha estat referit, pel corraló passava l’antiga carretera de Prades. Els
muntanyesos, diuen, entraven pel Porxo, per la Placeta, pel carrer de Dalt
i sortien pel Corraló, per anar a trobar el camí de la Cabanya i agafar després el camí Fondo cap a Reus.
Cortal, lo
Partida. «Al cortal afronta ab en Sogranyes ab lo torrent del barranc»
(Cadastre 1520, f. 181v). També trobem aquest topònim al cadastre de
l’any 1716, p. 381, i al del 1724).
Cosit, la rasa del
«A ab la rasa del cosit» i «Terra de pa a munterols afronta ab la rasa del cosit
e ab lo camí de les borges» (Cadastre 1520, f. 182r i 183r).

Costa, la
«A la costa, afronta en lo torrent de la font» (Cadastre 1445); «A la costa
afronta ab la era del bas» (ibid. 1520, f. 181v); «A la partida de la Costa» (Vàlua,
f. 14r i 54r). També en parla el cadastre de l’any 1716 (p. 357, 361 i 388).

Costa de l’Argela, la
Partida. «A la costa dela argela afronta […] ab lo camí de Salvia» (Cadastre 1520, f. 182v).
Costa de Sant Vicenç, la
«In termino de Reus a la costa de Sant Vicent […] affrontatur cum la costa de
Sta. Anna et de St. Vicent […] cum Torrent del Roquiç» (Capbreu 1599, p. 15);
«Partida dita Costa de Sant Vicents» (ibid. 1685, f. 2r); «En la partida dita
la Costa de Sant Vicents de la Iglesia vella de St. Vicents» (ibid. 1709, f. 11v).

Costa de Sant Vicenç, lo carrer de la
«A part detras ab les roques de la Costa y apart davant ab dit carrer de la
Costa de Sant Vicents» (Capbreu 1709, f. 5r). Encara que no hàgim trobat
cap indici per a determinar on es trobava aquest carrer, ens inclinem a creure
que es devia tractar del que avui es coneix per carrer de la Unió, o, potser, de
l’actual de Santa Anna. Són els dos únics que menen a una costa i les cases
dels quals aboquen els darreres a unes roques .

Costa de Santa Anna, la
«In partita dicta la costa de Santana» (Capbreu 1685, f. 3r).
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Costes de Salou, les
Són les muntanyes que constitueixen el cap de Salou. Trenquen, cap
al S-SE, la llisa regularitat de la platja.
Dalt, lo carrer de
Baixa pronunciadament de la Placeta a trobar el carrer de Baix. Llur
comuna continuació és el carrer de la Font.
«et ab aquilone cum vico dit de dalt» (Llibre, f. 46r); «en lo carrer dit de dalt»
(ibid., f. 47v); «Joan Xurbas, pagès de Castellvell carrer de Dalt» (Fundacions
1776).

Darrere els Corrals
«Et in partita vocata al darrera los corrals» (Censals 1739).

Davallada, la
«In parte dicta ka davallada affrontatur cum […] camino de Reus […] cum
Antonio Marti alias Nicholau» (Capbreu 1599, p. 10).

Domènec, lo mas de
El Plano (1825) el senyala damunt el Pont de la Boada.
Eixerit, la bassa de l’
Al Roquís.
Els de Castellvell s’hi van oposar, i les obres s’aturaren durant uns
quants anys.
Elies, lo mas de l’
Tocant al poble, a la vora dreta del barranc de la Font. És rònec.
Equitativa, l’
Al carrer del Cementiri. Hi ha molts estudiants, que ocupen pisos exigus. Algú pretén que el nom obeeix a la distribució de l’espai, però sembla que fou aplicat parodiant el que a Reus es donà a una de les primeres
cases de molts pisos feta després de la guerra civil del 1936-1939, per la
companyia d’assegurances «La Equivativa».
Era, la baixada de l’
S’entén de l’era de cal Ribes. El camí, sortint del portal, baixa a la riera
del Roquís; abans continuava cap a la Selva.
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Eres, les
Partida.
«A les eres afronta en lo torrent de la font» i «aleseres afronta en lo camí de
Reus» (Cadastre 1445); «A la hera afronta ab lo torrent e ab lo carrer» (ibid.
1520, f. 178r).

Ermità, la font de l’
«Aqua ex aqua fontis del hermita» (Capbreu 1599, p. 21). Donava nom a una
partida de terra (vegeu la font de l’Ermità).

Esclotets, los
Partida de terra a la banda d’Almoster, en el veïnatge dels ponts del
Picarany i de les Masies. Terres que pertanyen al terme d’Almoster també es troben en aquesta partida, però en aquell terme veí aquest nom només hi és com a pretèrit (vegeu Almoster, els Clotets). Limita, a ponent i
al nord, amb les Masies.
«Vinya als clotets (Cadastre 1520, f. 179r); «In partita dicta la garrofera alster
los Clots» (Capbreu 1599, p. 29); «En la partida dels Clotets» (Testaments,
núm. 47, 1835). També l’indiquen els cadastres dels anys 1716 i 1724.

Església, la plaça de l’
Davant l’església. Hi dona accés, gràcies a un parell de graons, el carrer de l’Església. És quadrada i no està subjecta a altre trànsit que el de
les persones que entren al temple.
Església, lo carrer de l’
Curt i força ample. Uneix la plaça amb la placeta, tot deixant, a la dreta,
i separada per un parell de graons, la plaça de l’Església.
«In dicto loco in vico vulgo dicto de la Iglesia» (Capbreu 1599, p. 9); «In vico
quo itur ad Ecclesia Parrochiale» (ibid. 1685, f. 28v).

Esplanes, les
Partida de terra entre el camí Fondo i el barranc dels Forns. «A las Planas» (Cadastre 1724). Només una petita part d’aquesta partida pertany a
Castellvell; la resta és al terme de Reus.
Espluga Pobra, lo barranc de l’
Vegeu lo barranc de la Rota.
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Estries, les
És una partida de les més extenses i de les més planeres. Sembla que
ocupa tota la terra compresa entre el barranc dels Forns i la riera de Castellvell des de sota el poble fins al terme de Reus.
«A les Tries» (Capbreu 1599, p. 29); «In partita dicta les tries» (ibid. 1685,
f. 48r); «Partida dicta de les Tries o Sinch Pons» (ibid. 1709, f. 20v); «A la
partida de las Trias» (Vàlua, f. 3r).

Estudiants, cals
Al carrer de Sant Antoni.
Farós, la barraca del
Farós és un renom actual. Als Salvians, vora el barranc del mas de Barrot.
Farraginar, lo
«In partita dicta lo farraginal» (Capbreu 1685, f. 9v); «Partida dita lo farraginal
que afronte […] ab lo rec del roquis» (ibid. 1709, f. 19v); «A la partida del
Freginal» (Vàlua, f. 35r).

Figa, lo bosc del
Als Salvians, de cara al Salt, damunt el mas del Rabassó. És un dels
poquíssims boscos que hi ha al terme. Amb el del Pastor
i el
del Monner
, formen una mateixa forest, que canvia de nom
d’acord amb el del seu propietari.
Figueres, les
«A las Figueras» (Cadastre 1724; ibid. 1716, p. 366); «Figuereta» (ibid. 1716,
p. 396; ibid. 1724); «In termino villa de Reus in partita dicta les figueretes,
quod terminatur […] cum semeterio comuni eisdem oppidi et cum Molendi
olearioè» (Escriptura de venda del 1725, AMC). L’actual carrer del Cementiri
es trobava doncs, a la partida de les Figueres, o Figueretes.

Font, lo barranc de la
Cenyeix el cantó de ponent del poble. Vora seu raja la font Vella. També n’hem sentit dir barranc del pont de les Roquetes. En els documents
antics se’l coneix per torrent de la Font. Avui, el mot torrent ha caigut en
desuetud a Castellvell; tothom sap què significa, però ningú no l’utilitza.
«A les eres afronta en lo torrent de la font» (Cadastre 1445); «Al sot de la vila
afronta ab lo torrent de la font» (ibid. 1520, f. 179v); «Affrontatur cum Torrente
de la Font» (Capbreu 1599, p. 5); «Cum torrente de a Font» (ibid. 1685, f. 5r).
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Fondo, lo camí
Comença allà on hi havia hagut la capella de les Ànimes i penetra aviat
al terme de Reus. Circula notablement apregonit entre dos alts marges.
Era un camí carreter. Segons ens ha estat referit, hi passava l’antiga carretera de Prades. El Plano (1825) el retola «Camino hondo de la Animas».
Font, la
«A la font, afronta ab lo torrent e ab lo camí vell» (Cadastre 1520, f. 188r); «A
la partida de la Font» (Vàlua, f. 5r, 15r, 35v i 59v).

Font, lo camí de la
«Obredor de oli al camí de la font» (Cadastre 1520, f. 180r).

Font, lo carrer de la
Va a la Font Vella, partint d’allà on s’uneixen els carrers de Dalt i de Baix.
«en lo carré de la font» (Llibre, f. 8r); «in vico qui tendit in Fontem»
(ibid., f. 46r); «Dictum locum del Castellvell in vico dicto de la font»
(Encarregament de Censal 1703, AMC).

Font, lo pont de la
Damunt del barranc de la Font, tocant al poble. Hi passa el camí del
Puig. N’hem sentit dir també del Xerric, que és el renom d’un propietari veí.
Font, lo portal de la
«Manuel Nolla, de defora lo Portal de la Font» (Fundacions 1776). Es refereix,
naturalment, a la Font Vella; però del portal se n’ha perdut tota memòria.

Font de la Vidala, la
Partida. En parlen els cadastres del 1716 (p. 378) i del 1724. Es devia
trobar a la vora de la Riera de la Vidaleta.
Font de l’Ermità, la
Partida. «A la font delarmità» (Cadastre 1520, f. 184v); «La font del
hermità» (ibid. 1716, p. 371); «A la font del hermità» (ibid. 1724). Ermità
és actualment un renom.
Font d’en Gras, la
«In parte dicta la font den Gras eo al Vilar affrontatur cum camino del
alleyxa» (Capbreu 1599, p. 27).
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Font Nova, la
A la placeta de Montserrat Coll. Raja redossada a la paret. Fou construïda l’any 1906.
Font Vella, la
Als extramurs del poble, tocant al fons del barranc al qual dona nom.
L’aigua no hi és abundant, com no ho és enlloc del terme. Sota la font hi
ha uns rentadors de la bugada. L’any 1752 que hi havia escrit en una làpida devia indicar la data d’alguna reforma.
Fontanelles, les
«A les fontaneŀles, afronta en torrent del barranc» (Cadastre, any 1445); «A
las Fontanellas» (ibid. 1724).

Podria tractar-se de la mateixa partida que amb idèntic nom pretèrit
registrem també a Almoster (vegeu Almoster, les Fontanelles): el torrent
del Barranc, identificat amb l’actual barranc de la Roureda, és travessat
pel camí de l’Aleixar, on els documents d’Almoster situen les Fontanelles.
Forn Teuler, lo
Partida.
«Al forn teuler afronta ab putg delaliga e ab lo torrent del roquiç» (Cadastre
1520, f. 181v).

Fornets, los
Partida de terra d’extensió molt reduïda. Abraça una part de la lleu
fondalada que es forma entre el camí Ample i el que puja al coll de Perelló per la banda del puig.
Forns, lo barranc dels
És la continuació meridional del barranc de les Roquetes. Corre entre el camí Fondo i la carretera de Reus. Hem vist aquest nom adjudicat
a una partida de terra «situada actualment en el termino de Castellvell,
antes de esta Ciudad [Reus] partida las Trias, conocida por Barranc del
Forn» (Escriptura de l’any 1872). El Plano (1825) el retola «torrente de
Calderons»; és el nom pel qual se’l coneix més avall, ja al terme de Reus.
Forns, lo camí dels
Molt poc utilitzat actualment i quasi intransitable. Pujava pel fons del
barranc dels Forns i, travessant allò que ara és la carretera de Reus, anava
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a topar el camí de la Mina. Servia per a treure l’obra que es coïa als forns
que li van donar el nom.
Forns, lo clot dels
Entre la carretera de Reus i el camí Fondo, travessat pel barranc dels
Forns. Els forns d’obra que hi van existir antigament van anar excavant
la terra i format el «clot».
Fumanya, la cova del
Damunt la font Nova.
Fumons, la mina del
Al límit del terme, cap al cantó septentrional, al fons del barranc de
la Llenguadera.
Fumons, lo maset del
Vora l’extrem del terme, una mica enlairat damunt el barranc de la
Llenguadera.
Futa, la font del
És un tollet que conté aigua inclús en èpoques d’eixut. Es troba al llit del
barranc del mas de Barrot, a la seva part alta. Una mica més amunt de la
font, un altre petit clot d’aigua mig escondit, és conegut pel tollet del Futa.
Futa, lo coll del
S’hi troben els termes de Castellvell, d’Almoster i de l’Aleixar, a l’extrem NO del primer d’aquests termes. Separa les aigües que, cap a ponent, baixen pel barranc del mas de Barrot i van a trobar la riera del Salviar, de les que, cap a llevant, formen el barranc de la Llenguadera. Es
troba a 429 metres d’altitud.
Futa, tollet
Vegeu la font del Futa.
«Ganàncies», lo maset del
Sota la pedrera del Petit, damunt el camí del Puig.
Garrofera, la
Només un dels homes vells del poble recorda haver-ne sentit parlar
d’aquesta partida de terra. Es pot considerar un topònim caigut en desús. «In partita dicta la Garrofera alster Jos Clots […] lo camí de la Selva» (Capbreu 1600, p. 29); «A la partida de la Garrofera […] affronta à
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Llevant ab la Pleta» (Vàlua, f. 74r). A Almoster hem trobat Garrovera
(vegeu Almoster, la Garrovera) com a pretèrit. Topogràficament tenen
una situació semblant.
Garrofera, lo torrent de la
«Cum torrente del Roquis, eo de la Garrofera» (Capbreu 1599, p. 13); «Afronte
a solixent ab Joan Marti dit Borronox a ponent ab lo torrent de la Garrofera»
(ibid. 1685, f. 3r); «Partida dita lo clot de na Guinardesa […] a migdia ab lo
torrent de la Garrofera» (ibid. 1709, f. 7r); «A ponent ab lo torrent del Roquis
o Garrofera» (ibid., f. 7v i 8r).

Gaspar, cal
Casa singular al carrer de Sant Antoni.
Gatell, la mina de
Més coneguda per la Mineta.
Gatell, lo mas de
El Plano (1825) l’indica entre el camí de la Mina i el barranc dels Forns,
sota les cases del poble. Ignorem si quedava a l’E o a l’O de la carretera de
Reus. No estem segurs que es tracti del mas de l’Orfe actual. El nom coincideix amb el de la Mina que passa per allí a la vora i que fa cap al mas
de Cabalet (Reus). Potser el Plano vol significar lo mas de Cabalet, on fa
cap la mina i que es podria haver dit com aquesta.
General, lo pla del
Als Catxos, guaitant damunt el barranc de la Llenguadera.
«Y partida Catxos o Avellanà […] por tramuntana con Juan Martí (a)
General» (Convenio 1843, documents de cal Moré).

Gota, la font de la
Damunt el maset del Fumons, sota el Pi de la Catalana. L’aigua és
aconduïda cap en aquest maset.
Guàrdia, la
«que los predits homes de Reus poden ordenar e fer ordinacions per la partida
vulgarment dita la guardia» (Sentència arbitral feta pel Sr. Camarer entre la
Vila de Reus y llochs de Castellvell y Moster. Any 1496. Cuestions, document
núm. 3, p. 13); «en la predita quadra anomenada la guardia» (ibid., p. 15); «en
la partida de dita guardia» (ibid., p. 17).
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Guinardesa, lo torrent de la
«et terminatur cum […] torrente de la Guinardesa» (Capbreu 1685, f. 26v).

Hort de na Guasca, l’
Podria tractar-se de la mateixa partida. Les terres conegudes per Salviar, que pertanyen sobretot a l’Aleixar, penetren també a Castellvell i a
Almoster. A Almoster (vegeu Almoster, això de na Guasca) hem registrat
«en axo de na Gascha».
«al ort de na guasca» (Cadastre 1445); «Al ort de na guasca afronta ab lo
torrent e ab lo camí de Salvia» i «Al ort de na guasca» (ibid. 1520, f. 178v i 180r).

Hortes, les
«Et prope muros dicti loci del Castellvell in partita de las hortas» (Censals
1739).

Hostaleres, les; o l’Hostalera
Partida de terra entre la riera de la Vidaleta i la de Castellvell. Al seu
cantó de migdia hi ha els Cinc Ponts i al de tramuntana, les Censales.
Comprèn una sola hisenda.
Isidre, lo forn de l’
Tocant al pont de la Rota. S’hi havia cuit obra, però està abandonada.
Isidret, la mina de l’
Damunt el pont de la carretera.
Isidret, les basses de l’
Damunt el pont de la carretera.
Jaia, lo pla de la
En terres de l’Aleixar, però sembla que toponímicament sigui una pertinença de Castellvell. Vora la riera del Salviar, sota el mas del Rabassó.
Jaiet, la bassa del
Sota el mas d’aquest mateix nom. És rectangular i de força cabuda. Jaiet és un renom actual.
Jaiet, lo bosc de cal
Sota el camí dels Barrancs. El forma un petit agrupament de pins.
Jaiet, lo mas del
A la Llenguadera. Jaiet és un renom actual.
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Janet, la pedrera (o lo clot) del
Al peu del Putxet, poc més amunt del pont del cementiri.
Jaumet, lo forn del
A la vora dreta de la riera del Roquís.
Jaumola, lo collet del
El travessa el camí dels Catxos.
Jordà, les alzines del
Al punt on es troben els camins del coll de Perelló i dels Catxos.
Llarder, lo maset del
Vora el del Ganàncies.
Llàtzer, lo serret del
Petita eminència (322 m.) damunt la carretera de Prades, a la vora del
Pla del Rei.
Llenguadera, la; o les Llenguaderes
La major part d’aquestes terres es troba al terme d’Almoster (vegeu Almoster, les Llenguaderes). Les que hi ha dintre del terme objecte d’aquest
treball ocupen les vores del barranc de la Llenguadera.
«Aŀla Longadera» (Cadastre 1390, f. 1v, 2r, 4r i 6v dels corresponents a
Castellvell); «Sort de la longadera» (ibid. 1445); «A la longadera afronta
ab lo torrent del roquiç e ab lo cami del albiol» (ibid. 1520, f. 182v); «A la
partida de la Llengodera» (Fundacions 1706); «La partida de la Llengodera»
i «a la partida de la Llanguadera» (Vàlua, f. 13v i 33r); «El 1568 es parla de la
conducció de “les aygües de la Llenguadera i de Montarols”» (Morelló, p. 171).
A favor de la vila de Reus.

Llenguadera, lo barranc de la; o lo barranc de les Llenguaderes
Es forma al terme d’Almoster i, abans d’internar-se al de Castellvell, fa
una llarga estona de frontera entre els dos. En travessar el camí de l’Aleixar, s’incorpora plenament a les terres castellvellenques i corre paraŀlel a
la carretera de Prades. En unir-se-li, per la dreta, el barranc de la Roureda, perd el nom inicial i és conegut per riera del Roquís. «el 1568 es parla
de la conducció de “les aygües de la Llenguadera i de Montarols”» (Morelló, p. 171). A favor de la vila de Reus.
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Lluardo, la pujada de cal
Al portal. Arrenca del pont de les Roquetes. Correspon a la baixada
del Pont.
Llucinàs, la rasa de
«y desde allí a la raza de Llicinàs, passant entre lo camí vell que va de Reus
al Aleixar» (Articles donats a 29 de octubre 1653 per part del Sindich de
Castellvell, Cuestions).

El camí vell de Reus a l’Aleixar no entra al terme de Castellvell, però
hi passa a prop, cap a la pedrera del Còbic. La rasa podria correspondre
al començament del barranc a Reus conegut com del Tecu o dels Cinc Camins. Així i tot, tenint en compte la topografia de l’indret, la major part
de la rasa devia correspondre a Reus.
Maçaneda, lo torrent de la
«Al torrent de la maseneda» (Cadastre 1520, f. 183r); «A les tries afronta ab
lo torrent de la maseneda e ab lo torrent del obredor» (ibid., f. 186r); «A les
parelades afronta ab lo torrent de la masaneda» (ibid., f. 183v).

Es tracta de la riera de la Vidaleta, a Almoster coneguda, del pont del
Picarany en amunt, com a lo barranc de Picarany (vegeu Almoster, lo torrent de la Maçaneda).
Magina, la cova de la
Al barranc del mas de Barrot. Són dos forats cavats en un gran marge
de terra. L’un serveix d’estable i conserva la menjadora i l’estaca. L’altre,
al costat seu, és refugi per a persones. Ca la Magina era a baix al Maset.
Magina, la font de la
Gairebé al capdamunt del barranc del mas de Barrot. Era molt famosa i s’hi anava a fer dinades. Fa poc, el seu propietari l’ha feta desaparèixer, sota pretext que els visitants li afanaven les avellanes (vegeu lo clot
de la Magina).
Magina, lo bosc de la
Als Barrancs, sota el Pi de la Catalana. La seva ufana no és per a ésser
feta remarcar.
Magina, lo clot de la
Vora el Molló. Sempre hi havia aigua, però avui està perduda. Ca la
Magina era a baix al Maset.
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Major, lo carrer
Va de la plaça al portal. Queda continuat, en direcció a la carretera de
Reus, pel carrer de Sant Vicenç. «ab la cr. Major de dit lloc» (Llibre, f. 1r).
Manicomi, lo
Es tracta de l’Institut Pere Mata, de Reus. El grup d’edificis que el constitueix es cap al S-SO, i apareix com un veritable poblat.
Manuel, la bassa del
Vegeu la bassa de la Clara.
Margarida, la mina de la
És una rasa vora el coll del Futa.
Marge de les Dues Cares, lo
Dalt del puig. Una cara mira al terme de l’Aleixar i l’altra, al de Castellvell.
Marian, cal
Casa singular. N’hi ha dues, de la mateixa branca familiar. Una al carrer de la Unió i l’altra a la Plaça, allà on ara hi ha el cafè.
Marian, l’era del
Ja no existeix. Era al cantó del Vilar. Cal Marian és una casa d’anomenada.
Marian, la mina del
És curta. Situada entre el camí Ample i la riera del Roquís. Cal Marian és una de les cases d’anomenada.
Martret, la mina del
Està abandonada. Rajava al barranc.
Mas d’en Belvey, lo
Partida. «Al mas del belvey» (Cadastre 1445).
Mas d’en Martí, lo
Partida. «Al mas den marti» (Cadastre 1520, f. 185r).
Mas d’en Roca, lo
Partida. «Al mas den roca» i «a lo den Roca» (Cadastre 1445).
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Mascarosa, la
«A la partida de la Mascarosa» (Vàlua, f. 35v).

També en parlen els cadastres de l’any 1716 (p. 394 i 395) i de l’any 1724.
Maset, lo
Entenem que són les cases més baixes del poble, tocant a la carretera
de Reus. «Allà baix, al Maset», diuen. Creuen que el nom li ve d’haver-hi
un «maset», que hauria estat l’edificació més antiga del poble. Havia estat a la casa que ara es coneix per ca la Magina.
El Maset era un terme rural que pertanyia a Reus i que tenia un alcalde
pedani. A finals de l’any 1845 el «Sr. Jefe superior de la provincia» va ordenar que cessés aquell alcalde i que el territori passés a dependre de l’alcalde de Castellvell (Acta de la sessió municipal de Reus del 17 d’octubre de
1850). Les cases que hi pogués haver en aquella època eren enfora de les
parets del poble, el qual començava del Portal en amunt. Els vells encara diuen que el terme de Reus arribava fins al Portal. La cessió definitiva
del Maset a l’ajuntament de Castellvell tingué lloc el 27 de juny de 1852.
A l’acta de la cessió esmentada (AMC, documents de Reus sobre l’agregació dels Masets) s’expressen els límits de les terres afectades, les quals
comprenen tota la part meridional del terme, del poble en avall, amb les
partides de l’Hostalera, les Tries i les Esplanes; però també inclouen els
carrers de la Font i de Santa Anna (Relación de los individuos que poseen
fincas urbanas en el barrio llamado Masets de Castellvell contribuyentes
a esta ciudad [Reus]. AMC). L’acta municipal de Reus del 26 de febrer
de 1842, on es confirma haver donat possessió a un nou alcalde dels Masets, s’hi refereix amb el nom de «barrio de la calle de la Font, Masets y
demàs caserio immediato a Castellvell perteneciente a la jurisdicción de
esta vila [Reus]». La resta del poble de Castellvell ja s’havia independitzat de Reus l’any 1663 o abans (Carta) i entre aquesta dara i la de la cessió
del Maset cal creure que la resta del terme, del poble en amunt, també
havia estat treta de la supeditació reusenca. Però aquesta emancipació
del sector N del terme degué ésser, en tot cas, posterior a 1721, perquè ens
consta (Cuestions, doc. núm. 83) que aquell any Castellvell va demanar
al govern de formar cadastre a part de Reus i el govern no hi consentí.
Maset, lo carrer del
És el primer, a l’esquerra, pujant de la carretera pel carrer de Sant Jaume. No té sortida.
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Masies, les
Partida de terra que ocupa la part alta de les vores del barranc de les
Masies, o sia el vessant que de la carretera de Prades s’aboca cap a la carretera d’Almoster, sota el collet del Pla del Rei. Penetra poc o molt al terme d’Almoster (vegeu Almoster, la Masia).
«Masias y Puig del Aguila» (Llista).

Masies, lo barranc de les
S’inicia sota el collet del pla del Rei, al seu cantó de sol ixent, i va a trobar la riera de la Vidaleta, sota la carretera d’Almoster.
Masies, lo pont de les
La carretera d’Almoster hi salva el barranc de les Masies. És immediat
al pont del Picarany.
Menya, la
Partida. «Terra de pa a la manya» (Cadastre 1520, f. 184v. Cinquena inscripció. Actualment donen aquest nom a una terra de la Boada (Reus). És
pròxima al terme de Castellvell i propietat d’una família del poble. La denominació li ve de la classe d’olives que fa un oliver molt gros que hi creix.
Mina, lo camí de la
Arrenca de la carretera de Reus, molt a prop del poble. És el vell que
anava a Reus. Per la mina que li dona nom, vegeu la Mineta.
Mineta, la
Per antonomàsia. Al camí de la Mina, tocant al terme de Reus i pertanyent al mas de Cabalet. L’aigua passa per una vella pica, gràcies a la
qual es fa abastable des del camí, i va a omplir una bassa des d’on és distribuïda per al regatge. Diuen que la mina va camí amunt i, en ésser al
poble, puja pel carrer de Sant Jaume i arriba fins al portal. Els de Reus li
volien fer travessar el poble per anar fins sota Santa Anna, però l’oposició de Castellvell els en privà.
Mola, les muntanyes de la
Ho són totes les que barren el llunyà horitzó cap a l’O-SO. Aquesta
denominació abraça tota la cadena constituïda per la Mola pròpiament
dita, les muntanyes de Llebaria i els Dedalts de Vandellòs.
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Molí, lo
«Al Moly» i «al Mulí» (Cadastre 1724). Al cadastre de l’any 1716, p. 392, també
trobem aquesta partida. Es refereix al Molí de Monterols, al terme de Reus.

Molló, lo
Pilar, ensorrat, que és fita partionera amb el terme de l’Aleixar. Es troba en un serret entre el coll de Perelló i el mas del Rabassó.
Monner, cal
Casa singular. Al carrer de Sant Antoni.
Monner, l’era del
Al camí de Monterols, poc abans d’arribar a l’ex-capella de les Ànimes.
Cal Monner és una altra de les cases d’anomenada.
Monterols
La partida pertany al terme de Reus, però una bona part de les finques
que s’hi troben són propietat dels veïns de Castellvell.
«A Munterols» (Cadastre 1390, f. 1r, 4r, 5r i passim, dels corresponents a
Castellvell); «Munterols, afronta en lo camí de les borges» (ibid. 1445);
«Monterols» (ibid. 1716, p. 355, 356, 358, 361 i passim); «A la partida de
Monterols» (Vàlua, f. 3r).

Monterols, lo camí de
Va a la partida de la qual porta el nom i la qual es troba al terme de
Reus. Surt del pont de les Roquetes i se li dona aquest nom sobretot fins
allà on havia existit la capella de les Ànimes. De la seva continuació se’n
diu més sovint camí de la Boada.
«A les Sorts, afronta ab lo camí de munterols» (Cadastre 1520, f. 179v).

Montserrat Coll, la placeta de
A l’extrem superior del carrer Nou. Hi raja la Font Nova. Hi ha els rentadors de la bugada i l’abeurador.
Monument, lo
Obelisc erigit fa pocs anys davant l’ermita de Santa Anna.
Morgat, la rasa del mas d’en
«Afronta en […] la rasa del mas den Morgat» (Cadastre 1445).

En recollir els topònims del terme de Reus vam trobar diverses ter70

res situades al «Mas d’en Morgat», al «Camp d’en Morgat» i al «Mas de
Morgat» (Estimes 1367, f. 17r i 29v, i de l’any 1510, f. 51v i 80r, AMR); però
cap de les inscripcions no forneix dades per a la localització d’aquesta
partida de terra. No podem afirmar, doncs, que hagués estat al terme de
Castellvell; però el fet de trobar-la al cadastre a la part dedicada a Castellvell, ens indueix a incorporar-la també en aquest recull.
Mosques, lo carrer de les
Estret i paraŀlel al carrer Major. Arrenca de la placeta de la Biga i desemboca al portal, vora la baixada del Pont.
Muralla, la
«de altra costat en la Moralla de dit lloch, de altra costat en lo carre de Baix»
(Llibre, f. 69r).

Ningú no recorda haver-ne sentit parlar. El tros de muralla a què es refereix el document devia anar del carrer conegut per lo Portal fins al portal de la Font, o sia que guaitava damunt el barranc de la Font.
Muré, la barraca del
Damunt el pantà del Barinxó. Muré és un renom actual.
Nap, lo coll del
Al Puig, més cap al nord del coll del Barenys. Nap és un renom actual.
Nebot, lo forn del
Vegeu lo forn del Jaumet.

]

Nou Forats
«Partida dita lo Cami de Castellvell o nou forats» (Capbreu 1709, f. 18v).

Nou, lo carrer
Als darreres del poble, pel cantó de cerç. És més un camí d’extramurs
que no pas un carrer. Va de la carretera d’Almoster a la placeta de Montserrat Coll. El bocí comprès entre l’era de cal Ribes i aquella placeta existís
des d’últims de segle passat i es coneix també per carretera Nova; des de
l’era esmentada a la carretera d’Almoster el pas hi fou facilitat durant la
guerra (1936-1939). «Et cum vico novo dicti loci del Castellvell» (Capbreu
1599, p. 9); «Un pati tancat de parets […] al Carrer Nou que afronte […]
ab lo camí que va a Reus» (ibid. 1709, f. 2v). Aquest carrer Nou dels documents antics sens dubte és un altre. Potser el que ara és dit de Sant Vicenç.
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Nova, la carretera
Es diu poc. És el bocí de carrer Nou que va de l’era de cal Ribes a la
placeta de Montserrat Coll. Es va obrir a últims de segle XX, en començar-se a explotar la pedrera de Santa Anna, i per tal de fer possible el pas
dels carros.
Obagues, les
/
Partida de terra dintre els Salvians. És un coster que des del Salviar
del Lluardo baixa al fons del barranc del mas de Barrot.
Obrador, lo torrent de l’
«Al torrent del obredor» i «A les tries afronta ab lo torrent de la maseneda e
ab lo torrent del obredor» (Cadastre 1520, f. 181r i 186r).

Olivar, l’
Partida tocant a les Tries, al camí de la Mina.
«a la partida dit de la Oliba» (Llibre, f. 68r); «La Oliba», «Al Holiba» i «al
olibá» (Cadastre 1716, p. 361, 380 i 395); «Al holiba» (ibid. 1724).

Orfe, lo mas de l’
Al barranc dels Forns, entre aquesta fondalada i la carretera de Reus.
Oriola, lo tossal de na
«Al albalo afronta ab lo torrent del roquiç e ab lo tossal dena oriola» (Cadastre
1520, f. 182v)

Osset, lo canyar d’
«y del dit mas al Canyàr de Ossét» (Articles donats a 29 de octubre 1653 per
part del Sindich del Castellvell, Cuestions).

Els Osset eren d’anomenada a Reus, on un dels carrers era conegut
com de n’Osset. Els documents que hem vist que en parlen són dels anys
1541 i 1664, o sia cap a la mateixa època que el referit més amunt.
Pal, la muntanya del
/
Denominació per la qual la gent de Reus coneix el puig de l’Àliga. Li
ve d’haver-hi al cim un pal de la línia telefònica que acompanya les torres d’alta tensió de l’electricitat.
Parada, la; o la parada de cal Barriac
Ho diuen, sense precisar ben bé a què es refereixen, del bocí de camí
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i dels patis que hi ha entre la placeta de Montserrat Coll i la pedrera de
Santa Anna, o sia, dels darreres de l’església.
Parellades, les
La major part d’aquesta partida es troba al terme de Reus, i molts dels
propietaris d’aquell territori són d’Almoster, en el qual terme també n’hi
ha un bocí (vegeu Almoster, les Parellades). És a la vora de la riera de la
Vidaleta.
«A la parayada» (Cadastre 1390, f. 1v, 5r, 6r i passim dels corresponents a
Castellvell); «A la paralada» i «a les Paralades» (ibid. 1716, p. 363 i 397); «A
la partida de las Paralladas» (Vàlua, f. 10r).

Pastor, lo forn del
Damunt la carretera d’Almoster, a la vora esquerra de la riera del Roquís.
Pedrera, lo clot de la
Sota la muntanya de Santa Anna, al cantó de migdia. N’havien tret
pedra, però deu fer molts anys.
Pelat, la fonteta del
Vora el fons del barranc del mas de Barrot. Pelat és un renom actual.
Pelat, la pujada del
A la carretera de Prades, quan aquesta deixa el fons de la riera del Roquís. Pelat és un renom actual.
Pepu, lo forn del
Havia estat el camí del cementiri, vora la riera del Roquís.
Perdiguera, lo pla de la
És un bocí de terra, només, sota el pla del General, damunt el coll del
Futa.
Perdiu, lo coll de la
El coll no és albirador. Ho diuen, però, a un morrot que es troba damunt seu i que es veu sobresortir darrere el coll de Perelló, cap a l’ONO. En terres de l’Aleixar.
Pere Daura, la caseta del
Vora el coll de Perelló. Daura és un renom actual.
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Perelló, la costa del coll de
En començar el camí dels Catxos.
Perelló, lo camí del coll de
N’hi has dos que hi pugen. Un d’ells arrenca del camí del Puig i voreja
el peu d’aquesta prominència. L’altre, representa la continuació del camí
Ample, que ho és, a la vegada, del del Rec.
Perelló, lo coll de1
Ampla depressió, a 322 m. d’altitud, entre el puig i l’elevació dels Salvians. Aquesta partida de terra és travessada pel camí de l’Aleixar. La partió
amb el terme de l’Aleixar passa a poca distància del coll, pel seu cantó de
ponent. Dona nom a una partida de terra.
Perelló, lo coll de2
Són les terres veïnes del coll que dona nom a la partida.
«Al parayo, afronta en lo camí de Salvia» (Cadastre 1445); «A la partida
del Coll de Perelló» (Vàlua, f. 1r); «Al terme de Aubiol y partida lo Coll
de Perelló» (Testament de l’any 1871) (Recordem que el terme de l’Albiol
arribava fins al Puig.)

Peret-baixa-el-porró, lo maset del
A les Serres, al costat del mas del Balcells, damunt el camí del Puig.
Petit, la pedrera del
Ja no s’explota. És al Puig, la més alta. Petit és un renom actual.
Petit, lo putxet del
Al SE. del Puig de l’Àliga. És una lleu prominència rocosa en un dels minúsculs serrets que declinen de l’esmentat Puig. Petit és un renom actual.
Picarany, lo pont del
A la carretera d’Almoster, a l’extrem del terme per aquell cantó. És un
nom que pertany a Almoster (vegeu Almoster, lo Picarany i lo barranc
de Picarany).
Pla del Rei, lo collet del
A la carretera de Prades, sota el Serret del Llàtzer, entre el barranc de
la Llenguadera i el de les Masies, a la vora del Pla del Rei. És travessat pel
camí de l’Aleixar. Després d’aquest collet, la carretera de Prades, que l’ha
passat longitudinalment, entra al territori d’Almoster.
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Plaça, la
Per antonomàsia. És la principal del poble, rectangular i lleugerament
desnivellada. En surten els carrers Major, de Sant Josep, de l’Església i
de Baix.
Placeta, la
Constitueix la coincidència dels carrers de Santa Anna, de Dalt, de l’Església, del Cementiri i de la Unió. És irregular i està totalment empedrada.
Plana, la
També l’hem vista esmentada al cadastre de l’any 1716 (p. 360, 375 i
passim) i al de l’any 1724. Potser es refereix a les Planes.
«A la partida de la Plana» (Vàlua, f. 15r, 42v i passim).

Plana del Puig, la; o les planes del Puig

/

Partida sota el coll de Perelló, entre els dos camins que, d’origens diferents, s’hi dirigeixen. Damunt seu hi ha la partida del coll de Perelló.
«A la plana del putg» i «al pla del putg afronta lo camí del mas pujols»
(Cadastre 1520, f. 178r i 185r); «A la plana del pug afronta en lo torrent que
ve del pug» (ibid. 1445); «A la partida de la plana del Puig» (Vàlua, f. 63r).

Polvora, la
Partida de terra. Hi ha només un tros de terra, sota les Censales […] No
obstant, el Plano (1825) aplica el nom a un mas situat entre el camí Fondo i el barranc de la Rota, però sota el camí que ell titula «de las Borjas y
Almoster» i que correspon al de la Boada. Per tant, el mas de la Polvora,
segons l’aŀludit Plano, és al terme de Reus, i aquesta localització discrepa de la indicada més amunt.
Pont, la baixada del
Es refereixen a la que fa el portal per anar a trobar el pont de les Roquetes.
Portal, lo
Ho diuen de tot el carrer que va del pont de les Roquetes a l’era del cal
Ribes. Hi desemboca el carrer de les Mosques. Baixant de la plaça pel
carrer Major, és el primer que es troba travesser. Fa estrany de trobar el
Portal tan endins del poble. Però aquesta situació és recent. Antigament
d’allí en avall ja hi havia el camp obert. Algun vell recorda que els carrer
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de Sant Vicenç i de Sant Jaume tenien poques cases. Fins al Portal, diuen,
arribava el terme de Reus. Hom no degué poder construir lliurement del
portal en avall fins després de l’any 1854, quan el barri del Maset fou reconegut com de Castellvell. No obstant, cal Teiós, al carrer de Sant Vicenç,
és del 1706. Segons resa un sumari del procés entre Reus i Castellvell, de
l’any 1655 (Cuestions, doc. núm. 31), abans de l’any 1640 a Castellvell no
hi havia portes. El batlle de Reus podia entrar-hi i eixir-ne sempre que
«li donava gust». Els portals hi foren construïts durant la guerra dels Segadors, no pas amb fins militars, ans per evitar els atacs i saqueigs d’escamots de malfactors que s’aprofitaven de la turbulència de l’època. Reus
no pogué oposar-se a la construcció dels portals perquè havia estat autoritzada pel virrei de Catalunya, el mariscal francès Felip de la Mothe.
Porxo, lo
És el que hi ha per entrar al carrer del Cementiri, des de la Placeta. Té
una obertura que guaita al Replà.
Pouetó, la pedrera del
També al Puig, damunt de la del Còbic.
Pouets, los
Partida. «Als Pouets» (Cadastre 1724).
Prades, la carretera de
És l’antic camí vell de Reus a Prades. Pujava pel camí Fondo i travessava el poble. Amb aquesta denominació, avui arrenca de la font Nova,
baixa al llit de la riera del Roquís i s’enfila al collet del Pla per entrar al
terme d’Almoster.
Prat, lo
Partida. «Al Prat» (Cadastre 1716, p. 366). També en parla el de l’any
1724.
Premsa, les bassetes de la
En començar la baixada del cementiri. Hi ha una barraqueta que les
aixopluga. Allí a la vora hi havia hagut una premsa de lliura.
Prop lo Portal de dit lloc
«In partida dita prop lo portal de dir lloch [Reus] et terminatur ab oriente
cum itinere de la Selva» (Capbreu 1685, f. 22r).
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Puig, lo1
Són les terres que ocupen vessants del puig, limitades pel camí del
Puig i el coll de Perelló.
«Al pux» (Cadastre 1390, f. 6r.); «Al pug afronta en lo camí del mas pujols»
(ibid. 1445); «Al putg afronta ab […] dit putg» i «al putg» (ibid. 1520, f. 178r
i 185r); «A la partida del Puig» (Vàlua, f. 7r).

Podem suposar que es tracta del mateix turó que domina la partida
de Monterols, al terme de Reus. Trobem «terra campa al putg de munterols afronta […] ab dit putg» (Cadastre 1520, f. 181v); «Al Puig de Monterols» (ibid. 1724).
Puig, lo2; o los Puigs
El Puig, mirat des del poble, fa tres abonyegaments, i d’ací pot derivar
la idea de pluralitat. És a ponent del poble. S’aixeca a 435 metres sobre el
nivell del mar. Per la seva línia carenera passa, de N a S, la divisòria del
terme amb el de l’Aleixar. Abans al cim confluïen quatre termes: el de
Castellvell, el de Reus, el de l’Aleixar i el de l’Albiol. Els vells conten que
en ocasió d’un assassinat, el cadàver fou abandonat de manera que reposés en terra dels quatre pobles, i cap dels quatre no volia fer-se’n càrrec.
Puig, lo camí del
Surt de vora la font i travessa el barranc del Pont de la Font. És el vell
camí reial de Maspujols. A partir del Pont de la Rota forma frontera amb
el terme de Reus, i fins a la pedrera del Còbic. Abans d’arribar a la pedrera esmentada, un braç s’enfila al Puig.
Puig, lo torrent del
«A senta dina afronta […] en lo torrent del pug» (Cadastre 1445).

Puig de la Plana, lo
Partida.
«Al Puig de la Plana» (Cadastre 1724; ibid. 1716, p. 384).

Puigserver
La taqueta blanca de l’ermita llunyana vigila des de les muntanyes
del Coll.
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Pujada, lo carrer de la
«In vico quo itur ad Ecclesia Parrochiale […] et terminatur […] cum dicto
vico de la pujada» (Capbreu 1685, f. 28v); «En lo carrer de la pujada de la
Iglesia» (ibid. 1709, f. 3v).

Pujol, lo mas del
Abans es deia així el que ara s’anomena del Balcells, sota el del Vallès.
Tant el nom actual com l’anterior corresponen a famílies reusenques.
Putxet, la cova del
Sota la part més encimbellada del puig de l’Àliga.
Putxet, lo1
És el Puig de l’Àliga.
Putxet, lo2
Partida de terra. És al Puig de l’Àliga.
«Al Puiget» (Cadastre 1716, p. 371, 388 i 393. «A la partida del puxet» (Vàlua,
f. 6r)

Putxets, lo camí dels
Surt de la carretera d’Almoster i va a unes quantes propietats sota el
puig de l’Àliga, al seu cantó de sol ixent.
Quartal, lo
Partida. «Al quartal» (Cadastre 1445).
Quatre Termes, los
Ho diuen al cim del puig, on es reunien antigament els termes de l’Albiol, de l’Aleixar, de Reus i de Castellvell.
Rabassó, lo mas del
Als Salvians, damunt la riera del Salviar, o del Salt, tocant al terme de
l’Aleixar. És de molta anomenada.
Rases, les
Partida. A sol ixent del camí Ample. Són les terres que hi ha en una
àmplia rasa dita del Xalonc. Es tracta d’una denominació antigament
familiar, però avui utilitzada per molta gent externa a la família. No obstant, trobem «a la Rasa» al cadastre de l’any 1390, f. 4v.
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Rec d’Almoster, lo
Partida. «In parte dicta lo rech del moster» (Capbreu 1599, p. 6). Segons tota probabilitat, l’antic rec d’Almoster, que duia l’aigua a Reus, no
passava per les terres de Castellvell, però hi passava molt a prop, als Cinc
Ponts. Potser coneixen com a rec d’Almoster allò, o part d’allò, que ara
es coneix com les Hostaleres, o els Cinc Ponts.
Rec, lo camí del
Arrenca de vora la font Nova, en direcció NO, i va a topar-se amb el de
Santa Anna. Reunits en un de sol, formen el camí Ample. El nom li ve de
l’antic rec del Roquís (vegeu lo rec del Roquís).
Rei, lo forn del
Vegeu lo forn del Pastor.
Rellotger, lo mas del
Era el nom pel qual es coneixia l’actual mas del Vallès. El rellotger al
qual es referia el nom era un francès establert a Reus.
Rentador, lo
N’hi ha dos: un a la Font Vella i un a la Font Nova.
Replà, lo
Denominació popular de la plaça de l’Església.
Reus
Es veu pròxim, cap al SE. La gent de Castellvell s’hi desplaça amb una
freqüència extraordinària. Molts d’ells, amb la regularitat que exigeix el
fet de tenir-hi el treball o l’escola.
Reus, la carretera de
Va recta al carrer de Sant Jaume, però no entra el poble. Torça per anar
cap a Almoster. Fou oberta entre Reus i Castellvell cap a l’any 1869 i se
n’atribueix la iniciativa a Víctor Rosselló, l’enèrgic alcalde de Reus que
hom coneixia com Victo
. La continuació cap a Almoster no es
realitzà fins molt més tard.
Reus, lo camí de
És el que avui es coneix sobretot per camí Fondo.
«A les seres afronta en lo camí de Reus» (Cadastre 1445); «Ab lo torrent de
la font e ab lo camí de Reus» (ibid. 1520, f. 179v).

79

Ribes, l’era de cal
Tocant al poble, al carrer Nou, vora el portal, al costat del camí que
antigament anava a la Selva.
Ribes, les basses de cal
Al Roquís.
Ribes, lo botjar del
En un comellaret al nord del coll de Perelló, de cara a l’Aleixar.
Rita, la bassa de la
A la Roureda, vora el camí de l’Aleixar.
Rocanys, los
La tossa d’aquest nom intercepta la visió damunt la serra de la Mussara.
Sobresurt cap al NO i hi destaquen unes torres que sostenen els cables
de l’electricitat. Es troben al terme de l’Aleixar.
Roquetes, les
Partida de terra tocant al poble, al seu cantó sud-oest.
Roquetes, lo barranc de les
Al cantó de ponent de les cases del poble. És el que més avall es coneix per barranc dels Forns i, més amunt del pont de les Roquetes, per
barranc de la Font.
Roquetes, lo camí de les
Avui no se’l menciona gairebé gens. Se’l coneix amb preferència pel
camí de les Ànimes, de la Boada o de Monterols.
«Itinere quo itur a les borges eo de les roquetes» (Capbreu 1685, f. 12r).

Roquetes, lo pont de les
El camí de Monterols, en sortir del poble, travessa el barranc de les
Roquetes gràcies a aquest pont. És d’antiga construcció.
«Las Roquetas» (Cadastre 1716, p. 394 i any 1724).

Roquís, la font del
Vora la confluència dels barrancs de la Roureda i de la Llenguadera.
Està aconduïda cap al poble. Abans l’aigua saltava i formava uns bassiols.
«A la font del roquis af ab lo torrent» (Cadastre 1520, f. 179r).
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Roquís, la mina del
L’aigua que en raja, junt amb la de les mines del Teiós i del Conill, va
a travessar el pont del «Cinto»
Roquís, la riera del
Passa entre el poble i el cementiri. Pel seu fons transita, una estona, la
carretera de Prades. Es forma de la unió del barranc de la Roureda amb
el de la Llenguadera. Passat el pont de la carretera, és coneguda per riera de Castellvell.
«A la Coma, afronta en lo torrent del roquiç» i «al roquiç afronta en lo torrent
del roquiç» (Cadastre 1445); «Cum torrente del Roquis eo de la Garrofera»
(Capbreu 1599, p. 13).

Roquís, lo; o los Roquissos
Partida. La s de l’article en plural quasi mai no sona. Són les terres
d’ambdues bandes de la riera del Roquís.
«Al roquíç» (Cadastre 1390, f. 2r dels dedicats a Castellvell); «Al roquíç
afronta en lo torrent del roquíç» (ibid. 1445); «Al roquíç afronta ab lo camí
del albiol» (ibid. 1520, f. 178r); «Ruquis» (ibid. 1716, p. 356, 359 i 373 i passim).

Roquís, lo rec del
«Que afronte […] ab lo rech del roquis» (Capbreu 1685, f. 84). Aquest rec
recollia aigua d’algunes mines i la conduïa a cal Marian i a tres o quatre
altres cases principals del poble. Passava pel pont del «Cinto» i va donar
nom al camí del Rec (vegeu lo camí del Rec i lo pont del «Cinto»). «Hom
comença a treballar en la construcció del rec del Roquís», referint-se a l’any
1568 (Morelló, p. 171). Els de Castellvell s’hi van oposar, i les obres s’aturaren
uns quants anys.

Rosset, lo bassot del
Al camí dels Catxos. És un clot ara sense aigua. Quan n’hi havia, i sempre era residu de les pluges, la feien servir per a sulfatar.
Rota, la
Partida de terra a la depressió que es forma entre el Puig i les Serres.
«A la rota afronta en lo torrent» (Cadastre 1445); «A la rota» (ibid. 1520,
f. 188r). També en parla el cadastre de l’any 1716 (p. 372) i el de l’any 1714.
Una escriptura de liquidació d’herència de l’any 1895 (documents de Josep
Maria Carnisser) diu «partida de la Serra llamada Rota y Ruta». Aquest
emparentament dels dos mots segurament que és infundat.
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Rota, lo barranc de la
És frontera amb el terme de Reus, a la banda de ponent del terme de
Castellvell. S’inicia damunt del camí del Puig, i va a creuar el de Monterols. D’allí en avall ja transita per territori reusenc a ambdues bandes i
se’l coneix com de la Boada.
Rota, lo camí de la
És un bocí del camí del Puig, a les proximitats del pont de la Rota.
Rota, lo pont de la
Al camí del Puig. Li fa travessar el barranc de la Rota, que d’allí en avall
constitueix frontera amb el terme de Reus.
Roureda, l’aigua de la
Va aconduïda cap al poble. La mina raja vora el fons del barranc de la
Roureda. Antigament omplia una gran bassa, ara quasi eixuta. Era lloc
famós per a anar a fer fontades.
Roureda, la; o les Rouredes
La s de l’article en plural quasi mai no sona. És una de les partides
menys exigües del terme. Queda centrada pel barranc d’aquest mateix
nom, al cor de les terres castellvellenques.
«A la raureda» (Cadastre 1445 i també 1520, f. 189v).

Roureda, lo barranc de la
Baixa de la partida dels Barrancs i va a trobar-se amb el de la Llenguadera per a formar la Riera del Roquís.
Roureda, lo camí de la
Arrenca del final del camí Ample, i baixa a travessar el barranc de la
Roureda vora la font d’aquest mateix nom. Topa amb el de l’Aleixar i queda continuat per un corriol que s’enfila al Botjar del Tramuntà i el qual
és conegut per lo camí dels Barrancs.
Salt, lo1
Partida. «Al Salt afronta en nantoni canal e en la rasa del mas den morgat» (Cadastre 1445). Vegeu Almoster, lo Salt.
Salt, lo2
S’hi despenja, en èpoques de pluja, l’aigua que baixa del barranc de
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l’Aigua Sana, i forma una bella cascada. Es troba en terres de l’Aleixar.
És de molta anomenada.
Salvians, lo camí dels
Comença al coll de Perelló, com un ramal del camí de l’Aleixar, i entra aviat al terme d’aquest poble veí. Hi baixa a trobar la riera de Salviar
i diuen que és el camí del Salt.
«Al camí de Salvia, afronta ab dit cami» (Cadastre 1520, f. 180r); «Ab lo
torrent e ab lo camí de Salvia» (ibid., f. 178v).

Salvians, los
Una partida de terra de les més extenses. Ocupa tot el declivi que va
de la punta més alta del terme, fins al seu extrem de sol ponent, la línia
del qual corre a poca distància de la riera del Salviar, al terme de l’Aleixar.
«Ab terra del Sulbià» (Testaments, núm. 64, 1842).

Salvia o Salvià, es troba repetidament esmentat en documents del
s. XVII; s’hi menciona també el mas de Salviar, i els Cabrers del mas de
Salviar. Manent (Toponímia de l’Aleixar) cita «Loci selviano termini d’Alexario» (Manaments d’Actes Notarials de l’Aleixar, AHAT, 1303-26, f. 14);
«Selviano» (ibid. 1328-31, f. 9, 22, 95v, 112) i «Mansi Salvia» (ibid. 1343-46,
f. 144), entre altres (vegeu Almoster, lo Salviar).
Salviar havia estat un lloc donat a repoblar, però la població no hi va
prosperar. Ho confirma aquest fragment de l’Episcopologi, de Josep Blanch, vol. I, p. 115, capítol IX, dedicat a Berenguer de Vilademuls: «En temps
d’aquest archebisbe, ço és, a la fi de l’any 1174, Juan, prior de Sta. Eulàlia,
fundà y poblà lo lloc de Salvià en lo terme de l’Albiol».
Salviar del Lluardo, lo
És la punta més alta del terme, damunt el coll del Futa. Mesura 473
metres sobre el nivell del mar. Lluardo és un renom actual.
Sant Antoni, lo carrer de
És el carrer de Baix.
Sant Jaume, lo carrer de
Ve enfront de la carretera de Reus i porta aquest nom fins a trobar el
carrer de Sant Vicenç, allà on en marxa el de Sant Joan.
Sant Joan, lo carrer de
És el segon que es troba a l’esquerra entrant al poble pel carrer de Sant
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Jaume. Paraŀlel al carrer del Maset, gira en angle recte per anar a desembocar a la baixada del Pont. És de pas inevitable pels carros que provenen del pont de les Roquetes, o que s’hi dirigeixen, perquè pel portal no
poden transitar-ne.
Sant Joaquim, lo carrer de
És el carrer de Dalt.
Sant Josep, lo carrer de
Va de la plaça a la placeta de Montserrat Coll.
Sant Pau, lo carrer de
És el carrer del Maset.
Sant Pere de la Selva
Aquesta ermita, posada dalt de la muntanya de Sant Pere, apareix cap
al NE.
Sant Sebastià, lo carrer de
Altre nom pel qual es coneix el carrer de les Mosques. Hi ha una capelleta per al sant.
Sant Vicenç, la costa de
«Al peu de la Costa St. Vicenty» (Capbreu 1599, p. 26).

Sant Vicenç, lo carrer de
La continuació del carrer Major, pel cantó de sol ixent. Va del portal
a trobat el carrer de Sant Jaume en el punt de coincidència amb el carrer
de Sant Joan.
Sant Vicenç, lo carreró de
«Dealtre costat ab lo carreró de St. Vicents» (Capbreu 1685, f. 9r).

Devia ser el mateix a què ens referim en parlar del carrer de la Costa
de Sant Vicenç.
Santa Anna
Ermita, situada dalt d’un turonet immediat al poble. Fou construïda
per la devoció reusenca al segle XV (Andrés de Bofarull, Anales Históricos de Reus desde su fundación hasta nuestros dias. Segona ed. Reus, 1866,
p. 310). La major devoció del poble hi és centrada. Arqueològicament, no
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té res de remarcable, però vora seu fou descobert un poblat ibèric, estudiat pel Dr. Salvador Vilaseca (treball inèdit).
Santa Anna, la costa de
La que puja a l’ermita.
Santa Anna, la muntanya de

/

És un turó, a 265 m. d’altitud, a redós del qual i al seu cantó de migdia
s’apleguen les cases del poble. Al seu cim hi ha l’ermita que li ha donat el
nom i l’anomenada.
Santa Anna, la pedrera de
A la banda de tramuntana de la muntanya de Santa Anna, tocant a les
cases altes del poble. N’han tret molta pedra, fins arribar gairebé a posar
en perill l’ermita.
Santa Anna, lo camí de
És l’ample camí que en dues llargues giragonses s’enfila a l’ermita. En
el primer viratge se’n desprèn un ramal, que duu el mateix nom, i que tot
planejant va a reunir-se amb el del Rec.
Santa Anna, lo carrer de
A la part alta del poble. Arrenca de la placeta i queda continuat pel camí
que puja a l’ermita. Antigament hi havia la Casa de la Vila.
Santa Dina
«A senta dina afronta […] en lo torrent del pug» i «a Senta Dina» (aclarit al
peu amb caŀligrafia més moderna «Senta Dina» (Cadastre 1445).

Es deu tractar de Santa Anna.
Selva, lo camí de la
És un ramal de l’antic camí d’Almoster, avui substituït per la carretera.
La bifurcació es produeix al límit del terme, vora el pont del Picarany i,
de fet, allò que entenen per camí de la Selva, o de la bassa del Macaia
, és dintre el terme d’Almoster.
«Afronta en lo camí de la Selva» (Cadastre 1445); «Afronta ab lo camí de la
Selva e ab lo putg delaigua» (ibid. 1520, f. 179r).

Senyal, lo
/
Encara ho diuen, poc o molt. Aquesta partida de terra la situen vora
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l’era del Monner, al camí Fondo i sobretot en el veïnatge de la capella de
les Ànimes. «Reldorar al senyal afronta en lo camí que va a Reus» i «terra de pa a senyal afronta en lo camí de les Borges» (Cadastre 1445); «Al
senyal» (ibid. 1520, f. 185v); «A la partida del Senyal» (Vàlua, f. 54r, 54v
i 74v). També l’hem vista als fulls dedicats a Almoster del llibre de les
Estimes de l’any 1541, afrontant «en lo camí de las borges y en lo torrent
de Caldarons». El torrent de Calderons que anomena aquesta citació és
reusenc, però baixa d’aquest terme de Castellvell, on és conegut com a
lo barranc dels Forns o de les Roquetes.
Sereno, la mina del
A la part alta del barranc.
Sereno, les alzines del
Prominència a llevant del camí dels Catxos, coberta per un bosquet de
pins i d’alzines. Hi ha emplaçada una torre de l’electricitat.
Sereno, lo forn del
Als barrancs.
Serra, lo torrent de la
«A la serà afronta en lo torrent de la sera» (Cadastre 1445).

Serres, les
És una partida força extensa. Ocupa l’espai comprès entre el camí de
la Cabanya i el barranc de la Rota, i els camins del Puig i de la Boada.
«A la serà afronta en lo torrent de la sera» (Cadastre 1445); «A la serra afronta
ab dita serra e ab lo torrent de la font» i «A la serra afronta ab la camí vell»
(ibid. 1520, f. 179v i 183r); «Limitibur de Castrovetero in parte dicta la Serra»
(Capbreu 1599, p. 17); «In partita dicta la Serra» (ibid. 1685, f. 10v); «A la
partida de la Serra» (Vàlua, f. 4v).

La Llista situa 55 peces de terra a les Serres. També hem vist «A la partida dita de la Serra, eo rota» (Fundacions 1776).
Serres, lo camí de les
Arrenca del de la Cabanya i va fins al barranc de la Rota. És un camí veïnal, molt malmès cap al seu final. Travessa pel mig la partida de les Serres.
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Sobre la Font
«In termino de Reus in parte dicta sobre la font de dit lloch affrontatur cum
torrente de la Font» (Capbreu 1599, p. 5); «In partita dicta sobre la Font […]
cum torrent de la Font» (ibid. 1685, f. 5r).

Sopes, la barraca de les
Vora el tollet de les Sopes.
Sopes, lo tollet de les
En un dels vessants que baixen del coll del Futa, cap al cantó de les
Llenguaderes. Quasi sempre hi ha aigua.
Sorts, les
«A les Sorts» (Cadastre 1390, f. 5r); «A les sorts, afronta en lo cami de les
borges» (ibid. 1445); «Ales Sorts», «A les sorts afronta ab lo camí de les
borges», «A les sorts afronta […] ab lo camí de Vilar» i «A les sorts afronta
amb lo camí vell del Vilar» (ibid. 1520, f. 178v, 179r, 183r i 186v); «In parte dicta
les Sorts» (Capbreu 1599, p. 19); «a la partida de les Sorts» (Llibre, f. 14v); «En
la partida dita Calderons eo les Sorts» (ibid. 1685, f. 11v); «A la partida de les
Sorts» (Vàlua, f. 15v i 54v).

Sot de la Vila, lo
Partida.
«Al sot de la vila afronta ab lo torrent del roquiç e ab lo cami» i «el sot de
la vila afronte ab lo torrent de la font e ab lo camí de Reus» (Cadastre 1520,
f. 180r i 179v).

Tapiat, lo
Partida. La indica el cadastre de l’any 1716 (p. 384 i 397) i també el de
l’any 1724.
Tarragona
La vella ciutat es veu escampada als peus del turó damunt el qual es
dreça la catedral.
Tarragona, lo moll de
Es veu bé el braç que constitueix la defensa del port.
Teiós, cal
Al carrer de Sant Vicenç. A la porta diu que fou construïda l’any 1706.
Però no aconseguí les dimensions actuals fins fa pocs anys. Deu ésser la
més vella de les de més avall del Portal. Devia ésser una família econò87

micament forta: és fama que totes les cases d’aquella mansarda eren edificades en terres de cal Teiós, i que li pagaven censal.
Teiós, la mina del
L’aigua passa pel pont del «Cinto». Cal Teiós és una casa d’anomenada.
Teresina, la bassa de la

/

A sol ixent del camí del Rec.
Tesso, lo forn del; o lo forn del Jaume Tesso
És el del Pastor. Tesso és un renom actual.
Tià, la bassa del
A la Roureda, a llevant del camí d’aquest nom.
Torrent de la Font, lo
«In partita dicta lo torrent de la font et terminatur cum itinere quo itur a les
Borges» (Capbreu 1685, f. 21r).

Tortugaire, lo maset del
A les Serres, damunt el camí del Puig.
Tossal d’en Bella, lo
Partida.
Tossal del Sord, lo
Partida.
«Al toçal del sort» (Cadastre 1520, f. 185r); «Al toçal den bela» (Cadastre
1445); «Al toçal den Bella» (ibid. 1716, p. 395, i any 1724).

Tramuntà, cal
Al carrer de Dalt, tocant a la Placeta i al carrer de Santa Anna. Hem
vist que en parlen documents de l’any 1706. Conten que era la residència (el castell, diuen) del senyor Albert de Castellvell. Al seu interior es
conserven arcs antics.
Tramuntà, la placeta de cal
És l’angle de la placeta en el qual hi ha cal Tramuntà.
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Tramuntà, lo botjar del
Vora el pla del General, al final del camí dels Barrancs. Cal Tramuntà
és una de les cases d’anomenada.
Tries, lo camí de les
«Lo camí de les Tries qui va al Castellvell» (Capbreu 1709, f. 20v).

Triquet, lo carrer del
«al carrer del Triquet olim et nunch dit de las moscas». Els tres últims mots
estan esborrats i al damunt seu hi ha escrit triquet (Llibre, f. 46v); «al carrer
del Triquet» (ibid., f. 51v).

Un dels nostres informadors recorda haver-lo sentit anomenar.
Unió, lo carrer de la
Estret i costerut, arrenca de la placeta i finalment topa amb les roques
de la muntanya de Santa Anna, amunt de les quals s’enfilava un senderó
per pujar a l’era d’en Bast.
Valentí, la sénia del
Davant el pont de la Font.
Vallès, lo mas del
Entre la carretera de Reus i el camí de la Mina. És una denominació
moderna. Abans se n’havia dit del Rellotger.
Verdal, la
Partida.
«Terra ala verdal» (Cadastre 1520, f. 184v, onzena inscripció).

Vicari, cal
Al carrer Major. És fama que l’església hi tenia alguna cosa que veure.
Vidala, la
Partida de terra vora la riera de la Vidaleta. El Plano (1825) l’anomena
Vidaleta i la situa pel veïnatge del pont del Picarany, sota les Arboceres.
Vidaleta, la riera de la
Baixa de sota el puig d’en Cama. Ve del terme d’Almoster, en el qual
es coneix per barranc del Picarany. Constitueix el límit amb el terme de
Reus des de la carretera d’Almoster fins que troba la riera de Castellvell
i s’hi reuneix, als Cinc Ponts.
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Vidaleta, lo camí de la
L’indica el Plano (1825), allà on ara hi ha la carretera d’Almoster.
Vilar, lo
Es diu poc. Sembla que aquesta partida de terra és entre el camí Fondo i el barranc de la Boada (Reus), i això fa que una part de les finques
estigui enclavada al territori reusenc.
«Vinya al villar afronta […] e ab lo camí de Reus», «Terra campa e vinya al
Vilar» i «al Vilar» (Cadastre 1520, f. 179r, 183r i 187v); «In parte dicta la font del
Gran eo al vilar affrontatur cum camino delalleyxar» (Capbreu 1599, p. 27).

Vilar, lo camí del
Al terme de Reus. Arrenca de vora el pont de la Boada i va seguint el
barranc d’aquest nom pel seu costat esquerre. La seva proximitat de Castellvell, i el fet que totes les terres que travessa siguin propietats de veïns
d’aquest poble, fa que aquest topònim s’hagi d’incorporar en preferència
al recull de Castellvell. «A les Sorts, afronta […] ab lo camí del Vilar» i
«A les Sorts ab lo camí del Vilar» (Cadastre 1520, f. 183r i 186v). Expliquen
que el Vilar havia estat un poble romà i ho argumenten amb la descoberta
que hi ha estat feta d’antics enterraments, més avall del pont de la Boada.
Vinasses, les
Altre nom pel qual hom coneix les bassetes de la Premsa.
Vinya Bruta, la
/
Un tros aïllat dintre el Roquís, a sol ixent del camí Ample.
Xelonc, la rasa del
El camí de la Roureda el travessa immediatament després d’haver deixat el camí Ample.
Xerric, lo pont del
Vegeu lo pont de la Font.
Xitxo, la mina del
Damunt la carretera d’Almoster, passat el pont de la carretera.
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Apèndixs
Els cognoms actuals
més abundants1
Barriac
Cavaller
Cirer
Gaspar
Jordà
Martí
Munner
Nebot
Nolla
Ribés
Rosselló
Sugranyes

Mateu (P. Matheu)
Mont-roig (uxor d’en Monroig)
Roig (G. Roig i Ramon Roig)
Salvador (Vicentus Salvador)4
2

Els renoms més coneguts
Agustinet
Arengader
Barinxó
Boter
Callau
Canari
Candeler
Capsot
Cireret
Còbic
Coix
Cucurulles
Daura

/

Pretèrits dels cognoms3
Bruc (Arnau Bruc)
Cirer (jurats Berenguer Cirer)
Gavella (Ramon Gavella)
Marca (jurats Salvador
Marcha)

5

1 Dels cognoms indicats, els que més abunden són Martí, Munner (Munné) i Sugranyes.
2 «Uxor d’en Johan Martí, quondam», «P. Marti» i «Ramon Marti» (Fog. 1414, p. 623).
3 Tots trets de Fog. 1414, p. 623.
4 «Vicentus Salvador agrícola loci del Castellvell» va comprar a Gabriel Carbonell
del terme de Montoliu per 39 lliures i 12 sous un parell de bous, un de pell vermella i
l’altre ros, dia 27-1-1600 (MN 1594-b, de Tamarit).
5 Fundacions 1706: «Arengadé».
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Ermità
Espanta
Farós
Ganxet
Guixer
Jaiet
Lluardo
Magina
Marian
Mason
Muré
Nap
Nara
Patxot
Pecúnia
Pelat
Petit
Ratolí
Rectoret
Rié
Ronsa
Tarragoní
Tesso

Titarres
Titet
Tossut
Tramuntà
Vicari
Vitxac
Xela
Xerric
Xòlics
6

7

Renoms desapareguts dels
quals hem trobat notícia
Boronox8
Cerdà9
Negret10
Nicolau11
Pelegrí12
Puta Vella13
Ramon14
Ros15
Soldat16
Víctor17

6 Fundacions 1706: «Moré».
7 Fundacions 1706.
8 Capbreu 1685, f. 6v; Fundacions 1706: «Boronchs»; Cadastre 1716, p. 361: «Boranochs».
9 Llibre, f. 14v: «Serdà».
10 Capbreu 1685, f. 3r; Llibre, f. 23v; Fundacions 1706.
11 Capbreu 1599, p. 10: «Nicholaus» ibid. 1685, f. 8v: «Nicolaus».
12 Llibre, f. 8r: «Pelegrina»; Fundacions 1706: «Pelagrí».
13 Cadastre 1724.
14 Llibre, f. 14v; Fundacions 1706.
15 Cadastre 1716, pp 355 i 373; ibid. 1724.
16 Llevador de l’Església de Reusm, 1640, p. 21, Arxiu de l’Església Prioral de Sant
Pere de Reus; Llevador de Sensos i sensals…, 1643, p. 104, al mateix fons.
17 Fundacions 1706: «Victo».
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Virrei18
Xench19

Els colls
Barenys, lo coll del
Futa, lo coll del
Jaumola, lo collet del
Nap, lo coll del
Perelló, lo coll de
Pla del Rei, lo collet del

Les poblacions més properes
Amoster
L’Aleixar
La Selva del Camp
Les Borges del Camp
Maspujols
Reus

Els plans
Calàndries, lo pla de les
General, lo pla del
Jaia, lo pla de la
Perdiguera, lo pla de la

Els puigs i les prominències
Àliga, lo puig de l’
Barinxó, lo puig del
Bruixes, lo serret de les
Cireret, lo putxet del
Llàtzer, lo serret del
Pal, la muntanya del
Petit, lo putxet del
Puig, lo
Putxet, lo
Salviar del Lluardo, lo
Santa Anna, la muntanya de
Sereno, les alzines del

Les partides de terra
Arboceres, les
Avellanar, l’
Barrancs, los
Barranquet, lo
Boada, la
Cabanya, la
Calderons
Camí Ample, lo
Carretera, la
Caseta, la
Catxos, los
Censales, les
Cinc Pons, los
Clotets, los
Coll de Perelló, lo
Fornets, los

Pretèrits dels puigs
i les prominències
Apotecari, lo puig de l’
Oriola, lo tossal de na

18 Fundacions 1706 i Cadastre 1724: «Virrey».
19 Cadastre 1716, p. 360.
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Garrofera, la
Hostaleres, les
Llenguadera, la
Mas de Baró, lo
Masies, les
Monterols
Obagues, les
Olivar, l’
Parellades, les
Plana del Puig, la
Planes, les
Pólvora, la
Puig, lo
Putxet, lo
Rases, les
Roquetes, les
Roquís, lo
Rota, la
Roureda, la
Salvians, los
Senyal, lo
Serres, les
Tries, les
Vidala, la
Vilar, lo

Camí de la Font, lo
Camí de la Selva, lo
Camí de Reus, lo
Camí Nou, lo
Caminàs, lo
Capella, la
Casasses d’en Gonella, les
Clot de Guinardesa, lo
Clot del Llemosí, lo
Coma, la
Cortal, lo
Costa de l’Argela, la
Costa de Sant Vicenç, la
Costa de Santa Anna, la
Costa, la
Darrere els Corrals
Davallada, la
Eres, les
Farraginar, lo
Figueres, les
Font d’en Gras, la
Font de l’Ermità, la
Font, la
Fontanelles, les
Fontont de la Vidal, la
Forn Teuler, lo
Guàrdia, la
Hort de na Guasca, l’
Mas d’en Belvey, lo
Mas d’en Martí, lo
Masas d’en Roca, lo
Mascarosa, la
Menya, la
Molí, lo
Nou Forats
Plana, la
Pouets, lo

Pretèrits de les partides
de terra
Això de na Blanca, l’
Albelló, l’
Albereda, l’
Alzines, les
Antigor, l’
Basses, les
Bassoles, les
Camí de Castellvell, lo
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Prat, lo
Prop lo Portal de dit lloc
Puig de la Plana, lo
Quartal, lo
Rec d’Almoster, lo
Salt, lo
Santa Dina
Sobre la Font
Sorts, les
Sot de la Vila, lo
Tapiat, lo
Torrent de la Font, lo
Tossal d’en Bella, o
Tossal del Sort, lo
Verdal, la

Reus, la carretera de
Roquetes, lo camí de les
Rota, lo camí de la
Roureda, lo camí de la
Salvians, lo camí dels
Santa Anna, lo camí de
Selva, lo camí de la
Serres, lo camí de les
Vilar, lo camí del

Pretèrits dels camins
Albiol, lo camí de l’
Borges, lo camí de les
Font, lo camí de la
Tries, lo camí de les
Vidaleta, lo camí de la

Els camins
Aleixar, lo camí de l’
Almoster, la carretera d’
Ample, lo camí
Ànimes, lo camí de les
Barrancs, lo camí dels
Boada, lo camí de la
Cabanya, lo camí de la
Carlistes, lo camí dels
Catxos, lo camí dels
Fondo, lo camí
Forns, lo camí dels
Mina, lo camí de la
Monterols, lo camí de
Perelló, lo camí del coll de
Prades, la carretera de
Putxets, lo camí dels
Puig, lo camí del
Rec, lo camí del
Reus, lo camí de

Ponts, tombs, baixades
i pujades
Boada, lo pont de la
Carretera, lo pont de la
Cementiri, lo pont del
Cementiri, la baixada del
Cinto, lo pont del
Era, la baixada de l’
Font, lo pont de la
Lluardo, la pujada de cal
Masies, lo pont de les
Pelat, la pujada del
Perelló, la costa del coll de
Picarany, lo pont del
Pont, la baixada del
Roquetes, lo pont de les
Sant Vicenç, la costa de
Santa Anna, la costa de
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Els barrancs

Les mines

Barrot, lo barranc del mas de
Font, lo barranc de la
Forns, lo barranc dels
Llenguadera, lo barranc de la
Masies, lo barranc de les
Roquetes, lo barranc de les
Rota, lo barranc de la
Roureda, lo barranc de la

Barranc, la mineta del
Còbic, la mina del
Conill, la mina del
Fumons, la mina dels
Gatell, la mina de
Isidret, la mina de l’
Margarida, la mina de la
Marian, la mina del
Martret, la mina del
Mineta, la
Roquís, la mina del
Roureda, l’aigua de la
Sereno, la mina del
Teiós, la mina del
Xitxo, la mina del

Les rases
Xelonc, la rasa del

Les rieres
Castellvell, la riera de
Roquís, la riera del
Vidaleta, la riera de la

Les fonts
Cabalet, la font del
Futa, la font del
Gota, la font de la
Magina, lo clot de la
Magina, la font de la
Pelat, la fonteta del
Roquís, la font del
Sopes, lo tollet de les

Pretèrits dels cursos d’aigua
Albereda, lo torrent de l’
Canyelles, lo torrent del
Cosit, la rasa del
Garrofera, lo torrent de la
Guinardesa, lo torrent de la
Llucinàs, la rasa de
Maçaneda, lo torrent de la
Morgat, la rasa del mas d’en
Obrador, lo torrent de l’
Puig, lo torrent del
Roquís, lo rec del
Serra, lo torrent de la

Pretèrits de les fonts
Besora, la font de na
Ermità, la font de l’
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Pastor, lo forn del
Pepu, lo forn del
Sereno, lo forn del
Tesso, lo forn del

Les basses
Ànima, lo bassot de l’
Cagat, la bassa del
Caseta, la bassa de la
Clara, la bassa de la
Eixerit, la bassa de l’
Isidret, les basses de l’
Jaiet, la bassa del
Ribes, les basses del cal
Rita, la bassa de la
Rosset, lo bassot del
Teresina, la bassa de la
Tià, la bassa del

Les coves
Arengader, les coves de l’
Cireret, les coves del
Fumanya, la cova del
Magina, la cova de la
Putxet, la cova del

Les cases de pagès
Balsells, lo mas del
Caseta, la
Elias, lo mas de l’
Farós, la barraca del
Fumons, lo maset del
Ganàncies, lo maset del
Jaiet, lo mas del
Llarder, lo maset del
Muré, la barraca del
Orfe, lo mas de l’
Pere Daura, la caseta del
Peret-baixa-el-porró, lo maset del
Pujol, lo mas del
Rabassó, lo mas del
Rellotger, lo mas del
Sopes, la barraca de les
Tortugaire, lo maset del
Vallès, lo mas del

Les eres
Bast, l’era d’en
Cireró, l’era del
Marian, l’era del
Monné, l’era del
Ribes, l’era de cal

Les pedreres
Còbic, la pedrera del
Conill, la pedrera del
Janet, la pedrera del
Pedrera, lo clot de la
Petit, la pedrera del
Pouetó, la pedrera del
Santa Anna, la pedrera de

Els forns d’obra
Isidre, lo forn de l’
Jaume, lo forn del
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Santa Anna
Sínia del Valentí, la sínia del
Vinasses, les
Vinya Bruta, la

Pretèrits de les cases de pagès
Bruga, lo mas de na
Domènec, lo mas de
Gatell, lo mas de

Pretèrits dels noms
d’anomenada dintre el terme

Els arbres singularitzats
Pi de la Catalana, lo
Alzines del Jordà, les

Osset, lo canyar d’

Els llocs de fora el terme
que es veuen o són de molta
anomenada

Pretèrits dels arbres
singularitzats
Pi de n’Alemany, lo

Altars de Prades, los
Cama, lo puig d’en
Coets, los
Coll, lo
Costes de Salou, les
Manicomi, lo
Moll de Tarragona, lo
Muntanyes de la Mola, les
Perdiu, lo coll de la
Puigserver
Reus
Rocalls, los
Salt, lo
Sant Pere de la Selva
Tarragona

Els boscos
Figa, lo bosc del
Jaiet, lo bosc de cal
Magina, lo bosc de la

Els llocs d’anomenada
dintre el terme
Ànimes, les
Bassetes de la Premsa, les
Botjar del Ribes, lo
Botjar del Tramuntà, lo
Cisterna, la
Clot dels Forns, lo
Corral Nou, lo
Marge de les Dues Cares, lo
Molló, lo
Monument, lo
Pantà del Barinxó, lo
Quatre termes, los

Els carrers
Baix, lo carrer de
Callau, lo carrer de cal
Cementiri, lo carrer del
Corraló, lo
Dalt, lo carrer de
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Església, lo carrer de l’
Font, lo carrer de la
Major, lo carrer
Maset, lo carrer del
Mosques, lo carrer de les
Nou, lo carrer
Nova, la carretera
Portal, lo
Sant Antoni, lo carrer de
Sant Jaume, lo carrer de
Sant Joan, lo carrer de
Sant Joaquim, lo carrer de
Sant Josep, lo carrer de
Sant Pau, lo carrer de
Sant Sebastià, lo carrer de
Sant Vicenç, lo carrer de
Santa Anna, lo carrer de
Unió, lo carrer de la

Abadia, l’
Cabalet, cal
Cantirer, cal
Casa Bloc, la
Equitativa, l’
Estudiants, cals
Gaspar, cal
Marian, cal
Monné, cal
Teiós, cal
Tramuntà, cal
Vicari, cal

Pretèrits dels carrers

Els indrets d’anomenada

Costa de Sant Vicenç, lo carrer
de la
Pujada, lo carrer de la
Sant Vicenç, lo carreró
Triquet, lo carrer del

Biga del Portal, la
Font Nova, la
Font Vella, la
Maset, lo
Parada, la
Porxo, lo
Rentador, lo
Replà, lo

Pretèrits de les places
Baix, la plaça de

Les cases singularitzades

Les places
Biga, la placeta de la
Església, la plaça de l’
Montserrat Coll, la placeta de
Plaça, la
Placeta, la
Tramuntà, la placeta de cal

Pretèrits dels indrets
d’anomenada
Font, lo portal de la
Muralla, la
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Onomàstica del terme municipal i nucli
de població d’Almoster

Introducció
El terme
El terme d’Almoster es troba enclavat entre els 41° 13′ i els 41° 10′ 30″ de
latitud nord, i els 4° 45′ 50″ i 4° 48’ 10″ de longitud est del meridià de Madrid. Té una extensió de 588 hectàrees i 25 àrees. És una llenca de terra
d’una llargada aproximada de 5,200 km en línia recta planimètrica des de
sota el puig d’en Cama al mas de la Llebre, amb una orientació NO-SE.
La seva amplada màxima és d’uns 1,700 km entre el poble i el barranc de
la Llenguadera, vora el pla del Rei. Del poble en avall el terreny és planer,
amb lleus aturonaments. La cota més baixa, al mas de la Llebre, es troba
escassament per damunt dels 140 m sobre el nivell de la mar; la més alta,
sota el puig d’en Cama, a 645 m; el poble, posat allà on les arrugues orogràfiques comencen a agafar importància, és situat als 290 m.
Totes les aigües s’escolen per llevant cap al terme de Reus (rieres de
l’Abeurada i de la Quadra). A ponent les hi aboca el diminut vessant de
l’Aigua Sana, que fa cap a la riera de Maspujols (l’Aleixar).
La característica general és de terreny eixut, encara que vora el poble
hi ha alguna mina d’aigua important. Els cultius més destacats són l’avellaner, la vinya i l’olivera.
L’arxiu municipal conté una nota anònima i sense data, de les «Casas existentes al pueblo de Almoster». Atribueix a l’any 1564 (el primer
que esmenta) l’existència de divuit cases; passen a vint-i-tres l’any 1577;
a trenta-set el 1663; a trenta-vuit el 1671; a quaranta el 1680; a quarantauna el 1690, i a quaranta-set el 1700. L’anotació següent és de l’any 1712 i
al costat del nombre de cases, que ha pujat a cinquanta-quatre, especifica
el d’habitants, de 299. L’any 1716 el nombre de cases augmenta a cinquanta-sis, però el d’habitants baixa a 290. El veiem disminuït a 288 l’any 1718.
Les anotacions següents, fins a l’any 1864, tornen a indicar només les cases, amb un màxim de cent quaranta-nou l’any 1847. Entre aquest any i el
1864 hi ha una baixa de vint cases, que podria obeir «a la malura dels ceps
dita Oidium Tuckery i a la pèrdua total de la collita d’avellanes per causes
desconegudes» de què parla un recurs per a l’exempció de contribucions
de l’any 1853. A partir de l’any 1878 només esmenta els habitants. La xifra
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màxima correspon a aquell any 1878. Els deu anys següents experimenten una baixa notable, del 14%, perquè l’any 1888 només hi ha 456 persones. Tret d’una lleu recuperació l’any 1900 (454 contra 442 l’any 1892) el
ritme és constantment decreixent fins a l’any 1920, amb 358. Però els deu
anys següents el poblament se sosté i trobem la mateixa xifra l’any 1930.
El cens de 1950 era de 312 habitants de dret i 291 de fet; el de 1963, de 384
i 372, respectivament.
Almoster, igual que Castellvell, havia format part del terme de Reus.
Llur desig d’independitzar-se donà lloc a plets seculars. El 5 de les calendes de març de 1204 el Castlà Bernat de Bell-lloc (que ho fou de 1183 a
1222) concedí a Bartomeu del Moster les seves dues parts d’aquell lloc:
«facimus tibi et tuis sempre finem sine omni tuo tuorumque concedimus donamus et confirmamus tibi praedicto […] illes dues nostres de
mosterio nuncta loca integre quae un presenti tenes et possides et habere debes in territorio Tarracone i termini de Reddis in loco vocato mosterium». En aquest document, amb el qual es posà fi a una qüestió sobre
si Almoster pertanyia o no al terme de Reus, es determina que hi pertany, però que Almoster pot nomenar batlles a condició de pagar a Reus
un cert tribut. Però l’any 1206, Almoster deixà de tenir senyoriu propi i
passà a mans del poder eclesiàstic en ésser comprat pel «Camarer» (Bofarull, Anales, 2a ed., p. 13-14).
Les discòrdies i lluites amb Reus sobre la pertinença del terme degueren renovar-se en extingir-se la «Camareria» l’any 1543. Un document de l’any 1545 «suplica al Rvnd. Capítol de Tarragona perquè alce
lo manament posat al batlle de Reus de no exercir jurisdicció damunt
Castellvell i Almoster» (Carpeta de qüestions amb Castellvell i Almoster, AHMR). Finalment, el 20 de maig de 1599, en presència del notari
públic Joan Simon, fou signada pels homes d’Almoster i de Reus una
extensa Concòrdia els punts més rellevants de la qual són: Renúncia a
tots els plets en tràmit a la Reial Audiència i altres llocs «tant sobre lo
Clam, com per imposicions y talls […] absolvent-se entre ells qualsevols injuries y danys […] y restant sobre la aigua la sentencia arbitral
donà lo señor Camarer». Reconeixement per part d’Almoster «que lo
dit lloch del moster es y esta edificat dins los límits del terme de la dita
vila Reus y que no tenen sinó quadra que es del moster». Afranquiment
de les imposicions que Reus posi als seus habitants mitjançant el pagament de 12 lliures barcelonines, a pagar cada any el 1r de setembre; però
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els forasters que vindran a Almoster hauran de pagar les imposicions
igual com les paguin els de Reus. Nomenament de dos canonges de la
seu de Tarragona per determinar el que més convingui en el cas que
Reus imposés algun pagament des d’ara fins al 1r de setembre en què
s’han de pagar 12 lliures de redempció. Improcedència que Almoster
contribueixi a favor de Reus per comprar forment, ni en les obres de
muralla, camins, església, sinó només en talls comuns, com són plets
de privilegis. Els d’Almoster podran nomenar els seus jurats i fer ordinacions i posar talls impositius en la quadra entre ells. Els malfactors
de Reus actuant dintre la Quadra estaran sotmesos al juí del Batlle
d’Almoster, i els d’Almoster trobats al terme de Reus, al del Batlle de
Reus. Els d’Almoster posen a contribució llurs béns per a respondre
de les 12 lliures anuals.
En efecte, un registre de censos (AMA) a la lletra F diu: «Item fa la
Universitat del Moster a la Vila de Reus un censal inlluible de preu i propietat dos centes y quoranta lliures i pentio altres tants sous pagadors
conste del acte a la comuna de Reus als 20 de maig any 1559». I afegeix:
«esta pagat fins lo any 1651 inclusiu».
La Concòrdia de 1559 devia regir amb tot el seu valor l’any 1717, perquè Pere Puig, síndic de Reus, la invoca per protestar conra la pretensió
d’Almoster que tot el transport cap a Reus sigui fet pel carreter que paga
impost a Almoster. També hem vist un escrit d’Almoster a Reus del 16
de març de 1819 recordant la concòrdia de l’any 1559 i protestant perquè
se’ls exigeix un cert dret sobre alguns fruits. Un document del 24 d’agost
de 1841 (Escriptura de conveni, AMA) nomena una comissió per anar a
Reus a protestar per la falta de respecte als acords de 1480 (Aigua de la
Simoneta), de 1559 i de 1717 (prohibició d’allargar la mina més enllà del
camí de l’Aleixar). Devia seguir vigent l’any 1842, puix que el 7 de febrer
d’aquell any és registrada en el «offo. de hip» de esta villa [Reus] al f. 1.º
del libro 4.º» segons una nota al peu firmada per Jaime Bages, a la còpia
que es guarda a l’AMA.
La Concòrdia devia perdre validesa a mitjan segle XIX després de les
Corts de Cadis. L’any 1850 una autorització del Govern Provincial de
Tarragona perquè es continuï el plet sobre l’era de Baix va adreçada a
l’Ajuntament d’Almoster, i un compte d’honoraris d’un advocat de Reus
relacionat amb aquell plet es refereix a l’«Ayuntamiento Constitucional» d’Almoster. Això pot donar a entendre que Almoster havia quedat
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independitzat de Reus. Sembla confirmar-ho que el 26 de gener de 1868
s’acordà que Almoster passés a ésser agregat de Reus (fulls anònims amb
notes d’interès històric, AMA).
Les discussions sobre la jurisdicció de Castellvell i Almoster enfront
de Reus donaren lloc a una Concòrdia entre Joan de Montcada, Arquebisbe de Tarragona, i la Vila de Reus sobre la jurisdicció civil i criminal
que exercia el batlle de Reus en la vila i terme d’Almoster i Castellvell.
Fou firmada l’any 1621 i s’hi diu: «dins el qual terme [Reus] estan situats
los llochs de Castellvel y Moster de ont també es dit Iltm. Sr. Archabisbe
baró y Señor […] en lo dit terme [Reus] y per consegüent en dits llochs
de Moster y Castellvell».
El terme d’Almoster guanyà en extensió del 1854 ençà, quan una reial ordre autoritzà la reducció del de l’Albiol a benefeci d’Alcover, l’Aleixar, Castellvell i Almoster (fulls anònims amb notes d’interès històric,
AMA). Que el terme de l’Albiol tocava amb el d’Almoster ho afirma la
concòrdia firmada l’any 1204 entre Bernat del Bell-lloc i Bartomeu del
Moster (AHMR); en descriure els límits del terme diu: «ab oriente ad
podium del Cama sicut dividitur cum terminis de Albiolo […] a circio
[…] et cum termino de Albiolo».
Almoster havia disputat tenaçment amb la Selva per qüestions de pasturatges. També havia tingut friccions amb Reus a causa de l’aigua. Un
cabal nascut a Almoster era conduït a Reus, per un rec de teules que baixava pels Cinc Ponts i el pont de Calderons (aquest encara existent) i feia
cap a la bassa del Pedró, feta construir per jurats reusencs l’any 1448. El
«Llibre de la Cadena» de Reus (1434, ordinació núm. 276) ja parla del
«labeurador de aquella aygua fet situat al pedro». Aquell llibre reusenc
conté dos articles que s’ocupen de l’aigua d’Almoster, tots encaminats a
protegir-ne el bon subministrament i a la conservació del rec. Un capítol d’Ordinacions de l’aigua d’Almoster en aquell llibre és datat el 4 de
maig de 1428. L’any 1480 s’establí una concòrdia entre Almoster i Reus,
segons la qual els homes d’Almoster concedien als de Reus l’aigua de la
Simoneta, en virtut de la qual cosa els d’Almoster podien utilitzar perpètuament tota l’aigua de la mina que hi ha vora el portal (documents del
24 d’agost de 1841, Escriptures de Conveni, AMA).
La Concòrdia diu que les parts «renuntien a tots y qualsevols plets»
i que «sobre la aigua resta en sa forsa la sentencia arbitral donà lo señor
Camarer entre dites Universitats de la aigua de la font den bover». Igno106

rem on era la font d’en Bover; si no era un sinònim de Simoneta, serien
almenys dues les deus almosterenques que aportaven aigua a Reus.
Actualment les relacions d’Almoster amb els pobles veïns són pacífiques. Si alguna cosa queda de les velles antipaties és amb Castellvell.
Per a referir-s’hi l’anomenen «el poble sec», aŀludint a la penúria d’aigua
del terme veí; els d’Almoster són els de la Cabanya, o els del Maset, pel
dir de la gent de Castellvell, que ho diuen amb un to una mica despectiu,
amb ganes d’inferioritzar-los.
La dita tradicional que aporta el Butlletí de l’Agrupació Excursionista,
de Reus (núm. 12, març 1916, p. 150): «A Almoster/sempre en fan coses: /
fan el roser / quan no hi ha roses» encara és viva. De l’altra (ibid., núm. 1516, juny-juliol 1916, p. 199): «Els d’Almoster tenen les dents negres» no
ens n’ha sabut donar raó ningú.
El topònim Almoster es troba també per terres portugueses: un llogaret al districte de Leiria i un altre a poca distància de Santarem. Igualment a Portugal hi ha un riu d’una trentena de quilòmetres de llargada,
que desemboca vora Rio Maior, que és anomenat Almoster. A Galícia trobem Mosteiro, de l’ajuntament de Nova (la Corunya); Seoane de Mosteiro,
de l’ajuntament d’Ortigueira (la Corunya); S. Pedro Mosteiro, de l’ajuntament de Dozon (Lugo); San Salvador de Mosteiro, de l’ajuntament de
Otero del Rey (Lugo); San Pelagio de Mosteiro, de l’ajuntament de Boveda (Lugo); Santiago de Mosteiro, de l’ajuntament de Palas do Rey (Lugo);
Santa Maria de Mosteiro de Ribeira, de l’ajuntament de Ginzo de Limia
(Ourense); San Pedro de Mosteiro de Ramiranes, de l’ajuntament de Villamea (Ourense); Mosteiro Belo, de l’ajuntament de Paradela (Lugo), i
Mosteiros, de l’ajuntament de Crecente (Pontevedra).
Assín Palacios (1944) inclou Almoster en una «lista de topónimos probable o seguramente arábigos, no descifrados todavia», la qual llista va
com a apèndix de l’obra.
Manuel Sanchis Guarner (1961) diu que «del romanisme àrab almunastir («convent fronterer») ha derivat Almoster en el Camp de Tarragona». Com es veurà, en aquest recull no es fa evident cap supervivència
toponímica que aŀludeixi a res de monacal en aquest terme.
Joan Coromines (1963, I, 251 i mapa IV) posa Almoster en una llista de
noms no aràbics, però anteriors a la Reconquesta.
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La comarca
Almoster pertany a la comarca del Baix Camp, però la gent fa servir només el substantiu Camp
; l’adjectiu baix per a determinar aquesta part occidental del Camp no s’ha fet popular. Quant a les relacions de
tot ordre que Almoster té amb Reus, a la seva situació en un vessant de
muntanya i a l’antic senyoriu, hauríem de repetir el que ja hem dit en parlar de la comarca a la part d’aquest llibre dedicada a Castellvell.

Els puigs i les prominències
Només l’extrem nord del terme és muntanyós, però amb un relleu poc
acusat. No es parla de muntanyes pel terme.

Els barrancs
Sembla que, antigament, hom feia poca distinció entre rasa, torrent, barranc i riera. Veiem un mateix accident qualificat adés d’una manera, adés
d’una altra, com en el cas de torrent Comú (any 1520) i riera Comuna (any
1541), torrent de les Tries i rasa de les Tries (ambdós s. XV). Domina però,
la qualificació de torrent: per això registrem sota aquest epígraf els corrents que documentalment veiem qualificats de diverses maneres, llevat
d’aquells el nom dels quals perdura. Per aquests, adoptem la qualificació
popular actual, com s’esdevé amb torrent de Picarany, que registrem com
a barranc de Picarany.

Fonts d’informació
Hem recorregut el terme en companyia d’Arseni Font i Fe, d’uns seixanta
anys, de cal Fumons, ex caçador; de Pere Fort i Aimemí, dit Pere Boter,
de cal Peralta, pagès, nat l’any 1884, i de Xavier Fuguet i Sugranyes, dit lo
Cavier
, pastor, nat l’any 1921, tots tres amb poca lletra, o gens.
Hem tingut converses amb Marcel Llussà, d’una cinquantena d’anys,
propietari del Forn, i amb Pere Fort, dit Moixona, pagès, de sixanta-set
anys.
També hem interrogat llargament Pau Llussà (actualment ja traspassat) de més de vuitanta-anys, i considerat aleshores l’home més vell del
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poble; i Josep Pino Gassull, pagès, nat l’any 1896, amb un coneixement
del terme i una memòria exceŀlents.
El Sr. Manuel Jara i Salsas, secretari de l’ajuntament, nat l’any 1926 a
Àvila, però educat al nostre Camp des de molt petit, ens ha donat tota
mena de facilitats per a consultar la documentació que existeix a l’arxiu
municipal.
Al Dr. Salvador Vilaseca i Anguera devem l’accés a l’Arxiu Històric
Municipal de Reus i la interpretació d’algun document antic. Al Dr. Jeroni Claveras i Brunet i a mossèn Andreu Tomàs i Àvila estem agraïts
per les facilitats que ens van donar per a les nostres recerques a l’Arxiu
Històric Arxidiocesà, de Tarragona.
Albert Manent i Segimon i Pere Català i Roca ens han facilitat algunes dades documentals.
Eduard Llevat i Cogul, oriünd d’Almoster, ha tingut la gentilesa de
posar a la nostra disposició totes les cèdules que tenia redactades d’una
recollida toponímica que havia començat.

Fonts documentals
Arxius
AHAT
AHMR
AMA

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. Carpeta d’Almoster
Arxiu Històric Municipal de Reus
Arxiu Municipal d’Almoster
Manuscrits

CAD

«Catastro anual fora los personals». Una llibreta sense data,
aparentment del s. XVIII. AMA.
CENSOS «Llibre, que conté tots llos censos y censals que diferents
particulars, així del Moster, com de fora de dit lloch, corresponen tots anys a la Sacristia de Sant Miquel Archangel
de la Iglesia Parroquial de dit lloc del Moster, començat en
lo any 1784 al 1. Del mes de janer, essent vicari perpetuo de
dita Iglesia lo Rnt. Joseph Rubio, etc.» AHAT. Conté el detall de les finques que produeixen el cens.
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CR

CON
CRE
DEC

ESTI
LC
REG

RPC
SC

Idèntic títol i custodia que el llibre designat CENSOS.
Aquest és de censos rebuts, i consigna només les quantitats
periòdicament liquidades.
«Concòrdia, avinensa, transactio y pacte, entre Reus y
Amoster». Any 1599. Pergamí. AHMR.
Carpeta de creació i extinció de censos. AMA.
«Declaració y confrontacions de las terras, y casas, q. fan
censos a la sacristia de St. Miquel Archangel del lloch del
Moster en lo any 1783». AHAT.
«Llibre de les Estimes, dels Béns, de la Vàlua, del Tall, del
Cadastre».1 AHMR.
«Llevado dels Censals corresponents a la Vicaria Perpetua
de la Parrochial Iglesia del Mostre». Any 1830. AHAT.
«Registre de Censals», AHAT. Conjunt de plecs, avui descosits, però que sembla que havien estat relligats, numerats fins
al f. 101, però incomplets, com ho prova que al foli 62r s’indiqui «V. p. 105». Hi ha registrats els censals a favor de l’església d’Almoster. Al f. 58r veiem escrit: «Segueixen los Censals
de la renda ses ajustada a la Vicaria del Moster essent vicari
Joseph Sobrepere Comensant ha regir dita Vicaria als 2 de
Dbr. del any 1673». Hi ha anotacions de diverses èpoques,
des de les primeries del segle XVII a finals del XVIII. Potser
és l’antecessor del llibre que ací intitulem CENSOS.
«Relació dels principals contribuents del terme». Any 1716. SC.
Carpeta de documents sense classificar. AMA.
Bibliografia

Assín Palacios. Contribución a la toponimia árabe de España.
Madrid: CSIC, 1944, 2a edició.
Coromines Joan Coromines. Estudi de toponímia catalana, vol. I, p. 251 i
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Assín

1 Corresponents al terme de Reus inclouen també les terres de Castellvell i d’Almoster, que antigament quedaven compreses al terme de Reus. La indicació del foli
dels llibres no foliats la fem agafant com a foli núm. 1 el primer dels dedicats a Almoster.
Els llibres registren primer Reus, després Castellvell i finalment Almoster.
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El puig Agut, tot cobert d’avellaners, des de les Roquetes. Darrere seu, d’esquerra a dreta, se veuen,
en part, les Artigues, la Romagosa i el Sol Senyor. Sota d’aquest, una petita punta de les Aixatones.

Llista de noms
Abadia, la baixada de l’
Empedrada. Dels Quatre Cantons a la plaça. Baixa fortament.
Abadia, lo carrer de l’
Darrere l’església, tocant amb el carrer del Forn i amb el Raval.
«Francº de Porta del Moster carrer de la Abadia»(LC, f. 5v).

Agut, lo puig
«partita dicta de Picarany […] ab Aquilone ab lo puighagut» (CEN 1631,
AHAT).

Aigua Sana del Cego, l’
Una rasa que aflueix a la vora esquerra del barranc de l’Aigua Sana. El
«cego» que li donà el nom era agutzil i tenia un estanc i una taverna al
poble. L’absència del sentit de la vista no li impedia d’atendre amb èxit
totes aquestes feines.
Aigua Sana, l’
Ocupa la valleta al fons de la qual corre el barranc de l’Aigua Sana. Només pertany a Almoster el vessant esquerre d’aquest solc; l’altre és pertinença a l’Aleixar. És l’única partida d’Almoster posada d’esquena a la mar.
Aigua Sana, lo barranc de l’
D’aigua escassa, però força constant. Fa de frontera amb el terme de
l’Aleixar, pel cantó NO del d’Almoster. Representa l’inici de la riera de
Salviar, que més avall és la que hom coneix com de Maspujols (termes
de l’Aleixar i de Riudoms).
Aixambruc, l’
Tros. Probablement, en el seu origen devia ser l’Això d’en Bruc, per bé
que no n’hem trobat prova documental. L’antiga forma l’això de l’hem
vista contreta en Sol Senyor, i perduda la significació primitiva, en aquest
mateix terme. També a la Selva del Camp hi ha l’exemple de l’Aixanaleu
i l’Aixamorera.
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Al capdamunt de la rasa de Sant Miquel, vora el camí de la Creu, tocant amb el terme de Reus.
Aixamorera, lo camí d’
Tot ell al terme de la Selva, però de gran anomenada a Almoster, perquè
moltes de les terres a les quals mena són propietat de veïns d’aquest poble.
Aixanaleus, la muntanya dels
Al terme de la Selva. La primera, en relació amb el poble, que es troba
a la vora esquerra de la riera. És un contrafort del puig d’en Cama.
Aixatones, les
Partida situada sota el camí de la Serra, en el vessant que orienta les aigües cap al barranc de Picarany, damunt el puig Agut i tocant al Sol Senyor.
«a las axatonas» (ESTI 1522, f. 169r); «a las aytonas» (ibid., f. 171r; ibid. 1541,
f. 1r); «a las hytones» (ibid. 1541, f. 4v); «ayxetones […] ab lo cami de prades»
(ibid., f. 9r); «y partida ditalas Aixatonas, Camí de Prades y Mas Ripoll»
(CEN 1775, AHAT); «y partida de las Aixatonas, Camí de Prades» (ibid.
1815, AHAT).

No havent vist el nom en documents anteriors al s. XVI no podem afirmar que les síŀlabes inicials corresponguin a l’expressió «això de», però
ho sospitem.
Albar, la costa de l’
«a la costa del alba […] afronta en lo camí de prades» (ESTI 1522, f. 168v); «a
la costa de lalbar […] en lo camí de prades» (ibid. 1541, f. 2v).

Podríem suposar que es tracta de la mateixa partida coneguda en el
mateix segle XVI per la riba de l’Albar, però ens ho fa posar en dubte que
la Costa sigui vora el camí de Prades (actualment de la Serra) i la Riba
vora el de l’Aleixar.
Albar, la riba de l’
«a la riba del alber afronta ab lo torent e ab lo camí del alexar» (ESTI 1520,
f. 1r); «a la riba del alber» (ibid., f. 4r); «a la riba del albar» (ibid. 1522, f. 174r);
«a la riba del alba» (ibid., f. 172r i 172v bis; ibid. 1541, f. 8v); «a la riba delalbar
afronta en lo torent de la macaneda e en lo camí de la laxar» (ibid., f. 3r).

Vegeu comentari de la costa de l’Albar.
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Albar, lo torrent de l’
«in parte dicta la longadera […] afrontatur ex una parte cum torrente del
alba (Pergamí 1547, AHAT).

Vegeu la costa de l’Albar i la riba de l’Albar.
Albelló, l’
«al alballo […] camí del brugar» (ESTI 1520, f. 2v); «alalbalo» (ibid. 1522,
f. 171r); «alalbalo afronta en lo camí del brugar» (ibid., f. 173r); «als albelons
afronta ab lo cararo» (ibid., f. 173v); «a lalbalo afronta en lo camí del brugar»
(ibid. 1541, f. 3v); «in termino villa de Reus ejustem Targn. Archidios. in
quadra memorati loci del Moster et in partita dicta lo Abello» (CEN 1709,
AHAT).

Albereda, l’
Partida situada sota el pla de la Servera, sota la carretera de Reus. S’allarga fins al camí de la font. Hem trobat qui no coneix aquest nom però coneix, en canvi, la Boreda, que pot ésser una deformació d’Albereda.
«albareda afronta ab lo cami de la laxar» (ESTI, s. XV, f. 197v); «a la albareda
afronta ab lo camí del castellvey» (ibid., f. 108v); «albareda […] e ab torent de
piquarany» (ibid., f. 110v); «a lalberada den Guiu» i «a lalbereda den Torosela»
(ibid. 1445, f. 3r); «a lalbareda mitgana afronta en lo camí de prades» (ibid.,
f. 8r); «la aubaredaden Torrosella» (ibid. 1541, f. 6v); «in parte dita la abareda
y planes […] at occidente cum torrente dels asclotets» (CEN 1681, CRE); «y
la partida nombrada de Alberéda» (CEN 1757, AHAT).

Aleixar, lo camí de l’
Actualment també dit de l’Estepar. Arrenca del camí del Picarany, travessa el barranc de Picarany i penetra al terme de Castellvell pel pla del Rei.
«a les fontanelles afronta ab lo cami de la laxar» (ESTI, s. XV, f. 110v); «al
coll de bon Retorn […] afronta en lo cami de la lexar» (ibid. 1445, f. 4r); «al
codol afronta en lo cami de la lexar» (ibid.).

Alforja, les muntanyes d’
A l’horitzó de ponent, a mà dreta de les de la Mola.
Alimbau, la carretera del mas d’
Ha substituït l’antic camí de la Gaspillera. Puja per la vora dreta de la
riera d’Almoster, del poble en amunt. Travessa la Gaspillera i les Obagues.
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Va paraŀlela al camí de la Serra, a llevant seu i a més poca altura. Abans
d’arribar al mas, travessa la riera i entra al terme de la Selva.
Alimbau, lo mas d’
Antigament dit de Grau. L’edifici, grandiós, radica al terme de la Selva,
a la vora esquerra de la riera d’Almoster, al seu començament. Però una
part de l’extensa hisenda (set-cents jornals segons el dir de la gent), es
troba al terme d’Almoster. Encara, la comunicació només hi és possible a
través d’aquest poble, d’on que sigui considerat un topònim almosterenc.
Almoster
En el llenguatge parlat la primera síŀlaba «Al» es confon amb l’article
el: som del Muster, passem pel Muster, etc.
«(torrentem de) Mosterio» (Carta de població de la Selva del Camp, 1164, citat
a Morera, doc. núm. 26, p. xxviii de l’apèndix); «Bartolomeo de Mosterio
[…] illes dues partes nostres de mosterio […] in territorio Tarraconense
in termini de Reddis in loco vocato mosterium» (Concòrdia entre el
«Camarer» Bernat de Bell-lloc i Bartomeu del Moster, 5 de les calendes
de març de 1204. Pergamí. Còpia del 17 de febrer de 1560, procedent d’una
altra de l’any 1293. AHMR); «del Mosterio» (Pergamí 1350, AMA); «loci
del Mosterio» (Pergamí 1501, dotació matrimonial; igualment en un altre
pergamí de Censal 1523. Ambdós AMA). Un pergamí de l’any 1554 (AMA)
diu «loci de Mostero» i, més enllà, «loci de Mosterio». Aquesta última grafia
la presenta també la CON. «In loco del moster habitatori» (Pergamí, Censal
1565, AMA); «Almoster» (reial ordre manant als de Reus que no privin dels
seus soctums als d’Almoster, 1582, AMA); «loci del mosterio» (Pergamí 1613,
AMA); «huniversitat del Moster» (Memorial dels Talls per pagar les pentions
dels Sensals, 1662. Carpeta de Registre de Censos, AMA); «del Moster del
Camp» (Testificació notarial d’una entrada en lo llibre corrent de entrades
y aixidas del Thecassi dels Rnds. Parrochials etc., 1712, AHAT).

Almoster, la riera d’
Alguna vegada en diuen només la Riera, i també la riera de la Vila. Forma el límit entre el terme d’Almoster i el de la Selva. Passa tocant a les cases del poble, pel seu cantó de llevant. La seva continuació, pel terme de
Reus, és coneguda per riera de la Quadra. Algun bocí del seu recorregut
sembla que havia estat anomenat de Lligamans i de la Mitjana.
«ab occidente in ipsum torrentem de Mosterio» (Carta de població de la
Selva del Camp, 1164, citat a Morera, doc. núm. 25, p. xxviii de l’apèndix);
«afronta al torent del moster» (ESTI 1367, f. 2v); «afronta ab lo torent del
moster» (ibid., s. XV, f. 108v); «cum torrente sive Riera del Moster» (CEN
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1630, AHAT); «confronte ab la Riera del Moster» (REG 1630, f. 15r; CEN 1630,
AHAT); «cum flumine vulgo Riera dta. del Moster» (CEN 1748, AHAT).

Altes, les eres
«a las Heras altas, quod terminatur a solis […] cum via per quam itur al Mont
Calvari y a la serra» (CEN any 1690, AHAT).

Alzines de la carretera de Prades, lo coll de les
Un bocí de la llarga serreta que separa el barranc de Picarany del de
les Llenguaderes, per la qual puja la carretera de Prades. Les alzines que
van donar nom al collet foren abatudes fa uns quants anys. Hi fa cap la
carrerada de Trill, que hi puja del fons del barranc de Picarany.
Alzines Grosses, les
«per lo tros de les Alzines grosses prop del Calvari» (REG 1630, f. 7r).

Amargura, lo carrer d’
/
Només hi ha dues cases. Arrenca del carrer Major, vora l’Era, i baixa
al Raval.
«con la calle de Amargura»(CEN 1848, AHAT).

Amellarassos, lo torrent dels
«torrente dicto dels Amellarassos» (CEN 1631, Aniversaris, núm. 9, AHAT);
«Partida de les Mallorques confront […] ab lo torrent dels Amellarassos»
(REG 1631, f. 25r).

Amunt, lo portal d’
«lo dit Portal damunt»(Institució i fundació d’una missa, 1772, AHAT).

Segurament el que encara s’endevina de l’actual carrer del Portal.
Anglès, lo carrer de n’
«en lo Cr den Angles […] de part de tres ab lo Cr de la barreres y de par devant
ab dit Cr den Angles»(REG 1619, f. 90v).

Enlloc no es diu que pertanyi a la localitat d’Almoster. Els interessats
són quasi tots paraires la qual cosa fa sospitar, de moment, que no es tracti d’un carrer de Reus, sobretot perquè s’esmenta el carrer de la Barreres
que també existeix d’antic a la ciutat veïna. Però després diu «Mes una
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vinya situada en lo terme de Reus», la qual cosa sembla que ratifiqui que
tots els altres indrets esmentats no són de Reus, sinó d’Almoster.
Anglesos, lo mas dels
Construcció moderna a les Murtreres, vora el poble, damunt el camí
de Picarany. Ha pres el nom de la nacionalitat dels constructors.
Antic d’Almoster, lo rec
Feia cap al canyar de Pàmies. Vegeu lo Rec.
Antiga, la bassa
«afronta ab lo cami de la font e ab la basa antigua» (ESTI, s. XV, f. 108v).

Antigor, l’
«a la basa del antiguor afronta ab la dita basa» (ESTI, s. XV, f. 106r); «a la
antiguor afronta ab dita antigor» (ibid., f. 109r); «sort a lantigor afronta en
lo camí del castelvey» (ibid. 1445, f. 11v).

La seva situació no queda clara. No hem trobat elements per a determinar si és o no és la mateixa partida que atribuïm al terme de Castellvell, però sospitem que sí (vegeu Castellvell, l’Antigor).
Antigor, la bassa de l’
«basa del antiguor afronta ab la dita basa» (ESTI, s. XV, f. 106r).

Artiga, l’
El més enlairat dels contraforts del puig d’en Cama que cauen dintre
el terme de la Selva, però que pertanyen a terratinents d’Almoster.
Artiga, lo camí de l’
Arrenca de la carretera de Prades, quan aquesta voreja la part alta de
la rasa de l’Enfús. Puja per la serreta que separa les aigües que van al barranc de Picarany de les que s’escorren pel de l’Aigua Sana. Passa per sota
el marge de les Dues Cares i va a trobar-se amb el camí de la Serra vora
el Pins de Massot.
Artiga, lo pla de l’
Damunt la Romegosa, el serret que separa les aigües que baixen del
barranc de Picarany de les que van al de l’Aigua Sana. Diuen que el van
voler artigar, fa molts anys, però cap cultiu no hi va prosperar a causa del
vent, que sempre hi bufa fort.
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Artigues, les
Tros. Damunt la Romegosa, en el veïnatge del marge de les Dues Cares, a la serreta que fa partió entre les aigües que s’escorren cap al barranc
de Picarany i les que van al barranc de l’Aigua Sana. És un erm. Ho van
artigar antigament, però el vent —habitualment impetuós en aquell indret— no va deixar prosperar els cultius projectats.
Avall, lo carrer d’
«in parte vocata del Carrer davall»(CEN 1700, AHAT). És el carrer de Baix.
La casa que es troba al carrer d’Avall també afronta, com la que es troba al
carrer de Baix, «cum ortu molendum oley» i «en lo Molí del oly de la vila».

Baix, l’era de
«Era llamda de Baix o del Blasi» (Autorització del govern de la província per
a litigar pels drets municipals sobre l’era. Any 1852. AMA).

Sembla clar que es tracta de la de Ballar Corpus.
Baix, lo carrer de
«Juan Barberà dit del carrer de baix»(REG 1678, f. 63r); «in victo vugarit
dicto de baix»(CEN 1682, AHAT).

Ballar Coques, l’era de
També dita del Poble. Dintre el poble. Hi havia hagut un plet perquè
un tal Sebastià Homdedeu intentava edificar-hi. Els documents guardats a l’AMA es troben en un sobre retolat «Pleito de Llamdedeu» i l’era
hi és anomenada de Baix o del Blasi. Conten que el plet no fou guanyat
per cap de les parts litigants, sinó que s’acabà destinant el lloc a «plaça
d’armes» dels soldats de Tarragona. Un dels nostres informadors afirma
que l’escriptura vella d’una casa que posseïa a la vora d’aquella era l’anomenada del Comú.
Barrà, lo mas d’en
Es deu tractar del mas d’en Barrà o Verrà, al terme de la Selva.
«Pamies del mas den Vera» (ESTI 1522, f. 165v); «Joan Pamies del mas de en
Barra» (REG 1628, f. 36r; any 1631, f. 20r).

Barracota, la
És el nom d’una finca situada entre el camí dels Capellans i la carretera vella de la Selva, sota el mas de Queri. Diuen que el nom li ve d’un
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desguàs en forma de mina que surt a mig aire del marge alterós que cenyeix la carretera vella de la Selva. La Barracota és, doncs, el gran forat
que guaita damunt l’esmentat camí.
Barrerres, lo carrer de les
«Cr de las barreras»(REG 1619, f. 90r). Vegeu carrer de n’Anglès.

Bartorella, la
«a la bartorella» (ESTI 1522, f. 166r); «a la bartoroella» (ibid., f. 166v).

Bassa, la
«alabassa» (ESTI 1541, f. 3v); «a la basa afronta en la vila» (ibid. 1522, f. 167r).

No hem pogut aclarir si té alguna relació amb l’actual Tros de la Bassa;
aquest tros, encara que prop del poble, no hi «afronta».
Bassa, lo camí de la
«al cami de la basa» (ESTI 1522, f. 168r); «a les planes afronta en lo cami
de la basa» (ibid., f. 171r); «a la parada longa afronta ab lo carreró que va a
Tarragona y ab lo cami de la basa» (ibid. any 1541, f. 8r).

No hem trobat dades suficients per a discernir si es tracta o no de la
mateixa via que els documents anomenen carreró de la bassa. Ho suposem perquè el camí de Tarragona i el camí del Brugar, que consten com
a afrontacions, devien ésser, almenys a l’inici, el mateix camí.
Bassa, lo carreró de la
«al ponterro afronta afronta ab la riera de Reus e en lo carrero de la bassa»
(ESTI 1520, f. 1r); «en lorta afronta al carrero de la basa e ab lo cami del Brugar»
(ibid., f. 1v); «lort del noguer afronta ab lo carrero de la basa» (ibid., f. 3v);
«afronta en lo cararo de la basa y en lo cami del Brugar» (ibid. 1522, f. 168r).

Vegeu lo camí de la Bassa.
Bassa, lo puig de la
«avelanar al puix de la basa» (ESTI, s. XV, f. 111r); «e avalaner al pug de la
bassa […] y en lo cami de la lexa» (ibid. 1445, f. 9r); «al pug de la basa» (ibid.
1522, f. 167r); «al puig de la basa afronta ab lo cami de prades» (ibid. 1541, f. 8r);
«en la Partida dita lo Puig de la bassa […] y ab lo Cami qui va del Moster de
Prades»(REG 1631, f. 19r).

Actualment existeix el tros de la Bassa. No tenim arguments vàlids per a
relacionar el topònim secular amb l’actual. Però suposem que tenen relació.
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Bassa, lo tros de la
Tros de terra. Queda dintre l’actualment dit mas dels Anglesos. Hi havia una basseta i un pou i un bacinet de mina. No hem pogut aclarir si es
tracta de l’antic puig de la Bassa. Vegeu lo puig de la Bassa.
Bastitó, lo tros del
Tros de terra al pla del Canterer, damunt la carretera de Reus, en direcció al barranc de Picarany. També en diuen pla del Bastitó.
1
Benifet, lo
Partida. Sota el poble, travessada pel camí de la Font. De petita extensió. Regadiu.

Bessó, lo coll de
El camí de la Serra el travessa longitudinalment. N’arrenca el camí
del Botjar de Piquer.
Biló, l’era de
Tocant a les cases del poble, vora el corral de Pastor.
Blasi, l’era del
Vegeu l’era de Baix.
Blat, la plaça del
Darrere l’ajuntament, vora el Portal. Petita i desfigurada.
Boelles, les
Al terme de la Selva. Un altre contrafort del puig d’en Cama amb la
majoria de propietaris d’Almoster.
Boixa, això de na
«a lo den baxa afronta […] en lo cami del Castellvell» (ESTI 1445, f. 1r);
«axo de na boxa» (ibid. 1522, f. 170r); «exo den baxa […] ab lo cami que va a
Reus» (ibid. 1541, f. 9v).

Boleda, la font de la
A l’obaga de cal Fals. Damunt el maset de cal Fals, vora l’extrem del terme cap al cantó del mas de Grau. Hi ha una bassa. És de molta anomenada.
1 Jordi Jara ens indica que també es pot pronunciar
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Bon Retorn, lo coll de
«al col de bon retorn afronta ab lo torent de la masaneda e cami de la lexar»
(ESTI, s. XV, f. 109v); «al col de bon Retorn […] afronta en lo cami de la lexar»
(ibid. 1445, f. 4r); «al col de bon retorn» (ibid., f. 10r; ibid. 1522, f. 169v i 174r;
ibid. 1541, f. 6r, 8r i passim); «a bon retorn […] ab lo cami del alexar» (ibid.
1520, f. 5r); «a la partida dita lo Coll de bon retorn» (REG, 4).

Avui a Almoster no coneixen altre Bon Retorn que el caseriu que duu
aquest nom al terme de l’Albiol, entre la Selva i Alcover.
Borbó, lo mas de
Al terme de l’Aleixar, Una gran masia habitada que presideix una extensa hisenda.
Bord, lo garrofer
Vora el poble, pròxim d’allà on antigament hi havia el cementiri. Hi
feia molta fresca i a l’estiu la gent s’aplegava a la seva ombra. Ja fa anys
que el van tallar.
Boreda, la
Deformació d’Albereda.
Borràs, lo serret de
La carretera del mas d’Alimbau el travessa quan li falta poc per a sortir del terme
Bosc, lo clot del
Denominació impopular a Almoster. L’empren els caçadors de Reus
per designar l’enfús del Víctor. En parla la GUIA (3a. ed., p. 106).
Bover, la font d’en
Actualment desconeguda. Hi ha un mas d’en Bover al terme de la Selva,
però no sabem que hi hagi cap font. (Se’n dona notícia a CON.)
Brugar, lo camí del
«e ab lo cami del brugar» (ESTI 1520, f. 1v); «alalballo […] cami del brugar»
(ibid., f. 2v); «afronta en lo cararo de la basa y en lo cami del brugar» (ibid.
1522, f. 168r); «al rieral afronta en dita riera y en lo cami del brugar» (ibid. 1541,
f. 3v); «al parado afronta ab lo cami del brugar» (ibid., f. 8r).

Actualment ningú no l’anomena, el Brugar havent quedat reduït a
una masia, i encara poc important. Per anar-hi hom pot prendre el camí
d’Aixamorera; però ja hem vist que aquest transita pel terme de la Selva.
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Cabanya de Dues Boques, la
«a la cabaya de dues boques afronta ab lo torent de la maçaneda» (ESTI, s. XV,
f. 111v); «a la cabaya de dues boques» (ibid. 1445, f. 10r).

Cabreret, lo pla del
Poc popular a Almoster; més aviat en parlen els caçadors i boletaires
de Reus. A la carretera de Prades, més amunt del pla del Rei (GUIA, 3a
ed., p. 106).
Caldot, la figuera del
Era de coll de dama. Pertanyia a una casa del poble que hi havia vora
el cementiri antic. La mestressa tenia l’indret endreçat i guarnit amb torretes amb flors i era punt de reunió de la gent del veïnat.
Callau, lo tros de
Vora el pla del Rei, sota la carretera de Prades.
Calvari, lo
Damunt el poble, allà on el camí de la Muralla bifurca per donar inici
al de la Serra i al dels Freginals. Hi ha una modesta construcció que forma tres capelletes ajuntades per tres arcades.
«prop del Calvari»(REG 1630, f. 7r).

Calvari, lo camí del
Documentat a CEN 1848, AHAT.
Calvari, lo camí del
Sortint del Portal puja al Calvari per fora de la muralla.
«a las Heras altes, quot terminatur […] cum via per quam itur al Mont calvari
(CEN 1690, AHAT).

Calvari, prop el
«in parte dicta prop lo Calvari, confrontatur ab oriente abla Riera del Moster»
(CEN 1630, AHAT).

Cama, lo puig d’en
/
Al terme de la Selva, pròxim a l’extrem N del d’Almoster. Eminència
de 717 m, la més meridional en un dels braços de les muntanyes de Prades.
La Carta de Població de la Selva del Camp (any 1164, citat a Morera,
doc. núm. 25, p. xxviii de l’apèndix) en fixar els límits del terme diu: «in
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ipsum torrentem de Mosterio et ascendit per cacumina montium altium». Suposem que aquest «capdamunt de la muntanya alta» es refereix
al puig d’en Cama actual.
«ab oriente ad podium den Cama»(Concòrdia entre Bernat de Bell-lloc i
Bartomeu d’Almoster, 1204, AHMR); «a tramuntana ab lo terme de la Selva
al puig den Cama»(CON).

Camaril, lo
Casa singular al capdamunt del carrer del Portal.
Camí del Brugar, lo
«prop la vila […] (antes se deya la partida del cami del Brugar o dels
Pomerals)» (DEC, 5).

Camí Prades
«y partida dita las Aixatonas, Cami de Prades y Mas Ripoll» (CEN 1775,
AHAT); «y partida de las Aixatonas, Cami de Prades» (ibid. 1815).

Desconegut avui com a partida de terra.
Canaleta, la
Avui un bocí de camí de carro que mena d’un extrem del raval al fons de
la riera, a trobar el camí de la Selva. Abans s’hi escorria l’aigua sobrera del
pou de la vila. Vora la riera s’entollava i servia per a l’abeurada del bestiar.
Cantaperdius, lo
Tros. A la finca del mas del Víctor, en un coster que puja a la carretera
de Prades, vora el pla del Canyaret. Bosc i botges.
Canterer, lo pla de
De ca Mian. Damunt del clot de Ripoll, a la vora esquerra del barranc
de Picarany, sota el camí de l’Aleixar.
Cantó, lo
Ho diuen del que fa el carrer de la Font amb el Que-no-passa, o amb
el Carreràs.
Canyar, lo
«al canyar» (EST 1445, f. 10v).

Canyaret, lo pla del
/
A la finca del mas del Víctor. Avellaners i bosc.
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Canyes, les

/

Entre la Romegosa i la Pantana, sota el camí de la Serra, al vessant encarat a la part alta del barranc de Picarany. S’aplica només a un bocí de terra.
Capellà, los pins del
«los pins del capella» (ESTI 1520, f. 1r); «mes los pins del capala» (ibid. 1522,
f. 172v bis ; «los pins del capala» (ibid. 1541, f. 3r).

Capellans, els
«Quadra dita del Mosteret in Partita dicta dels Capellans eó dels Matets»
(CEN 1744, AHAT).

Capellans, lo camí dels
En el nostre llibre Els topònims de la ciutat i el terme de Reus (Asociación de Estudios Reusenses, 1958) donàvem aquest camí com a pertanyent a aquell terme. I el fet d’haver-hi dos camins paraŀlels, que acaben
reunint-se, tots dos molt pregons i gairebé intransitables durant llargs
bocins de llur recorregut, origina confusions en la denominació. El que
realment es deia dels Capellans és el que es troba íntegrament en terres
d’Almoster. Arrenca de la carretera vella de la Selva, poc després del mas
de la Llebre; ascendeix en línia recta cenyit per dos marges alterosos; en
assolir el nivell dels conreus s’uneix amb el del Cinc Ponts, que algú també denomina dels Capellans, com nosaltres en l’obra citada. Plegats, en
direcció a Almoster, origina el dels Pontarrons. Diuen si era el que utilitzava el «Camarer» quan visitava aquest poble damunt el qual exercia
senyoria. El nom sembla indicar alguna relació amb persones eclesiàstiques, i el «Camarer» n’era una.
«dressera vulgo dicto dels Capellans qui itur de Reus al Moster» (CEN 1653.
Documents del mas de Someretes, AHMR); «al cami dit dels Capellans que
va à Reus» (REG 1678, f. 63r); «eo dels Matets quae terminatur […] Itinere d
º dels Capellans mediante» (CEN 1774, AHAT); «mediante via vocata dels
Capellans» (CEN 1753, AHAT).

Carnisseria, lo carrer de la
Representa la continuació del Carreràs sota el carrer de la Font. Forma
un angle recte, en el racó del qual antigament hi havia hagut la carnisseria.
Al final una paret el clou, d’on que se’l conegui per carrer Que-no-passa.
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Carrerada de Trill, la
Del camí del Picarany puja a la carretera de Prades, allà on hi havia
unes grans alzines fa poc abatudes. Puja per un fons poc pronunciat i
força desnivellat.
Carreràs, lo
Tortuós i costerut. Arrenca del carrer de la Font, com si fos la continuació del carrer de la Carnisseria, i puja fins al carrer del Cementiri. Al
cantó O de la seva part alta no té cases.
«y ab lo carreras»(ESTI 1541, f. 7r); «Jaume Barbara del Cararas» (Certificació
d’acords de l’Ajuntament, 1586, AMA); «lo Carreras»(REG 1631, f. 18r); «vico
nominato lo Carrerás»(CEN 1737, AHAT); «en lo Carrer dit lo portxet, ó
Carrer de dalt […] ab dit Carrer, que també se anomena lo Carrerás»(CEN
1766, AHAT).

Carreres, la mina del mas de
Molt pobra. Baixa pel cantó del Picarany.
Carreres, lo camí del mas de
Vegeu lo camí de Castellvell.
Carreres, lo mas de
Sota la carretera de Reus. Vora seu passa l’antic camí de Castellvell.
Un dels més importants del terme, i el més important de la part plana.
Carretera, la
Es refereixen a una partida situada vora l’antic camí carreter de Reus
a la Selva. Parlen de la carretera del Perelló
, de cal Pino
i de cal Carrasclet
.
Carretereta, la
De la parada de l’Envelat a la Canaleta. És un camí carreter que queda
continuat pel que condueix a la Selva.
Casa dels Pobres, la
Era cal Segarra, de la qual no queda ni rastre. Diuen que tots els pobres hi eren acollits. Quan ja estava mig ensorrada, hi havia baralles entre ells per a encabir-s’hi.
Castanyera, l’alzina
També dita del Mig de la Riera. Expliquen que creixia a la riera, da130

vant d’allà on hi fa cap el camí de l’Horta. Els de ca Grau en pretenien la
propietat, però se la considerava com un bé del comú.
Castanyers, la rasa dels
Al mas del Víctor. Hi ha castanyers.
Castanyers, lo coster dels
De ca Mian, damunt el puig Agut. Ara hi ha avellaners, però els vells
recorden que encara hi havia els arbres que han donat nom a l’indret.
Castella, lo torrent de
Es forma a l’O del Calvari, per on passa el camí del Picarany, i corre
per la vora de les cases més occidentals de la població. És una raseta tota
plena d’avellaners. La llegenda segons la qual el nom deriva de la matança
de castellans que el Carrasclet infligí al marquès de los Vélez l’any 1714,
queda històricament desmentida per la cita documental que segueix.
«al torrent de na castella» (ESTI 1520, f. 1v i 5r); «al torent de na castela» (ibid.
1522, f. 167r); «al torent de na castellà afronta […] y en lo cami delalaxar»
(ibid. 1541, f. 6r).

Castellvell
El poble més pròxim. Cal passar-hi per anar a Reus per carretera.
Castellvell a Prades, lo camí de
«al estepar afronta ab lo cami del castellvell a prades» (ESTI 1541, f. 8r).

Més conegut per carretera de Prades (vegeu la carretera de Prades).
Castellvell a Tarragona, lo camí de
«a las paralades […] y en lo cami del Castelvel a Tarragona» (ESTI 1522,
f. 170r).

Castellvell, lo camí de
Avui no se l’anomena, perquè l’ha suplantat la carretera de Reus, la qual
transita quasi totalment per un indret diferent que el camí antic. En el
seu inici era el que es coneix també com de la Font. Abans d’arribar a la
riera es bifurca: la branca que va cap al SO és la de Castellvell. Travessa el
torrent de Castella, passa per damunt el mas de Carreres i fa cap a la car131

retera de Reus, al capdamunt de la baixada del Mota. Aquest bocí és poc
transitat actualment i més conegut com lo mas de Carreres. A mitja baixada del Mota, a l’esquerra, parteix de la carretera un bocí de l’antic camí,
aquest completament desuet. Sembla una rasa. Fa cap al camí de la Creu.
«al cami del castel veyl» (ESTI, s. XV, f. 107); «a la albareda afronta ab lo camí
del castelveyl» (ibid., f. 108v); «a la horta afronta ab lo cami del castelveyl»
(ibid., f. 108v); «a lo den baxa afronta […] en lo cami del castelvey» (ibid. 1445,
1r); «lo clot dels pons […] en lo cami del castelvey» (ibid., f. 5r); «a lantigor
en lo cami del castelvey» (ibid., f. 11v).

Catà, l’alzina del
Hi havia una alzina i un pi. També anomenaven el pi del Catà. Al camí
de la Serra, allà on comença el camí del Mig. Fa molts anys que aquells
arbres foren aterrats.
Catxos, los
Al capdamunt de les Llenguaderes. És una partida més de Castellvell
que d’Almoster. Pel dir de la gent es barreja amb el Salviar (vegeu Castellvell, los Catxos).
Caus, la rasa dels
Entre la carretera de Prades i el mas del Víctor, més amunt del bocí de
camí construït recentment per a comunicar el del Picarany amb la carretera esmentada. Els caus dels quals agafa el nom són de conills. Antigament, vora la rasa creixien castanyers i alguna noguera; ara és botjar.
Cec, lo caminet de la mina del
Arrenca de la carretera de Prades, quan aquesta està a punt d’aconseguir el coll de Rosic.
Cego, la font del
A l’Aigua Sana del Cego, en el vessant obac del barranc de l’Aigua Sana.
Raja vora un noguer.
Cementiri, lo carrer del
Aŀludeix al cementiri vell, sota la placeta de l’Oli. Hi anava partint dels
Quatre Cantons. Avui se li diu del Pare Aimemí.
Cementiri Vell, lo
Hi existí fins l’any 1922. A ponent del poble, tocant al camí que s’enfila
al Calvari, sota la placeta de l’Oli.
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Cinc Ponts, lo camí dels
La rama de ponent originada per la bifurcació del camí dels Pontarrons. Avui en algun punt intransitable. Fa caminar poca estona pel terme
d’Almoster; de seguida entra el de Reus. Va paraŀlel a la rasa de Sant Miquel. Condueix a la riera de la Vidaleta, allà on el rec de l’aigua que d’Almoster baixava a Reus travessava l’ample solc de la riera esmentada, per
un aqüeducte sostingut per cinc arcades, del qual avui no queda sinó el
nom. A la vora del camí, apregonit i estret com una trinxera, es pot veure alguna gran teula, que deu ésser una romanalla de l’antic aqüeducte.
Cinc Ponts, lo torrent dels
Vegeu lo torrent dels Ponts.
Cireret, lo tomb del
Venint del poble per la carretera de Reus, és el primer que es troba,
després del torrent de Castella.
Clot, lo
L’afrontació amb el camí de Salviar ens fa pensar en l’enfús del Víctor, que forma una clotada. Però ens sembla poc probable que aquesta
mateixa partida pugui afrontar també amb el torrent de la Maçaneda.
Potser aquest topònim utilitzat en plural i en femení representava un altre indret. L’afrontació últimament esmentada és més freqüent per a les
Clotes (vegeu les Clotes).
«al Clot» (ESTI, s. XV, f. 108r); «tera de vinya al clot afronta ab lo cami de
Salvia») ibid., f. 110r); «als clots afronta ab lo torrent de la masaneda» (ibid.,
f. 111v); «Altero dicitur lo clot» (CEN 1546, pergamí, AMA).

Cloteret, lo
Una partida molt exigua, entre la riera d’Almoster i el poble, sota el
camí de la Selva.
«Aquella Era y tros de terra dit lo Cloteret […] confronte ab la Riera del
Moster» (REG 1630, f. 15r).

Cloteret, lo camí del
«ab lo cami qui va del Moster a Reus dit lo Cami del Cloteret» (REG 1630,
f. 13r).
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Clotes, les
«a les clotes […] afronta en lo torent de la macaneda» (ESTI 1522, f. 170v); «a
les clotes afronta en lo torent de la masaneda» (ibid., f. 172v bis); «a les clotes
afronta en la riera y en lo camí del brugar» (ibid., f. 173r).

Quant a la seva situació topogràfica, desorienta veure que a vegades
afronta amb el torrent de la Maçaneda i d’altres amb la riera (d’Almoster), l’un a ponent i l’altra a llevant del terme.
Clotets, els
«avelaner als Clotets […] ab lo torrent de la maseneda e ab lo rec de Reus»
(ESTI 1520, f. 1r); «als clotets avalaners e holiveres afronta en lo torent
de la macaneda» (ibid. 1541, f. 2r); «als clotets afronta en lo torrent de la
macaneda» (ibid., f. 3r); «el trozo de tierra y hera de trillar establecida en
el mismo, conocido con el nombre de Clotets y sota la Hera» (Còpia de les
sentències entre l’ajuntament d’Amoster i Sebastià Homdedéu, 1852, AMA).

Ningú no relaciona aquesta partida amb l’actual Cloteret; es deu tractar de la mateixa partida que registrem amb el nom d’Esclotets, també
dintre els pretèrits (vegeu los Esclotets). A Castellvell el nom encara és viu,
referint-se a les mateixes terres que toquen al «torrent de la Maçaneda»
(vegeu Castellvell, los Clotets).
Còbic, la pedrera del
Ho diuen del Puig, de Castellvell, que sobresurt per darrere de la muntanyeta de Santa Anna.
Còdol, lo
«erm al codol afronta ab lo cami de la lexar» (ESTI, s. XV, f. 108v); «al codol
afronta en lo cami de la lexar» (ibid. 1445, f. 4r); «al codol» (ibid. 1522, f. 172v).

Colom, lo tros del
Vora el cementiri.
Colomer, lo
ESTI 1522, f. 170r.
Coma, la
Més sovint es parla de les Comes, partida del terme de la Selva, pròxima a Almoster, en la qual molts almosterencs tenen propietats. Dintre
el terme d’Almoster només un bocí de terra és conegut per aquest nom,
entre el Benifet i la Voreda, tocant al camí de la Font.
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Comú, lo torrent
«ab lo torrent comu» (ESTI 1520, f. 2v); «afronta en lo torent comu» (ibid.
1522, f. 165r); «en la riera comuna» (ibid. 1541, f. 1v).

Es devia referir a la riera avui dita d’Almoster, que és comuna a aquest
terme i al de la Selva. En aquell terme veí hi ha una partida pròxima a
aquesta riera, que hom anomena els Cumus
(comuns?).
Corb, lo racó del pi del
A la carretera de Prades, poc abans d’arribar al coll de Rosic (GUIA,
3a. ed., p. 107). Per concretar diuen que és al Salviar del Víctor.
Corraló, lo
Sota el poble. Arrenca del camí de la Font, cap a llevant, davant els
Rentadors. És un camí molt estret. Va a uns horts closos i fa cap al camí
del Rieral. És desorientador que el REG atribueixi aquest nom al camí
de l’Aleixar.
«e ab lo cararo» (ESTI, s. XV, f. 109v i 110v); «als albellons afronta ab lo cararo»
(ibid. 1522, f. 173v); «en lo cararo» (ibid., f. 166r); «afronta en lo cararo» (ibid.
1541, f. 5r); «y ab lo cami qui va al Alexa dit lo Carrero» (REG 1630, f. 15r).

Coscolls, los
Un bocí de terra entre la Romegosa i el Sol Senyor, sota el camí de
la Serra, en el vessant que s’aboca a la part alta del barranc de Picarany.
Cossi Caldera, lo
De molta anomenada, a no gaire distància del poble, per la carretera
del mas d’Alimbau, després del tros del Frare, entre la carretera i la riera.
De petites dimensions. Més aviat una parada que una partida. Diuen que,
d’allí en amunt, ja són Gaspilleres.
Creu, lo camí de la
Fan notar que és un antic camí reial. Va d’allà on la carretera de Reus
travessa el barranc de Picarany, fins a la riera d’Almoster; la travessa i, ja
fora del terme, es reuneix amb la carretera vella de la Selva. La creu s’aixecava vora la riera d’Almoster, sota el camí; encara en queda el basament.
Creueta, lo camí de la
Surt de la parada de l’Envelat i va a reunir-se amb el camí del Picarany,
vora el garrofer de Grau. Hom recorda que al carrer Nou, tocant a la parada de l’Envelat, quan aquesta encara es cultiva, hi havia un piló de pe135

dra amb un forat, que era el sòcol d’una creu. Probablement de la Creueta que donà nom al camí.
Cuquelera, la
ESTI 1445, f. 3r.
Dalt, lo carrer de
«ó Carrer de dalt […] que també se anomena lo Carrerás»(CEN 1766, AHAT).

Darreres, los
Es refereixen al camí que, de la parada de l’Envelat puja al Calvari. Facilita l’accés als del mas d’Alimbau: abans havien de passar per la Carretereta fins a cal Pino, i ara van més directes.
Dionís, la rasa del forn d’en
«a la migana en lo torent del moster y en la rassa del forn den dionis» (ESTI
1541, f. 4v).

Dues Cares, lo marge de les
Al capdamunt de la partida de la Romegosa i també de la finca del
mas del Víctor. És construït entre dos lleus aturonaments i per a tapar el
colletó que queda entre ells. Molt ample. L’idearen per a dissimular la
violència del vent. Diuen que, per al transport de la pedra que hi duien,
d’una pedrera improvisada allí a la vora, pujaren del poble un carro desmuntat. El collet que el marge obtura potser és el que algú anomena del
Vent; però ningú no ho precisa.
Encendra, los ametllers de l’
Eren al cantó del Xalet.
Enfús, l’ o Enfusa, l’
Tros. O l’Enfús del Víctor. A la finca del Mas del Víctor, a l’O de la carretera de Prades, en direcció a Maspujols. Diuen que hi va haver una ensulsiada important, anys enrere; però sembla que això sigui més una manera de justificar el nom que no pas un autèntic record.
Enfús, la rasa de l’
Es refereixen a l’Enfús del mas del Víctor. La carretera de Prades en
voreja la part alta en fer la penúltima recolzada abans d’anar a travessar
el coll de Rosic.
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Enrajolada, l’era
«prop la hera enrajolada, dins la vila del Moster» (CENSOS, p. 66). Essent
dins la vila, es deu tractar també de la de Ballar Coques.

Envelat, la parada de l’
Actualment retolada plaça de Josep Rosselló. Gent encara no massa
vella tenen record de quan l’indret es cultivava i es destinava a l’envelat
per les festes majors. Ara està urbanitzat. N’arrenca la carretera de Reus
i la Carretereta; així mateix el camí de la Creueta, el que puja pels Darreres, el carrer Nou i el de la font.
Era, l’
Dintre el poble. Vegeu l’Era de Ballar Coques.
Eres Altes, les
«a la partida dita les Eres altes» (REG 1630, f. 5r); «a la partida de les Eres Altes,
confronta ab lo Cami del Alexa y ab lo Cami de Prades» (ibid. 1630, f. 7r).

Sens dubte vora el Calvari.
Eres, davall les
«deval les heres» (ESTI 1520, f. 2v); «Daval les eres afronta en lo cami de
la laxar» (ibid. 1522, f. 173r); «daval las eras afronta en lo cami de la laxar»
(ibid. 1541, f. 3v); «el trozo de tierra y hera de trilla establecida en el mismo,
conocido con el nombre de Clotet y Sota la hera» (Còpia de les sentències
entre l’ajuntament d’Almoster i Sebastià Homdedeu, 1852, AMA).

Esclotets, els
«en la partida dels sclotets» (full solt d’un CEN 1630, AHAT); «en la partida
dels Sclotets confronte ab lo torrent de la Massaneda» (REG 1630, f. 32r).

Esclotets, lo torrent dels
«torrente vulgo dicto dels sclotets» (CEN 1631, AHAT); «cum torrente dels
esclotets» (CEN 1681, CRE).

Escolà, ca l’
Casa singular que ja no existeix. Era de les que hi havia en el veïnatge
de l’antic cementiri.
Escolà, les alzines de ca l’
A últims del segle passat s’hi va penjar un home. A les Murtreres, vora
el Xalet.
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Escoles, les
Construïdes modernament, damunt el camí de la Creueta.
Església, l’
Cap dels documents consultats no hem vist que citi l’església d’Almoster fins a l’any 1591. Aquell any es parla de la pujada de Iglesia (REG, f. 86r).
L’any 1695 hi havia vicari, que cobra 13 ll. i 5 s. per ensenyar als minyons
de la vila, i pel mateix concepte Sebastià Rigolf, també vicari, cobra 20
ll corresponents al salari del 1706. L’any 1705-6 els jurats paguen a Joan
Argemi, fuster de la Selva, 9 lliures i 3 sous pels treballs fets a l’església
i al molí de l’oli. Arquitectònicament no té mèrits a fer notar. És consagrada a Sant Miquel i té quatre altars laterals dedicats al Sagrat Cor, a la
Mare de Déu del Roser, a Sant Isidre i a la Puríssima. Hi ha diverses sepultures, la més antiga de les quals és la «de Pau Llombart y dels seus»,
de l’any 1709.
Església, la placeta de l’
Vegeu la Plaça.
«vulgo placeta de la Iglesia»(CEN 1722, AHAT).

Església, la pujada de l’
«y ab la Pujada de la Iglesia» (REG 1591, f. 86r).

Esparets, les
Tros. Sota la carretera de Reus, a l’O del mas de Carreres. Pertany a
cal Muntanyès.
«a les parets» (ESTI 1520, f. 5r); «a les parets afronta ab lo cami del castellvell»
(ibid., f. 5r; ibid. 1522, f. 175r); «avalanar a las parets, afronta de rassa a rassa
y en lo torrent de les tries» (ibid. 1541, f. 5r).

Esplanes, les
Vegeu les Planes.
Estellers, lo torrent dels
«rasa dels astales» (ESTI 1541, f. 4r); «torent dells astalles e cami de Reus»
(ibid., f. 6r).

En la nostra recollida Els topònims de la Ciutat i el Terme de Reus anotàvem «Stellers» (ibid. 1367, f. 2r); «Estalers» (ibid. 1390); «Estellés» i
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«Stayllers» (ibid. 1520, f. 2v) referint-nos a la partida de terra d’aquest
nom. També dèiem que el barranc dels Estellers corresponia a la reusenca riera de l’Abeurada, resultant de la unió de la riera de la Vidaleta
(continuació meridional del barranc de Picarany) amb la riera de Castellvell, als Cinc Ponts.
Estepar, l’
Partida situada a la vora dreta del barranc de Picarany, fins al pla del
Rei, travessada pel camí de l’Aleixar.
«sort al stepar» (ESTI 1445, f. 8r); «al stapar afronta […] ab lo camí del
prades» (ibid. 1520, f. 1v i 3r); «al estapar» (ibid. 1522, f. 167; ibid. 1541, f. 10r);
«al estepar afronta ab lo cami del Castellvell a Prades» (ibid. 1541, f. 8r);
«Astapá» (RPC); «y partida del estapà» (CEN 1777, AHAT).

Estepar, lo camí de l’
És el de l’Aleixar.
Estries, les; o les Estries de Grau
Alguna vegada diuen les Estries de Grau, tot i que afirmen que hi ha un
sol tros de terra al terme que es conegui per Estries. El situen a la dreta del
camí de la Font, tocant a les Hortes i al Clot del Pescater. Sembla que Tries
i Trilles són variants d’aquest mateix topònim (vegeu les Trilles i les Tries).
Fabrega, la
«un pati dit la fabrega afronta amb lo cami de la font y ab lo carreras»(ESTI
1541, f. 7r).

Fals, lo maset de cal
Damunt el camí del mas de Grau, vora l’extrem del terme.
Fariner, cal
Casa singular vora el camí que mena a la font, al cantó de llevant de
la parada de l’Envelat.
Ferrer, això en
«terra de pa en la partida de axo en Farre» (REG 1630, f. 12r).

Ferreter, lo bosc del
És lo Pinaret.
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Ferreter, lo mas d’en
«a la ubaga afronta en lo mas den ferreter» (ESTI 1445, f. 9r).

No hi ha dubte que no té res a veure amb l’actualment molt conegut
del senyor Ferreter (vegeu lo mas del senyor Ferreter).
Ferreter, lo mas del senyor
Segons el nom del reusenc que va bastir el luxós edifici. També dit, de
poc ençà, del Pujol, que n’és l’actual propietari. A la partida del Picarany,
a l’indret conegut per lo Pinaret. Rodejat de bosc. També n’hem sentit
dir Mas del Picarany, i, encara, lo Xalet. Entre aquest Ferreter actual i el
pretèrit que registrem amb els noms Xom Farrate, lo torrent del mas d’en
Ferreter i lo mas d’en Ferreter, no pot haver-hi cap vinculació.
Ferreter, lo torrent del mas d’en
«ab lo torent del mas den Ferater» (ESTI 1367, f. 2v; ibid., s. XV, f. 108v).

Fonda, la rasa
La carretera de Reus la travessa abans d’arribar al tomb del Cireret.
Fondo, lo camí
Va a Reus. Es refereixen a la carretera vella de la Selva.
Font, lo camí de la
El bocí més pròxim al poble del que descrivim com dels Pontarrons
(vegeu lo camí dels Pontarrons). Comença sota la parada de l’Envelat, allà
on hi ha els rentadors.
«afronta amb lo cami de la font» (ESTI, s. XV, f. 198v; ibid. 1522, f. 169r); «ab
lo cami de la font y ab lo carreras» (ibid. 1541, f. 7r).

Font, lo carrer de la
De la Parada de l’Envelat, a la plaça, fent tomb.
«cum vulgarit dicto de la font» (CEN 1682, AHAT); «ab lo carrer de la
Font»(REG 1591, f. 86r).

Font, lo portal de la
«Joan Llevat pages del portal de la font»(REG 1663, f. 47r); «en lo portal de
la font»(CEN 1682, AHAT).

No en queda ni record.
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Fontanelles, les
«erm a les fontanelles afronta ab lo camí de la laxar» (ESTI, s. XV, f. 110v); «a
les fontaneŀles […] camí de laxar» (ibid. 1445, f. 7r).

Vegeu també a Castellvell, les Fontanelles.
Fontetes, les
A la rasa del Sol Senyor de Mian. És un nom poc popular, el coneixement del qual queda restringit als propietaris d’aquell sector. En general,
per les Fontetes hom coneix les del mas de Borbó, al terme de l’Aleixar.
Forn, lo1
Algú diu que correspon a lo Roig, però d’altres afirmen que és una petita partida que hi toca; precisen que és al clot del Pescater. Suposen que
hi havia algun «forn d’olla».
Forn, lo2
També conegut per la bòbila del Marcelo. És l’única bòbila del terme. A
la vora dreta de la riera d’Almoster, damunt la carretera del mas d’Alimbau, a un quart del poble.
Forn, lo carrer del
També dit a vegades de lo forn del Poble
tre Cantons a la Muralla.

. Baixa dels Qua-

«en lo carero del forn»(ESTI 1445, f. 1r); «in vico vulgo dicto del forn»(CEN
1625, AHAT); «Jph Auberich del Moster Carrer del Forn» (LC, f. 11v).

Forn de cal Fumons, lo
També dit lo Forn, a soles. Tocant al poble, entre la carretera del Mas
d’Alimbau i la Riera. És una peça de terra a continuació de la qual hi ha
el tros del Frare.
«al forn de la vila» hem vist escrit l’any 1445

Vegeu lo Forn de la Vila.
Forn del Pallero, lo
Sota el camí de Castellvell, tocant amb el de la Font i el final del torrent de Castella. És el nom d’una finca amb avellaners. Diuen que hi havia un antic forn d’obra. Vora el mas de Carreres.
Fornat, lo
ESTI 1445, f. 10r.
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Forner, lo mas de
Al Matet.
Fort, lo tros del
Forma uns racons al costat del Pinaret, al cantó del mas dels Anglesos.
Fort és un dels cognoms més abundants del poble.
Fossar, lo carrer del
«Carre del Fossa»(REG 1618); «carrer del Fossar»(Venda 1699, AHAT).

Es tracta del carrer del Cementiri.
Frare, lo tros del
Entre el Forn i el Cossi Caldera, al començament de les Gaspilleres,
entre la carretera del mas d’Alimbau i la riera.
Freginals, lo camí dels
És curt. Constitueix l’inici del camí del Picarany, a partir de sota el
Calvari fins abans de travessar el torrent de Castella.
Freginals, los
Tocant al poble i a ponent seu, entre el Calvari i la carretera de Reus.
«Allà a les escoles», diuen, per precisar. Només comprèn tres o quatre
bocins de terra.
Freixa, la
Tros. Sota el poble, entre el camí del Rieral i la Riera.
Freixa, la parada de la
Sota el Rieral, tocant a la riera d’Almoster i al camí del Rieral.
Futa, lo coll del
Al capdamunt dels Catxos, a 429 m d’altitud. Divisòria amb el terme
de Castellvell, del qual poble és oriünd el nom (vegeu Castellvell, lo coll
del Futa).
Galaneta, la font de la
Damunt la carretera de Reus, poc abans d’arribar al poble. Raja en un
forat de marge i no s’estronca mai. No gaire lluny hi ha la mina de la Simoneta.
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Galàpats, lo pou dels
Al fons de la riera, a la vora esquerra. Això fa que sigui terme de la Selva. A una trentena de passes en amunt del camí de la Selva. Hi comença
una llisera de llicorella. Una petita construcció amb unes arcades fetes
amb grans peces d’obra antiga. Sembla un forn però la gent del poble no
creu que ho sigui; no obstant, cal fer ressaltar que la partida coneguda
per lo forn de cal Fumons és a poca distància.
Gallinós, los patis d’en
«als patis den galinos»(ESTI 1522, f. 173v).

Garrigó, lo
Partida situada sota la carretera de Reus, vora l’inici de la baixada del
Mota, per allà on el camí de Castellvell conflueix amb la carretera. Hem
sentit parlar sobretot del Garrigó de Mian.
«al garigo afronta en lo camí que va a Reus» (ESTI 1541, f. 1r); «vinya al garigo
[…] en lo torent de la macaneda» (ibid., f. 4v); «in partita dicta lo Garrigo»
(CEN 1631, AHAT); «partida del Garrigo […] confronte ab […] lo torrent
dels Sclotets» (REG 1631, f. 26r).

Garrovera, la
«a la garrovera» (ESTI 1445, f. 34, 6r; ibid. 1541, f. 3v i 9v); «a la garrovera […]
ab lo camí del alexar» (ibid. 1520, f. 3v); «a la garrovera» (ibid. 1522, f. 170r);
«a la garovera» (ibid., f. 172r bis).

¿Potser deformació de gavarrera? No obstant, a Castellvell, registrem,
Garrofera, amb una situació aproximadament igual.2
Gaspillera, la
Partida. Ocupa el vessant que va del camí de la Serra (que és el nom
actual del que els documents antics anomenen de Prades) al fons de la
Riera. Venint del poble per la carretera del mas d’Alimbau, que travessa
la partida, comença al Cossi Caldera i fineix al serret de Borràs, segons
els uns, o al botjar de Piquer, segons d’altres.
2 Nota dels curadors: Garrovera és una variant de garrofera; actualment, les formes
garrover i garrovera són les pròpies de les Illes Balears. Aquesta forma documentada a
Almoster evidencia que també havia estat emprada al Principat.

143

«a la guispalera afronta ab lo camí de prades» (ESTI, s. XV, f. 107r); «vinya a
la guispalera» (ibid., f. 110v); «guispadera» (ibid., f. 111r); «grispelera» (ibid.
1445, f. 1r i passim); «grispalera» (ibid., f. 9r); «guispallera» (ibid. 1520, f. 2r
i 2v); «gispalera» (ibid. 1522, f. 165r; ibid. 1541, f. 4r); «gispalero» (ibid. 1522,
f. 168r); «vispalera» (ibid., s. XV, f. 111r; ibid. 1522, f. 168v i 171v; ibid. 1541, f. 5r);
«vipalera» (ibid. 1541, f. 2v); «vaspalera» (ibid. 1541, f. 3v); «vispellera» (ibid.
1541, f. 7v i 8r); «avellanar y terra Campa […] a la partida dita la Caspillera
confront. ab la Riera» (REG 1631, f. 17r); «Gaspillera» (RPC).

L’abundància de cites és proporcional a la freqüència amb què el nom
apareix als llibres de les Estimes i a la diversitat de grafies amb què hi
consta.
Gaspillera, lo camí de la
Actualment ocupat per la carretera del mas d’Alimbau. És el mateix
que va a les Obagues i també en pren el nom. Abans de convertir-se en
carretera no arribava a l’aleshores mas de Grau. Per anar en aquest mas
es pujava per la riera.
Gassull, les alzines de
Les van aterrar a primers del segle xx. N’hi havia sis, tocant a la riera,
damunt l’Era del Seminari, sota el Cloteret.
Gassull, lo carrer de
«in vico voccato del Gassull»(CEN 1678, AHAT); «prop lo portal que va a
Prades, sita en lo Carrer de Gassull del Moster»(DEC, p. 13); «al carrer de
Gasull» (CENSOS, p. 22).

La segona cita pot fer suposar que es tracta de l’actualment anomenat del Portal.
Gibor, lo puig de
«per un avellanar teniu al puig del gibor» (Llibreta d’albarans, f. 31r 1541,
AMA).

Potser és un puig al terme de la Selva.
Gota, la font de la
Damunt el mas del Víctor. Arreglada fa pocs anys.
Granatxa, la
Un tros de terra als Freginals, vora el camí del Picarany a poca distància del torrent de Castella. El nom li ve de la mena de vinya que s’hi criava.
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Grau, ca
Casa singular a la plaça, al costat de cal Llombard.
Grau, l’alzina de
Era al clot del Pescater.
Grau, l’era de ca
Era vora el Calvari. Desapareguda.
Grau, l’horta de ca
Tocant als Rentadors.
Grau, la pallissa de ca
Al final del carrer del Portal.
Grau, les parades de
Tocant al poble, al començament de la carretera del mas d’Alimbau, i
al seu damunt. Entre el camí de la Muralla i l’esmentada carretera.
Grau, lo bosquet de
Un grupet de pins sense ufana, damunt la carretera del mas d’Alimbau.
Grau, lo camí del mas de
Avui convertit a carretera del mas d’Alimbau, tot i que aquesta no segueix el mateix traçat que el camí (vegeu la carretera del mas d’Alimbau).
Grau, lo garrofer de
El va matar la gelada de l’any 1956, però ha brostat de nou. A la confluència del camí de la Creueta amb el del Picarany.
Grau, lo mas de
Avui més conegut com d’Alimbau (vegeu mas de l’Alimbau).
Guasca, això de na
«en axo de na gascha» (ESTI 1520, f. 5r).

Vegeu Castellvell, l’hort de na Guasca.
Guixers, lo camí dels
Era de ferradura. Actualment està quasi perdut del tot. Travessa el
terme anant de Castellvell a Constantí. Diuen que creua els camins dels
Cinc Ponts i dels Capellans i que passa a la vora dels masos del Sastre i
del Queri. Però aquesta precisió queda desvirtuada per la dita popular
segons la qual «el Camí dels Guixers ningú no sap on va ni d’on ve». Hi
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ha qui opina que venia dels Garidells. Un dels nostres informadors ens
deia que la seva àvia tenia record d’haver vist passar ases menats per dones i carregats amb un sac de guix cada un.
Horta, l’
Partida situada entre el camí de la Font, el del Rieral i la Riera, sota el
poble. També hem vist escrit «en lorta de la font» (ESTI 1541, f. 1v). L’adjectivació «de la font» podria fer pensar en una altra horta en un altre indret; però no n’hem trobat rastre documental.
«en la horta» (ESTI, s. XV, f. 106r); «en la horta afronta ab lo camí del
castelveyl» (ibid., f. 109r); «en lorta» (ibid. 1520, f. 1v; ibid., f. 169r); «ort en
lorta» (ibid., f. 165r i 168v); «en lorta afronta en la auguera de la vila» (ibid.,
f. 169r); «un ort badinal en la orta» (ibid. 1541, f. 5v); «in partita dicta la horta»
(CEN 1630, AHA); «en la partita dita la Horta» (DEC, 3); «partida dita dels
Horts» (Fundació de misses, 1787, AHAT).

Horta, l’oliver de l’
Ja no hi és. Era grossíssim: un any va produir nou quarteres d’olives.
Horta, lo camí de l’
Continuació del de la Font. Desemboca a la riera d’Almoster, a l’altra
banda de la qual penetra al terme de la Selva en direcció al Brugar. En
descriure el dels Pontarrons l’hi incloem (vegeu lo camí dels Pontarrons).
«lo cami de la orta» (ESTI 1445, f. 1r; REG, f. 13r).

Horta, lo carreró de l’
«e ab lo cararo de la orta» (ESTI, s. XV, f. 108v).

Horta, lo clot de l’
«al Clot de la Horta» (Fundació d’aniversaris 1769, AHAT).

Es devia referir a la partida actualment, i també antigament, coneguda per l’Horta.
Hostalers, la rasa dels
«a la rasa dels ostales» (ESTI 1522, f. 169v).

Jardí, la font del
Un propietari anomenat Jardí té un tros al Picarany amb una fonteta
de la qual rega. Sota la finca del mas del Víctor.
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Jaume Pau Ferrer, lo mas del
A la part alta del barranc de Picarany, vora el mas del Víctor.
Josep Rosselló Martí, la plaça de
Més coneguda per la Parada de l’Envelat.
Llamp, l’alzina del
Tocant al coll de Rosic.
Llamp, la caseta del
Denominació del mas de Rosic, atribuïda als caçadors de Reus.
Llaneta, la carretera de la
És un camí de veïns. Fa de frontera amb el terme de Reus d’ençà que
es desprèn del vell de Reus a la Selva, a poca distància del mas de la Llebre, fins que topa amb un que, partint de la riera d’Almoster, baixa cap al
mas de Besora (terme de la Selva).
Llarg, l’hort
«en la orta del moster dit lo ort llarc» (REG 1630, f. 13r).

Llebre, lo mas de la
Enfús. A la punta més meridional del terme i tocant amb el de Reus,
damunt la carretera vella de la Selva, a la vora esquerra de la riera de la
Vidaleta.
Llenguaderes, les
Hi pertanyen les terres que queden a ponent de la carretera de Prades.
A l’altre costat del barranc de les Llenguaderes la partida porta el mateix
nom, però ja és terme de Castellvell (vegeu Castellvell, la Llenguadera).
«longadera» (ESTI 1520, f. 2r); «a la longaderas» (ibid., f. 3v); «Longadera
afronta en lo torent y en lo cami de prades» (ibid. 1522, f. 165r); «a la longadera
afronta […] y en lo cami de lo Selvia» (ibid., f. 172r); «in parte dicta la
longadera» (Pergamí 1547, AMA); «in partita dicta la Llenguadera» (CEN
1705, AHAT); «dita les Llanguaderas» (CEN 1785, AHAT).

Llenguaderes, lo barranc de les
Durant una curta estona fa de frontera entre els termes d’Almoster i
Castellvell. Després penetra en aquest últim.
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«torrent de la longadera» (ESTI 1541, f. 1v); «la qual quadra […] affronte […]
a sol ponent […] va per lo torrent avall de la longadera» (CON).

Llenguaderes, lo camí de les
Deriva del del Picarany, després de la pujada del Vilallonga. Puja a
travessar la carretera de Prades i va després per les finques de les Llenguaderes. Hi mor.
Llevat, ca; o cal Miquel Llevat
Casa singular al carrer del Cementiri, cantonada amb el Carreràs.
Llevat, l’era de
Davant el Calvari.
Lligamans, lo torrent de
«ab lo torent de liguamans» (ESTI, s. XV, f. 106v).

Pel que dèiem en tractar d’aquest topònim en el nostre treball toponímic del terme de Reus, devia correspondre, almenys fins a finals del
s. XVIII, a la riera d’Almoster, potser allà on aquesta entra al terme de
Reus en avall.
Llombard, cal
Casa singular a la plaça, amb unes boniques balconades de ferro forjat.
Llombard, l’era de cal
On hi ha el dipòsit municipal de l’aigua. Darrere el Calvari.
Llombard, lo bosc de ca
Nom del grup de pins també dit lo Pinaret, al mas del senyor Ferreter.
Llorer, la rasa del
Un afluent a la dreta de la riera d’Almoster, en el veïnatge del mas
d’Alimbau.
Maçaneda, la
«a la maçaneda» (ESTI 1522, f. 166r).

Aquest topònim el trobem amb més freqüència referit al torrent. Referit a una partida de terra és rar (vegeu lo torrent de la Maçaneda).
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Maçaneda, lo torrent de la
«a la riba afronta ab lo torent de la masaneda» (ESTI, s. XV, f. 106v); «torrent
de la macaneda» (ibid., f. 108r i 108v); «torent de la maçaneda» (ibid. 1445,
f. 1r); «torent de la macaneda» (ibid., f. 2r; ibid. 1522, f. 170v; ibid. 1541, f. 2r);
«torrent de la maseneda» (ibid. 1520, f. 1r i 2v); «y vinya del negre afronta en
lo torent de la masaneda» (ibid. 1522, f. 171r); «partida dels sclotets confronte
ab lo torrent de la Massaneda» (REG 1530, f. 32r); «A Ponent ab lo Torrent de
Picarany, que antes se deya de la mercadera, ó de la massaneda» (DEC, p. 9).

L’última cita documental concreta amb precisió es tracta de l’actualment conegut per barranc de Picarany.
Magraner, lo pont d’en
«per lo torrent avall de la longadera a la Solella del Martí y tira al Pont den
Magraner»(CON).

Major, lo carrer
De la Plaça a la Carretereta. És el més llarg. Encarat a la riera. Al seu final hi devia haver el Portal de la Selva de què parlen els documents antics.
«calle Mayor»(CEN 1848, AHAT).

Mallorques, la coma d’en
«a la coma den mallorques» (ESTI, s. XV, f. 106v); «a las comas del mallorquas»
(ibid., f. 109v); «A la coma den malorques afronta ab lo camí del prades» (ibid.,
f. 111v); «a la coma den malorques» (ibid. 1445, f. 6r; ibid. 1520, f. 1r); «a les
comes de maloces» (ibid. 1522, f. 169r); «a les comes de malorques» (ibid.,
f. 174r); «las comas de malorques» (ibid. 1541, f. 1r); «a las comas de malorca»
(ibid., f. 2r); «a la coma de malorca» (ibid., f. 3r),

Entrat el segle XVII el topònim queda reduït a Mallorques:
«situat a les Mallorqutes» (REG 1630, f. 9r); «situats en la partida de les
Mallorquetes mes amunt» (ibid. 1631, f. 18r); «in Termino Ville Reddis in
quadra del Moster in partita dicta les mallorques» (CEN 1631, Aniversaris,
núm. 9, AHAT); «et in partita dicta las Mallorcas» (CEN 1774, AHAT).

Manolo, lo bosc del
A l’extrem N del terme, mirant cap al barranc de l’Aigua Sana, darrere
el coll de la Romegosa.
Manolo, lo coll del bosc del
Nom pel qual també es coneix el coll de la Romegosa, sobretot quan
hom es refereix al costat que mira a l’Aleixar.
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Marcelo, la bòbila del
Vegeu lo Forn.
Martí, la solella
Vegeu lo pont d’en Magraner.
Maset Vell
Caseta caiguda que es troba al Picarany del Trill, a la dreta del barranc,
tocant al camí del Picarany.
Masia, la
És una partida més de Castellvell que d’Almoster. Només una petita extensió es troba en aquest terme. Damunt la carretera de Reus, a la
vora dreta del barranc de Picarany. No hi ha record d’haver-hi vist cap
mas, malgrat el nom.
«A la partida dita de la Masia Quadra del Mosté» (Carpeta de testaments,
Arxiu Parroquial de Castellvell. Document núm. 26, 1830)

Vegeu també Castellvell, les Masies.
Massot, los pins de
A la serreta que separa l’aiguavessant del barranc de Picarany del de
l’Aigua Sana. Més amunt del Marge de les Dues Cares. En un collet per
on passa el camí de la Serra.
Matet, lo
Partida tocant a la riera, a la part baixa del terme; s’introdueix al de Reus.
«al matet» (ESTI, s. XV, f. 106r); «al matet afronta ab lo torrent del moster»
(ibid., f. 108v); «al matet afronta ab lo camí de Reus» (ibid., f. 110r); «al matet
[…] e ab lo camí de Reus a la Selva» (ibid. 1522, f. 172r bis); «al matet […]
en lo torrent dells astalles e camí de Reus» (ibid. 1541, f. 6r); «en la partida
dels Matets confront […] y ab lo camí qui va de la Selva a Reus» (REG 1630,
f. 10r); «en la partida dels Matets» (ibid. 1631, f. 19r); «dicta dels Capellans
eô dels Matets» (CEN 1744, AHAT).

Mau, lo coll del
Entre les Roquetes i el Pinaret.
Mèdia, lo còrrec del
Afluent a l’esquerra del barranc de Picarany, vora el mas del senyor
Ferreter. Abans constituïa el límit d’aquesta finca. El nom l’ha heretat
d’un antic metge del poble.
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Mercadera, lo torrent de la
«A Ponent, ab lo Torrent de Picarany, que antes se deya de la meracadera»
(DEC, p. 9).

Merceria, lo carrer de la
«Carrer de la Merceria dit de St. Roch»(REG 1732, f. 91r).

Mian, ca
Casa singular al carrer Major.
«dit Mian»(CR, índex); «Jph. Llevàt, dit Miàn, del Moster»(DEC, p. 5).

Mian, l’era del
A ponent del poble, damunt les escoles.
Mian, l’horta de
A l’Horta, una de les més importants.
Mian, la bassa de
Sota la carretera, tocant al poble, vora la de Vicenç i la de Xacó.
Mian, la mina de l’horta de
Al Benifet. Poc abundant.
Mian, la pedrera del
Tocant al poble, a poca distància de la carretera de Reus. És un gran
clot de pedra blanca.
Mian, lo maset de l’horta del
A les Hortes. És una caseta sense importància.
Mig, lo camí del
Arrenca del de la Serra, una mica damunt el Calvari, i tira amunt per
la vora dreta del barranc de Picarany. Passa per sota el puig Agut i fineix
al clot de l’Om, a no massa distància del mas del Víctor. És un camí veïnal. També se’l coneix com de les Roquetes.
Minador, lo canyar del
A la vora esquerra del barranc de Picarany, allà on el travessa el camí
del Picarany. El Minador que hom ha conegut feia de pagès. El minador
que originà el renom devia ésser un avantpassat.
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Miquelet, cal
Casa singular ara ensorrada. Era vora el portal.
Miqueló, cal
Casa singular. Té una portalada amb unes grans dovelles, al costat de
ca la Vila. És menys antiga que la majoria de les altres.
Miqueló, la pedrera del
Sota el dipòsit de l’aigua del poble, cap al cantó de la Vinya Llarga. S’havia explotat quan construïen la carretera de Reus. La pedra hi és blavosa.
Miqueló, la rasa del
Baixa de la serra. Aflueix a la riera d’Almoster, a la seva vora dreta. La
part inferior de la rasa és coneguda per lo Cossi Caldera.
Miqueló, lo pla de
Cap a la riera, en el veïnatge del camí de la Creu.
Mitjana lo torrent de la
També en parlàvem en tractar del terme de Reus; suposem que era una
altra manera de designar algun bocí de la riera d’Almoster. Documentat
Aniversaris, núm. 6, 1630, AHAT.
Mitjana, la
«a la migana afronta en lo torent del moster y en la rassa del forn den dionis»
(ESTI 1541, f. 4v).

Mola, la
La Mola de Colldejou, al llunyà horitzó de ponent. Totes les muntanyes d’aquella banda són conegudes pel mateix nom.
Morenes, lo puig d’en
«al puix denmorenes» (ESTI, s. XV, f. 111v); «al pug den morenes» (ibid. 1445,
f. 5r i 10v; ibid. 1541, f. 9r); «al pui del morenes» (ibid. 1522, f. 174r).

Mota, la baixada del
La fa la carretera de Reus per anar a travessar el barranc de Picarany
i sortir del terme.
Muralla, la
Vegeu lo camí de la Muralla.
«ab lo portell que hix a la muralla» (CENSOS, p. 86).
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Muralla, la carretera de la
«y part ab la Carretera de la muralla, que passa per detràs» (DEC, p. 13).

Vegeu lo camí de la Muralla.
Muralla, lo camí de la
Encara ho diuen, a vegades abreujant amb l’expressió «a la muralla».
Tocant al poble: puja de cal Pino cap al Calvari.
«a ponent ab lo cami de la Muralla» (CEN 1778, AHAT).

Murtreres, les
Algú encara recorda haver-hi vist poca o molta murtra. És una partida petita, travessada pel camí del Picarany, una mica més enllà del garrofer de Grau.
«a les murteres» (ESTI 1522, f. 168r(; «a les murteres af lo cami de la lexat
y ab la rasa» (ibid. 1541, f. 8r); «partida dita las Mustreras […] ab lo torrent
de las Mortreras […] ab lo cami que va del Moster a la Aleixar» (Venda 1715,
AHAT); «partida anomenada las Mortreras» (Venda 1807, AHAT).

Murtreres, lo torrent de les
«ab lo torrent de les Morteras […] ab lo cami que va del Moster a la Aleixar»
(Venda 1715, AHAT).

Negra, la muntanya
Diuen que és el nom que la gent de mar dona al puig d’en Cama.
Negre, la vinya del
«a la vinya del negre afronta en lo torrent de la maçaneda» (ESTI 1445, f. 1r);
«vinya del negre afronta en lo torrent de la masaneda» (ibid. 1522, f. 171r).

Neveres, les
És un terme de meteorologia popular. Una broma enganxada a Salou
coincidint amb un greny de núvol al puig d’en Cama, pronostica neu i fred.
Noguer, l’hort del
«lort del noguer afronta ab lo carrero de la basa» (ESTI 1520, f. 3v).

Noguers, ca
Casa singular tocant a l’església.
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Noguers, la font del
És moderna. Damunt el camí del Picarany, en un indret on sempre hi
ha humitat. És un clotet buidat a terra, on a vegades beuen els animals.
Noguers, lo camí del pi de
Un corriol que va del camí del Picarany a la carretera de Prades. S’hi
ajunta vora el pi del qual pren el nom.
Noguers, lo pi de
A l’E de la carretera de Prades i vora seu, enfront el maset del Pau de
la Rabassada. A la partida del Picarany. És un bell exemplar. Diuen que
a vegades hi crien els corbs, perquè a tanta altura aquests ocells estan segurs que ningú no els podrà inquietar el niu.
Noguers, lo xoll del
Al fons del barranc de Picarany, pujant a l’esquerra, en una raconada
que forma una placeta molt obaga. Hi ha poca aigua, però té fama.
Nou, lo camí
ESTI, s. XV, f. 110r.
Nou, lo carrer
Arrenca, per unes escales, de la parada de l’Envelat i tira amunt fins
allà on abans hi havia el cementiri. És curt.
«in vico dicto lo carrer nou»(CEN 1631, AHAT); «y ab lo Carrer públic dit
lo Carrer nou»(REG 1631, f. 26r).

Obagues, les
Partida. Tot el vessant dret de la riera d’Almoster, de la Gaspillera en
amunt. El camí de la Serra en forma el límit de ponent. D’entre les obagues destaquen la del cal Fals, que és la més gran de totes; la del Bot
i la de la Rosaura
.
«reldorat al hubach afronta ab lo cami del prades» (ESTI, s. XV, f. 110r);
«reldorat a la ubaga» (ibid. 1445, f. 8r); «sort de la ubaga afronta en lo mas del
ferreter» (ibid., f. 9r); «alaubaga» (ibid. 1522, f. 170r); «a la vubaca afronta en lo
cami de prades» (ibid., f. 171r); «a la ubaga» (ibid. 1541, f. 10r); «terra hermam
dictam la Obaga» (Venda 1663, AHAT); «pessa de terra de la Aubaga» (REG
1679, f. 59r); «partida dita la Aubaga […] ab lo cami de la Serra que va a la
vila de Prades» (Venda 1691, AHAT).
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Oli, la placeta de l’
Denominació moderna. Damunt d’allà hi havia hagut el cementiri.
Ocupa l’espai que agafava un grup de cases molt antigues (cal Pèsol, cal
Segarra, ca la Panxa) avui desaparegudes.
Om, lo clot de l’
Sota el mas del Víctor, vora el barranc de Picarany, a la part baixa de
les partides de la Romegosa i Sol Senyor.
Paí, lo tros del
Al mas de Carreres.
Pallero, l’horta del
Un hort comprès dintre l’horta de Mian.
Pallero, la rasa del
A la finca del mas del Víctor, tocant a la Romegosa. Denominada segons el renom d’un antic propietari.
Palmeres, les
«faraginal a las palmeras» (ESTI 1541, f. 1r).

Palometa, la
Un petit bocí de terra, amb avellaners, vora els Pins de Massot. Diuen
que la denominació correspon a un renom que hi havia hagut al poble.
Pàmies, l’era de
També coneguda com del Seminari. A l’esquerra de la Riera, al terme
de la Selva, però tocant al poble.
Pàmies, lo canyar de
Sota el poble. Hi feia cap lo rec antic d’Almoster.
Pantana, la
Tros. Al capdamunt de la Romegosa. Només hi ha un bocí de terra.
Porta el renom de la propietària.
Parada Longa, la
La Parada Llonga: «a la parada longa afronta ab lo carretó que va a
Tarragona y ab lo camí de la basa» (ESTI 1541, f. 8r).
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Parador, lo
«al parado afronta ab lo cami del brugar» (ESTI 1541, f. 8r).

Pare Aimemí, lo carrer del
Porta aquest nom el carrer antigament conegut com del Cementiri. La
nova denominació aŀludeix a un predicador fill del poble.
Parellades, les
La major part d’aquesta partida correspon al terme de Reus. Fins ens
han dit que hi correspon totalment, cosa que desmenteix la nostra tercera cita documental. També n’hi ha un bocí al terme de Castellvell (vegeu
Castellvell, les Parellades). Es troba a l’O de l’extrem meridional del terme.
«a les peralades» (ESTI, s. XV, f. 110v); «A las paralades» (ibid. 1522, f. 169v i
170r); «loci del Mosterio in parte dicta les parallades» (CEN 1523, Pergamí.
AMA); «parellades» (ESTI 1541, f. 8v); «partida les Perellades» (REG 1618,
f. 31r); «inn parte dita las parellades» (CEN 1681, CRE); «dita les Parallades»
(REG 1734, f. 59r).

Parets, la rasa de les
«afronta ab la rasa de les parets» (ESTI 1367, f. 4v).

Pastor, lo corral de
No en queda res. Era vora l’era de ca Grau. Un edifici municipal on
es tancava el ramat de la vila i també el que, de pas, volien pernoctar-hi.
Feia d’hostal per als pastors.
Pau de la Rabassada, lo maset del
A ponent de la carretera de Prades, davant el pi del Noguers.
Pelades, les
«a les plades» (ESTI 1522, f. 171r); «alas palades» (ibid., f. 172r); «avalanar
novel a las paladas» (ibid. 1541, f. 1r); «a las palades […] e en lo torent dells
pons» (ibid., f. 1v); «a las paladas» i «a las palades afronta en lo cami del
castelvel» (ibid., f. 4r i 6r).

Pelegrí, lo carrer d’en
«in vico dicto den Pelegrí […] pro quo itur ad Villam Silva»(CEN 1664,
AHAT).

Perdiu, lo clot de la
Al barranc de Picarany.
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Pere Pàmies, la torre de
«als 19 del mes de gener de 1581 fou congregat lo honrrat Consell del Lloch
del Moster davant la Torre de Pere Pamies» (Certificació d’acords de
l’ajuntament, AHAT).

Pescater, lo clot del
Una gran clotada d’avellaners, al mas de Carreres, travessada pel camí
dels Pontarrons. Arriba fins a la vora de la riera d’Almoster. Com que les
Hortes són a tocar, algú també la designa per l’horta del Pescater.
Pi, lo torrent del
«al torrent del pi afronta ab lo cami de prades» (ESTI, s. XV, f. 111v; ibid. 1541,
f. 9r); «al torrent del pi» (ibid. 1522, f. 171r, 174r; ibid. 1541, f. 1r); «partida dita
lo Torrent del Pi» (REG 1651, f. 96r).

Picarany, la pedrera del
A la vora esquerra del barranc de Picarany, a poca distància del mas
del senyor Ferreter. No s’explota.
Picarany, lo barranc de
L’únic que travessa el terme de dalt a baix, en una inclinació NO-SE.
Només porta aigua després de les pluges. Es forma a la Romegosa. En
molts indrets els avellaners li ocupen tot el llit. Més avall s’apregoneix poc
o molt, travessa el camí del Picarany i el de l’Aleixar. En passar per sota
el pont del barranc de Picarany entra al terme de Reus. D’allí en avall és
conegut per riera de la Vidaleta.
«e ab lo torent de piquarany» (ESTI, s. XV, f. 107r i 110v); «en lo torent de
Picarany» (ibid. 1445, f. 2r); «ab occidente cum Torrente de Picarany» (CEN
1631, AHAT); «de ponent ab lo torrent de Picarany» (DEC, p. 7; CENSOS,
p. 7).

Picarany, lo camí del
És la continuació del camí de la Muralla, a partir del Calvari. Davalla a travessar l’inici del torrent de Castella, passa per la Garanatxa i les
Simonetes. En ésser al garrofer de Grau troba el de la Creueta. Deixa a
l’esquerra el de l’Aleixar i en ésser vora el mas del senyor Ferreter entra a
la partida de Picarany. Seguidament travessa el barranc d’aquest nom i
el va seguint contra corrent per la seva vora dreta, fins al mas del Víctor.
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Actualment permet el pas d’automòbils fins a la carretera de Prades, damunt el mas del Víctor.
Picarany, lo pont del barranc de
Permet a la carretera de Reus de travessar el barranc. Molt pròxim del
pont de les Masies, que ja és al terme de Castellvell.
Picarany, mas del
Vegeu lo mas del senyor Ferreter.
Picarany del Trill, lo
Tros. A la dreta del barranc, tocant al camí del Picarany.
Picaranys, los
Partida. Del Pinaret en amunt, fins al mas del Víctor. Ocupa el vessant
dret del barranc de Picarany, fins a la carretera de Prades. Només una
petita porció (la del mas del Senyor Ferrer) és a la vora esquerra del solc.
Una de les de més importància del terme.
«al piqueray» (ESTI 1445, f. 7r); «apicarany […] ab lo torrent de la maseneda
e ab lo camí de Prades» (ibid. 1520, f. 2v); «a piquarany» (ibid. 1522, f. 169v);
«a picarany» (ibid., f. 167v; ibid. 1541, f. 2v); «in partita dicta de Picarany»
(CEN 1631, AHAT).

Pinaret, la mina del
Raja en un vessant a la vora esquerra del barranc de Picarany, vora el
mas del senyor Ferreter. Vora seu una caseta conté un dipòsit i la bomba
que eleva l’aigua al mas esmentat. A vegades en sobra, i raja pel barranc.
Pinaret, lo1
Tros. Del Víctor; ara més conegut com del Ferreter. Abans també de
Llombard. Ara hi ha pins (però diuen que antigament hi havia hagut vinya i ja se’n deia del Pinaret). Damunt el camí del Picarany, vora el mas
dels Anglesos i el del Senyor Ferreter.
Pinaret, lo2
Al Picarany. Un bosc de pins. Mig amaga el mas del senyor Ferreter.
Pinaret del Ferreter, lo
Vegeu lo Pinaret1.
Pinaret de Llombard, lo
Vegeu lo Pinaret1.
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Pinaret del Víctor, lo
Vegeu lo Pinaret1.
Pineda, la
La muntanyeta de Salou. L’ermita de la Pineda (Vila-seca) és a la vora.
Pino, cal
Casa singular isolada al cantó N del poble, damunt la riera, vora l’inici
del camí de la Muralla i de la carretera del mas d’Alimbau.
Pins, los
«sort als pins» (ESTI 1445, f. 2r).

Piquer, lo botjar de
Un ermassot al vessant que del camí de la Serra baixa a la carretera del
mas d’Alimbau. Damunt la bòbila del Marcel. Hi acaba la partida de les
Gaspilleres. Abans de la fiŀloxera hi havia vinya que donava un vi exceŀlent.
Piquer, lo camí del botjar de
Travessa el vessant erm que li dona nom per pujar de la carretera del
mas d’Alimbau al camí de la Serra. Hi estronca el coll de Bessó. És un
caminet que hom va obrir fa pocs anys. D’ençà que existeix, el de la Serra, des del poble fins allà on se li ajunta el del botjar de Piquer, és menys
freqüentat, per la comoditat que representa fer el recorregut per la carretera esmentada.
Pitillo, lo
Ho diuen de l’«empit de terreny» que queda entre les rases de l’Enfús
i del Salviar. Emboscat. Argumenten que té una forma com el pit d’una
gallina.
Piver, lo coll del
És el coll de Rosic segons la GUIA (1a. ed., p. 120). També segons la
Guia-itinerària dels llochs més pintoreschs de les Serras situades al noroest,
nord y norest del Camp de Tarragona (p. 258), d’Arthur Osona. Aquest topònim ha caigut molt en desús; algú diu que no es refereix al coll de Rosic, sinó a la colladeta on hi ha el pi de Noguera.
Pixum, la baixada del
Ho deia sobretot la gent de muntanya que baixava per la carretera
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de Prades, perquè sempre hi ha humitat. El bocí de carretera de Prades,
bastant desnivellat, que va del coll de Rosic al barranc de l’Aigua Sana.
Plaça, la
Per plaça coneixem la de l’Església i la que hi ha sota seu, després d’un
petit desnivell. N’arrenquen el carrer Major i el de la Font, i hi fa cap la
baixada de l’Abadia. També en diuen la plaçeta de l’Església
.
«en la Plasa del dit lloch del Moster»(CEN 1771, AHAT).

Planes, les
Partida situada a la vora esquerra del Barranc de Picarany, sota el camí
de l’Aleixar.
«a les planes […] e ab lo torent de la maçaneda» (ESTI, s. XV, f. 108r i 180v);
«avellanar a les planes […] e ab lo cami de Reus» (ibid. 1520, 1r); «avalanar
a les planes afronta en lo torent de la maceneda» (ibid. 1522, f. 169r); «a les
planes afronta en lo camí de la basa» (ibid., f. 171r); «en la partida dita les
Planes» (REG 1630, f. 11r); «et in parte dicta la abareda y planes» (CEN 1681);
«en la partida dita las Plànas» (DEC, 7); «y avellaners te a les Planes quda.
del Moster» (CENSOS, 7); «Asplanas» (RPC).

Planes, lo camí veïnal de les
«camí vaynal de les planes» (ESTI 1541, f. 6v).

Planeta, la
«a la planeta afronta en lo torent de picarany» (ESTI 1445, f. 2r).

Poble, l’era del
És la de Ballar Coques.
Poble, la mina del
També en diuen la Font del Poble, o d’Almoster. Allà on hi ha el safareig
públic. Diuen que antigament era molt més abundant; algunes mines
construïdes cap al terme de la Selva li han pres alguna «vena» i el cabal de
la del Poble ha disminuït considerablement. Però encara té importància.
Poble, la pedrera del
Al corral de Pastor, damunt el Calvari.
Pobres, la mina dels
A un quart sota el poble. És curta.
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Podalonga, la
«a la podalonga afronta en lo cararo de la basa y en lo camí del brugar» (ESTI
1522, f. 168r).

Ens preguntem si aquest topònim no podria ésser una abreviació de
parada Llonga (vegeu la parada Longa).
Polla, lo maset de la
Molt anomenat, vora el cementiri. «Aviat farem cap al Maset de la Polla» diuen els vells en aŀludir al pròxim final de llur vida.
Pomerals, los
«prop la vila […] (antes se deya la partida del camí del Brugar o dels Pomerals»
(DEC, 5).

Pontarró, la bassa del
A llevant del camí del Pontarró, tocant-hi. Antiga i gran. Ara és eixuta.
Diuen que n’havia sortit l’aigua que baixava cap a Reus, pels Cinc Ponts.
Pontarró, lo; o los Pontarrons
Partida. A la vora dreta de la riera d’Almoster, sota les Hortes, travessada pel camí de la Creu i el dels Pontarrons. Hi passava el rec que duia
aigua a Reus.
«al pontaro» (ESTI, s. XV, f. 106v i 109r; ibid. 1522, f. 166r, 168r i 172v bis; ibid.
1541, f. 6r); «al ponterro afronta ab la riera de Reus» (ibid. 1520, f. 1r); «al
pontero» (ibid. 1445, f. 3v; ibid. 1541, f. 8r); «in partita dicta del Pontarro […]
ab oriente cum la Riera del Moster» (CEN 1631, AHAT); «in partita dicta del
Pontarró […] cum aquaductu vulgo ab lo Rech del aigua que va del Moster a
Reus» (CEN 1681, AMA); «in quadra del Moster et in partita del Pontarró»
(CEN 1712, AHAT); «et in partita dicta lo Pontarró, afrontatam […] cum
flumine vulgo Riera dta. del Moster» (CEN 1748, AHAT).

Pontarrons, lo camí dels
En sortir del poble, cap a migdia, també se’l coneix com de la Font perquè passa a tocar-hi. Davalla cap a les hortes i abans d’arribar a la Riera
gira cap a la dreta per travessar el camí de la Creu i, poc després, bifurcar-se. La rama dreta és el camí dels Cinc Ponts; l’esquerra, el dels Capellans. Del final de les hortes fins al Camí de la Creu sembla actualment
un corriol accidental entre els cultius.
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Ponts, lo clot dels
«al clot dels pons […] en lo cami de Castelvey» (ESTI 1445, f. 5r).

Ponts, lo torrent dels
«afronta […] en lo torent dells pons» (ESTI 1541, f. 1v).

Segurament és el mateix conegut com dels Cinc Ponts. Correspon a la
riera de la Vidaleta (vegeu la riera de la Vidaleta).
Ponts, los
«als pons» (ESTI 1445, f. 1r; ibid. 1520, f. 3v; ibid. 1522, f. 175r); «als ponts»
(ibid., f, 172r bis); «als pons […] y en lo rech del moster» (ibid., f. 166r).

Deu aŀludir als Cinc Ponts (vegeu lo camí dels Cinc Ponts).
Portal de Dalt, lo carrer del
«in vico nominato del Portal de Dalt»(CEN 1733, AHAT); «en lo carrer dit
del Portal de Dalt»(CEN 1767, AHAT); «carrer dit del Portal damunt […]
afronta […] ab la casa de la Badia» (Institució i fundació d’una missa, 1772,
AHAT).

Devia correspondre al carrer del Portal.
Portal, lo
El que antigament coneixem com a portal d’Amunt, per a diferenciar-lo
del de la Font i del de la Selva. Hi acaba el carrer del Portal i n’arrenca el
camí del Cementiri i el que puja al Calvari.
Portal, lo carrer del
Arrenca dels Quatre Cantons i fa cap al camí de la Muralla. És continuat, fora el poble, per un camí que va al cementiri. Al final del carrer es
noten vestigis de l’antic portal que li donà el nom.
«calle llamada del Portal»(CEN 1851, AHAT).

Porxet, lo
«en lo carrer dit lo portxet, ó Carrer de dalt»(CEN 1766, AHAT).

Pou de la Vila, lo carrer del
«in vico publico del Pou de la Vila»(CEN 1631, AHAT); «in vico vocato del
pou de la vila»(CEN 1667, AHAT); «ab lo carrer del pou» (CENSOS, p. 86).

Prades, la carretera de
L’antic camí que anava de Reus a Prades. Venint de Castellvell, entra
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al terme del pla del Rei i s’enfila pel llarg serret que separa les aigües que
van al barranc de Picarany de les que s’escorren pel de les Llenguaderes.
Passat el mas del Víctor voreja la part alta de les rases de l’Enfús i del Salviar, travessa el coll de Rosic i davalla al barranc de l’Aigua Sana. A l’altre
costat d’aquest corrent ja és en terres de l’Aleixar.
Prades, les alzines de la carretera de Prades
N’hi havia dues de molt ufanes que van ésser sacrificades fa pocs anys.
Eren a la carretera de Prades, en una colladeta sense nom, però que algú
coneix com de les Alzines de la carretera de Prades.
Prades, lo camí de
«a la guispalera, afronta ab lo cami de Prades» (ESTI, s. XV, f. 107r); «al
hubach afronta ab lo cami de prades» (ibid., f. 110r); «en lo cami de prades»
(ibid. 1445, f. 2r i 5r); «sort al quart afronta en lo cami de prades» (ibid., f. 9r);
«e ab lo cami de Prades» (ibid. 1520, f. 2v; REG 1630, f. 7r).

Era el que avui s’anomena de la Serra. Ja fora del terme, devia anar cap
a la font de Sant Joan (la Selva), cap a la vora del mas d’en Serra i a trobar
la carretera de Prades al coll de la Batalla. Ho confirma veure’l confrontar amb terres a la Gaspillera i a l’Obaga.
Puig, lo
Al terme de la Selva. Les La majoria de les finques són propietat de
gent d’Almoster.
Puig Agut, lo
Partida situada entre les Roquetes, el Sol Senyor i les Aixatones, al vessant esquerre del barranc de Picarany. Constitueix realment un puig de
base ampla i aparentment cònic, tot i que pel cantó N està lligat amb el
Sol Senyor que ocupa un vessant més alt que el Puig. Aquest té un floc de
pinets al capdamunt. Tot i que està rodejat de cotes més altes es fa destacadís en el vessant per la seva forma original i per una situació estratègica de privilegi. Segons la interpretació popular, el nom deriva de punxa.
«apuix agut» (ESTI, s. XV, f. 106r); «apuix agut afronta […] lo torent de
piquarany» (ibid., f. 107r); «al puix agut» (ibid., f. 111r); «en lo pug agut»
(ibid. 1445, f. 2r); «termino villa Reddis in quadra del Moster in partita lo
puighagut confrontatur ab oriente cum Torrente de les Roquetes» (CEN
1630, AHAT); «vinya, terra, campa, avellanar y pinar […] en la partida del
Puig hagut confronte ab lo torrent de les Roquetes» (REG 1631, f. 17r); «en
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la ptida. dita lo Puig-agut» (DEC 2); «y partida nombrada dels Punxaguts»
(CEN 1793, AHAT).

Punta, la
RPC.
Purgatori, la raseta del
La carretera de Reus la travessa després del tomb del Cireret. És una
depressió levíssima.
Putxet, lo
Ho diuen del puig de l’Àliga, de Castellvell.
Quart, lo
«al quart afronta ab lo cami de prades» (ESTI, s. XV, f. 111r); «sort al quart
afronta en lo cami de prades» (ibid. 1445, f. 9r); «al quart […] ab lo cami de
prades e ab lo cami del mas den Varra» (ibid. 1520, f. 2v).

Quatre Cantons, los
Els formen la coincidència dels carrers del Portal, del Cementiri, del
Forn i la baixada de l’Abadia.
«in vico vocato dels quatre cantons esto es del Mitg del Arch que troba
construit en enyà» (Venda 1744, AHAT); «es la casa de Estivill dels 4
cantons» (REG 1791).

Que-no-passa, lo carrer
Oficialment conegut com de la Carnisseria. Algun vell ja desaparegut
conten que deia que sí que passava molts anys enrere.
«Francº Llevat, Cr qe no passa»(Relació per menor del Rl. Catastro 1797,
p. 4, SC).

Queri, lo mas de
A la plana, tocant a la riera d’Almoster i a la carretera vella de la Selva.
Fins fa poc era habitat. Nom procedent de Reus. El Queri, paleta d’ofici,
havia estat, a la segona meitat del segle XIX, un famós autor de romanços.
Rajolí, la font del
Al Sol Senyor. De construcció moderna. Té un petit coll de mina que li
procura una escassa quantitat d’aigua. És l’aprofitament d’un aiguamoll.
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Ramona, lo tros de la
Allà on hi ha la bassa del Pontarró.
Ratolí, lo maset del
A la Llenguadera, propietat de cal Ratolí de Castellvell.
Raval, la
Del carrer Major al de l’Abadia. Irregular. Hi ha una font pública d’ençà que canalitzaren l’aigua del poble, fa pocs anys.
«cum dicta Arreval»(CEN 1747, AHAT); «ab lo Carré dit la Arreval»(DEC,
p. 11).

Raval de Baix, lo
CEN 1796, AHAT.
Rec, l’aigüera del
«en la orta del Moster confronte […] ab la Aiguera del Rec» (REG 1630, f. 14r).

Es deu referir al rec antic d’Almoster (vegeu Almoster, lo rec Antic
d’Almoster).
Rec, lo
«als clotets […] ab lo torrent de la maseneda e ab lo rec de Reus» (ESTI 1520,
f. 1r); «als pons […] y en lo rech del Moster» (ibid. 1522, f. 166r); «al rech […] y
en la riera» (ibid., f. 171r); «lo rech» (ibid., 1541, f. 6v); «les perellades confronte
ab lo Rec de la aigua del Moster» (REG 1618, f. 31r); «cum aquaducto vulgo
ab lo Rech del aigua que va del Moster a Reus» (CEN 1681, CRE).

Conduïa a Reus l’aigua de la mina del poble. La seva importància la
manifesten les baralles i plets que va originar entre les dues localitats.
Rei, lo pla del
Tocant al terme de Castellvell, allà on la carretera de Prades entra al
d’Almoster. Hi creixien unes alzines que van ésser abatudes fa uns quants
anys, i substituïdes per vinya.
Rentadors, los
Sota el poble, tocant a la font.
Resclosa, la
A la riera.
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Reudories, les
«a les Reudories afronta ab […] e en lo cami de prades» (ESTI 1445, f. 2r);
«a les Reldories» (ibid., f. 3r); «a les reudories» (ibid., f. 6r).

Reus
Visible des del poble i de qualsevol punt de la part muntanyosa del terme. Tot el comerç es fa amb Reus o a través de Reus.
Reus, la carretera de
L’actual carretera asfaltada per a vehicles moderns fou construïda ja
entrat el segle actual.3 Surt del poble devers ponent i al cap de poc gira
cap al S. Per la baixada del Mota va a posar-se al nivell del barranc de Picarany, el travessa i entra en terres de Castellvell.
«de orient ab la carretera que va a Reus, y al Brugar» (DEC, p. 5); «ab la
Carretera que va â Reus» (ibid., p. 17).

Carretera, en els documents, amb el seu sentit etimològic de camí per
a carros o carretes. Deu ésser la mateixa via que hem descrit com a camí
de Reus (vegeu lo camí de Reus2).
Reus, lo camí de1
«al cami de Reus afronta […] e ab lo torrent de la macaneda» (ESTI, s. XV,
f. 109r); «in partita dicta lo cami de Reus» (CEN 1730, AHAT).

Reus, lo camí de2
Hom diu que s’anava a Reus, antigament, tirant riera d’Almoster avall
i que se la deixava en trobar la carretera vella de la Selva.
«al matet afronta amb lo cami de Reus» (ESTI, s. XV, f. 110r); «afronta ab lo
cami de Reus» (ibid. 1520, f. 3r); «a les tries afronta en lo cami de Reus y en
lo torent» (ibid. 1522, f. 167v); «a les tries afronta en lo cami de Reus» (ibid.
1541, f. 2r); «a les Trilles afronta ab lo cami de Reus» (ibid., f. 10r); «al matet
[…] en lo torent dells astalles e cami de Reus» (ibid., f. 6r); «prop de la vila
al cami de Reus» (CENSOS, p. 13).

Reus, lo camí que va a
«al garigo en lo cami que va a Reus» (ESTI, f. 1r).

Pel fet de passar pel Garrigó no es pot fer coincidir amb el que donem
3 Es refereix al segle XX.
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com a camí de Reus (vegeu lo camí de Reus). Aquest «va a Reus» sense
ésser precisament «el de Reus».
Devia continuar riera de la Vidaleta avall (terme de Reus) com encara es pot fer avui.
Reus, lo pla de
Un eixamplament de la riera d’Almoster, vora el mas d’Alimbau. Queda circuït pel retomb que fa la carretera de l’esmentat mas en travessar la
riera per entrar al terme de la Selva.
Reus a la Selva, lo camí de
Es tracta de la carretera vella de la Selva (vegeu la carretera vella de la
Selva).
«e ab lo cami de Reus a la Selva» (ESTI 1520, f. 2r); «al matet afronta en lo
cami de Reus a la Selva» (ibid. 1522, f. 169v).

Riba, la
«a la riba afronta ab lo torrent de la masaneda» (ESTI, s. XV, f. 106v).

Riera, l’alzina del mig de la
Vegeu l’alzina Castanyera.
Riera, la
És la que la mateixa gent d’Almoster anomena molt sovint riera d’Almoster.
«afronta ab la riera» (ESTI 1367, f. 4r); «e ab lo torent de la riera» (ibid., s. XV,
f. 111v); «ab la riera que es entre lo terme de la Selva y dita quadra y terme
de Reus» (CON).

Riera, lo salt de la
A la riera, com aclareix el nom. Al llit d’aquest corrent fou construïda
una paret per a emplaçar-hi unes xarxes que retinguessin les avellanes
que, quan plou fort, l’aigua s’enduu. La prova no tingué èxit.
Rieral, lo
Tros. Sota el poble, entre el camí del Rieral i la riera d’Almoster. Toca
amb el Cloteret. Regadiu.
«al rieral afronta en dita riera y en lo camí del brugar» (ESTI 1541, f. 3v);
«rieral» (RPC; DEC, 1; CENSOS, 38).
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Rieral, lo camí del
Baixa a la riera, per la partida de terra que li dona el nom. Penetra al
terme de la Selva i acaba reunint-se amb la carretera vella de la Selva.
Ripoll, lo clot de
Al Garrigó, sota el pla del Canterer, tocant al barranc de Picarany, a
la seva vora esquerra. A no gaire distància de la carretera de Reus, tirant
barranc amunt.
Ripoll, mas
Molt poc anomenada a Almoster, perquè quasi en la seva totalitat aquesta partida pertany al terme de la Selva del Camp, on és famosa.
«y partida dita las Aixatonas, Cami de Prades y Mas Ripoll» (CEN 1775,
AHAT).

Roca, això d’en
«enaixo den rocha» (ESTI 1522, f. 175r).

Rocanys
A l’Aleixar. Toca amb el barranc de l’Aigua Sana.
Roig, lo
A un extrem de la finca del mas de Carreres. Només inclou un parell
de bocins de terra. Damunt el camí de la Creu, tocant amb el dels Pontarrons. Terres argiloses.
Rojals, la rasa de
«va per la rasa avall de St. Miquel ques diu vulgarment de Rojals» (CON).
4
Romegosa, la
Una de les parts més enlairades del terme, a tramuntana del mas del
Víctor, sota la serreta que separa les aigües del barranc de Picarany de les
del barranc de l’Aigua Sana. Damunt el Sol Senyor. Dintre les Romegoses tenen anomenada la de l’Antonet Ramona
, avui
també dita del Fariner
, i la del Minador
.

«a la Romagosa» (ESTI 1522, f. 172v); «dicti loci del Moster et in partita dicta
la Romagosa» (CEN 1734, AHAT); «partida dita la Romagosa, terme de la
Vila de Reus» (Relació de censals, 1737, AHAT).
4 Jordi Jara ens indica que també es pot pronunciar
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.

Romegosa, la rasa de la
Sota la Pantana.
Romegosa, lo camí de la
De ferradura. Arrenca del de la Serra, per un collet vora la serra del
Mut. Passa per damunt el puig Agut, travessa el Sol Senyor i mor a la Romagosa. També se li diu el Sol Senyor.
Romegosa, lo coll de la
Al capdamunt de la partida del mateix nom. A la carretera que, després
del puig d’en Cama, forma la part més enlairada del terme. Separa les aigües que s’escorren cap a la riera d’Almoster i el barranc de Picarany, de
les que marxen cap al barranc de l’Aigua Sana.
Roquetes, la rasa de les
Tota plena de conreus. Aflueix per l’esquerra al barranc de Picarany,
més amunt del Pinaret i de l’Escórrec del Mèdia. La part del vessant on
es forma és constituïda per les Aixatones.
«cum Torrente de les Roquetes» (CEN 1630, AHAT); «Puig hagut confronte
ab lo torrent de les Roquetes» (REG 1631, f. 17r).

Roquetes, lo camí de les
És lo camí del Mig.
Roquetes, les
Partida situada a la vora esquerra del barranc de Picarany, de damunt
el Xalet fins sota el puig Agut. Hom anomena amb freqüència les Roquetes del Trompetot
i les de cal Jardí
.
«a la roquetas» (ESTI, s. XV, f. 108r); «a la roqueta» (ibid., f. 110r); «a les
roquetes» (ibid. 1445, f. 2r; ibid. 1541, f. 9v); «a las rocetes» (ibid. 1522, f. 170r
i 172r bis); «in partita dicta de las Roquetas» (CEN 1724, AHAT); «y Partida
de las Roquetas» (ibid. 1773).

Rosic, lo coll de
A 479 m d’altura, en una serreta que arrenca del veí puig d’en Cama.
Tant per un vessant del coll com per l’altre, les aigües fan cap finalment
a la riera de Salviar (terme de l’Aleixar), a través del barranc de l’Aigua
Sana les que marxen pel vessant N del coll, o de la rasa del Salviar les que
fugen pel cantó oposat. La carretera de Prades aprofita el coll per baixar
a travessar el barranc de l’Aigua Sana i sortir del terme.
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Rosic, lo mas d’en
Vora l’alzina del Llamp, al coll de Rosic. Era una cabana. Mentre aplegàvem les dades d’aquest recull, el transformaven.
Rosselló, la mina del
Al mas del Víctor. Segurament supervivència del nom de l’antic propietari del mas del Víctor.
Rostollet, lo
Un bocí de terra amb garrofers, vora el cementiri, tocant al maset de
la Polla.
«lo tros del Restollet» (REG, f. 5r); «partida dita de la Rostolla […] y a certs y
tramuntana ab la casa de Miquel Pino Pages» (CEN 1778, AHAT); «y partida
del Restollet» (ibid. 1781); «dita del Rostollet» (ibid. 1783).

Salou, la muntanya de
Vora la mar. És la que forma el cap de Salou.
Salt, lo1
«ort al salt afronta en lo cami del Castelvey» (ESTI 1445, f. 8r).

¿Es tracta de la mateixa partida de terra que al recull de Castellvell
correspon a lo Salt?
Salt, lo2; o lo salt de Macai
Una timba al caire de la carretera del mas d’Alimbau. Guaita damunt
la riera. Conten que una vegada s’hi va esbalçar un animal.
Salviar, la rasa del
La carretera de Prades en voreja la part alta quan fa l’última recolzada
abans de travessar el coll de Roric.
Salviar, lo
Potser Selvià. És (una partida) de l’Aleixar,5 però poc o molt també entra al terme d’Almoster. Aiguavessant del barranc de l’Aigua Sana. Una
concòrdia entre Bernat de Bell-lloch i Bartomeu del Moster, de l’any 1204
(AHMR), en definir els límits del terme, diu que «ab occidente pervadit
per ipsum torrentem usquam at terminum de Silviano» (vegeu Castellvell, los Salvians).
5 Entengui’s «és una partida de l’Aleixar».
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Salviar, lo camí de
Arrenca a la carretera de Prades, una mica més amunt del mas del Víctor. Va cap al SO fins al coll del Futa, vora d’allà on el terme d’Almoster
toca amb els de Castellvell i l’Aleixar.
«al clot afronta ab lo cami de Salvia» (ESTI, s. XV, f. 110r); «ab lo cami de
Salvia» (ibid. 1520, f. 4r); «a la longadera afronta en lo torent y en lo cami de
la Selvia» (ibid. 1522, f. 172r).

Sant Isidre, lo pla de
A la vora esquerra del barranc de Picarany, de la rasa de les Roquetes
en amunt, sota el puig Agut.
Sant Miquel, la rasa de
Actualment prefereixen dir-ne barranc, però no ho diuen sempre. Aflueix a la riera de la Vidaleta, entre el camí dels Cinc Ponts, i la carretera
vella de la Selva. Tant la rasa de Sant Miquel com la riera i la carretera esmentades, fan de frontera amb el terme de Reus. La rasa és curta; va paraŀlela al camí dels Capellans i al dels Cinc Ponts i entremig d’ells.
«Rasa de Sanct Miquell» (ESTI 1541, f. 58v); «va per la rasa avall de St. Miquel
ques diu vulgarment de Rojals» (CON).

Sant Pere
Un braç del puig d’en Cama que davalla cap a la vila de la Selva, i en el
qual hi ha l’ermita dedicada a Sant Pere.
Sant Roc, lo carrer de
«Carrer de la Merceria dit de St. Roch»(REG 1732, f. 91r).

Sant, l’alzina del
A la riera d’Almoster, sota la creu que donà nom al camí de la Creu. La
varen abatre fa poc.
Santa Anna
A Castellvell. Un turó amb una ermita.
Sastre, lo mas del
Entre el camí dels Cinc Ponts i el dels Capellans. És fama que vora seu
passava el camí dels Guixers.
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Segarrès, cal
Casa singular a la plaça, vora l’església, sota cal Víctor. A la clau del
gran portal d’amples dovelles hi ha esculpida la data: 1576.
Segarrès, la font del
A poca distància de la del Rajolí.
Selva, la carretera vella de la
És l’antic camí de Reus a la Selva. Travessa la part meridional del terme.
Passa per sota el mas de la Llebre i a no gaire distància del mas de Queri.
Selva, lo camí de la
Com que el terme de la Selva arriba quasi fins a tocar les cases orientals de la població, el camí del la Selva, tot just iniciat, ja entra al terme
veí. També en diuen la Canaleta (vegeu la Canaleta). Documentat a RPC.
Selva, lo portal de la
«al portal de la Selva»(ESTI 1541, f. 2r).

Ningú no n’ha sentit parlar. S’endevina que havia d’ésser allà on el
carrer Major conflueix amb la Carretereta.
Seminari, l’era del
Antigament dita de Pàmies. Vegeu l’era de Pàmies.
Senyal
«assenyal afronta ab lo cami de les borges» (ESTI 1520, f. 5r); «asanyal afronta
en lo cami de las borges y en lo torrent de Caldarons» (ibid. 1541, f. 6r).

Encara que figuri als folis dedicats a Almoster, es tracta d’una partida
situada al terme de Castellvell (vegeu de Castellvell, lo Senyal).
Serra, la
Partida situada al braç de muntanya que separa les aigües que s’escorren cap al barranc de Picarany, de les que van a la riera d’Almoster. Diuen que comença a la Vinya Llarga, o sia a l’alzina del Catà, allà on arrenca el camí del mig, i que acaba per allà al coll de Bessó. Hom anomena
amb freqüència la serra de cal Bessó
, la del Franciscona
i la del Mut
.
«roldorat a la serra afronta en lo terme del albiol» (ESTI, s. XV, f. 108v); ibid.
1445, f. 4r); «a la serra» (ibid. 1522, f. 175r; ibid. 1541, f. 8r); «y partida llamada
de la Serra» (CEN 1791, AHAT).
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Serra, lo camí de la
De ferradura. Arrenca del Calvari i va ascendint en direcció NO. És
un dels de més anomenada. Té a sota, a llevant, primer la Gaspillera i després les Obagues, i a ponent, les Roquetes, les Aixatones, el Sol Senyor i
la Romegosa. Surt del terme pel coll de la Romegosa.
«cami de la Serra que va a la vila de Prades» (Venda 1691, AHAT); «mediante
itinere dicto de la Serra» (CEN 1744, AHAT).

Servera, lo pla de la
Entre la rasa Fonda i la rasa del Purgatori. Pel mateix nom hom coneix
una plana al Cantaperdius.
Simoneta, la mina de la
No és gaire abundant. No gaire lluny del poble, damunt la carretera
de Reus. L’aigua omple una bassa.
«Aygua de la Simoneta» (Acord de drets, 24 agost 1841, on es fa referència a
una concòrdia entre Almoster i Reus, de l’any 1480. Escriptura de conveni,
AMA).

Simonetes, les
Partida. A poca distància del poble, sota el camí del Picarany, pel veïnatge del Garrofer de Grau.
«a la font del Simo» (ESTI 1522, f. 166r, 166v i 171r; ibid. 1541, f. 1r i 6v).

Sol de l’Horta, lo
«al sol de la orta afronta […] e ab la riera» (ESTI, s. XV, f. 110r); «al sol de
lorta» (ibid. 1522, f. 169v, 170r i passim).

Aquest nom, desconegut actualment a Almoster, resta viu al proper
terme d’Alcover. Allí es tracta d’una partida de secà, continuació dels
horts. Donen a «sol» la interpretació de solitud, perquè no arriba a rebre
els beneficis de l’aigua.
Sol Senyor de Mian, la rasa del
Al Sol Senyor.
Sol Senyor, el
Entre la Romegosa i les Aixatones, sota el camí de la Serra, a la part alta
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del vessant esquerre del barranc de Picarany. Té força anomenada el Sol
Senyor del Carrau, renom d’un foraster que vivia al poble.
«en axo del senyor» (ESTI 1520, f. 1v; ibid. 1522, f. 167r); «terra de pa y alzines
ab axo del Senyor afronta ab lo camí de Prades» (ibid. 1541, f. 8r); «en ayxo del
Senyor» (ibid. 1522, f. 168r); «Solseñó» (RPC); «quadra del Moster in partita
dicta lo Sol senyor» (CEN 1740, AHAT, document molt tacat).

Sol Senyor, lo camí del
Més conegut com de la Romegosa (vegeu lo camí de la Romegosa).
Solanes, això d’en
«anxo den Solanes» (ESTI 1522, f. 172v).

Sort del Mor, la
«part de la sort del mor afronta […] e ab lo camí de les tries» (ESTI, s. XV,
f. 106v); «la sort del mor» (ibid., f. 107r); «tros de terra de pa situat a la orta
del moster dit la sort de en mo, confronta […] amb lo Cami qui va del moster
a Castellvell» (REG 1639, f. 16r).

Taronger, l’hort del
«de un or del taronger»; «2 sous de sens los quals me fa per lort del taronger»
(Llibreta amb registre de pagaments de censos, 1521-1533, AMA).

Tarragona
Posada al fistó de la mar, se la veu bé de qualsevol lloc enlairat del terme.
Tarragona, lo camí de
«en lorta afronta en lo cami de Taragona» (ESTI 1522, f. 169r); «en lo cami
de Teragona» (ibid. 1541, f. 4v). Avui no se l’anomena. Passava pel Burgar i,
després, per la vora de Constantí.

Tarragona, lo carreró que va a
«a la parada longa afronta ab lo carrero que va a tarragona y ab lo Camí de
la bassa» (ESTI 1541, f. 8r).

Teules, lo forn de les
«al forn de les teules afronta […] e ab lo cami de la lexar» (ESTI, s. XV, f. 109v).

Titet, la font del
Era de cal Pallero. A la vora del barranc de Picarany, en el veïnatge de
la carrerada de Trill.
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Tres Cares, la fita de les
Allà on la carretera de la Llaneta s’ajunta amb un camí que baixa de la
riera d’Almoster per anar cap al mas de Besora (la Selva). Assenyala la
coincidència del terme d’Almoster, Reus i la Selva.
Tres Creus, les
Altra denominació del Calvari.
Tries, les
«a la cabanya de les tries afronta ab la rasa de les tries» (ESTI, s. XV, f. 106r);
«a les tries […] y en lo torent de la maçaneda» (ibid. 1445, f. 2r); «a les tries
afronta ab lo cami de Reus e ab lo torrent» (ibid. 1520, f. 3r; ibid. 1522, f. 167v);
«a les tries afronta en lo cami de Reus» (ibid. 1541, f. 2r).

Vegeu les Estries.
Tries, lo camí de les
«e ab lo cami de les tries» (ESTI, s. XV, 106v).

Tries, lo torrent de les
«rasa de les Tries» (ESTI, s. XV, f. 106r); «Torrent de les tries» (ibid., f. 107r;
ibid. 1522, f. 167r; ibid. 1541, f. 5r); «a las parets, afronta […] en lo torent de
les tries» (ibid. 1541, f. 5r).

Trill, la carrerada del
Del camí del Picarany puja a la Carretera de Prades, allà on hi havia
unes grans alzines fa poc abatudes. Puja per un fons poc pronunciat i
força desnivellat.
Trill, la font de
És la d’en Vellaco. Vegeu la font d’en Vellaco.
Trill, lo bosc de
Sota el tros del Xocolater. És de pins. A la vora d’allà on hi havia les
ufanoses alzines de la carretera de Prades.
Trill, lo maset de cal
Hi ha un mas caigut.
Trill, lo pinar del
Damunt l’escòrrec del Mèdia.
175

Trilles, les
«ort a les trilles afronta ab lo cami de Reus» (ESTI 1541, f. 10r). També figura
a la RPC.

Suposem que es tracta de les Estries (vegeu les Estries i també les Tries).
Vellaco, la font d’en
Al capdamunt del barranc de Picarany. Antigament hom acostumava
a anar-hi els dies de festa. L’aigua té fama de bona. Modernament se la
coneix com de Trill. Vellaco és un renom actual del qual ja hem trobat
notícia durant el s. XVIII.
Vellaco, lo xoll de
Al barranc de Picarany.
Vent, lo coll del
No n’hem pogut precisar. Deu ésser veí del de Romegosa. Potser es
tracta del collet on hi ha el marge de les Dues Cares.
Vicenç, la bassa de
Tocant a la de Mian. Era la més profunda de les de per allí.
Víctor, cal
La casa pairal, entre cal Segarrès i l’Església, ha desaparegut. L’edifici fou subdividit en dos, modernament, quan s’extingí l’antiga puixança
econòmica. Conten que aquesta fou extraordinària. Diuen que el Víctor
podia anar d’Almoster fins a la plaça del Víctor, de Reus, sempre trepitjant
terres pròpies. Fou alcalde de Reus i ho aprofità per a demostrar la seva
animadversió contra els malanants i gent desafecta al treball. Devia ésser
impopular, perquè diuen que hagué de fugir camuflat dintre un bocoi.
Víctor, l’era del
Sota la carretera de Reus, a poca distància del poble.
Víctor, la carretera del mas del
És el camí del Picarany (vegeu lo camí del Picarany), actualment en
condicions per al pas de vehicles a motor. Acaba entroncant amb la carretera de Prades i permet d’anar motoritzat fins al mas de Borbó (terme
de l’Aleixar).
Víctor, les parades del
Sota la carretera de Reus.
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Víctor, les pomeretes del
Sota la carretera, allà on actualment hi ha el Sindicat Agrícola. No hem
pogut aclarir si té alguna relació amb els Pomerals (vegeu los Pomerals).
Víctor, lo bosc gran del
Al vessant que, del mas d’en Rosic, en direcció O tira cap al fons del
barranc de l’Aigua Sana.
Víctor, lo mas del
Una de les hisendes més importants del terme, al cantó de muntanya.
L’edifici, en el qual ara no viu ningú, es troba a la vora dreta del començament del barranc de Picarany, sota la carretera de Prades, amb la qual
es comunica gràcies a un tros de camí. La finca ocupa una gran part de
les Romegoses i dels Picaranys i, en direcció a ponent, va més enllà de la
carretera de Prades, cap a les envistes de Maspujols. Diuen que antigament era del Rosselló i que prengué el nom de Víctor del marit de l’hereva Rosselló.
Víctor, lo pi del
Era vora la carretera de Prades, a l’últim recolze que aquesta fa abans
d’arribar al coll de Rosic.
Vidaleta, la riera de la
Quasi totalment al terme de Reus. És la continuació del barranc de Picarany. Toca amb terres d’Almoster quan fa de frontera amb les de Reus
entre la rasa de Sant Miquel i la carretera vella de la Selva. Per allí també
se la coneix com dels Cinc Ponts.
Vila, ca la
Casa singular a la placeta de l’Oli.
Vila, l’aigüera de la
«en lorta en lauguera de la vila» (ESTI 1522, f. 169r i 170v); «afronta en la
aiguera» (ibid. 1541, f. 1v); «en layguera de la vila» (ibid. 1541, f. 4v); «ab la
ayguera comuna» (ibid., f. 9v).

Vila, lo bosc de la
Una faixa estreta de pins que, sota el camí de la Serra, baixa dreta pel
vessant, entre la Pantana i la Romegosa. La vila el va heure per apropiació, ja fa anys, perquè ningú no en pagava la contribució.
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Vila, lo botjar de la
Unes notes anònimes, d’últims del segle passat XIX o de començaments
del XX que refereixen esquemàticament alguns acords municipals i curiositats històriques (AMA), tenen un dels apartats que diu: «En sesión
de 2 de agosto de 1855 se acordó que las fincas de este pueblo conocidas
por ‘botjà de la Vila’».
Vila, lo forn de la
ESTI 1445, f. 1r. Actualment hi ha un bocí de terra conegut pel Forn de
cal Fumons. No hem tingut ocasió d’apreciar si hi ha alguna relació entre
el topònim quatrecentista i l’actual.
Vila, lo pou de la
Avui queda dintre el pati d’una casa particular, entre el carrer de l’Abadia i la Canaleta. No és molt profund. Tot revestit de pedra. Devia haver
estat d’utilitat pública.
Vilabella, les muntanyes de
Són les que separen el Camp del Penedès, a llevant: Montmell i Montagut; però no hem trobat ningú que les conegui per aquests noms.
Vilallonga, la pujada del
La fa el camí del Picarany després d’haver travessat el barranc. Diuen
que el nom ve d’un propietari oriünd de Vilallonga del Camp.
Vinya Llarga, la; o la Vinya Llarga de ca Grau
Tros. A la rasa del Miqueló, damunt la carretera del mas d’Alimbau, a
l’altura del tros del Frare. Hi comença la partida de la Serra. De la vinya
només en queda el nom.
Vista Alegre, la
Terme de la Selva. Un altre contrafort del puig d’en Cama, ocupat per
terratinents d’Almoster. A la vora esquerra de la riera.
Xacó, la bassa del
Antiga, però renovada de poc ençà i dividida en dues. Vora la de Mian.
Xalet, lo
És el mas del senyor Ferreter.
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Xanabre
«a Xanabre» (ESTI 1716, p. 352 i 353; ibid. 1724).

Xicolater, lo tros del
A la carretera de Prades, guaitant cap al cantó del barranc de Picarany,
al costat N del coll de les Alzines de la carretera de Prades. Algú s’hi refereix dient només «allà al txiculaté».
Xòlic, la caseta del
Una altra denominació moderna del mas d’en Rosic (GUIA, 3a, ed.
p. 107).
Xom Farrate
«in parte dicta Xom Farrate […] et ab Aquilone cum itinere que va del Moster
a la Aleixar» (CEN 1681, CRE).

Probablement és una forma abreujada o adulterada d’«Això en Ferreter».
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Apèndixs
Els cognoms actuals
més abundants
Fort
Llevat
Pàmies1
Sugranyes

Els renoms més coneguts
Alberi
Angelet2
Bagam
Barberà
Bartomeu
Bielasso
Biló
Blasi3
Borbó4

Borràs
Bot
Boter
Cabaler
Caldot
Carrascle5
Carrasclet
Carrascló
Casa Gran6
Carrau
Claro
Colom7
Cotonera
Dida8
Encendra9
Esquerret

1 La documentació antiga parla sovint de Pàmies. O era aleshores un cognom predominant, o la família Pàmies era una de les assenyalables del poble. A últims del cinccents i primers dels sis-cents trobem que els documents parlen de quinze Pàmies: de
la Torre, del Portal, de l’Hostal, del Forn, de la Plaça, del Mas, del Racó, de l’Andreu,
del Batlle, lo Barril, Celestí, d’en Francesc, d’en Joan, Malet i el Més Amunt.
2 LC, f. 3v: «lo Angelet».
3 LC, f. 3v i 8v: «dit Blasi» i DEC, p. 1: «del Blasi».
4 CEN 1734, AHA: «dicto Borbó».
5 CAD: «Carrascle».
6 Any 1630, AHA: «dicto de la Casa Gran» i REG 1630, f. 13r: «de la Casa gran».
7 CEN 1851, AHA.
8 LC, f. 2v: «la Dida».
9 LC, f. 12v: «lo Encendre».
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Estarrufat
Fals10
Fonoll11
Franciscona12
Frare13
Fumons14
Fut
Futa
Gaietà
Gallo
Ganassa
Gasull
Gregòria
Guerri
Isidrota15
Jaume Joan
Joan de l’Anton de la Tia Amàlia
Llussà
Mano
Marino
Maset
Massot
Mau16
Mianet17
Minador
Moixona

Munda
Muntanyès
Palleret
Pallero
Pantana
Panxa
Pau Trilla
Passata
Patró
Pelagalls
Pelat
Pelegrí18
Peoner19
Pep del Raval
Pepa de l’Era
Pepito Gassull
Pepo
Peralta
Pèsol20
Peterrer
Polió
Pòlit
Pono21
Quelus
Querola
Quimet

10 LC, f. 7v: «lo Fals».
11 LC, f. 5v: «dit Fonoll».
12 CAD: «Franciscó».
13 CAD: «frare».
14 CAD: «fumons».
15 CAD: «isidrota».
16 LC, f. 8v: «dit lo Mau».
17 Llista de noms, s. XVIII, AMA: «Mianet», i CR, índex: «dit Mianet».
18 Certificació Acords Ajuntament, 1584, AMA: «dit pelagri».
19 CAD: «peronér».
20 CAD: «pesol».
21 Relació del que dehuen pagar los particulars […] s. XVIII, AMA: «Pono».
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Ramona
Rata
Ritu
Saler22
Sant Magí
Sarrió
Segarra
Seminari
Suem23
Tomaseta24
Tonet Ramona
Trill
Veciana
Vellaco25
Verjo
Vilallonga
Vicenç26

Vidal27
Xacó28
Xella
Xollat29

Renoms desapareguts
dels quals hem trobat notícia
Andreu30
Barril31
Batlle32
Bord33
Borni34
Borrasses35
Botiga36
Cavaller37
Celestí38

22 LC, f. 1v: «lo Salé» i CAD: «saler».
23 CAD: «suem».
24 CAD: «thomaseta».
25 LC, f. 1v, 9v i 12v, i Relació del que dehuen pagar los particulars […] s. XVIII,
AMA; «vellaco».
26 CAD. «Vicens».
27 Relació del que dehuen pagar los particulars […] s. XVIII, AMA: «Vidal».
28 CR, índex: «dit Xacó».
29 CAD: «Xollat».
30 DEC, p. 2: «dit del Andreu»; CEN 1631, AHAT: «dit den Andreu»; Llibreta d’albarans, 1622-1638, AMA: «dit de n’Andreu».
31 REG 1630, f. 14r: «dit lo barril».
32 REG 1595, f. 92r: «dit del Batlle»; CEN 1626, AHAT: «dictus del Batlle Vell»;
CEN 1630, AHAT: «dicto del Batlle».
33 REG 1628, f. 36r: «dit lo Cavaller alias lo bort»; ibid., f. 12r 1630: «dit lo bort».
34 CAD: «borni».
35 CR, índex: «dit Borrases».
36 CEN 1631, AHAT: «de la botiga»; REG 1631, f. 18r: «dits de la botiga».
37 CEN 1630, AHAT: «dicto lo Cavaller»; Memòria de despeses en un plet, 1686,
AMA: «dit lo Cavaller»; CEN 1737, AHAT: «dicto lo Cavaller».
38 Pergamí de concessió de poders, 1544, AMA: «alias celesti».
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Cintona39
Esquerrer40
Faló41
Figueras42
Forn43
Francesc44
Franciscanet45
Galan46
Joan47
Madrina48
Malet49
Manuel50
Mas51
Mes Amunt52
Pit53
Poferrer54

Portal55
Racó56
Sarrieta57
Teclet58
Torre59
Xanxons60
Xinxons61

Les poblacions més properes
L’Albiol
l’Aleixar
Alforja
Castellvell
Constantí
Maspujols

39 CR, índex.
40 CAD.
41 CAD.
42 REG 1629, f. 38r: «alias Figueras».
43 CEN 1630, AHAT: «dicto del Forn».
44 Llibreta d’albarans, 1622-1638, AMA: «dit d’en francesch».
45 LC, f. 4v.
46 LC, f. 6v; Jaumetó (CAD).
47 REG 1631: «de en Joan».
48 CAD.
49 REG 1631, f. 20r.
50 CAD.
51 Pergamí de concessió de poders, 1544, AMA: «dicto del mas».
52 ibid.: «dicto lo mesamunt».
53 CEN 1700, AHAT: «dicto del Pit».
54 CAD.
55 Pergamí de concessió de poders, 1544, AMA: «dicto del Portal»; REG 1651, f. 42r:
«dit del Portal».
56 Pergamí de concessió de poders, 1544, AMA: «dicto del Racho»; REG 1591, f. 92r:
«dit del Raco».
57 CAD.
58 CAD.
59 CEN 1626, AHAT: «dicto de la torra»; REG 1651, f. 54: «dit de la Torre».
60 CAD.
61 CR, índex.
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la Mussara
Reus
la Selva del Camp
Vilaplana

Puigs i prominències
Agut, lo puig
Borràs, lo serret de
Gibor, lo puig del

Els colls
Alzines de la Carretera de Prades,
lo coll de les
Bessó, lo coll de
Bosc del Manolo, lo coll del
Futa, lo coll del
Manolo, lo coll del bosc del
Mau, lo coll del
Piver, lo coll del
Romegosa, lo coll de la
Rosic, lo coll de
Vent, lo coll del

Els plans
Artiga, lo pla de l’
Cabreret, lo pla del
Cantirer, lo pla del
Canyaret, lo pla del
Miqueló, lo pla del
Rei, lo pla del
Reus, lo pla de
Sant Isidre, lo pla de
Servera, lo pla de la

Els clots
Bosc, lo clot del
Om, lo clot de l’
Perdiu, lo clot de la
Pescater, lo clot del
Ripoll, lo clot de

Les partides i els trossos
de terra
Aigua Sana, l’
Aixambruc, l’
Aixatones, les
Albereda, l’
Artigues, les
Barracota, la
Benifet, lo
Boreda, la
Botjar de Piquer, lo
Cantaperdius, lo
Canyes, les
Carretera, la
Catxos, los
Cloteret, lo
Coma, la
Coscolls, los
Cossi Caldera, lo
Enfús, l’
Esparets, les
Estepar, l’
Estries, les
Forn de cal Fumons, lo
Forn del Pallero, lo
Forn, lo
Freginals, los
Freixa, la
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Garanatxa, la
Garrigó, lo
Gaspillera, la
Horta, l’
Llenguaderes, les
Mas Ripoll
Masia, la
Matet, lo
Murtreres, les
Obagues, les
Palometa, la
Pantana, la
Parada de la Freixa, la
Parades de Grau, les
Parades del Víctor, les
Parellades, les
Picarany, lo
Picarany del Trill, lo
Pinaret, lo
Planes, les
Pomeretes del Víctor, les
Pontarró, lo
Puig Agut, lo
Rieral, lo
Roig, lo
Romegosa, la
Roquetes, les
Rostollet, lo
Salviar, lo
Serra, la
Simonetes, les
Sol Senyor, lo
Tros de Callau, lo
Tros de la Bassa, lo
Tros de la Ramona, lo
Tros del Bastió, lo
Tros del Colom, lo

Tros del Fort, lo
Tros del Frare, lo
Tros del Paí, lo
Tros del Xocolater, lo
Vinya Llarga, la

Pretèrits de les partides de terra
Això d’en Roca
Això d’en Solanes
Això de na Boixa
Això de na Guasca
Això en Ferrer
Albelló, l’
Alzines Grosses, les
Antigor, l’
Bartorella, la
Bassa, la
Botjar de la Vila, lo
Cabanya de Dues Boques, la
Camí de la Selva, lo
Camí de Prades, lo
Camí de Reus, lo
Camí del Brugar, lo
Camí del Calvari, lo
Camí Nou, lo
Canyar, lo
Capellans, los
Clot, lo
Clot de l’Horta, lo
Clot dels Ponts, lo
Clotes, les
Clotets, los
Còdol, lo
Coll de Bon Retorn, lo
Colomer, lo
Coma d’en Mallorques, la
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Costa de l’Albar, la
Cuquerela, la
Davall les Eres
Eres Altes, les
Esclotets, los
Fontanelles, les
Forn de la Vila, lo
Forn de les Teules, lo
Fornat, lo
Garrovera, la
Maçaneda, la
Mitjana, la
Palmeres, les
Parada Longa, la
Parador, lo
Pelades, les
Pins, los
Pins del Capellà, los
Planeta, la
Podalonga, la
Pomerals, los
Ponts, los
Prop el Calvari
Puig d’en Morenes, lo
Puig de la Bassa, lo
Punta, la
Quart, lo
Reudories, les
Riba, la
Riba de l’Albar, la
Salt, lo
Senyal
Sol de l’Horta, lo
Sort del Mor, la
Torrent de Pi, lo
Tries, les
Trilles, les

Vinya del Negre, la
Xanabre
Xom Farrate

Els camins
Aixamorera, lo camí d’
Aleixar, lo camí de l’
Artiga, lo camí de l’
Botjar de Piquer, lo camí del
Calvari, lo camí del
Capellans, lo camí dels
Carrerada de Trill, la
Carreró, lo
Castellvell, lo camí de
Cinc Ponts, lo camí dels
Creu, lo camí de la
Creueta, lo camí de la
Estepar, lo camí de l’
Fondo, lo camí
Font, lo camí de la
Freginals, lo camí dels
Gaspillera, lo camí de la
Guixers, lo camí dels
Horta, lo camí de l’
Llaneta, la carretera de la
Llenguaderes, lo camí de les
Mas d’Alimbau, la carretera del
Mas de Carreres, lo camí del
Mas de Grau, lo camí del
Mas del Víctor, la carretera del
Mig, lo camí del
Mina del cec, lo caminet de la
Muralla, lo camí de la
Pi de Noguers, lo camí del
Picarany, lo camí del
Pontarrons, lo camí dels
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Prades, la carretera de
Reus a la Selva, lo camí de
Reus, lo camí de
Reus, la carretera de
Rieral, lo camí del
Romegosa, lo camí de la
Roquetes, lo camí de les
Salviar, lo camí de
Selva, lo camí de la
Serra, lo camí de la
Sol Senyor, lo camí del
Vella de la Selva, la carretera

Pretèrits dels camins
Bassa, lo camí de la
Bassa, lo carreró de la
Brugar, lo camí del
Castellvell a Prades, lo camí de
Castellvell a Tarragona, lo camí
de
Cloteret, lo camí del
Horta, lo carreró de l’
Muralla, la carretera de la
Planes, lo camí veïnal de les
Prades, lo camí de
Reus, lo camí que va a
Tarragona, lo camí de
Tarragona, lo carreró que va a
Tries, lo camí de les

Ponts, tombs, baixades
i pujades
Barrany de Picarany, lo pont del
Cireret, lo tomb del
Mota, la baixada del

Pixum, la baixada del
Vilallonga, la pujada del

Les aigüeres
Rec, l’aigüera del
Vila, l’aigüera de la

Els barrancs
Aigua Sana, lo barranc de l’
Llenguaderes, lo barranc de les
Picarany, lo barranc de

Les rases
Aigua Sana del Cec, l’
Castanyers, la rasa dels
Caus, la rasa del
Enfús, la rasa de l’
Llorer, la rasa del
Miqueló, la rasa del
Pallero, la rasa del
Purgatori, la raseta del
Rasa Fonda, la
Romegosa, la rasa de la
Roquetes, la rasa de les
Salviar, la rasa del
Sant Miquel, la
Sol Senyor de Mian, la rasa del

Pretèrits de rases
Forn d’en Dionis, la rasa del
Hostalers, la rasa dels
Parets, la rasa dels
Rojals, la rasa de
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Les rieres

Les fonts

Almoster, la riera d’
Riera, la
Vidaleta, la riera de la

Boleda, la font de la
Cec, la font del
Fontetes, les
Galaneta, la font de la
Gota, la font de la
Jardí, la font del
Noguers, la font del
Rajolí, la font del
Segarrès, la font del
Titet, la font del
Toll del Noguers, lo
Trill, la font de
Vellaco, la font d’en

Els torrents
Castella, lo torrent de

Pretèrits de torrents
Albar, lo torrent de l’
Amellarassos, lo torrent dels
Comú, lo torrent
Esclotets, lo torrent dels
Estellers, lo torrent dels
Lligamans, lo torrent
Mas d’en Ferreter, lo torrent del
Massaneda, lo torrent de la
Mercadera, lo torrent de la
Mitjana, lo torrent de la
Murtreres, lo torrent de les
Ponts, lo torrent dels
Tries, lo torrent de les

Les mines
Horta de Mian, la mina de l’
Mas de Carreres, la mina del
Pinaret, la mina del
Poble, la mina del
Pobres, la mina dels
Rosselló, la mina del
Simoneta, la mina de la

Pretèrits de fonts
Bover, la font d’en

Les basses
Mian, la bassa de
Pontarró, la bassa del
Vicenç, la bassa de
Xacó, la bassa del

Pretèrits de basses i recs
Antiga, la bassa
Antigor, la bassa de l’
Rec, lo

Les eres
Ballar Coques, l’era de
Biló, l’era de
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Ca Grau, l’era de
Cal Llombart, l’era de
Llevat, l’era de
Mian, l’era del
Poble, l’era del
Víctor, l’era del

Pretèrits d’eres
Altes, les eres
Baix, l’era de
Blasi, l’era del
Enrajolada, l’era

Les pedreres
Mian, la pedrera del
Miqueló, la pedrera del
Picarany, la pedrera del
Poble, la pedrera del

Les cases de pagès
Caseta del Llamp, la
Caseta del Xòlic, la
Mas d’Alimbau, lo
Mas d’en Barra, lo
Mas d’en Rosic, lo
Mas de Carreres, lo
Mas de Forner, lo
Mas de Grau, lo
Mas de la Llebre, lo
Mas de Queri, lo
Mas del Jaume Pau Ferrer, lo
Mas del Sastre, lo
Mas del Senyor Ferreter, lo
Mas del Víctor, lo

Mas dels Anglesos, lo
Maset de cal Fals, lo
Maset de l’Horta del Mian, lo
Maset de la Polla, lo
Maset del Pau de la Rabassada, lo
Maset del Ratolí, lo
Picarany de cal Trill, lo
Xalet, lo

Pretèrits de les cases de pagès
Mas d’en Ferreter, lo

Els horts
Ca Grau, l’horta de
Mian, l’horta de
Pallerro, l’hora del

Pretèrits d’horts
Llarg, l’hort
Noguer, l’hort del
Taronger, l’hort del

Els arbres singularitzats
Alzina Castanyera, l’
Alzina de Grau, l’
Alzina del Catà, l’
Alzina del Llamp, l’
Alzina del Mig de la Riera, l’
Alzina del Sant, l’
Alzines de ca l’Escolà, les
Alzines de Gassull, les
Alzines de la carretera de Prades, les
Ametllers de l’Encendre, los
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Figuera del Caldot, la
Garrofer bort, lo
Garrofer de Grau, lo
Oliver de l’horta, l’
Pi de Noguers, lo
Pi del Víctor, lo
Pins de Massot, los

Els boscos
Ca Llombart, lo bosc de
Ferreter, lo bosc del
Gran del Víctor, lo bosc
Grau, lo bosquet de
Manolo, lo bosc del
Pinaret, lo
Trill, lo bosc de
Trill, lo pinar del
Vila, lo bosc de la

Els llocs d’anomenada
dintre el terme
Bòbila del Marcelo, la
Calvari, lo
Canaleta, la
Canyar de Pàmies, lo
Canyar del Minador, lo
Coster dels Castanyers, lo
Escòrrec del Mèdia, l’
Fita de les tres cares, la
Forn, lo
Marge de les Dues Cares, lo
Pitillo, lo
Pou dels Galàpats, lo
Racó del pi del corb, lo
Rec antic d’Almoster, lo

Resclosa, la
Salt de la Riera, lo
Salt, lo
Toll de Vellaco, lo
Tres creus, les

Pretèrits dels llocs
d’anomenada dintre el terme
Pont d’en Magraner, lo
Solella d’en Martí, la

Els llocs de fora el terme
que es veuen o són de molta
anomenada
Artiga, l’
Boelles, les
Castellvell
Era de Pàmies, l’
Era del Seminari, l’
Mas de Borbó, lo
Mola, la
Muntanya de Salou, la
Muntanya dels Aixanaleus, la
Muntanya Negra, la
Muntanyes d’Alforja, les
Muntanyes de Vilabella, les
Neveres, les
Pedrera del Còbic, la
Pineda, la
Putxet, lo
Puig d’en Cama, lo
Puig, lo
Reus
Rocanys
Sant Pere
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Santa Anna
Tarragona
Vista Alegre, la

Els carrers
Abadia, lo carrer de l’
Amargura, lo carrer d’
Baixada de l’Abadia, la
Carnisseria, lo carrer de la
Carreràs, lo
Carretereta, la
Cementiri, lo carrer del
Font, lo carrer de la
Forn, lo carrer del
Major, lo carrer
Nou, lo carrer
Pare Aimemí, lo carrer del
Portal, lo carrer del
Que no passa, lo carrer
Raval, lo

Pretèrits dels carrers
Anglès, lo carrer de n’
Avall, lo carrer d’
Baix, lo carrer de
Barreres, lo carrer de les
Dalt, lo carrer de
Fossar, lo carrer del
Gassull, lo carrer de
Merceria, lo carrer de la
Pelegrí, lo carrer d’en
Portal de Dalt, lo carrer del
Porxet, lo
Pou de la Vila, lo carrer del

Raval de Baix, lo
Sant Roc, lo carrer de

Les places
Blat, la placeta del
Església, la placeta de l’
Josep Rosselló Martí, la plaça de
Oli, la placeta de l’
Plaça, la

Les cases singularitzades
Camaril, lo
Casa dels Pobres, la
Escolà, ca l’
Església, l’
Fariner, cal
Grau, ca
Llevat, ca
Llombart, ca
Mian, ca
Miquelet, cal
Miqueló, cal
Noguers, ca
Pino, cal
Segarrès, cal
Víctor, cal
Vila, ca la

Els indrets d’anomenada
Cantó, lo
Cementiri vell, lo
Corral de pastor, lo
Darreres, als
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Era, l’
Escoles, les
Muralla, la
Pallissa de ca Grau, la
Parada de l’Envelat, la
Portal, lo
Pou de la vila, lo
Pujada de l’Església, la
Quatre cantons, los
Rentadors, los

Pretèrits dels indrets
d’anomenada
Fàbrega, la
Patis d’en Gallinós, los
Portal d’amunt, lo
Portal de la font, lo
Portal de la Selva, lo
Torre de Pere Pàmies, la
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