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Presentació

L’onomàstica estudia els noms propis de lloc i de persona d’un indret de-
terminat. El treball que teniu entre mans és un estudi de l’onomàstica de 
la Selva on hi trobareu una compilació dels seus topònims i antropònims 
presentats, descrits i ben documentats: un autèntic regal.

Tenir accés i, per tant, conèixer l’onomàstica del poble ens enllaça di-
rectament amb la nostra història. De fet, en el significat i en l’origen dels 
noms es pot traçar l’empremta deixada per les generacions que ens han 
precedit. Aquest llegat en alguns casos es manté i en altres es poden res-
seguir canvis ben curiosos que descobrirem en aquestes pàgines.

Com a alcalde i responsable de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de 
la Selva del Camp em fa molta iŀlusió poder-vos presentar aquest treball 
que és extens, rigorós i complet. Parlo d’un projecte ambiciós que ha es-
tat possible gràcies a la coŀlaboració de moltíssimes persones i que no 
s’hauria pogut dur a terme sense l’impuls i el guiatge del Centre d’Es-
tudis Selvatans.

Aquest llibre és el resultat d’un projecte engrescador que sintetitza 
moltes hores de dedicació, documentació, converses, consultes a l’arxiu, 
entrevistes i descobertes que us semblaran, de ben segur, entranyables. 

El treball es presenta com un inventari exhaustiu dels nostres noms 
de lloc (masos, partides, camins…) i de persona (cognoms i renoms) que 
abasta un període de més de sis-cents anys. 

Els noms són una part essencial del nostre patrimoni lingüístic, cul-
tural i històric, perquè ens defineixen i, alhora, ens donen a conèixer. 
Aquest llibre pretén que aquests noms no s’oblidin i siguin transmesos a 
les generacions futures.

Posar en valor el patrimoni dels noms ajuda, de ben segur, a identifi-
car-los i identificar-nos. Són petits granets de sorra que ens consoliden 
com a poble.
 
   Jordi Vinyals
   Alcalde de la Selva del Camp
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Pròleg

En el número 17 del Butlletí Interior de la Societat d’Onomàstica, corres-
ponent al mes de setembre de 1984, Ramon Amigó donava notícia —en 
cinc pàgines— dels «Treballs de recoŀlecció toponímica al Camp de 
Tarragona i a les seves comarques veïnes.» Començava el seu escrit amb 
aquests mots:

Si la informació que posseïm és fidel a la realitat, el Camp de Tarragona és el 
bocí de les terres continentals de llengua catalana on s’ha completat el nom-
bre més gran de reculls de noms de lloc de termes municipals.

En aquell moment, del sector de l’Alt Camp, només hi havia publica-
da l’onomàstica de la Riba, apareguda l’any 1953, duta a terme per Josep 
Iglésies, que va viure en aquella localitat i va dirigir la fàbrica que hi te-
nia la família.

El sector del Tarragonès, comptava, aleshores, amb tres treballs ono-
màstics publicats. El mateix Ramon Amigó havia elaborat el de Constan-
tí, l’any 1968, i el de Vila-seca/Salou, l’any 1978 —abans de la segregació 
municipal. Maria Teresa Muntanya havia publicat, l’any 1980, el treball 
sobre la Canonja.

Del Baix Camp, en aquell moment, hi havia catorze onomàstiques 
publicades:

Reus 1957 la Febró 1974

l’Aleixar 1962 l’Albiol 1976

la Mussara 1963 Arbolí 1978

Maspujols 1966 Riudoms 1979

Castellvell 1968 Capafonts 1981

Almoster 1968 les Borges del Camp 1981

Vilaplana 1970 Vilanova d’Escornalbou 1982
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En l’esmentat article, Amigó no només donava les dades que s’acaben 
d’esmentar, sinó que també en feia unes valoracions i comentaris; sobre la 
Selva deia «La Montserrat Murgadas ha iniciat la feina a la seva vila de La 
Selva […]». Com podreu llegir a la introducció del llibre que teniu a les 
mans, la Montserrat Murgadas, aleshores estudiant de Filologia Catalana 
a Tarragona, havia mostrat interès per l’onomàstica i de seguida, el que 
subscriu aquests mots la va posar en contacte amb Ramon Amigó, mes-
tre dels onomasiòlegs del Camp de Tarragona, perquè ell li proporcionés 
les pautes per tirar endavant l’inventari onomàstic de la Selva del Camp. 

La tasca de recollida dels noms de lloc i de persona de la Selva del 
Camp la va continuar la Pilar Murgadas, germana segona de la Mont-
serrat, estudiant també de Filologia Catalana a Tarragona. En el curs de 
doctorat que ella va anar a fer a Barcelona, va tindre com a professor el Dr. 
Enric Moreu-Rey, cofundador de la Societat d’Onomàstica. Poc després, 
Ramon Amigó li lliura a la Pilar Murgadas l’arxiu personal d’Eufemià 
Fort, que el mestre reusenc custodiava amb la finalitat que la Pilar en-
llestís l’inventari selvatà. El lector trobarà a la introducció d’aquest tre-
ball tota la informació exceŀlentment detallada de la seva gestació. Però 
no em puc estar d’aportar en aquest redactat alguna dada més sobre la 
història del procés que ha seguit aquesta obra per tal de completar-la.

Ramon Amigó tenia el costum d’organitzar anualment un berenar-
sopar a casa seva un vespre d’estiu, on s’aplegava bona colla dels recol-
lectors dels noms de lloc i de persona del Camp de Tarragona que treba-
llaven sota el seu mestratge. Però, amb la defunció de Ramon Amigó, el 
16 de setembre de 2011, aquell grup que s’aplegava al seu entorn quedava 
orfe, el pal de paller que l’aglutinava els havia deixat. 

La seva filla Rat, conscient del buit que havia deixat el seu pare en 
aquest grup de «deixebles» camptarragonins, va voler organitzar una 
darrera trobada. En aquella ocasió, es va posar damunt de la taula la ne-
cessitat de continuar la tasca de seguiment que Amigó feia dels treballs 
onomàstics en curs i de continuar la tasca d’engrescament, d’encoratja-
ment de nous onomasiòlegs que duguessin a terme nous inventaris ono-
màstics. Es va consensuar que aquesta comesa es continués fent des de 
la Universitat del nostre àmbit territorial, la Universitat Rovira i Virgili.

I és aleshores quan intervé qui subscriu aquests mots. Dels tretze in-
ventaris onomàstics publicats al Baix Camp dels quals donava notícia 
Amigó a l’article esmentat més amunt, aparegut l’any 1984, s’havia arri-
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bat a quasi completar la totalitat dels vint-i-vuit municipis que configu-
ren aquesta comarca; només restaven per publicar el de Botarell, el de 
Montbrió i el de la Selva del Camp. L’entusiasme i l’encoratjament que 
exercia Amigó havia donat fruits abundants al Baix Camp —així com 
també, sobretot, al Priorat i al Tarragonès. Per tal de completar l’inven-
tariat de tota la comarca, calia posar fil a l’agulla i desencallar el treball 
en els tres municipis restants. 

Als catorze inventaris onomàstics de la comarca del Baix Camp a què 
es referia Ramon Amigó l’any 1984, se n’han de sumar dotze més fins a 
l’aparició de l’Onomàstica de la Selva del Camp:

Prades 1985 l’Argentera 2003

Riudecanyes 1989 Colldejou 2003

Alforja i Cortiella 1991 Duesaigües 2008

Riudecols, les Irles i les Voltes 1991 Vinyols i els Arcs 2009

Mont-roig del Camp 1999 Pratdip 2010

Cambrils 2000 Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant

2013

Sis anys després de la darrera onomàstica publicada sobre una localitat 
del Baix Camp, veu la llum l’inventari de noms de lloc i de persona del 
municipi de la Selva del Camp. El destí ha volgut que, en aquest equip 
de selvatanes que ha posat el punt i final a aquesta obra coŀlectiva, hi ha-
gués la petita de la nissaga Murgadas, la Glòria, formant una tríada amb 
la Montserrat Soronellas i la Marta Cañellas.

Aquest inventari selvatà recull més de quatre mil entrades, entre topò-
nims —noms de lloc— i antropònims —noms de persona—, recollits 
tant de fonts orals —a través de converses amb una quinzena d’infor-
mants— com de fonts escrites —amb la consulta d’una vintena de docu-
ments, procedents de sis arxius, entre públics i privats. El nombre d’en-
trades podria augmentar amb la consulta de l’Arxiu Històric Arxidioce-
sà de Tarragona. L’Onomàstica de la Selva del Camp s’ha anat modelant a 
partir d’un llarg període de gestació. Han hagut de passar vuitanta-dos 
anys des de les primeres fitxes elaborades durant la Guerra Civil per Eu-
femià Fort fins que enguany, 2019, veu definitivament la llum infantada 
per la Glòria Murgadas, la Montserrat Soronellas i la Marta Cañellas.
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A través dels noms de lloc del terme municipal de la Selva del Camp 
el lector reconeixerà el particular sistema de distribució de l’aigua que 
duu a terme per regar els horts i les parades que es troben més a prop del 
nucli urbà i que estan dividits en set quadres, corresponents al dia de la 
setmana en el que tenien el dret d’aigua: la Quadra del Dilluns, del Di-
marts, del Dimecres, del Dijous, del Divendres, del Dissabte i del Diumenge. 

La història medieval de la Selva del Camp es troba estretament lliga-
da a la jurisdicció senyorial i jurídica de l’Església de Tarragona. Cap a 
la segona meitat del segle XII, consta documentalment que el senyor de 
la Selva era el paborde de la seu tarragonina, això és l’administrador ge-
neral de l’arquebisbat. Lligats a aquest personatge trobem a la Selva els 
topònims el castell del Paborde, el portal del Paborde, la devesa del Paborde, 
la quadra vella del Paborde, la torre del Paborde. La presència de l’Església 
ha estat i és encara ben present a la Selva, com es desprèn tant de noms 
de lloc vius —lo mas dels Canonges, l’església de Sant Andreu, la capella 
de Sant Nicolau, l’església de Sant Pau, l’ermita de Sant Pere, lo convent de 
Sant Rafel, l’ermita de Paret Delgada—, com de pretèrits —el castell de 
l’Arquebisbe, el portal de l’Arquebisbe, la torre de l’Arquebisbe, el convent de 
Sant Agustí, el portal de Sant Antoni, l’església de Sant Jaume i Santa Llú-
cia, la capella de Sant Miquel.

L’Onomàstica de la Selva del Camp ens ofereix un gran nombre de to-
pònims pretèrits que s’han pogut documentar gràcies a la consulta de di-
versos arxius. Han desaparegut de la Selva del Camp noms de lloc com 
el Llavador —rentador públic, segles XIV i XVIII—, el Peiró —partida 
de terra, s. XV-XVIII—, el Farraginal —partida, s. XV-XVIII—, el Fenes-
sar —partida, s. XVII-XIX—, les Forques —partida, s. XV-XVI—, les Vol-
tes —partida s. XV—, el coll dels Ginesters —s. XV—, les Sorts —peces 
de terra, s. XVII. En d’altres casos, trobem exemples de topònims docu-
mentats des d’antic que han perviscut fins a dia d’avui, és el cas de noms 
de partides —totes documentades ja al s. XV— com l’Adoberia, lo Vilar, 
lo Camp, la Devesa, Alguns d’aquests topònims, vius encara, es presen-
ten totalment opacs, és a dir, que semànticament ens són absolutament 
incomprensibles sense l’ajut d’un diccionari adequat; és el cas dels noms 
de partides com lo Garramell, lo Xalamec, així com també Verrà, lo carrer 
de o Gatellar, lo barranc del.

Així mateix, trobem en aquest inventari noms d’oficis que avui són de-
signats amb paraules diferents: ca l’Apotecari o cal Manescal, termes que 
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potser les generacions més grans usen o recorden, però que les més jó-
vens han canviat per «farmacèutic» i per «veterinari», respectivament. 
L’ofici d’oller o tupiner, ha quedat fixat en l’imaginari coŀlectiu selvatà en 
el nom del carrer dels Ollers —ja documentat en unes Vàlues, l’any 1471. 
No només ha pogut caure en desús la paraula en si mateixa de l’ús quo-
tidià, sinó que l’artesania de la terrissa de la Selva —amb presència du-
rant sis segles en aquesta localitat, on s’arribaven a produir onze mides 
diferents de tupins—, s’ha acabat extingint. Una altra de les ocupacions 
pràcticament desapareguda és la dels bastaixos —que tenien per ofici 
transportar coses de pes a coll—, de la qual n’ha quedat memòria en el 
renom de cal Bastaix —ubicada a la muralla de sant Rafel.

El contrast entre la informació recollida de fonts escrites pretèrites i la 
recollida de fonts orals actuals ens permet resseguir els canvis en el vo-
cabulari d’una mateixa comunitat humana al llarg dels segles. Vegem-ne 
el cas concret dels adjectius jussà i sobirà que apareixen en els topònims 
Portal Jussà i Portal Sobirà en documentació del segle XIV. Els mateixos 
portals eren coneguts a través de l’ús dels adverbis avall i amunt, respec-
tivament, documentats al segle XV i que són les formes que han arribat 
fins a dia d’avui: Portal d’Avall i Portal d’Amunt.

La toponímia possibilita, sovint, conservar, encara que de manera fos-
silitzada, elements de la llengua antiga que avui han acabat desapareixent 
del català actual de la Selva del Camp. Semblantment als casos observats 
en el paràgraf anterior, trobem en alguns topònims selvatans la presència 
de l’article personal en i na —amb gran vitalitat d’ús en el català actual 
de les illes Balears i Pitiüses—, però totalment extingit en l’ús coŀloquial 
del català del Camp de Tarragona. L’article personal masculí en s’ha con-
servat en topònims actuals com lo torrent d’en Bartra, lo puig d’en Cama, 
lo camí d’en Grau, lo mas d’en Pasqual, lo carrer d’en Pujol, lo carrer d’en 
Sanç, lo mas d’en Valls. En canvi, l’article personal femení na només es 
documenta com a forma pretèrita, a la Selva del Camp, en fonts escrites: 
el mas de na Guasca, la font de na Peironeta. 

En aquest inventari onomàstic, trobem topònims —com la partida 
anomenada les Esplanes, la plaça de les Espletes, los Escorralons— on sem-
blaria que hi hagués aglutinada la forma de l’article salat es. En realitat es 
tracta d’una falsa segmentació siŀlàbica de l’article femení plural les, que 
segueix l’esquema següent: les Planes > *l’Esplanes> *l’Esplana > les Es-
planes. Encara es conserva, tot i que només en les generacions més grans, 
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l’ús de l’article masculí en forma plena lo, los, que apareixen en topònims 
com lo camí de les Aligueres, lo Pont Alt, los Altans / los Altars, los Molins.

A la Selva del Camp, així com en altres localitats del Camp de Tarra-
gona —l’Aleixar, Capafonts, els Garidells, les Irles (Riudecols), Mont-
roig del Camp, Renau, Riudecanyes, Vallmoll, Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant, Vilanova d’Escornalbou—, les propietats rurals —ja siguin 
partides o trossos— es designen a través del sintagma això de —amb 
l’ús del demostratiu de gènere neutre més la preposició— seguit de l’an-
tropònim corresponent. A la Selva trobem això del Carnisseret del carrer 
Major, això de l’Elisseu, això de l’Estelat, això del Franquet, això del Genius, 
això del Martí, això del Mestre Roig, això dels Nanos, això del Pere Taverna, 
això dels Quelos, això del Quimet Ferrer, això del Ramiro, això de les Rates, 
això del Sanuí, això del Torrents, això del Xutxo.

Hi ha dues partides selvatanes que contenen el sintagma això de els 
noms de les quals han evolucionat de manera particular, és el cas de l’Ai-
xamorera —primera documentació 1690— i l’Aixaneleu —primera do-
cumentació 1734. Ramon Amigó, el mestre reusenc dels onomasiòlegs 
camptarragonins, ja va explicar-ne l’evolució: Aixamorera prové de l’aglu-
tinació de «això d’en Morera»; i per consegüent, Aixanaleu, prové de 
l’aglutinació de «això de n’Aleu». A diferència dels exemples aportats 
en el paràgraf anterior on l’article personal coincideix amb el definit —
lo, los / el, els—, en aquests dos hi ha aglutinat l’article personal antic en.

Quant als antropònims, es recullen a la Selva tant masculinitzacions 
de femenins —l’Agneto / l’Agneta; cal Garso / la Garsa; cal Llebro / la Lle-
bre; lo Malenasso / ca la Malenassa; ca Madró / ca la Madrona; lo mas del 
Moresco / ca la Moresca; ca l’Unglo / (< ungla); cal Rito (< Rita)—, com 
feminitzacions de masculins —lo barranc del Maginet / ca la Magineta; 
lo mas de la Moixona / Moixó; la Montoliva / (< Montoliu). El recurs a 
la feminització segueix les pautes genuïnes de la llengua catalana, amb 
l’afegiment del morfema /a/ damunt la forma del masculí. De les mas-
culinitzacions aquí aportades, alguna s’ajusta a la «normativa gramati-
cal» —com és el cas de Madró—; en canvi, Agneto, Garso, Llebro, Male-
nasso, Moresco, Unglo i Rito han canviat la vocal del morfema femení /a/ 

—/e/ en el cas de llebre— per la vocal /o/. Algú pot pensar que es tracta 
d’un castellanisme, però en realitat es tracta del fenomen de l’analogia 
amb altres masculins catalans acabats en /o/: carro, monjo, porxo, toro, i 
també present en els plurals: boscos, desitjos, feixos, mesos, peixos, tristos.
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Pot arribar a sorprendre la gran quantitat d’hagiotopònims (topònims 
relacionats amb la religió cristiana), una desena, que es localitzen a la 
Selva del Camp, sent com és aquesta localitat de dimensions més aviat 
reduïdes: la capella de la Mare de Déu dels Àngels o dels Àngels (pretèrit), 
lo convent de Sant Agustí, l’Església de Sant Andreu, el portal de Sant An-
toni (pretèrit), l’església de Sant Jaume i Santa Llúcia (pretèrit), la capella 
de Sant Miquel, la capella de Sant Nicolau, l’església de Sant Pau, l’ermita 
de Sant Pere, l’ermita de la Mare de Déu de Paretdelgada. No en va, sobre 
la Selva del Camp va exercir la senyoria l’Església tarragonina, ja sigui 
directament a través de l’arquebisbe o a través del paborde canonical. 

De l’època en què la Selva va romandre sota l’ocupació musulmana, 
han perviscut topònims d’origen àrab com: lo carrer de Sensmudaina (que 
fa referència a l’edifici de l’Almudaina (< al-mudájjna, diminutiu de mädî-
na, ‘ciutat’), enderrocat per ordre del paborde Jofre de Cruïlles, l’any 1323; 
el barri anomenat la Ràpita (< râbiṭa ‘espècie de santuari musulmà, on 
residien guerrers que tenien la missió de llançar raids ofensius en terra 
cristiana’); la Matarranya (segons indicava Enric Moreu-Rey en el seu 
treball «Toponímia del terme actual i pretèrit de l’Albiol», aquesta par-
tida «antigament tota en terme de L’Albiol, i ara en part en termes d’Al-
cover i La Selva» (< maṭrânija ‘arquebisbe’); lo mas de Rifà (< ríḥà ‘molí’). 
Es documenten a la Selva antropònims —noms de persona, en aquest 
cas són cognoms— també d’origen àrab: Almenara, documentat des del 
Fogatge de 1497 fins a l’Amillarament de 1880 (< al-mänâra ‘talaia on s’en-
cenen fogueres per fer senyals’); Alsamora, documentat per primer cop 
a les Vàlues de 1690, es tracta de la metàtesi recíproca d’Almassora (< al-
maḥsūra, ‘la rodejada’); Maimó, documentat per primer cop en el Fogat-
ge de 1553 (< maimûn ‘feliç’).

Com no podria ser d’una altra manera, els noms de lloc i de persona 
selvatans reflecteixen el català del Camp de Tarragona, tant a nivell fo-
nètic, com morfològic i lèxic. Em permetreu que enumeri els trets que 
així ho corroboren. Del nivell fonètic cal destacar:

• La conservació de la vocal pretònica en contacte amb una /r/: cal 
Caragolí d’Or, ca Caragol.

• El tancament de /e/ àtona en contacte amb una consonant pala-
tal: Setginolls —renom pretèrit, desaparegut a la primera meitat 
del segle XIX.

• Articulació /e/ en el topònim d’origen àrab la Sénia.
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• Articulació falsament diftongada de la /o/ àtona en posició inici-
al: les Aubagues.

• Vocalització de la /l/ agrupada a una consonant labial: l’Aubelló, 
l’Aubiol.

• Sonorització de la /k/ i la simplificació del grup /ns/ en el topò-
nim Gostantí —Constantí.

El contacte entre el català, llengua pròpia i històrica de la Selva del Camp, 
amb el castellà o espanyol, ha provocat una sèrie d’interferències lingü-
ístiques. Algunes són lèxiques —l’Empalme, l’Encuentro—, però n’hi ha 
que afecten el nivell fonètic. És el cas de l’adaptació de l’articulació his-
pànica de la /x/, inexistent en el sistema català. Els topònims i antropò-
nims on hi ha presència d’aquest so foraster, la fonètica local els articula 
canviant /x/ per /k/: Castejón, Don Juan, la Virgen Maria, ca les Virgínies, 
lo mas de Virgínio, ca la Coneja, la Juana, pronunciats respectivament Cas-
tecon, Don Quan, la Virquen Maria, les Virquínies, Virquínio, la Coneca, 
la Quana. És també el cas de ca Coquinet (ca Joaquinet).

En el nivell morfològic, cal destacar el renom lo Pep del Nostro Carrer 
—amb la forma del possessiu nostro— i los Altars —cingle prop del coll 
de la Batalla, pronunciat Altans, amb un plural amb -ns, analògic amb 
plurals com pans o mans.

És en el nivell lèxic on més abunden les formes pròpies del català del 
Camp de Tarragona:

• abadia ‘casa on viu el capellà’: l’Abadia.
• corraló ‘carrer curt i estret’: los Escorralons —forma que presenta 

la pròtesi siŀlàbica es-.
• fadrí, fadrina ‘que no s’ha casat’: cals Fadrins.
• guerxo, guerxa ‘mancat, mancada d’un ull’: ca la Guerxeta.
• lluert ‘rèptil saure de mida gran, cos cilíndric i robust, cap promi-

nent amb mandíbules poderoses i coloració general verd groguen-
ca, amb un reticulat fosc i amb algunes fileres de taques blaves als 
costats, que és l’espècie més comuna a Catalunya i al País Valencià 
(Lacerta lepida)’: lo pla del Lluert.

• moixó ‘animal vertebrat, ovípar, de sang calenta, que té el cor amb 
quatre cavitats, respiració pulmonar, el bec corni, el cos cobert de plo-
mes i les extremitats toràciques en forma d’ales aptes per al vol, capaci-
tat que excepcionalment pot perdre’: lo mas del Moixó, ca la Moixona.
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• pataca ‘planta solanàcia de l’espècie Solanum tuberosum; sinònim 
de patata’: cal Patacó, ca la Pataquera.

• pescater, pescateria, variants antigues creades damunt el verb 
pescar, enfront de les més modernes peixater, peixateria, creades 
damunt de peix; totes les formes es documenten encara a la Selva: 
lo carrer de la Peixateria / carrer de la Pescateria, les Peixateries /  
la Pescateria, Pescater —renom pretèrit—, l’hort de la Pescatera.

• pollegana ‘arada de forcat’: ca la Pollegana.
• romeguera ‘liana o arbust intricat del gènere Rubus, de la famí-

lia de les rosàcies, de tiges amb agullons, fulles palmaticompos-
tes, flors blanques o rosades i fruits formats per petites drupes, les 
mores, típic de les bardisses’: la Romeguera —partida pretèrita.

• secalló ‘figa magra i pansida per excés de vellesa, de maduresa’: 
cal Secallons.

• sagrantana ‘Rèptil saure de mida petita i aspecte esvelt, de cap i 
cos molt deprimits, que abunda en els ambients rocallosos i en les 
construccions humanes, i és la sargantana més freqüent a Catalu-
nya i al País Valencià (Podarcis hispanica)’: ca Sagrantana.

• xic, xica ‘noi, noia; nen, nena’: les Set-xiques, l’hort de les Set-xiques, 
lo carrer de les Set-xiques.

• tomacó ‘tomaca més petita que l’ordinària, i sobretot la que es 
penja per conservar-la’: ca la Tomacona.

• xollador ‘persona que té per ofici xollar els animals’: ca Xollador.

Amb la publicació d’aquest inventari de noms de lloc i de persona de la Sel-
va del Camp, l’onomàstica catalana, en general, i la del Camp de Tarrago-
na, en particular, està d’enhorabona. Ramon Amigó, des de l’Olimp, veu 
enllestit un altre treball onomàstic de la comarca del Baix Camp —l’ante-
penúltim—, comarca des d’on Ramon Amigó, a través del seu mestratge, 
va anar escampant, com una taca d’oli, l’amor per la terra, pels seus habi-
tants i pels noms que la descriuen i la defineixen. Aquesta publicació és 
un dels millors homenatges que se li poden fer al mestre reusenc. Enho-
rabona, Glòria, Montserrat i Marta. Enhorabona selvatanes i selvatans.

   Pere Navarro Gómez
   Universitat Rovira i Virgili / Societat d’Onomàstica
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Mots inicials

No sé si alguns de vosaltres us heu aturat mai a preguntar-vos què vol 
dir ésser fill d’una població de la Catalunya Nova, semblant a la Selva del 
Camp. Heu nascut, heu superat les exigències que a tots els mortals ens 
porta la vida, heu recorregut milers de vegades les vies urbanes de la loca-
litat on heu vist la primera llum, heu anat per aquests camins de Déu que 
porten als conreus o a les ermites o bé als pobles veïns i, tal vegada, no 
se us ha acudit mai preguntar-vos quina mena d’homes eren els primers 
que havien edificat les seves llars arrenglerades, una al costat de l’altra, 
per a formar el carrer per on diàriament transiteu, com eren els primers 
éssers que havien replanat el terreny que permet als vostres carros anar 
des de la vostra casa al vostre conreu, que havia construït aquestes marge-
nades de llicorella del vessant de la muntanya de Sant Pere o les de saldó 
que graonen el pendís coronat per les roges i alteroses cingleres de sota la 
Font Major, qui va ésser que va plantar el primer cep o el primer avellaner 
dins del terme, que va portar el primer plançó d’olivera i d’on el va dur. 

Voldria que per uns moments acluquéssim els ulls i intentéssim ima-
ginar el terme de la Selva, tal com devia ésser abans que la població exis-
tís. ¿Com era l’espai de terreny on avui està la nostra vila aposentada per 
allà els segles IX o X, en els dies que els musulmans acabaven d’abando-
nar-la? Us voldríem induir a considerar les raons que aconsellaren ins-
taŀlar la localitat precisament a l’indret on la trobem emplaçada. Pensem 
que aquells, que edificaren les primeres cases, igual haurien pogut dis-
posar-les més amunt del poble actual, a la Parellada per exemple, o més 
avall, vers la Font de l’Astor, posem per cas. Amb tot, la vila es féu on la 
tenim, hi prosperà i arguments hi ha per explicar-ho. Ens plauria que us 
preguntéssiu si la població, que ens acull, sorgí tot de sobte tal com se’ns 
presenta avui o bé l’avenç urbà sofrí etapes graonades; voldríem inqui-
etar-vos per fer-vos inquirir quines foren les temences que obligaren els 
nostres avantpassats a circumscriure’s amb murs, de quins pillatges es 
volien lliurar i quin servei els feren les altes torres. 

Reclamen encara persuasió per a agullonar-vos fins que interrogueu el 
cel sobre com ens fou donada una fe, a què fou degut que florís en els lla-
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vis de les nostres mares una determinada forma de parlar, quina causa ha 
fet que ens trobem regits per uns costums particulars i empesos per uns 
afanys de treball i unes ànsies, que ens defineixen i distingeixen d’altres 
pobles. En fi, ens proposem entrar en conversa amb nosaltres mateixos 
i deduir les raons que esclareixen que siguem com som, petgem un país 
ben definit i ens trobem a les mans una singular riquesa, patrimoni an-
cestral que tenim el deure de trametre intacte als nostres fills.

   Josep Iglésies i Fort
   (Perennitat de la Selva del Camp, 1956)
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Introducció

Justificació

La motivació inicial del recull Onomàstica de la Selva del Camp ha estat 
aplegar i descriure els diferents noms de lloc i de persona del poble de 
la Selva del Camp i del seu terme, des del segle XV1 fins al segle XX, així 
com transcriure fonèticament els mots vigents i recopilats en les enques-
tes orals. La voluntat de fixar el patrimoni lingüístic del nostre poble ha 
fet que un grup de persones interessades en aquest camp hagi reunit es-
forços, durant gairebé seixanta anys, per poder treure a la llum aquest 
recull, fruit d’un treball coŀlectiu i patrimoni de tot el poble de la Selva. 

La llengua és viva i la història també; per tant, els pobles tenen la ne-
cessitat d’establir la seva riquesa lingüística i històrica. Cal assenyalar 
que sense les persones coneixedores del terme i que han servit com a in-
formants orals, l’estudi hauria estat incomplet; la seva privilegiada me-
mòria i saviesa popular han ajudat a donar vida a aquest ampli i exhaus-
tiu inventari de noms.

Més endavant, podreu conèixer la gestació del treball, la metodolo-
gia i les fonts documentals i bibliogràfiques emprades. La tasca duta a 
terme ha consistit en un buidatge minuciós de documents d’arxiu i bi-
bliogràfics, entrevistes orals, sortides per delimitar, descriure i redefinir 
el terme, i una rigorosa feina d’aglutinament a l’hora de donar forma a 
tanta informació atresorada. Entenem que no és un treball tancat i ens 
sentiríem satisfets si pogués servir de base a futures investigacions, tant 
lingüístiques com històriques.

Teniu, doncs, a les mans, un estudi per rememorar i conservar la vida 
dels noms dels llocs i de persona de la Selva del Camp. Som conscients 
que un treball d’aquesta envergadura pot no satisfer les expectatives de 
tothom. Entenem que alguns dels lectors hi podran trobar a faltar més 

1 El document més antic que s’ha buidat és un llibre de Vàlues del 1404. No obstant 
això, a través d’un buidatge previ d’Eufemià Fort, s’ha procedit a recollir alguns to-
pònims dels Annals Inèdits de la Vila de la Selva del Camp de Tarrragona, de Joan Pié 
(1984), alguns dels quals poden ser més antics.
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d’una expressió de lloc, de cognom o de renom; o que la ubicació concre-
ta d’un topònim no correspongui a la que coneixen o poden haver sen-
tit… Sigui com sigui, us podem assegurar, que tots els qui hem format 
part del projecte ens l’hem estimat, l’hem fet nostre i hem volgut deixar 
constància de la riquesa lingüística heretada de les generacions que ens 
han precedit. 

Abans d’explicar com ha estat la gestació de l’Onomàstica de la Selva del 
Camp i d’exposar la metodologia seguida, s’ha considerat oportú incor-
porar unes pinzellades sobre conceptes claus del món de la lingüística i 
uns breus apunts sobre les característiques del nostre parlar i de l’origen 
del nom del nostre poble, la Selva del Camp.

Els estudis onomàstics 

L’onomàstica és la ciència que té per objecte l’estudi dels noms propis; 
tant els noms de persona com els noms geogràfics. Com a ciència va néi-
xer a mitjan segle XIX de la mà de la lingüística històrica però, amb els 
anys, s’ha anat consolidant com una disciplina autònoma molt relaciona-
da amb les ciències humanes, especialment, amb la història i la geografia.2

La toponímia és la branca de l’onomàstica que estudia els noms de lloc 
(accidents geogràfics, partides, carrers, nuclis de població, etc.), en cer-
ca l’origen a través de la documentació escrita i de la pronúncia oral i en 
proposa la seva forma i ús correctes. La toponímia ens dóna informació 
sobre l’evolució de la llengua i de l’entorn, ens parla sobre les persones i 
el paisatge, ressegueix la història, el perquè del seu significat, les modifi-
cacions sofertes… Gràcies a la memòria oral que ha passat de generació 
en generació i també a la tasca incansable d’infinitat d’estudiosos i eru-
dits, s’han pogut conservar tots els noms de lloc que singularitzen la ge-
ografia concreta de cada zona habitada. 

L’antroponímia és la branca de l’onomàstica que estudia els noms pro-
pis de persona, que n’investiga l’origen, la motivació i el significat. Se cen-
tra en l’estudi dels noms de pila, dels cognoms o llinatges i dels malnoms 
o renoms. L’interès pel coneixement dels noms propis, que conformen la 
història de cada poble tot individualitzant-lo i singularitzant-lo, desem-

2 Societat d’Onomàstica, «Onomàstica: antroponímia i toponímia», https://www.
onomastica.cat/onomastica/onomastica-antroponimia-toponimia/.

https://www.onomastica.cat/onomastica/onomastica-antroponimia-toponimia/
https://www.onomastica.cat/onomastica/onomastica-antroponimia-toponimia/
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boca finalment en l’amor a la llengua i al territori i, en definitiva, en la 
seva preservació i conservació. 

Són molts els estudiosos catalans que han destacat en l’àmbit de l’ono-
màstica. Si no hagués estat pel seu mestratge no existirien els incompta-
bles estudis locals d’antroponímia i toponímia amb què compta el nostre 
país. Citem-ne els més iŀlustres: Antoni M. Alcover i Sureda, Francesc de 
Borja Moll, Joan Coromines i Vigneaux,3 Enric Moreu-Rey i el reusenc 
Ramon Amigó i Anglès.

Algunes de les seves obres i, especialment, el guiatge de primera mà 
d’Enric Moreu-Rey i de Ramon Amigó han estat cabdals per al recull que 
teniu a les mans. Notem també l’aportació del vast coneixement onomàs-
tic dels historiadors locals Joan Pié i Faidella,4 Josep Iglésies i Fort i, de 
manera singular, Eufemià Fort i Cogul.

Trets dialectals de la Selva del Camp

La situació geogràfica de la Selva del Camp fa que hàgim d’incloure el 
nostre parlar dins el bloc del català oriental i que el puguem classificar 
com un dels parlars del Camp de Tarragona. Segons Pere Navarro (2012, 
22), les peculiaritats que singularitzen el parlar tarragoní configuren un 
subdialecte particular dins el conjunt dialectal. El lingüista cambrilenc 
el denomina català sud-oriental. 

Els topònims i antropònims orals que presentem formen part del lèxic 
selvatà i, per tant, són una mostra del parlar de la vila: analitzant-los po-
dem observar-hi les característiques que corroboren que es tracta d’un 

3 Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905 – Pineda de Mar, 1997). Autor d’una 
obra vastíssima i de l’Onomasticon Cataloniae, el recull d’onomàstica més exhaustiu 
dels Països Catalans que li ocupà més de seixanta anys de dedicació (1931–1994). Els 
vuit volums dels quals consta contenen més de 400.000 entrades d’antropònims i to-
pònims recollits mitjançant enquestes orals realitzades en més de 2.000 municipis. El 
recull, redactat des d’una perspectiva etimològica i lingüística i amb un estil molt per-
sonal, permet una lectura planera malgrat tractar-se d’una obra tan especialitzada, en 
la qual van coŀlaborar-hi distingits historiadors, lingüistes i cartògrafs.

4 Joan Pié i Faidella (la Selva del Camp, 1836–1936). Religiós i historiador. Va seguir 
la carrera eclesiàstica i va fer una inesgotable labor de recerca històrica de la seva vila 
nadiua, fets que el van portar a redactar l’obra Annals inèdits de la Vila de la Selva del 
Camp de Tarragona.
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parlar tarragoní (Recasens 1982, 17–30), així com fer notar algun tret dis-
tintiu que el diferencia de la resta de parlars d’aquesta zona.

Malgrat que el classifiquem dins el bloc oriental, cal fer notar que el 
tarragoní és un parlar de transició per la seva proximitat amb la fronte-
ra que separa el bloc oriental de l’occidental; per aquest motiu el parlar 
d’aquest municipi també compta amb algunes solucions pròpies del bloc 
occidental: l’articulació africada de la /ʃ/ i la /ʒ/ en posició inicial i post-
consonàntica —[tʃ]eco, cal Pan[tʃ]eta, [dʒ]ec de l’Oli, capella dels Àn[dʒ]
els…—, la segregació de iod en contacte amb una consonant prepalatal 
fricativa —plaça Ma[jˈʒ]or, parc Ba[jʃ] Camp— o la palatalització de la 
/n/ en contacte amb una iod —lo carrer de Sensmuda[ɲ]a.

El fenomen més característic del bloc oriental és el de la neutralitza-
ció: les vocals medials obertes, /a/, i les vocals palatals semitancades, /e/, 
en posició àtona (llevat de les que es troben a final de tira fònica) s’arti-
culen com una medial semitancada [ə] —lo c[ə]rrer de les Claveguer[ə]
s, l’[ə]b[ə]dia—, i les vocals velars semitancades, /o/, en posició àtona 
s’articulen com a vocal velar tancada [u] —cal M[u]resc[u], ca C[u]lom. 

Quant als trets distintius del tarragoní, cal destacar-ne un parell: en 
primer lloc, l’elisió, en alguns casos, de la medial semitancada, [ə], pretò-
nica en contacte amb una ròtica en paraules com Teresa —que articulem 
Tresa, i el manteniment de la mateixa vocal en paraules com Caragol; en 
segon lloc, el reforç dental de la dental oclusiva sorda en paraules com 
bar[t], i, finalment, l’ús de la forma plena de l’article determinat mascu-
lí —lo, los. Val a dir, però, que aquest últim tret està en recessió i que és 
només emprat amb naturalitat entre les persones més grans.

Un dels trets amb què més identificats ens sentim els selvatans és el de 
la palatalització de les vocals medials obertes, /a/, i les vocals palatals se-
mitancades, /e/, àtones en posició final: l’Abadi[ɛ], la rasa de Batll[ɛ]. De 
fet, és tan arrelat a la població que molts parlants anomenen coŀloquial-
ment i espontània aquest fenomen com a «e de la Selva» ([̍ɛ ðə ɫə ̍ sɛɫβɛ]).

Pel que fa al lèxic, hem vist que quan l’informant oral assenyala un tros 
de terra sense mas acostuma a dir: això de o això del. Forma que ha degut 
derivar cap a alguns topònims com ara els Aixalaneus (això de l’Aleu) o 
l’Aixamorera (això del Morera).
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La Selva del Camp. El topònim

Segons Joan Pié i Faidella, al segle XII, hi havia tres maneres diferents 
per referir-se a la Selva: Vila Constantina, Silva Constantina i, finalment, 
la corresponent simplificació en Silva. El mateix historiador ens explica 
que el nom Silva prové del mot llatí que significa bosc o boscúria:

La Selva, avans de haverhi poblat, no era altra cosa que un bosch, com ho 
demostra ‘l mateix nom y ‘l segell de la vila, representat per un arbre ab dos 
aucells á les rames, y demunt del arbre hi ha la creu de Sta. Tecla, significant 
lo domini que ‘ls Prelats de Tarragona tenían sobre la Selva. (Pié 1984, 3)

Es diu que mentre els àrabs dominaven i es refugiaven a les munta-
nyes de Prades, en el reducte alçat de Siurana, l’àrea geogràfica d’aques-
ta part del Camp de Tarragona havia quedat sense conrear, ja que es tro-
bava fora dels límits de l’anomenada Marca Hispànica. En aquesta terra 
de ningú degué créixer un bosc o selva que donà nom a la població en la 
època medieval. L’historiador Josep Iglésies, reafirma aquesta hipòtesi 
etimològica del nom de la Selva.

¿Com era La Selva que deixaren els sarraïns? Una altra pregunta: ¿com ano-
menaven els sarraïns aquesta cruïlla de camins a què hem fet inicialment 
referència? No podem creure que li donessin el mateix nom que nosaltres li 
donem, puix és ben català i no té res de sarraí. Si aquí hi hagués hagut edifi-
cacions importants, aixecades pels infidels, ens sembla que el nom sarraí que 
portessin hauria d’haver perdurat. El fet que l’indret prengués una denomi-
nació nova, la qual no deriva de construccions humanes, sinó de l’exhube-
rància de la vegetació, sembla indicar que aquesta predominava i s’imposava 
a l’esperit per damunt de tota altra circumstància. Les edificacions, més o 
menys ruïnoses, no comptaren davant l’ufana de l’arbrat. (Iglésies 1956, 29)

La primera referència escrita del topònim del nostre poble, tanmateix, 
és segurament, Vila Constantina, nom que apareix a la Carta de Població 
del 1165. Els arxius municipals no conserven el document original i ens 
remeten a una transcripció del Llibre Verd5 del segle XIV. A tall d’hipò-
tesi, l’historiador Jordi Morelló Baget, en el seu estudi sobre la carta de 
població de la Selva diu:

5 Llibre copiador dels privilegis, protocols i esdeveniments importants de la vila. 
Mida de quart major, amb cobertes de pell de color verd i tanques metàŀliques.
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Si acudim al Nomenclàtor oficial de toponímia major trobarem les següents 
acotacions referents al segle XII: Constantí com a derivat de (villam) Cons-
tantinam i la Selva al seu torn derivat de Silva Constantina. Aleshores, ¿Per 
què a la carta de població hi trobem anotat Villa Constantina en comptes 
del nom que semblaria ser el més escaient: el de Silva Constantina? A més, 
el nom de Villa Constantina hi surt no una sinó diverses vegades i les afron-
tacions indicades al document no deixen ombra de dubte que es tracta de 
la Selva. L’única manera que tenim de poder llançar una mica de llum so-
bre aquesta qüestió és dur a terme una revisió a fons de la documentació 
d’aquesta època més primerenca. (Morelló 2014, 10–11)

D’altra banda, Joan Coromines a l’Onomasticon Cataloniae (1997, 96–
97) explica que el topònim és d’etimologia incerta. Amb el seu estil ini-
mitable, el filòleg dubta de la forma Silva del baix llatí. No en té prou amb 
la sospita i postula que alguns dels erudits que van donar a conèixer tal 
afirmació foren víctimes d’una «excessiva credulitat davant fàcils teo-
ries etimològiques, refiats d’una tradició tardana i curialesca». Segons 
ell, el topònim Selva és fruit de la modificació d’un mot d’origen aràbic 
i no del nom llatí. 

El lingüista argumenta que, prèviament a la repoblació, ja hi havia una 
població sarraïna estable, la qual cosa es pot deduir de l’edifici de l’Almu-
daina, conservat fins al segle XVI.

 Coromines va encara més enllà: 

Desitjaríem trobar-ne alguna dada del temps dels moros. Cert que és molt 
demanar, i no gaire d’esperar. […] O que almenys la geografia o la topogra-
fia del terme ens encoratgessin a suposar-hi un paratge boscós. Lluny d’ai-
xò, és ben al contrari: ¿i com creurem que aquest nom d’un poble de terme 
fèrtil i obert, en terra plana, pren nom del concepte de ‘boscúria’, ‘selva’= 
bosc dens? (1997, 96)

L’etimologia podria ben bé derivar de l’àrab sâliba ‘una creu’, sâlib ‘dues 
creus’; i del seu dual sâliban ‘dues creus’; o del cognom Selfa o d’algun 
altre arabisme; segons ell existeixen altres parònims aràbics a la nostra 
toponímia. Fóra ben natural, continua dient, «que els notaris i clergues 
de Tarragona i Reus volguessin disfressar un nom aràbic (Salbà o Saleva 
o Selfa) donant-li la forma llatina silva […]» (Coromines 1997, 98). Ens 
trobem, doncs, davant una conjectura pel que fa a l’origen del topònim 
del nostre poble. Tant de bo, en estudis futurs, apareguin proves clarifi-
cadores que en treguin l’entrellat.
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Gestació del treball

Podríem datar l’origen del neguit per la recerca, la investigació i la re-
collida dels topònims de la Selva del Camp el 10 de març de 1957, dia en 
què se’n va parlar en una xerrada a la Defensa Agrària, el Casal Selvatà 
d’aquell període històric. El conferenciant era el geògraf i historiador reu-
senc Josep Iglésies i Fort,6 secretari de la Societat Catalana de Geografia, 
filial de l’Institut d’Estudis Catalans.

Iglésies va explicar, de manera planera i didàctica, el valor científic de 
molts dels noms de lloc o topònims del vocabulari selvatà. Fruit d’aquesta 
conferència, la revista cultural selvatana Adesel7 va impulsar un concurs 
en què soŀlicitava a tots els vilatans «de bona voluntat» que fessin llistes 
dels noms de lloc que recordessin, d’acord amb el programa i exemples 
publicats. Al concurs hi podia prendre part tothom: «petits i grans, ho-
mes i dones, residents o no a la Selva, fills o no de la vila».8

L’Agrupació definia el gest de recollir els noms de lloc com una tas-
ca de «patriotisme» i exposava que seria certament lamentable que el 
tresor de topònims que Josep Iglésies va fer tastar a l’auditori assistent, 
«restés sense assaborir en tota la seva esponerosa amplitud». A la revista 
s’expressava el seu desig amb aquestes paraules: «Els nostres topònims 
són gemmes escampades pel nostre terme, més o menys rutilants, més o 
menys precioses que, acoblats ens han de donar una riquesa que d’antuvi 
ja endevinem difícil de ponderar, i que estem segurs que científicament 
ha de rendir resultats molt interessants. La seva replega esdevé, deixant 

6 Josep Iglésies i Fort (Reus, 1902 – Barcelona, 1986). Geògraf, historiador i escrip-
tor català. Soci destacat del Centre Excursionista de Catalunya (CEC). De jove ja es-
crivia a la Revista del Centre de Lectura i militava en el moviment catalanista. Estudià 
dret i direcció d’indústries tèxtils. Destacà en el seu paper dirigent a la Geografia de 
Catalunya (1960–1974) i en l’estudi de les àrees de conreu al Camp de Tarragona, a la 
Conca de Barberà i a la Terra Alta. Fou secretari i president de la Societat Catalana de 
Geografia i, des del 1981, membre de l’Institut d’Estudis Catalans.

7 Adesel, acrònim d’Agrupació de Selvatans residents fora vila. Es tracta d’una pu-
blicació editada per l’associació del mateix nom i constituïda per socis empadronats 
al poble, per un gran nombre de socis residents a Barcelona i per exiliats. El primer 
exemplar data del març del 1953 (com és natural, la publicació s’inicià en llengua cas-
tellana Agrupación de Selvatanes residentes fuera de la villa). L’últim número corres-
pon al desembre de 1963. El contingut de la revista mensual era de temàtica diversa, 
però centrada sempre en l’àmbit local.

8 Adesel 27 (1957), 188.
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inclús de banda l’estima dels valors històrics locals, una tasca científica 
de veritable transcendència».

Va ser així, com un seguit de selvatans començaren a enviar llistes de 
noms de lloc o petits articles que anaven apareixent en les circulars de 
la revista. Aquest és el cas d’Eduard Llevat i Cogul, arquitecte originari 
d’Almoster que va fer-hi una aportació realment important.

A la tasca d’escorcoll s’hi afegí Eufemià Fort i Cogul,9 que ja al 1937 
havia iniciat un important llistat de topònims, i que va anar ampliant 
al llarg de la seva vida en la recerca a l’Arxiu de la Selva. Tanmateix, cal 
destacar el paper de Josep Murgadas Esteve,10 que recopilà també un 
nombre important de noms de lloc i, sobretot, una considerable munió 
de noms de cases i renoms. 

L’estadi següent de la recerca onomàstica selvatana representa, algu-
nes dècades després, l’inici del treball pròpiament dit. L’interès arrenca 
de Montserrat Murgadas Claraco. Als anys vuitanta, mentre estudia ter-
cer curs de Filologia Catalana, el professor Pere Navarro Gómez11 l’enco-
ratja a contactar amb un dels mestres de l’onomàstica catalana, Ramon 
Amigó,12 que li donarà les pautes per a les enquestes orals, necessàries en 

9 Eufemià Fort i Cogul (la Selva del Camp, 1908 – Barcelona, 1979). De jovenet fou 
escolà de Mn. Joan Pié i, a Barcelona, deixeble de Pompeu Fabra. Esdevé un dels pri-
mers promotors de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus i de la restauració del mones-
tir. Conferenciant i divulgador de la història de la Selva del Camp, impulsa la coŀlec-
ció Analecta Selvatana. És autor de més de vint monografies científiques de caràcter 
local i d’extensos treballs erudits en revistes.

10 Josep Murgadas Esteve (la Selva del Camp, 1910–2001) De professió, pintor; entre 
les seves obres, cal destacar la reconstrucció de l’enteixinat de l’ermita de Paretdelga-
da. Involucrat tota la seva vida en el moviment cultural de la Selva, participa, de ben 
jove, com a coŀlaborador i corresponsal de la revista Adesel. N’esdevé una part essen-
cial, fins al punt que la revista li ret un homenatge en què se li lliuren dos exemplars 
enquadernats amb tots els números de la publicació, acompanyats d’un poema dedi-
cat pel poeta selvatà Blasi Rabassa. Als anys vuitanta, va ajudar les seves netes Mont-
serrat, Pilar i Glòria Murgadas a completar un arxiu minuciós dels renoms i de molts 
topònims urbans de la Selva.

11 Pere Navarro Gómez. Professor titular de la Universitat Rovira i Virgili. Llicen-
ciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona (1982) i Doctor en Filologia 
Catalana per la URV (1994), molt vinculat al món de l’onomàstica catalana.

12 Ramon Amigó i Anglès (Reus, 1925–2011). Referent per als estudiosos de la topo-
nímia catalana. Professor de català, arriba al món onomàstic de la mà de l’Associació 
Excursionista de Reus, entitat fundada el 1947 de la qual fou president. Capdavanter en 
el coneixement històric i lingüístic dels termes del Camp de Tarragona, publicà nom-
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el treball de camp que vol començar. D’aquesta manera i amb l’ajuda del 
seu avi, Josep Murgadas, emprèn l’elaboració d’un inventari amb els re-
noms de la Selva del Camp. Enceta, així mateix, un seguit d’entrevistes 
orals amb Pere Camafort Baiget, de les quals obté molts dels topònims 
del terme que, amb l’aplec de renoms del seu avi, formaran l’arxiu perso-
nal Murgadas Esteve (a partir d’ara ME).13 

I l’itinerari onomàstic no s’atura… L’any 1987, Pilar Murgadas Clara-
co, en el curs de doctorat a la Universitat de Barcelona, té com a profes-
sor Enric Moreu-Rey.14 És ell qui l’assessora en el buidatge de documents 
de l’Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp (AHMSC) i, sota la 
seva supervisió, realitza un estudi del Llibre de Valies de 1404. El treball 
es publica al butlletí de la Societat d’Onomàstica el 199115 i s’hi fa ressò de 
la necessitat d’establir l’onomàstica selvatana. Ramon Amigó, després de 
llegir l’article li lliura l’arxiu personal Eufemià Fort (a partir d’ara EF),16 
el qual l’hi cedí amb l’encàrrec que el custodiés i en fes un bon ús per as-
segurar la pervivència de la seva recerca. 

Les informacions trameses a la revista Adesel i els dos arxius esmen-
tats (ME i EF) constitueixen l’eix vertebrador sobre el qual s’ha anat 
confegint el llistat de més de 4.000 entrades, amb les corresponents des-
cripcions i citacions, que conformen el present estudi. D’antuvi, podem 
assegurar que l’entitat que pot assolir aquesta obra és, en gran mesura, 
gràcies a aquestes aportacions. 

Un cop l’arxiu Eufemià Fort torna al poble, entra en joc la Secció 
d’Onomàstica del Centre d’Estudis Selvatans i s’inicia la següent etapa 

brosos llibres de toponímia i guies itineràries. A partir de 1980 i fins a la seva mort, va 
ser vicepresident de la Societat d’Onomàstica de Catalunya i, des del 1994, membre 
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

13 L’arxiu personal Murgadas Esteve (ME) consta d’un miler de fitxes transcrites per 
Montserrat i Glòria Murgadas. Hi trobem informació de molts dels renoms vigents al 
segle XX i també de molts topònims urbans.

14 Enric Moreu-Rey (Barcelona, 1917–1992). Erudit, professor i fundador, l’any 1980, 
de la Societat d’Onomàstica, entitat de la qual fou el secretari general i principal im-
pulsor durant tots els anys en què n’estigué al capdavant. Vegeu Moreu-Rey, 1982.

15  Pilar Murgadas Claraco, «El Llibre de valies de 1404 de la Selva del Camp», But-
lletí interior de la Societat d’Onomàstica 45 (1991), 19–38. 

16 Arxiu personal Eufemià Fort (EF). Consta d’una carpeta manuscrita amb una 
nota preliminar d’un arxivador amb més de dues mil cinc-centes fitxes manuscrites 
de topònims urbans i del terme de la Selva.
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del treball d’investigació. Així, l’any 1994, un grup de persones interes-
sades en la toponímia local reprèn la tasca començada gairebé quaranta 
anys abans. Són Marta Cañellas Mas, Alícia Domingo Masdeu, Glòria i 
Pilar Murgadas Claraco i Núria Olivella Cofiné. Al grup s’hi suma Mont-
serrat Soronellas Masdeu, qui, coneixedora de primera mà de l’AHMSC, 
perquè n’ha elaborat la catalogació, fa la tria més adient dels documents 
a consultar. Josep M. T. Grau ofereix la seva coŀlaboració i cedeix alguns 
fitxers i altra documentació buidada per ell mateix. Comença la tasca me-
ticulosa i entretinguda de l’extracció de dades dels documents seleccio-
nats17 que, entre pauses i represes, es va allargant amb els anys. 

 A inicis del 2000, Joaquim Masdeu i Guitert, regidor de Cultura, s’in-
teressa per l’estadi en què es troba l’estudi. Arran del treball del Nomen-
clàtor oficial de toponímia major de Catalunya, es contacta amb Ramon 
Amigó, perquè assessori el grup i es pugui encetar el treball de camp.18 
Amb el suport de l’Ajuntament, el Centre d’Estudis Selvatans convoca 
una beca de coŀlaboració per a la introducció informàtica de les dades 
recollides i, si cal, per al buidatge de més documentació. La beca s’atorga 
a Alba Alsina Sola, que hi dedica tot un estiu.

El 2012, després de la mort de Ramon Amigó, Pere Navarro, que conei-
xia l’interès de l’estudiós reusenc per la publicació de l’onomàstica selva-
tana, es posa en contacte amb el grup per coŀlaborar en la unificació de 
criteris per a la sistematització de l’estudi. Es planifica l’acció i es busquen 
persones idònies i competents en el coneixement del terme que s’adeqüin 
al perfil apropiat per a la informació oral que es necessita. 

A partir dels ortofotomapes de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i 
amb la coŀlaboració de Montserrat Daroca Ferran, es divideix el terme 
segons les partides del pla i les de la muntanya. Arrenquen, així, les en-
trevistes i les rutes in situ per tal de constatar i classificar els noms de l’ex-
tensa toponímia de la Selva del Camp. 

El 2016 significa, per al grup de treball, l’empenta definitiva. El Cen-
tre d’Estudis Selvatans i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la 
Selva signen un acord per a la convocatòria d’una segona beca que per-

17 Vegeu l’apartat de fonts documentals. 
18 Seguint el consell de Ramon Amigó, el grup va consultar moltes de les obres 

d’onomàstica ja publicades i d’altres que s’han anat publicant durant el temps d’elabo-
ració d’aquest recull (Roigé 1989; Amigó i Espasa 1990; Amigó 1995, 2005 i 2008; Pere 
& Amigó 1997; Muntanya & Escatllar 2007; Selfa 2008; Veà 2017).
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meti completar i actualitzar l’adaptació informàtica de la introducció de 
dades. El responsable de l’encàrrec, l’historiador Ginés Puente Pérez, de 
Vila-seca, dedica els tres mesos d’estiu a unificar tota la informació; re-
elabora l’antiga base de dades, resol dubtes de l’inventari existent, com-
pleta el buidatge de documents més recents i amplia dades procedents 
de nous formats. 

Irene Massana Cogul i Pilar Murgadas assumeixen la tasca de trans-
criure fonèticament les entrades de procedència oral. Així mateix, Irene 
Massana s’ofereix a fer una síntesi introductòria dels trets distintius del 
parlar de la Selva i Agustí Agramunt Bayerri prepara part de la cartogra-
fia que apareixerà en el llibre. 

El 2017 i el 2018, el grup impulsor, reduït a quatre persones, s’entrega 
a la revisió i aglutinació del conjunt onomàstic inventariat. D’un llistat 
inicial de més de 7.000 antropònims i més de 5.000 topònims, després 
de l’esporga corresponent, s’arriba als 4.260 registres finals. 

El recull, ja gairebé enllestit, és a punt de lliurar-se a la Regidoria local 
de Cultura, per a maquetar i imprimir. Aleshores, arriba una proposta 
d’última hora: la Societat d’Onomàstica mostra interès per avalar i par-
ticipar en l’edició del treball. Aquest fet, descartat anteriorment per la 
lentitud dels tràmits burocràtics, suposa haver de refer la base de dades 
i adaptar-la a la normativa oficial. 

Han passat molts anys des que, el 1994, el grup de toponímia del CES va 
assumir el repte de publicar l’inventari onomàstic del poble. La metodolo-
gia iniciada llavors, segons orientacions de Ramon Amigó i, posteriorment, 
de Pere Navarro ha evolucionat. Per aquesta raó, davant l’abast de la re-
cerca, Òscar Bagur i el mateix Pere Navarro, membres de la Junta de la So-
cietat d’Onomàstica, aconsellen ampliar la informació de cada una de les 
entrades amb la finalitat d’anar més enllà d’un simple inventari de noms. 

Al llarg del 2018, l’equip redactor amb l’ajuda dels informants orals, se 
centra, novament, en la revisió i localització exacta de molts dels topò-
nims per concretar-ne la descripció. De la mateixa manera, s’amplia la 
informació de renoms, noms de casa i establiments locals.

Gener del 2019, el treball es dóna per conclòs. Onomàstica de la Selva 
del Camp no pretén ser ni un inventari onomàstic tancat ni, encara menys, 
el definitiu. Pensem que l’onomàstica és una ciència viva i que, per tant, 
ha de restar oberta al naixement i a la defunció de molts dels noms que 
conformen la gent i el terme del nostre poble. 
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El llibre es presenta com un estudi rigorós d’un coŀlectiu ampli de per-
sones que, de manera totalment desinteressada i voluntària, hi ha destinat 
part del temps de les seves vides. Totes han estat importants i tothom hi 
ha aportat el seu granet de sorra. El resultat n’és una obra que tant pot in-
teressar als qui estimem la Selva com a aquells que volen conèixer millor 
la seva riquesa històrica, geogràfica i lingüística. Tant de bo que pugui 
esdevenir «una tasca científica de veritable transcendència» com sug-
geria, fa més de mig segle, la gent d’Adesel.

Metodologia

Les singularitats metodològiques d’aquest estudi onomàstic, com es pot 
deduir de les puntualitzacions anteriors, són conseqüència directa de 
l’ampli període de temps en què s’ha anat gestant.

La immesurable informació obtinguda durant el procés de treball pro-
vé majoritàriament de l’AHMSC. Així mateix, és d’un valor incalcula-
ble el recull de topònims d’Eufemià Fort, alguns dels quals provenen de 
l’obra de Joan Pié (1984)19 i altres de l’inventari que ell mateix va fer a par-
tir dels seus records i dels de les persones del seu entorn. El recull de Fort, 
però, es va bastir al marge de cap normativa de buidatge; en molts dels 
seus registres, per exemple, s’assenyala l’any en què apareix un determi-
nat topònim, però no s’hi incorpora la cita ni el document d’origen. L’his-
toriador mateix, conscient d’aquestes mancances metodològiques, ho 
justifica en una nota manuscrita i inèdita, datada el novembre de 1965:20

Anotacions toponomàstiques de la Selva del Camp de Tarragona
Nota preliminar

Durant els ocis de la guerra civil, refugiat a l’estiu de 1937 a la Riba de Sau, 
avui ja colgada per les aigües de la resclosa, em vaig dedicar per entreteni-
ment a dreçar una llista de les partides del terme i d’altres topònims de la 
Selva. La replega, a base exclusiva de records personals, no tenia, ni podia 

19 Quan Fort indica amb una data, l’antiguitat del topònim, s’ha anat a comprovar 
si l’havia extret dels Annals de Joan Pié (1984). En aquests casos, se n’ha buscat la re-
ferència i s’ha reproduït la citació literal de Pié.

20 Nota preliminar al conjunt de fitxes manuscrites de l’Arxiu Eufemià Fort. L’any 
1965, és el que s’ha pres com a referència cronològica per datar totes les entrades pro-
cedents d’aquest arxiu.



35

tenir cap mena d’ambició: ni exhaustiva, ni científica. Hauria estat un ab-
surd en lloc d’un entreteniment de l’oci. 
 Aquella replega, però, em va semblar que podia servir de base o de punt de 
partença d’alguna cosa més definitiva quan l’amic Josep Iglésies va publicar 
el seu llibret sobre el topònims del terme de la Riba, a la qual publicació han 
seguit tantes altres d’encomiàstiques. Una mica amb la intenció d’encarrilar 
un propòsit semblant vaig procurar que el senyor Iglésies en parlés pública-
ment a la Selva, i ho va fer en una conferència magnífica, com totes les seves, 
que va donar al Casal que antigament havia estat La Defensa Agrària, i que 
va coincidir gairebé amb la data de la mort del senyor Guitert i amb una ex-
cursió menada pel Dr. Fèlix Duran i Canyameres, que el Centre Excursio-
nista de Catalunya de Barcelona va efectuar a Paret Delgada.
 D’ençà ADESEL va propugnar per la replega i a les seves planes van apa-
rèixer contribucions de bona voluntat: poques però una d’elles admirable: 
la d’Eduard Llevat, el resultat de la qual calia incorporar a la meva llista, mi-
llorada posteriorment. 
 M’hauria agradat perfeccionar aquesta replega. Tants temes que tinc en-
tre mans ho ajornaran Déu sap fins quan. Qui sap si mai més ja no tindré 
oportunitat de desplaçar-me a la Selva a acabar-ho degudament. Començo 
a tenir anys, massa per a la labor que voldria fer. Em caldrà renunciar a mol-
tes coses que m’hauria afalagat de complir. 
 Aquest arreplec, en fulls solts, d’anotacions majoritàriament fugaces, en 
papers desiguals, de mal ordenar i fàcilment perdedors, hauria esdevingut 
una labor estèril. Buidada una mica ordenadament en aquestes quartilles que 
segueixen probablement que pugui aprofitar si cauen en mans adequades.

   Eufemià Fort
   Barcelona, novembre de 1965.

Com s’ha explicat en l’apartat anterior, els primers criteris per al bui-
datge d’arxiu d’aquest recull s’estableixen l’any 1994, data en què la Sec-
ció d’Onomàstica del Centre d’Estudis Selvatans reprèn la tasca inici-
ada per Eufemià Fort, Montserrat Murgadas i Pilar Murgadas. Seguint 
les directrius de Montserrat Soronellas, se seleccionen el conjunt de do-
cuments i s’acorda incidir en els més representatius pel que fa als termes 
onomàstics, en un espai temporal d’uns cinquanta anys. D’aquesta ma-
nera, s’assegura tenir, com a mínim, dos documents de cada segle i, a la 
vegada, cobrir els possibles canvis generacionals, especialment, pel que 
fa a l’antroponímia. 

Anys després, el 2016, s’estableixen nous criteris metodològics a partir 
dels quals s’unifica tot el treball d’arxiu. Després de revisar tota la docu-
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mentació acumulada, es decideix completar-la amb una cerca històrica 
més acurada dels segles XIX i XX. 

L’inventari onomàstic

Per aglutinar el conjunt de les entrades de l’inventari i aconseguir uns 
criteris coherents en la disposició de la seva informació, s’ha hagut d’efec-
tuar una feixuga tasca de sistematització i de revisió contínues. En pri-
mer lloc, cal remarcar que el llistat és onomàstic i, per tant, les entrades 
apareixen en ordre alfabètic. No s’han separat els topònims dels antro-
pònims, ja que hi ha una relació ben visible entre ells. 

L’estructura de cada una de les entrades és aquesta: 
1. Entrada del topònim o antropònim. 
2. Transcripció fonètica,21 en el cas de noms de lloc i de renoms vi-

gents.22

3. Descripció del topònim o del renom. S’han afegit les definicions 
d’alguns noms per comprendre’n millor l’origen. Aquestes defini-
cions s’expliciten la primera vegada en què surt el mot i també al 
llistat temàtic del final de la publicació.

4. Citació, variants i font. La citació inclou les cites textuals de les 
fonts històriques o literàries i algunes curiositats obtingudes de 
les fonts orals, especialment, a les entrades dels renoms. Estan or-
denades cronològicament, amb l’origen de la font després de cada 
cita i amb totes les variants localitzades.

Aclariments pel que fa al contingut de les entrades:
Topònims
• A la Selva, molts noms de camins, i també de masos, han esdevin-

gut noms de partides del terme. En aquests casos, s’ha fet una en-
trada per a cada element. En el cas de les partides, s’han introduït 
seguint la forma: Camí de Tarragona, el; o, Mas Bertran, el. En el 
cas dels camins i dels masos, s’han introduït indicant primer el 

21 Vegeu l’apartat Apunts dels trets dialectals del parlar de la Selva del Camp.
22 S’entenen com a vigents els renoms i topònims citats oralment, ja siguin coneguts 

o, simplement, recordats pels informants.
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nom i, a continuació, el genèric: Sant Pere, el camí de o Victor, el 
mas del.

• En els topònims compostos, per exemple: la font del Mas de Serra, 
s’ha optat per introduir-los seguint la forma: Mas de Serra, la font 
del. En aquests casos, per facilitar la consulta (el mas està introduït 
com a Serra, el mas de), s’ha fet un advertiment al lector indicant 
que hi ha topònims relacionats indexats per separat. 

• La descripció de la majoria d’entrades correspon a la que fan els 
informants. Per exemple, Creu, la: «Segons Eufemià Fort, es trac-
ta d’una partida del terme de la Selva. No se’n pot determinar la 
localització exacta».

• En el cas concret de carrers i masos, s’han extret moltes referències 
descriptives de diversa bibliografia de temàtica local.23

• Hem comprovat que els topònims històrics recollits per Eufemià 
Fort provenen dels Annals de Joan Pié Faidella (1984). Quan ens 
ha estat possible, hem recuperat la cita original del llibre de Pié, 
però en algunes ocasions no les hem localitzades; és en aquests 
casos que s’ha optat per incloure la data que va recollir Eufemià 
Fort entre claudàtors. Per exemple, a l’entrada Gavella, el carrer de, 
trobem (EF 1965 [1324]) una citació que indica que Fort va datar 
el topònim l’any 1324, però no en va especificar la font.

• Els topònims amb diverses variants s’han inclòs a les cites tex-
tuals de l’entrada considerada normativa o d’ús. Per exemple, a 
l’entrada Aixamorera s’hi han introduït totes les seves variants, ja 
siguin documentades o registrades oralment: Aixammora, Aixa-
morera, Axammora, Axanmorera, Chamureras, Xamarorera, Xa-
morera i Xamurera.

• Davant alguns dubtes de denominació concreta de certs topònims, 
s’ha optat per donar com a entrada principal la forma més comu-
na i repetida pels informants entrevistats. Per exemple, en cas de 
l’ermita de Sant Pere del Puig, remetem a la forma més popular que, 
en aquest cas, és, simplement, Sant Pere, l’ermita de.

• Si bé l’estudi onomàstic se centra a la Selva del Camp i el seu ter-
me, algunes entrades corresponen a topònims, especialment ma-
sos, considerats «fora terme». Són topònims dels termes veïns, 

23 Alumnes 1984, 1990 i 1992.
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partioners amb el de la Selva: Alcover, Vilallonga, Reus, Almoster 
i, especialment, l’Albiol. La propietat de la terra i les relacions la-
borals agràries han fet que alguns topònims de fora terme siguin 
molt presents a les fonts orals i documentals.

• Tal com s’ha comentat a l’apartat del parlar de la Selva, quan els 
pagesos es refereixen a un tros sense mas o de poca extensió, acos-
tumen a dir «això de» o «això del». És per aquest motiu que al-
gunes de les entrades, presenten aquesta forma autòctona: Agus-
tench, això de ca l’ o Artemi, això de l’.

• Els topònims recollits de fonts orals duen la variant no normativa 
de l’article masculí lo. Aquest és un tret propi del parlar del Camp 
de Tarragona que avui ja està molt en desús entre la població sel-
vatana de menys de 60 anys, però que hem trobat viva en el parlar 
dels nostres informants. 

Antropònims
• Pel volum de feina que comportava, i atès que l’antroponímia no 

era l’objectiu més important de la recerca, es va acordar tancar 
el buidatge de cognoms a finals del segle XIX. Fins aquest segle, 
provenen majoritàriament de fonts fiscals i per aquesta raó s’hi 
han recollit els cognoms d’un part de la població (caps de família, 
propietaris i homes). Del segle XIX, es va buidar exhaustivament 
el padró de població del 1860 i es van inventariar els cognoms de 
tota la població. Fem notar, doncs, que no s’han recollit cognoms 
més enllà de l’any 1860. 

• Les entrades dels cognoms es presenten sense citació i sense trans-
cripció fonètica, atès que no s’ha buidat l’antroponímia actual. Es 
partia de 7.000 antropònims o referències individuals de persones 
amb noms i cognoms; no es podien incorporar totes, per la qual 
cosa es va decidir l’opció més restrictiva: anotar les dates extremes 
de cada un dels cognoms documentats. Així, els anys citats reme-
ten al primer i a l’últim dels documents en què apareix el cognom. 
Per exemple, en l’entrada del cognom Amat, s’indica que s’ha tro-
bat documentat entre el 1690 i el 1880. 

• Un mateix cognom pot registrar-se amb grafies diverses; en 
aquests casos, s’han aplegat amb la grafia que s’ha considerat 
més comuna a la Selva. Per exemple, l’entrada Menaguerra con-
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té les seves variants: Maguerra, Managuerra, Managuerres, Man-
gera, Menagerra o Menaguerra. Tanmateix, en algunes entrades 
de cognoms força freqüents a la Selva, s’ha respectat la grafia co-
muna, malgrat no correspondre’s amb la normativa: Baiget, Cochs, 
Guasch…

• A l’inventari no hi figuren els noms de pila o de fonts. Si es comp-
ten únicament els cognoms apareguts entre els segles XV i XX, se 
n’apleguen més de 2.000; és comprensible que l’elaboració d’un 
llistat de cognoms associats al nom de pila no era cap dels objec-
tius de l’estudi. A més, a la documentació buidada, tan sols hi cons-
ten els caps de casa o propietaris, sempre homes, a excepció de les 
dones vídues o d’algunes pubilles; si s’haguessin referenciat sense 
els noms de dona, el recull hauria quedat esbiaixat.

• S’inclou la transcripció fonètica dels renoms que es consideren 
vigents, o recordats pels informants i s’hi incorporen totes les va-
riants. Aquells apareguts en fonts documentals anteriors al segle 
XX, corresponen bàsicament a àlies per diferenciar persones amb 
el mateix nom i cognom. 

• Quant a la informació de l’origen dels renoms, no sempre ha de 
ser certa; els informants, poden haver inventat hipòtesis sobre el 
perquè d’un renom. 

• En moltes entrades de renoms consta el nom del carrer de la casa 
en què la família viu, o vivia. En força casos, se n’anomena més 
d’un, fet que evidencia que les famílies creixen i diversifiquen la 
seu dels seus habitatges. 

• Quan no s’ha pogut identificar si l’origen del renom era masculí 
o femení, s’han aplegat les variants en una mateixa entrada i s’hi 
han inclòs els exemples citats pels informants. Trobem també en 
una única entrada, el nom de casa i els individuals que se’n deriven; 
així, l’entrada Cona, ca la, inclou «Anton de la Cona».

Els informants orals

S’ha comptat amb un nombre substancial d’informants, sense l’ajuda in-
estimable dels quals l’Onomàstica de la Selva del Camp no tindria la vàlua 
adequada per als estudis onomàstics. 
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Com es pot observar, el gruix més important d’informants són ho-
mes. En el món rural, per l’activitat laboral de la pagesia, són els homes 
qui coneixen més el terme i, per tant, els seus topònims, mentre que les 
dones guarden millor la memòria dels noms de les cases i de les persones. 

Pel que fa a la informació de renoms i noms de casa, notem la relle-
vància de l’Arxiu Murgadas Esteve, elaborat en el període comprès en-
tre 1980 i 1989. L’arxiu, malgrat no ser pròpiament una font documental, 
s’ha considerat amb el mateix valor i n’ha tingut el mateix tractament. 
Pel seu ofici de pintor, Josep Murgadas tenia un gran coneixement de les 
cases i de la gent.

Cal dedicar un agraïment pòstum a Dolors Vives Ricart (1905)24 i a 
Maria Vives Ricart (1916), com a informadores essencials del recull Els 
renoms a la Selva del Camp (Alumnes, 1994). També a Andreu Ollé Este-
ve (1930) i Fineta Cañellas Cavallé (1934), informants del treball inèdit 
De quina casa ets (Ollé, 2012). D’aquests reculls, se n’ha fet un buidatge 
exhaustiu.

Anomenem, tot seguit, la identitat de les persones que configuren l’eix 
principal a partir del qual se sustenta la font oral d’aquesta publicació. A 
totes, els volem agrair el temps que hi han dedicat i la seva bona dispo-
sició.

Agustench Llombart, Josep
Nascut a la Selva del Camp el 1951. Va treballar de guardatermes per 
l’Ajuntament de la Selva del 1989 al 2012. Abans havia estat minador de 
pous. 

Camafort Baiget, Pere 
La Selva del Camp, 1931–2019. Va treballar sempre de pagès al terme de la 
Selva. Va anar a jornal, tenia terra pròpia i en va portar a mitges. La seva 
aportació com a informant va ser en dues de les etapes de l’estudi: l’any 
1985 i el període 2017–2019.

Fortuny Garriga, Jordi
Nascut a la Selva del Camp el 1932. Ha estat regidor d’Agricultura de 
l’Ajuntament de la Selva i, durant gairebé 18 anys, president de la Junta 

24 Any de naixement.
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de Camins. Ha estat també caçador, per la qual cosa té una coneixença 
important dels topònims del terme. 

Murgadas Raset, Josep M.
La Selva del Camp, 1939–2018. Va treballar tota la vida de pintor i ha aju-
dat a completar el llistat de topònims urbans i de renoms. 

Roig Roig, Josep 
Nascut a la Selva del Camp el 1927. Ha treballat sempre de pagès; ha anat 
a jornal, té terra pròpia i n’ha portat a mitges. 

Sabaté Español, Francesc 
Nascut a la Selva del Camp el 1938. Ha treballat de pagès, a jornal i té ter-
ra pròpia. 

Sabaté Rabassa, Francesc 
Nascut a la Selva del Camp el 1965. De molt jovenet va treballar de pagès 
amb el seu avi. Actualment, treballa a Mas Bové (IRTA). És caçador i 
sempre ha estat vinculat al món agrari.

Soronellas Pàmies, Josep
Nascut a la Selva del Camp el 1929. Ha treballat de pagès i té terra pròpia 
al terme de la Selva. 

Altres Informants
• Camafort Baiget, Maria (1927)
• Claraco Monesma, Josefina (1940)
• Ferrater Estivill, Camil (1936)
• Isern Altès, Joan (1938)
• Masdeu Segon, Dolors (1933)
• Reyes Lima, Antonio (1969)
• Rabassa Masdeu, Rosa M. (1941)
• Vilalta Masdeu, Joan M. (1954)
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Apunts sobre l’estudi 

Topònims

Atès el nombre ingent d’entrades onomàstiques i per facilitar-ne la con-
sulta, s’ha considerat oportú agrupar els topònims per camps semàntics. 
Per això, en un annex al final de l’inventari, s’hi ha inclòs un llistat temà-
tic amb l’estructura següent:

a) Noms urbans: 
• Hodònims:25 avingudes, barris, carrers, escorralons, muralla, pas-

satges, passejos, patis, places, portals, ravals.
• Edificis i establiments: abeuradors, bars, botigues, cafès, castell, 

fàbriques, fonts urbanes, forns, pletes, premses, rentadors, torres, 
xalets…

• Construccions i edificis religiosos: abadia, calvari, capelles, con-
vents, creus, ermites església, parròquia, peiró.

• Infraestructrures i serveis: ajuntament, carreteres, cementiri, col-
legis, entitats, esports, ferrocarril, hospitals, hostals.

b) Noms d’una zona determinada del terme: 
• Rústics: camps, camins, eres, granges, horts, masos, parades, pa-

rellades, partides, quadres, trossos.
• Hidrònims: banyeres, barrancs, basses, dipòsits, fonts, mines, mo-

lins, piques, ponts, pous, rec, resclosa i pantà, rieres, torrents.
• Orografia: clots, colls, comes, costes i costers, muntanyes, pedre-

gals, pedreres, planes, puigs i pujols, pujades, puntes, rases, roques, 
solanes, terrers, tossals.

• Vegetació: àlbers, alzinars, avellanars, boscos, botjars, canyars, de-
veses, farraginals, fenassars, garroferars, noguers, oliverars, pins, 
roures, vergers, vinya, xiprers.26

25 Els hodònims són denominacions de lloc que fan referència als noms de les vies 
publiques (carrers, places, avingudes…).

26 Al final de cada camp semàntic s’hi afegeix un subapartat («altres») que inclou 
aquells topònims, registrats una sola vegada o difícils de classificar.
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Antropònims

Renoms
Seguint la metodologia de Ramon Amigó (1990, 6), els renoms de la Sel-
va els podem classificar en diversos grups. Aquesta distribució es podria 
aplicar també als cognoms.

a) Lloc de procedència o on es té el domicili: d’Albarca, Almosterenc, 
de l’Agrícola o de casa de la Vila.

b) Renoms procedents de l’ofici, càrrec o dedicació: Basteret, Carre-
ter, Llauner, Tartaner, Vidrier o Xollador.

c) Derivats de cognoms o de noms de persona: ca l’Adrianet, ca 
l’Aleix, Baruel, ca Carnisser. Alguns són formats per afèresi: cals 
Pòlits (d’Hipòlit) o cal Peio (de Pompeio).

d) Formats a partir del nom de la mare, de masculinitzacions i femi-
nitzacions o també d’altres sufixos derivatius (diminutius, pejora-
tius…): Agneto, Estelita, Malenasso, Mareta o Peret de la Maleneta.

e) Modismes extrets de característiques físiques, morals o socials: 
Alegret, Garrut, Guapo, Pobres o Sord.

f) A partir de noms d’arbres i plantes: Cirer, Margalla o Morella. 
g) A partir de noms d’animals: Colom, Conillet, Cucut, Merla, Que-

quet, Rata o Sargantana.
h) Procedents d’alguna anècdota familiar: Botifarres, Madrid o Mar-

ros.
i) Relacionats amb el naixement, el parentiu, la situació familiar: 

Bessó, Hereu, Fadrins, Malcasada o Set-xiques
j) Relacionats amb la religiositat: Matrimoni Sant, Monjo, Parenos-

tres o Santafè.
k) A partir de termes eufemístics o escatològics: Cagat, Collonots 

o Merdetes.
l) Renoms el significat dels quals prové de transformacions fonèti-

ques: Cebrino (Cerebrino Mandri), Cossossants (Cossos Sants), 
Gardel (derivat de Gabriel), Micalauet (derivat de Nicolau) o Ta-
pissoli (procedent de tibi soli).

m) Renoms procedents de castellanismes: Avaro, Bonito, Don Pepe 
o Pobrecito.

n) De procedència desconeguda: Martinaveses, Patxueles o Xurro-
mac.
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Cognoms
Notem, seguidament, algunes curiositats en relació als cognoms aple-
gats en les fonts documentals de l’Arxiu Municipal. Se n’han localitzat 
força d’origen germànic; entre ells encara alguns de vigents a la Selva: 
Aimeric (Haimrich), Asbert (Agisbert), Mallafrè (Amalafrid), Gombau 
(Gonbobald), Gondolbeu (Gundalbret). Si bé és cert que la majoria dels 
cognoms de l’època medieval són, avui dia, inexistents (Almenara, Cas-
tellà, Ferriol, Llodrigues, Maimó, Menaguerra, Montserrat, Punyet, Sera-
nyana, Vallcorba, Verrà o Vilanova), es constata la pervivència d’alguns 
de procedència anterior al segle XIV: Bover, Ferrer, Prats, Puig, Rabassa, 
Ripoll. Aquells amb més presència documental al llarg de la història són 
Cogul, Guasch, Hortet, Pàmies, Masdeu o Soronelles.

Fonts documentals

Arxius consultats
Arxiu Administratiu de la Selva del Camp (AASC)
Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp (AHMSC)
Arxiu Històric de Tarragona (AHT)
Arxiu personal d’Eufemià Fort (EF)27

Arxiu personal de Murgadas Esteve (ME)
Arxiu Patrimonial de la família Rodon-Solé (RS)

Descripció de les fonts utilitzades

Arxiu Històric Municipal de la Selva del Camp (AHMSC) i Arxiu Ad-
ministratiu de la Selva del Camp (AASC):

• Llibre d’Ordinacions, 1345/1674. AHMSC, registre 2.515
Llibre d’Ordinacions o Llibre de Mostassafs. Compilació de 

les ordenances amb què les autoritats locals regulaven el comerç 
i altres activitats econòmiques, així com l’ús dels espais i serveis 
públics per part de la població. S’hi han recollit alguns topònims.

27 La documentació vinculada a aquest arxiu personal encara no està classificada. 
Ramon Amigó va lliurar aquest fons al grup d’Onomàstica de la Selva del Camp. La 
intenció és cedir aquesta documentació a l’Arxiu Històric de Tarragona on es troba 
la resta del Fons Eufemià Fort i Cogul. 
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• Llibres de Vàlues, 1404, 1471, 1522, 1597, 1647 i 1690. AHMSC, 
registres 4.036, 4037, 4.039, 4.051, 4.061 i 4.066.

Llibres que recullen els impostos que havien de pagar les perso-
nes de la Selva que eren propietàries de béns urbans dins el poble 
o de terres al terme. Els llibres estan ordenats pels carrers de resi-
dència dels propietaris (gairebé tots homes), a continuació, hi ha 
el seu nom i cognom i la descripció de cadascuna de les seves pro-
pietats de les quals se n’indica la localització en una o altra partida 
del terme. En els llibres de vàlues s’han recollit els cognoms dels 
propietaris, els topònims i els noms dels carrers.

• Llibre de Determinacions dels Consells, 1601–1611. AHMSC, re-
gistre 12 

Llibre que recull les actes amb les determinacions dels Con-
sells amb què governaven el Comú. Se n’han extret cognoms de 
les persones que formaven part dels Consells. 

• Cens d’homes, 1714. AHMSC, registre 2.889
Cens dels homes que hi havia a la vila més grans de 14 anys. Es-

tan agrupats per grups de residència, però no s’especifica el car-
rer. D’aquest document, se n’han recollit els cognoms de les per-
sones del llistat.

• Llibre Major del Cadastre, 1734. AHMSC, registre 4.306
A les cobertes està identificat com a «Libro de Heras». És un 

llibre major de cadastre que recull la recana de les propietats del 
terme de la Selva, feta l’any 1734. Igual que els llibres de vàlues, la 
informació està ordenada pels carrers de residència dels propie-
taris i n’indica el nom i cognom i la relació de les seves propietats, 
amb esment a les partides del terme on es podien localitzar. S’hi 
han recollit els cognoms dels propietaris, els topònims i els noms 
dels carrers. 

• Llibres del Cadastre, 1800 i 1846. AHMSC, registre 4.147 i 4.180
Igual que el Llibre Major, i basats en aquell, aquests llibres con-

tenen la informació sobre l’impost del cadastre que pagaven les 
persones que tenien propietats a la Selva. Els llibres ordenen la in-
formació pels carrers de residència dels propietaris i n’indiquen el 
nom i cognom i la relació de les seves propietats, amb esment a les 
partides del terme on estaven situades. S’han recollit els cognoms 
dels propietaris, els topònims i els noms dels carrers. 
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• Padró de veïns, 1819. AHMSC, registre 4.467
Quadern que relaciona tots els caps de casa, amb especificació 

del nom i el cognom. És un padró elaborat per formar una lleva. 
S’han recollit els cognoms.

• Padró general d’habitants, 1860. AHMSC, registre 4.472
Quadern que enumera tots els habitants de la Selva. S’hi espe-

cifica l’adreça, el nom i cognoms, l’edat, l’estat civil, la professió i 
el nivell d’instrucció. Està agrupat i ordenat per famílies i adreça. 
S’han recollit els cognoms.

• Relació de mines d’aigua, 1878. AHMCS, registre 7.921
Llistat que dóna dades molt completes sobre les mines d’aigua 

subterrània que hi havia a la Selva en aquell any. Indica el nom de 
la mina, la partida, el nom i cognom del propietari, i altres dades 
interessants. S’hi han recollit els noms de les mines i les seves lo-
calitzacions. 

• Amillarament, 1880. AHMSC, registres 5.292 a 5.294
Llibres que recullen l’Amillarament (recana) de les terres del 

terme de la Selva, dut a terme aquell any. Igual que els llibres de 
vàlues i els de cadastre, recull els noms dels propietaris de terres 
i immobles urbans al terme de la Selva. La informació està orde-
nada pels carrers de residència dels propietaris i n’indica el nom i 
cognom i la relació de les seves propietats fent esment de les parti-
des del terme on estaven situades. S’han recollit els cognoms dels 
propietaris, els topònims i els noms dels carrers. 

• Padró general d’habitants, 1930. AHMSC, registre 4.482; Apèndix 
al padró d’habitants, 1931–1933. AHMSC, registre 4.501̧ Quadern 
auxiliar del padró d’habitants, 1932. AHMSC, registre 4.502̧  Pa-
dró general d’habitants, 1970. AASC, registre 2.323–2325

Llistats de les persones que residien al poble i al terme aquells 
anys. El llistat està ordenat pels carrers de residència i per famíli-
es. En el cas de les persones que vivien disseminades, el padró in-
dica els noms dels masos on residien. D’aquests padrons se n’han 
recollit els topònims dels noms dels masos.

• Plànol de la Selva del Camp, 2008. AASC
Aquest plànol conté un índex toponímic del nucli urbà. Ha es-

tat buidat i inclòs en aquest recull. 
• Plànol de la Selva del Camp, 2008. AASC
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Plànol del terme municipal. Conté un índex toponímic que ha 
estat buidat i inclòs en aquest recull. 

• Mapa de senders de la Selva del Camp, 2014. AASC
Plànol del Terme municipal. Conté un índex toponímic que ha 

estat buidat i inclòs en aquest recull. 
• Catàleg de masos de la Selva del Camp, 2014. AASC

Catàleg dels masos del terme de la Selva del Camp. Se n’han 
buidat els noms dels masos i la localització al polígon i a la parti-
da del terme.

Arxiu Històric de Tarragona (AHT):
• Fons notarial de la Selva del Camp, 1624–1781, AHT, registres 

5.530–5.618
Llibres notarials dels notaris que van exercir a la Selva del Camp 

en aquest període.
• Fons de Miquelets, 1795. AHT, registre 7.175

Lleva de Miquelets de la Selva, conservada a l’AHT, Fons Mu-
nicipal de Tarragona, Miquelets, volum 7, està signada el 18 de 
febrer de 1795 pel batlle Josep Magrinyà, doctor, el rector Pau 
Sugranyes i els regidors Josep Girona, Josep Puig, Josep Cavaller, 
Isidre Ripoll i Josep Bru. Aquest llibre recull els noms i cognoms 
dels homes de la Selva que havien de ser cridats a la lleva de Mi-
quelets d’aquell any. 

• Fons Eufemià Fort i Cogul, 1928–1979. AHT, registre 422
La família va cedir el fons l’agost de l’any 2000 a la Generali-

tat de Catalunya, concretament a l’AHT. El fons abasta des dels 
anys vint fins als vuitanta del segle XX, tot i que s’hi apleguen do-
cuments més antics, dels segles XVI-XX.

Abreviatures emprades a l’inventari 

Informació d’arxiu i bibliogràfica
Amill. Amillarament
Ap. Padró Apèndix del Padró
C. Aux. Cuaderno auxiliar del Padrón Municipal
C. Masos Catàleg de masos i cases rurals en sòl no urbanit-

zable



48

Cad. Llibres Majors de Cadastres 
DCVB Diccionari català-valencià-balear 
Det. Consell Determinacions dels Consells
EF Arxiu personal Eufemià Fort
F. Not Fons notarials
FEF Fons Eufemià Fort
Geogr. Gran Geografia Comarcal
Heras Llibres Majors del Cadastre de 1734 («Libro de 

Heras»)
Mines d’aigua Relació de mines d’aigua
Mapa Senders Mapa de senders de la Selva del Camp
ME Arxiu personal Murgades Esteve
Nomen. Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Ca-

talunya
Ordin. Llibre d’Ordinacions o de Mostassafs
Plànol Plànol de la Selva del Camp
Vàlues Llibres de Vàlues

Identificació dels informants en el text
ALl Josep Agustench Llombart
BB Andreu Bergadà Badia
CB Pere Camafort Baiget
CM Josefina Claraco Monesma
FG Jordi Fortuny Garriga 
GB Josep Lluís Garriga Barberà
IA Joan Isern Altès
MB Mercè Masdeu Bergadà
MCB Maria Camafort Baiget
ME Arxiu personal Josep Murgadas Esteve
MR Josep M. Murgadas Raset
MS Dolors Masdeu Segon
RL Antonio Reyes Lima
RM Rosa Mari Rabassa Masdeu
RR Josep Roig Roig
SE Francesc Sabaté Español
SP Josep Soronellas Pàmies
SR Francesc Sabaté Rabassa
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Abans d’acabar, volem agrair la coŀlaboració a les següents persones: 
Agustí Agramunt Bayerri, Núria Cavallé Fonts, Montserrat Daroca Fer-
ran, Jordi Masdeu Camafort, Joaquim M. Masdeu Guitert, Andreu Ollé 
Cañellas i Antonio Reyes Lima.
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Llista de noms

Abadia, l’ [ɫəβəˈðiɛ]

Nom que, al Camp de Tarragona, es dóna a la rectoria. En aquest cas, si-
tuada darrere de l’església parroquial.

«Fou traslladada el 1582 en fer-se l’església nova» (EF 1965 [1582]); «In vico 
nominato de la Abadia» (F. Not. 1728–1729, 103); «En el mateix lloc que avui 
hi ha la mola imponent de pedra, hi havia el temple anterior petit, fent costat 
a l’Abadia, la Notaria i la casa d’Esteve Oller» (Iglésies 1956, 78).

Abadia, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫəβəˈðiɛ]

Carrer format per dos trams que configuren una T. El tram vertical va 
de la plaça Major, paraŀlel al carrer Major, fins a l’església on trenca en 
angle recte i s’allarga fins a la plaça de l’Hospitalet cap a l’esquerra, i fins 
al carrer Major, cap a la dreta. Actualment, el tram horitzontal es coneix 
com carrer de l’Església.

«Lo carrer de la badia» (Vàlues 1597); «La cassa al C de la badia» (Vàlues 
1647, 22v); «Una casa al carrer de la badia y obrador de aiguardent» (Vàlues 
1690, 47v); «Per la casa del carrer de la Badia» (Heras 1734, 159v); (Cad. 
1800); (Cad. 1846); «Por otra casa Calle de la Badia 11» (Amill. 1880); (Padró 
1930); «És necessari observar, que hi ha a la banda de ponent, cara a Almoster, 
uns carrers (Gentil i Vallet, Castella i Abadia) que es disposen paraŀlels al 
carrer Major i contradiuen l’orientació general de les altres comunicacions 
interiors de la Selva. (…) Aquests tres carrers que van de nord a sud tenen 
una dretura inicial de muntanya a mar i es corben més tard en angle recte, 
per a prendre amb igual rectitud l’orientació contrària, o sigui de ponent 
a llevant. Aquests tres carrers semblen marcar etapes successives de la 
localitat» (Iglésies 1956, 44); (Blasi 1961, 31); «Calle Abadia» (Padró 1970); 
(Iglésies 1981, 239); «També se n’ha dit carrer de Sitjar o Cigar» (Masdeu 
2000); (Plànol 2008).

Abadia, l’hort de l’ [ˈɫɔɾ ðə ɫəβəˈðiɛ]

Hort situat al capdamunt del carrer de Castella, a l’esquerra, entre la pla-
ça de les Pletes i la plaça de l’Hospitalet.

Abadia, lo pont de l’ [ɫu ˈpɔn də ɫəβəˈðiɛ]

Al capdamunt del carrer de Castella, entre la plaça de les Pletes i el car-
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rer de l’Abadia. Dóna accés, des de la rectoria, a l’hort de l’altra banda 
del carrer.

Abandonada, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1844.

(Andreazini 2013, 121).

Abel Ferrater, lo carrer d’ [ɫu kəˈre ðəˈβɛɫ fərəˈte]
Carrer que surt de la rotonda que uneix l’avinguda de la Llibertat amb 
la de Luther King. Dóna entrada a la Rasa de Ferrater, on s’ubica l’actu-
al zona escolar.

(Plànol 2008).

Abel Ferrater, lo coŀlegi o l’escola [ɫu kuˈɫɛjʒj əˈβɛɫ fərəˈte]
Escola pública d’ensenyament infantil i de primària, situada al carrer 
Abel Ferrater.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Abeller, lo
Renom documentat al segle XVII.

«Dictus lo Abeller» (F. Not. 1624–1627).

Abelló
Abello: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i les và-
lues de 1597.

Abelló, l’ [ɫəβəˈʎo]
Partida occidental, al costat de la Rasa, a tocar del nucli urbà. Josep Iglé-
sies parla de l’Abelló com un dels dos vilars romans del terme. Eufemià 
Fort, l’any 1965, la documenta amb els noms Albelló i Aubelló, dues vari-
ants presents a les fonts documentals del segle XVIII.

«Altre pessa de terra Avellanes y herm a el Auballo» (Heras 1734, 49v); 
«Altra pessa de terra Avellanes al abello» (Heras 1734, 144v); «Altre pessa 
de terra Avellanes al obello» (Heras 1734, 150v); «D’un Vilar romà —Mas 
Bertran—, situat a la cara d’Alcover, a l’altre —L’Abelló—, situat a la cara 
d’Almoster, els romans hi havien de tenir una via per a comunicar-se i aquest 
camí va persistir en els temps visigòtics i era exactament el mateix que, en 
els temps dels sarraïns, conduïa de la localitat mora d’Almoster a la localitat 
mora d’Alcover, creuant pel bell mig el lloc hi ha aposentada actualment La 
Selva» (Iglésies 1956, 20).
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Abelló, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ɫəβəˈʎo]

Camí que surt del camí d’Almoster, a la partida de la Coma i al costat 
de la Rasa.

«Dit també del Aubelló. Pel camí d’Almoster de dalt, després de la Rasa, a la 
dreta amunt, pel barrancó (EF 1965); (Mapa Senders 2014).

Abelló, la font de l’
Josep Iglésies parla de la font de l’Abelló i la situa al costat d’un dels vilars 
romans de la Selva, al camí d’Almoster.

«Que a la Selva hi havia colonització romana, resta demostrat per les troballes 
fetes al parell d’indrets que porten el nom de Vilar —un vora la font de l’Abelló 
i l’altre a Mas Bertran o quadra vella del Pavorde— i encara pels mosaics de 
Paret Delgada» (Iglésies 1956, 15); «Quan s’establiren los primers habitants 
en la Selva, era molt natural que busquessin un lloch ahont facilment 
poguessen estar servits de la aygua. Cap lloch tan apropiat podian trovar 
per eixa encontrada com lo Vilar, perque’s podian servir molt facilment y ab 
poch gasto de la aygua del Albello, tota vegada que es un manantial que tal 
volta jamay s’ha vist estroncat (…) Aqueixa font ó manantial dista del Vilar 
uns 200 metres, y no fá pas gayres anys que’ls pagesos, plantant una vinya 
al tros que hi ha al demunt del camí de Almoster, ahont hi ha lo paviment 
romà, hi trovaren dos canonades d’un metall que no saberen clasificar, y 
ningú’s prengué la pena d e analisarlo, segons me’n referí’l Sr. Feliu Metge 
de la Selva. Donchs les esmentades canonades no podían tenir altre objecte 
que conduhir la aygua del Albello al Vilar» (Pié 1984, 8).

Abellona, ca l’ [ka ɫəβəˈʎonɛ]

Renom d’una família que venien de Bonretorn, prové del cognom Abe-
lló. S’ha documentat la variant masculinitzada.

«L’Abellono» (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «Ve de l’apellido de l’àvia, de 
part de mon pare, la Maria Cirer Abelló» (BB 2018).

Abeurador, l’ [ɫəβəwɾəˈðo]

Es coneix com l’Abeurador el que hi havia al costat del Castell, a la banda 
de la muralla, tocant al Portal Sobirà o d’Amunt. Segons Eufemià Fort, 
ja hi era el 1328; al 1448 es va refer. Un abeurador és una pica o conjunt 
de piques grosses a on abeuren el bestiar gros (DCVB).

Abeurador, de l’
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Joan Roig» (Cavallé 2000, 14).
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Abeurador, el pati de l’
Pati situat fora del recinte murallat, a l’altra banda del Portal d’Avall on 
hi devia haver un abeurador.

«a axí mateix que nols gosen metre dins lo porxo del spitall ne en lo pati del 
abeurador [1442])» (Pié 1984, 208).

Abraham
V. Hort de l’A.

Abraham, ca l’ [ˈka ɫəˈβɾam]

Renom d’una família. La casa és a la plaça Major.

«Era a ca Genius, a la Plaça» (EF 1965); (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Abraham, l’hort de l’
Hort que també s’anomena hort de Genius.

Abraham, la mina de l’
Mina d’aigua al camí d’Alcover.

(Mines d’aigua 1878).

Adela, ca l’ [ˈka ɫəˈðɛɫɛ]

Botiga d’alimentació al carrer Major, davant del carrer del Pou de la Vila.

Adela de la Botiga Nova, ca l’ [ˈka ɫəˈðɛɫɛ ðə ɫə βuˈtiɣə ˈnɔβɛ]

Botiga d’alimentació situada a cal Peret de la Maleneta, cantonada entre 
el carrer Major i el carrer del Forn d’Avall.

Adoberia, l’ [ɫəðuβəˈɾiɛ]

Partida del terme a prop del poble, abans d’arribar a la font dels Gossos. 
Toca a la Riera, amunt a l’esquerra, per sota de la Terrena i a l’alçada del 
mas de la Dama.

«Lo terç de la adoberia» (Vàlues 1471, 17v); «Un avellanar ala dobaire» 
(Vàlues 1647, 34r); «Un avallana y […] al rech de la vila ala dobaria» (Vàlues 
1690, 33v); «Altre pessa de terra, vinya y avellanes a la Dobaria» (Heras 1734, 
131v); «La duberia» (Cad. 1955); «Els pellicers o adobadors de pells […] 
tenien els seus obradors fora la vila, el 1397 […] els tenien prop de la riera en 
un paratge que encara actualment és conegut com l’adoberia» (Fort 1964, 
45–46); (Mapa 2008); (Mapa senders 2014).



59

Adrià, ca l’ [ˈka ɫəðɾiˈa]
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

(ME 1980–1989).

Adrià, el mas de l’
Mas situat a la partida del Poniol (polígon 26), al camí de Sant Pere. Ac-
tualment en runes. No l’ha esmentat cap informant.

(C. Masos 2014); (Mapa senders 2014).

Adrianet, ca l’ [ˈka ɫəðɾiəˈnɛt]
Renom d’una família que tenia la casa al carrer del Pou de la Vila. Tam-
bé tenien casa a la plaça Major, al costat de ca Colom. A la planta baixa 
hi hagué la farmàcia del Senyor Visiedo.

«Adrianet, al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Adrianet, el comellar de l’
Eufemià Fort situa aquest comellar al vessant occidental de Sant Pere. El 
documenta l’any 1865 però no en cita la font. Un comellar és un espai de 
terra ample i pregon, de sòl inclinat per la depressió del terreny, que està 
entre terres més elevades (DCVB).

Adrianet, el mas de l’
Situat a la partida de Mas d’en Valls (polígon 2), al camí de la Pedrera; 
proper al mas de la Torre i al mas de Sant Josep.

(C. Masos 2014); (Mapa senders 2014).

Afortunada, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1842, situada al Torrent de la Pols.

(Andreazini 2013, 120).

Agell, el mas de n’
Antic mas documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al mas d’en agell tera erma» (Vàlues 1471, 55r).

Agell, el vilar de n’
Antic vilar documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al villar d’en agel tera de blat e olliués» (Vàlues 1471, 4r); «Al villar d’en 
agell tera de blat» (Vàlues 1471, 27r, 34r i 42r).
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Agneto, l’ [ɫəˈgnɛtu]

Masculinització de l’antropònim femení Agneta (Anneta).

(Ollé 2012).

Agrària, l’ [ɫəˈɣɾaɾiɛ]

Nom amb què es coneix popularment la Defensa Agrària. V. Defensa 
Agrària, la.

Agràs
Agràs, Agras, Agrás: variants del cognom documentades entre el cens 
d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Agret
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Rabassa. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Agrícola, l’ [ɫəˈɣɾikuɫɛ]

Nom popular de la Societat Agrícola i del Sindicat Agrícola, fundada l’any 
1904. La societat es va instaŀlar l’any 1911 a la casa coneguda actualment 
com ca Carnisser, al carrer Major. L’any 1919 es fusionà amb la Societat 
dels Pagesos i es va constituir el Sindicat de Sant Isidre, i s’establí al car-
rer Major, davant de la plaça Major.

Agrícola, de l’ [də ɫəˈɣɾikuɫɛ]

Renom aplicat a una família que van fer de cafeters a la societat Agrícola.

«D’una família que van anar a fer de cafeters i a viure a la societat Agrícola, 
primer al carrer Major i després a la Plaça Major» (Alumnes 1994).

Agrícola, el cafè de l’
Cafè que hi havia al local social de la Societat Agrícola, al carrer Major, 
cantonada amb el de l’Hospital.

Agripina, ca l’ [ˈka ɫəɣɾiˈpinɛ]

Botiga d’alimentació al carrer de l’Hospital. Va estar en funcionament 
fins la dècada de 1970.

Aguelle
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.
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Aguilar
Aguilar, Aguila, Aguilà, Aguilá: variants del cognom documentades entre 
el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Aguilera, l’
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«Partida. Fins a la summitat de l’aguilera» (EF 1965 [1411]).

Aguiló
Aguiló, Aguilo: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1497 i el fogatge de 1553.

Aguiló, el farraginal d’
Antic terreny documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat. Un far-
raginal és un lloc on hi ha sembrat farratge; tros de terra situat prop de 
l’era, i destinat a fer-hi farratge (DCVB).

«De ipso ferreginale Jacobi Aguilonis» (EF 1965 [1538]).

Aguiló, el mas de n’
Antic mas documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas de n’Aguiló» (Vàlues 1404).

Aguiló, el vilar de n’
Antic vilar documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo vilar de n’Aguiló» (Vàlues 1404).

Agulla
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Pere Massó» (Cavallé 1999, 11).

Agulló
Agulló, Aguello, Agullo: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i el cens d’homes de 1714.

Agustench
Cognom documentat a l’amillarament de 1880.

Agustench, això de ca l’ [əjˈʃɔ ðə ˈka ɫəɣusˈtɛŋ]

Tros de terra situat al camí de la Bassa.
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Agustench, la mina de l’
Mina d’aigua que era situada al camí de Perafita.

«Mina de Gusten. Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Agustín
Cognom documentat al padró de 1860.

Agustinet, l’
Renom documentat al carrer Major.

(Alumnes 1994).

Agustins, els
Variant del convent de Sant Agustí. V. Sant Agustí, el convent de.

«Referit del convent de Sant Agustí» (EF 1965).

Aiguader1

Aiguader, Aguadeu: variants del cognom documentades a les vàlues de 
1597.

Aiguader2

Renom documentat al segle XIX. Prové del cognom.
«Andreu Masdeu, Francesc Masdeu; desaparegut» (Alumnes 1994).

Aiguader, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðə ɫəjɣwəˈðe]
Mas situat al camí de la Bassa.

Aiguador1

Aguador: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Aiguador2

Aiguadó: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Aimamí
Aimamí, Aimamí, Aimemi, Aimemí, Aimemy, Amamy, Aymami, Aymamy, 
Aymany, Aÿmamí: variants del cognom documentades entre 1717 i l’ami-
llarament de 1880.

Aixamorera, l’ [ɫəjʃəmuˈɾeɾɛ]
Partida del terme situada al sud-oest, entre la partió del terme d’Almos-
ter i la partida del Mas d’en Bover. L’origen del topònim s’havia atribuït 
a la creença que aquest lloc, en el moment de la reconquesta, havia estat 
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la hisenda o alqueria d’una dona musulmana que es deia Aixa. Estudis 
més recents (Amigó 2005), atribueixen l’origen del topònim a la contra-
cció de l’expressió «Això d’en Morera». S’han documentat moltes vari-
ants d’aquest topònim.

«Un tros terra de pa ala partida dita la xamarorera» (Vàlues 1690, 94r); «Tros 
terra de pa y olives ala Xamorera» (Vàlues 1690, 894r); «Una pessa de terra 
de pa Vinya olives a el Axammora» (Heras 1734, 219v); «Altra pessa de terra 
de pa y Avellanes Aixammora» (Heras 1734, 220v); «Altre pessa de terra 
de pa y Vinya a Aixammorera» (Heras 1734, 226v); «Una pessa de terra de 
pa Vinya y herm Axanmorera» (Heras 1734, 226v); «Posesión nombrada 
Chamureras» (Amill. 1880); «Xamurera» (Cad. 1955); «Aixa Morera: 
Segons tradició, aquesta partida, junt amb la d’Aixanaleu, eren la hisenda o 
alqueria d’una mora important que es deia Aixa, nom de dona en àrab durant 
la reconquesta i repoblació d’Almoster. Gran part d’ella fou presa pel poble 
i es formà el Comú, que subsistí fins al segle XVI i fins darrerament amb el 
famós botjar de la vila» (Adesel 35, 1958, 247); «Partida, tocant a la Riera 
d’Almoster» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Aixamorera, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ɫəjʃəmuˈɾeɾɛ]

Camí que neix a la riera d’Almoster, en terme de la Selva, travessa la car-
retera de Reus–Alcover i segueix avall cap al Pi del Burgar.

(Mapa Senders 2014).

Aixanaleu, l’
Partida propera a Almoster. Turó que queda flanquejat per les partides 
de la Coma, el Suro i la Costa. La primera variant documentada a l’inici 
del segle XVIII és Aixanaleu, la qual cosa fa pensar que aquest topònim 
és probablement una contracció de l’expressió: «Això de n’Aleu». A par-
tir de finals de segle XVIII i fins avui s’ha documentat la forma Xanaleu; 
els mapes actuals recullen la forma Xalaneu que també ha estat recollida 
d’algun informant i que es una transformació fonètica del nom Xanaleu.
Eufemià Fort esmenta una pedrera tocant als Aixanaleus, d’on se’n va 
extreure pedra per l’obra del ferrocarril.

«Altre pessa de terra Avellanes y olives al Aixanaleu» (Heras 1734, 219v); 
«Partida dita de Xanaleu» (F. Not. 1781, 177); «Posesión nombrada 
Chanaleu» (Amill. 1880); «La Chanaleu» (Cad. 1955); «Els primers 
pendents de les muntanyes del Puig d’en Cama, a prop d’Almoster. (EF 1965).

Aixanaleus, la muntanya dels [ɫə munˈtaɲə ðəɫz əjʃənəˈɫɛws]

Muntanya. V. Aixanaleu.
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Ajuntament, l’ [ɫəʒuntəˈmen]

Edifici del govern municipal, situat a la plaça Major des de principis del 
segle XIX. Al segle XVII, Gerònima, filla de la família Vilafranca-Mont-
serrat, propietària de la casa on hi ha actualment l’ajuntament, va casar-se 
amb don Joan de Grimau. Anys després, al segle XVIII, la pubilla dels 
Grimau va casar-se amb un fill de la família Vilallonga i un fill d’aquests, 
Magí Anton de Vilallonga i de Grimau, va cedir l’edifici al municipi l’any 
1815 per ubicar-hi la Casa de la Vila que fins llavors havia estat situat al 
carrer de Regomir (actualment carrer de la Casa de la Vila Vella).

«Francisco de Grimau i Corber, ó, algun fill seu deuría tenir pubilla, la que 
enllassá ab la familia de Vilallonga, puig que’l darrer que possehí la casa y 
bens del Grimau i Montserrat fou D. Magí Anton de Vilallonga y de Grimau 
qui el any 1815 va cedir la casa de la plassa pel municipi de la Selva, com ja está 
notat en altre lloch» (Pié 1984, 679); (Mapa Senders 2014).

Ajuntament, la plaça de l’ [ɫə ˈpɫasə ðə ɫəʒuntəˈmen]

Nom amb què també es coneix la plaça Major. V. Major, la plaça.

Ajuntament, els pous de l’ [ˈpowz ðə ɫəʒuntəˈmen]

Pous d’aigua de propietat municipal situats damunt de les Tres Aigües, 
excavats als anys 70 i actualment, en desús.

Alabart
Cognom documentat al padró de 1860.

Aladern
Cognom documentat al padró de 1860.

Alau, ca l’ [ˈka ɫəˈɫaw]

Renom que prové del nom Estenislau (hipocorístic amb afèresi).

(Alumnes 1994); «La Maria Alau» (Ollé 2012).

Albelló, l’
V. Abelló, Font de l’A.

Albelló, l’
Variant del topònim referit a la partida de l’Abelló.

«Cap lloch tan apropiat podian trobar per eixa encontrada com lo Vilar, 
perque’s podian servir molt fàcilment y ab poch gasto de la aygua del 
Albello» (Pié 1984, 8).
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Albelló, el barranc de l’
Eufemià Fort, l’any 1965, descriu aquest barranc i el situa a continuació 
de la Rasa, a ponent; en travessar el camí d’Almoster de dalt, és ben acu-
sat. Esmenta que es perd quan arriba al camí d’Almoster de baix, abans 
del Vilar.

Albelló, la bassa de l’
Es tracta de la bassa que avui es coneix amb el nom de la bassa de Vinyes. 
Al segle XVII i XVIII apareix documentada com a bassa Nova.

«Alimentada per la mina de l’Albelló. Una de les més grans del terme» (EF 
1965).

Albelló, el garrofer de l’
Eufemià Fort anomena aquest garrofer i el situa tocant al barrancó, al 
costat del caminet que, des del camí d’Almoster, anava a la bassa de Vi-
nyes. Esmenta que era molt corpulent.

Albelló, la mina de l’
Eufemià Fort situa, l’any 1965, aquesta mina i la situa a la partida de l’Al-
belló. També es coneix com mina de Vinyes.

Albereda, l’
Eufemià Fort situa aquesta partida al capdavall del camí dels Molins, a 
l’altra banda de la Muralla i la documenta ja al 1299. Segurament es pro-
nunciava [əw]bereda. Hem trobat documentació on apareix aquesta topò-
nim a partir del segle XV fins al XVII. Cap informant oral l’ha esmentat.

«Primo a l’aubereda tera erma» (Vàlues 1471, 90v); «Un tros ala albareda» 
(Vàlues 1647, 31v); «Una eretal y casa ala partida dita la albareda» (Vàlues 
1690, 45v); «L’Albereda existia ja el 1299» (EF 1965 [1299]).

Alberic
Alberich: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Àlbers, els
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Altra farreginal en dita quadra dit los albens» (Vàlues 1690, 43v).

Albiol, l’ [ɫuβiˈɔɫ] / [ɫəwβiˈɔɫ] / [ɫəɫβiˈɔɫ]
Poble, el terme del qual, és partioner pel nord-oest amb el de la Selva. El 
seu castell i nucli de població es veu des d’una gran part del terme de la 
Selva. Històricament hi ha hagut una gran relació entre les dues pobla-
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cions i les administracions locals sobretot arran de la compra del dret 
d’empriu dels recursos naturals de l’Albiol per part de la Selva.

«Empero, abans del any 1165 ja estava repoblada la vila de Constanti, y com 
la de la Selva no fou donada á repoblar fins en aqueixa fetxa, es natural, que 
quan lo Sr. Arquebisbe doná á repoblar Constanti, son terme arrivaría fins 
al terme del Albiol ço es, fins al peu de les montanyes, enclouentshi la Selva» 
(Pié 1984, 6).

Albiol, la carretera de l’ [ɫə kərəˈteɾə ðə ɫuβiˈɔɫ]

Carretera TV-7046. Actualment comença a la rotonda del polígon indus-
trial l’Argenteria a l’alçada del torrent de les Voltes.

(Mapa 2008).

Alcocó, l’
V. Cocó.

Alcover1 [əɫkuˈβe]

Poble el terme del qual és partioner amb el de la Selva, al nord-est. Histò-
ricament hi ha hagut una gran relació entre les dues poblacions.

«D’un Vilar romà —Mas Bertran—, situat a la cara d’Alcover, a l’altre 
—L’Abelló—, situat a la cara d’Almoster, els romans hi havia de tenir una 
via per a comunicar-se i aquest camí va persistir en els temps visigòtics i era 
exactament el mateix que, en els temps dels sarraïns, conduïa de la localitat 
mora d’Almoster a la localitat mora d’Alcover, creuant pel bell mig el lloc hi 
ha aposentada actualment La Selva» (Iglésies 1956, 20).

Alcover2

Alcover, Alcove, Alcové: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Alcover3

V. Vella d’A.

Alcover, lo camí d’ [ɫu kəˈmi ðəɫkuˈβe]

Camí que sortia de la Creu Coberta i arribava a Alcover. Dóna nom a una 
partida homònima situada a la banda avall del camí, des del Torrent de 
les Voltes fins a la partió del terme.

«El camí d’Alcover» (Vàlues 1404).
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Alcover, la creu d’
Nom que també rep la Creu Coberta. Altres noms que rep són la creu del 
Camí d’Alcover i del Camí de Santa Maria.

Alcover, el mas de n’
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Una vinje al mas den al cover» (Vàlues 1647, 21v).

Alcover, el portal d’
Segons Eufemià Fort, es tracta del Portal de Mates. V. Mates, el portal de.

Alcubell, l’
Antiga partida que Eufemià Fort documenta al segle XVI. A l’actualitat 
es desconeix la seva localització.

«Un ferreginal a la quadra del diumenge dit l’alcubell» (EF 1965 [1515]).

Alegre
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Alegret
Cognom documentat al padró de 1860.

Alegret, ca l’
Renom.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Aleix, ca l’
Renom que prové del nom Aleix. S’ha trobat la forma feminitzada.

(Alumnes 1994); «La Maria Aleixa, al carrer de l’Abadia» (SP 2017).

Aleixar, l’ [ɫəɫəjˈʃa]

Poble el terme del qual és partioner amb el de la Selva per l’oest.

Aleixet, el cafè de
Cafè situat a l’esquerra del Portal d’Avall, cantonada amb el carrer Ma-
jor. El propietari era Josep Vives, de ca l’Aleix. Després va ser el bar del 
Cisquet. V. Cisquet, el bar del.

Alejandra
V. Hort de l’A.
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Alejandra, l’hort de l’
Hort situat al passeig Josep Cristià, entre el Portal d’Avall i el camí de 
l’Horta. Ara està urbanitzat. També es coneix com l’hort de Don Pepe o 
hort de Flassada; actualment hi trobem ca Satorres.

Alemany
Alamanÿ: variant del cognom documentada al cadastre de 1734.

Alesà
Alesa, Alesá: variants del cognom documentades entre el padró de 186 i 
l’amillarament de 1880.

Aleu
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el 1734.

Alfonso
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Aligueres, lo camí de les [ɫu kəˈmi ðə ɫəz əɫiˈɣeɾəs]

Es tracta d’un camí que discorre entre el camí de la Mare de Déu i el 
camí de Perafita.

«S’acaba una mica més avall d’on se separen el camí de les Berengueres i el 
de Profita» (CB 1985).

Alimbau
V. Mas de l’A., Gran del Mas de l’A.

Alimbau, lo mas d’ [ɫu ˈmaz ðə ɫimˈbaw]

Mas situat al fons d’una depressió, a l’oest del Puig d’en Cama, de cara a 
Almoster. Part d’aquest mas és del terme d’Almoster. Es troba entre les 
partides de les Boelles, la Coma, Sant Pere i el Puig d’en Cama. El mas 
és d’estil modernista i data de principis del segle XX. És la finca més gran 
que hi ha al terme de la Selva i es troba envoltada de boscos de pins i al-
zines. A la finca hi havia diverses mines d’aigua i una de galena sense ex-
plotar. El mas està format per diversos cossos pintats de blanc dels quals 
sobresurten dues torres. Proper al mas hi ha una petita ermita. Hi ha qui 
el coneix com el Mas d’en Grau.

«El mas d’Alimbau» (Cad. 1955); «Al vessant occidental del Puig d’en Cama, 
terme de la Selva, de cara a Almoster» (EF 1965); (Padró 1970); Mas situat 
a la partida Mas d’Alimbau (polígon 26)»; (C. Masos 2014); (Mapa Senders 
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2014); «Al mas d’Alimbau hi ha una font coberta amb una arcada de mig 
punt de pedra» (MR 2018).

Alió
Cognom documentat a les vàlues de 1597 amb la forma Alio.

Almansa
Cognom documentat al padró de 1819.

Almenara1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Francisco Simó» (Cavallé 2000, 15).

Almenara2

Almenara, Almanara, Alamanara: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Almirante Carrero Blanco, el carrer de l’
Nom donat al carrer del cardenal Vidal i Barraquer en època del fran-
quisme. V. Vidal i Barraquer, el carrer del cardenal.

Almort
Cognom documentat al padró de 1860.

Almoster
V. Vell d’A.

Almoster [ɫumusˈte] / [əɫmusˈte]

Poble, el terme del qual és partioner amb el de la Selva, al sud-oest. La 
riera d’Almoster, que passa a tocar del nucli urbà d’aquest poble, marca 
el límit d’ambdós termes, de manera que la partió del terme és a tocar 
de les cases d’Almoster.

«D’un Vilar romà —Mas Bertran—, situat a la cara d’Alcover, a l’altre 
—L’Abelló—, situat a la cara d’Almoster, els romans hi havia de tenir una 
via per a comunicar-se i aquest camí va persistir en els temps visigòtics i era 
exactament el mateix que, en els temps dels sarraïns, conduïa de la localitat 
mora d’Almoster a la localitat mora d’Alcover, creuant pel bell mig el lloc 
hi ha aposentada actualment La Selva» (Iglésies 1956, 20); (Plànol 2008); 
(Mapa Senders 2014).
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Almoster, d’
Renom, que prové del topònim, documentat al segle XIX.

«Miquel Fort. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Almoster, lo camí d’ [ɫu kəˈmi ðəɫmusˈte]

Camí que surt de l’avinguda Martin Luther King, a l’esquerra, abans d’ar-
ribar a la rotonda del molí de Rovellat. Havia donat nom a una partida 
del terme que hem trobat documentada fins al segle XVIII.

«El camí d’Almoster» (Adesel 27, 1957, 189); (Blasi 1961, 59); (Mapa 2008); 
(Mapa Senders 2014).

Almoster, la carretera d’
Topònim amb què actualment es coneix el camí de Reus.

Almoster, el portal d’
Segons Eufemià Fort, quest portal era el Portal de Sant Antoni. V. Sant 
Antoni, el portal de.

«El portal d’Almoster, antigament, el portal de Sant Antoni» (EF 1965).

Almoster, la riera d’ [ɫə riˈeɾə ðəɫmusˈte]

Riera que separa el terme de la Selva i el d’Almoster, documentada amb 
aquest nom des del segle XV, tot i que a la carta de Població apareix cita-
da com el torrent d’Almoster.

«La Riera de Moster» (Vàlues 1404); «Alla riera del moster» (Vàlues 1471, 
43r); «Un tros avallanes olives al cami de Reus junt ala Riera del moster» 
(Vàlues 1690, 8r); (Mapa Senders 2014).

Almoster, el torrent d’
Torrent que marca el límit del terme municipal de la Selva amb el d’Al-
moster. Apareix esmentat a la carta de Població i també és conegut com 
la riera d’Almoster.

«Terminatur autem predicta villa á parte orientis in ipsum torrentem qui 
vadit de ipsis voltis de argenteria ad parietes graciles ab occidente in ipsum 
torrentem de mosters et ascendit per cacumina montium altium et transit 
per collem qui est supercaput de rivo ulmorum sicut aque vergunt verso 
orientem, á meridie in medio loco inter jam dictam villam et constantinum 
[1165]» (Pié 1984, 18–19).
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Almudaina, l’
Edifici sarraí amb tres grans arcades. El 1317 va ser venut i posteriorment, 
enderrocat.

«La feu enderrocar el paborde Jofre de Cruïlles any del 1323» (EF 1965); 
«Solament mossèn Pié reporta la subsistència del nom d’un casalot moro: 
l’Almudaina. Aquest subsistí fins al segle XVI i donà origen al carrer que avui 
encara s’anomena Sensmudaina. Hom ha donat al nom referit el significat de 
casa de pesos i mesures» (Iglésies 1965, 21).

Almudaina, el carrer de l’
Antic nom de l’actual carrer de Sensmudaina. També ha rebut els noms 
de carrer d’en Joan Teixidor, d’Andreu Teixidor, de la Dama i de Ramon 
Vallcorba o de Vallcorba.

«També consta que en 1568 hi havía Anton Maymó del carrer de la Mudanya. 
Doncs en aqueix carrer encara existeix la casa dels Maymóns, qu’es al costat 
d’ahont hi havía l’Almudayna, y damunt de la portalada de dita casa hi ha 
l’escut d’aquells» (Pié 1984, 667).

Alomar
Alomar, Aluma: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i el cadastre de 1800.

Alòs
Alos: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Alsamora
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Alt, lo pont [ɫu ˌpɔnˈaɫ] / [ɫu ˌpəˈnaɫ]
Pont major que traspassa l’aigua d’una vessant a l’altra de la Riera, a mitja 
hora a peu de la Selva. Un document del 1209 esmenta un Pont Superior 
que podria tractar-se del Pont Alt; va ser refet el 1523 tal com consta a la 
pedra commemorativa. També es coneix com el pont dels Moros.

«Per anar l’aygua de les dites fonts á la vila se construiren varis ponts, dels 
quals lo mes notable es lo que en la edat-mitjana s’anomenava pont major, y 
ara sen diu pont alt, qual pont es d’un sol arch, fabricat damunt la roca viva, 
y d’una alçada bastant respectable. No consta en quin temps fou construhit 
empro en lo sigle XII ja existía, y tal volta abans» (Pié 1984, 241); «El Pont 
Alt» (Cad. 1955); «Arcada esbatanada que amb el llom / fas l’esqueneta 
a l’aigua esporuguida /(…)/ damunt el fondalar de la riera,/ guaitant la 
costerada / que baixa esllavissada / de Sant Pere» (Blasi 1961, 83); (Mapa 
2008); (Mapa Senders 2014).
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Altars, los [ɫuz əɫˈtans]

Cingle prop del coll de la Batalla. Les roques del cingle són visibles des 
del terme de la Selva, però pertanyen al terme de l’Albiol.

«Aquesta ruta, pel cap baix dues vegades miŀlenària, recorre el peu de les 
muntanyes de La Mussara, per sota els impressionants Altars, però no és 
una sendera plana» (Iglésies 1956, 18); «en una qüestió relativa á la partió 
del terme que la Selva tenía en l’any 1442 ab los llochs de Aleixar y Albiol se 
doná una sentencia arbitral, limitant ab la mateixa los termes dels esmentats 
pobles, en la que, entre altres coses diu: “…que sía posada una creu ó molló 
en la summitat de la Roca Calvona. En aprés síen posats tres mollons que 
guarden per linia dreta de la Roca Calvona á unes Roques ó pedres estants alt 
en la Serra appeŀlades los altars é quen aquets mollons…” qui sap si aqueixes 
pedres, nomenades altars en lo sigle XV eran uns Dolmens, puig que aqueix 
lloch era a propósit per tals monuments» (Pié 1984, 4).

Altès
Altès, Altés, Altes: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i l’amillarament de 1880.

Altès, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðəɫəɫˈtɛs]

Mas situat a l’esquerra del camí d’Almoster, passada la Rasa.

Altimira
Cognom documentat al padró de 1860.

Alumini, l’avinguda de l’ [ɫəβiŋˈguðə ðə ɫəɫuˈmini]

Nom que rep el camí d’Alcover en el tram urbanitzat dels polígons Mil-
lènium i Xalamec; va des de la rotonda posterior al traspàs de la Riera 
fins a la rotonda on comença l’avinguda del Coure (a l’inici del polígon 
Argenteria).

(Plànol 2008).

Álvaro
Alvaro: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Alverdi
Cognom documentat al padró de 1860.

Alzina
Alsina: variant del cognom documentada entre el padró de 1819 i l’ami-
llarament de 1880.
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Alzina, el mas de l’
Nom antic que rebia el mas d’en Pàmies.

«Antic nom del mas de Pàmies» (EF 1965).

Alzina, el torrent de n’
Antic torrent documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al torent de n’ollzino tera erma e ollives» (Vàlues 1471, 73r).

Amadeu, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðə ɫəməˈðew]
Mas situat al camí Travesser, sota de Paretdelgada. Ocupa una part de 
l’espai on es va habilitar el camp d’aviació en època de la República.

(Nomen. 2003).

Amargura, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫəməɾˈɣuɾɛ]
Carrer sense sortida. S’obre a la dreta del raval de Sant Rafel, en direcció 
al convent de Sant Rafel.

(Blasi 1961, 30); «El carrer de l’Amargura és un carrer que no passa. Anant 
en direcció al convent de les monges» (EF 1965); (Plànol 2008).

Amarilla, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada als Banyadors.

(Andreazini 2013, 120).

Amat
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Amat, això de l’ [əjˈʃɔ ðə ɫəˈmat]
Tros de terra situat en terreny del mas de Fontanals, al camí de Perafita.

Ambròs, ca l’ [ˈka ɫəmˈbɾɔs]
Antiga carnisseria a la plaça Major, que després va ser ca l’Angelina.

Americano, lo xalet de l’ [ɫu tʃəˈɫɛd də ɫəməɾiˈkanu]
Xalet del davant del pavelló d’esports, al carrer de Joan Domingo. Tam-
bé se l’anomena l’hort dels Americans.

«Ella es deia Encarnación i ell Eusebio. Naltros, li dèiem hort dels argentins» 
(CM 2018).

Americans, l’hort dels
Nom que també rep el xalet de l’Americano.
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Amèriques, lo passatge de les [ɫu pəˈsadʒəðəɫəz ˈmɛɾikəs]

Vial que surt del carrer del Vilar i que va a parar a una zona d’aparcament 
de la zona urbana de l’Hort d’Iglésies. És paraŀlel al passatge de l’Univers.

(Plànol 2008).

Ametller, l’hort de l’
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al dilluns un ort apellat la meller» (Vàlues 1471, 105v).

Amic
Amic, Amich: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i el cens d’homes de 1714.

Amistad, la mina
Mina de metalls diversos que s’explotava al 1842, situada al Torrent de 
la Pols.

(Andreazini 2013, 120).

Amor
Cognom documentat al padró de 1860 amb la forma D’Amor.

Amorós
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Amorós, l’
Renom individual.

«El morós» (FEF s. d.).

Amorós, el pansal de l’
Cep monumental esmentat per Eufemià Fort i situat a la Coma, en un 
tros propietat de ca l’Amorós. Un pansal, al camp de Tarragona, és un 
cep i raïm de la varietat anomenada pansa (DCVB).

«Cep d’una sola soca. L’aguantaven, però, unes quantes pitges. El matà la 
fiŀloxera. Diuen que s’hi veremaven un parell de portadores. Situat a la coma 
de l’Amorós» (EF 1965).

Amunt
V. Portal d’A.
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Amunt, lo portal d’ [ɫu puɾˈtaɫ dəˈmun]
El portal del capdamunt del carrer Major, enderrocat el 1876.

«Al portal d’amont ffa el portal damunt» (Vàlues 1471, 99r); «Un pati que 
hera coral al portal de munt» (Vàlues 1647, 16r); «Hun pati al portal Demunt 
conral» (Vàlues 1647, 89r); «Altre pessa de terra ort a el portal damunt» 
(Heras 1734, 47v); (Blasi 1961, 45); «La vila de la Selva (…). Reposa al peu 
del pintoresch y enlayrat puig de Sant Pere, circuída de murs ab llurs portals; 
però els més antichs é histórichs, ço es, lo portal de munt, lo portal de vall, 
anomenats antigament portal sobirá i jussà, lo del Sr. Arquebisbe y’l de S. 
Antoni foren enderrocats durant lo present segle» (Pié 1984, 1).

Andaluz, lo bar [ɫu ˈβaɾ əndəˈɫus]
Bar al carrer del Forn d’Avall en funcionament entre les dècades de 1970 
i 1980.

Andrea, ca l’ [ˈka ɫənˈdɾejɛ]
Botiga de comestibles que hi havia al carrer del Forn Nou. També es co-
neix com cal Pixamungtanyes.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Andreazini
Cognom documentat al padró de 1860.

Andreazini, ca l’ [ˈka ɫəndɾəˈsini]
Botiga de pinsos primer i d’alimentació després situada a la muralla de 
Sant Rafel, al tram que va cap al convent, a mà dreta.

Andreu
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Andreu Montserrat, el carrer de n’
Actualment carrer de la Peixateria. Documentat des del 1404. També ha 
rebut els noms de Pescateria, en Bertran Barceló, Portal de Sant Antoni, ca 
Batlle, Pau Maideu i Girona.

«Carrer d’en Bertran Barçaló» (Vàlues 1404); «Carrer de n’Andreu 
Montserrat» (Vàlues 1471); «Lo carrer de n’Andreu Montserrat» (Iglésies 
1991, 272).; «La família dels Montserrat apareix ja en un document de l’any 
1401, que parla d’una casa propietat de Bartomeu de Montserrat, casat amb 
Agnès de Vilarnau, donzella de la Selva» (Alumnes 1992).

Andreu Teixidor, el carrer de n’
Antic nom de l’actual carrer de Sensmudaina. Documentat l’any 1471. 
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També ha rebut els noms de carrer de l’Almudaina, d’Andreu Teixidor, de 
la Dama, de Joan Teixidor i de Ramon Vallcorba o de Vallcorba.

«Carrer de n’Andreu Teixidor» (Vàlues 1471, 50r).

Andreu Voltes, l’era d’
Antic topònim documentat al segle XIX i desconegut a l’actualitat.

«Terra depa a la hera de Andreu Voltas» (Cad. 1846).

Andrevere
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.

Anfrès
Cognom documentat al padró de 1860.

Àngel Guimerà, el raval d’
Nom que rebia, en temps de la República, el raval o muralla de Sant Rafel.

Angeleta Perruquera, ca l’ [ˈka ɫədʒəˈɫɛtɛ pəruˈkeɾɛ]

Perruqueria al carrer Major, passat el carrer de l’Hospital, a mà dreta. En 
funcionament fins la dècada del 1980.

Àngels, la capella dels [ɫə kəˈpeʎə ðəɫz ˈaɲdʒəɫs]

La capella de la Mare de Déu dels Àngels, avui desapareguda, s’aixecava 
al costat de la font de Mitja Vila i datava del segle XVI. Ocupava l’espai 
on hi havia hagut la botiga del pes de la vila. L’any 1765 es van realitzar 
unes obres de reparació a la capella i es va construir una portada de pe-
dra picada amb l’escut del municipi, a la dovella central. Era propietat de 
la família Ferrater, que tenia la casa al davant de la capella. La capella va 
quedar primer enrunada i deprés va ser enderrocada a la dècada de 1950, 
aprofitant unes obres de reforma de la font. També s’havia anomenat ca-
pella de Mitja Vila.

«puig que la vila havia de fer l’obra de la capella dels Àngels» (Pié 1984, 582).

Anglada, el mas de n’
Nom que també rep el mas del Víctor.

Anglada, la roca de n’
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La roca de n’Englada» (Vàlues 1404).
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Anglès
Cognom documentat al padró de 1860.

Anglès, el torrent de n’
Antic topònim documentat als segles XV i XVI i desconegut a l’actualitat.

«Al torent d’en angles auellanés e mallou» (Vàlues 1471, 21r); «Al torrent 
del angles avellanes» (Vàlues 1597).

Anguera
V. Mas de l’A.

Anguera
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Anguera, ca l’ [ˈkaɫəŋˈgeɾɛ]
Renom d’una família que vivien a la plaça de la Palma.

(ME 1980–1989).

Anguera, lo mas d’ [ɫuˈ maz ðəŋˈgeɾɛ]
Mas del terme de l’Aleixar, fronterer amb el de la Selva i el de l’Albiol, al 
coll de la Batalla.

«De ipsum mansum usque Engueram» (EF 1965 [1230]); «És fora terme» 
(SE i SR 2017); (Mapa Senders 2014).

Anna Frank, l’escola bressol [ɫəsˈkɔɫə βɾəˈsoɫ ˈanə ˈfɾaŋ]
Escola bressol situada al carrer de Paretdelgada, al costat de l’edifici de 
l’escola Gil Cristià.

(Plànol 2008).

Anneta, l’ [ɫəˈgnɛtɛ]
Renom individual. Diminutiu d’Anna.

«Prové del diminutiu d’Anna, Agneta» (Alumnes 1994).

Antigó, l’
Antiga partida documentada al segle XVII. Se’n desconeix quina era la 
seva ubicació. Un antigó és un tros de terra erma des de molt antic i tam-
bé com un tros no gaire gran de malesa dins la terra treballada (DCVB).

«Al entigo olives i terra» (Vàlues 1647, 10r); «Un tros terra de pa ala Antigo» 
(Vàlues 1690, 8v); «Un tros a la partida del antigo terra de pa y olives» 
(Vàlues 1690, 54v).
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Antonatxo, ca l’ [ˈka ɫəntuˈnatʃu]
Renom d’una família provinent de l’Albiol. Vivien al carrer del Forn Nou.

«Ca l’Antonatxo, al carrer del Forn Nou. Venien de la muntanya» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); «Augmentatiu pejoratiu d’Antoni» (Ollé 2012).

Antoni Finet, el carrer de n’
Actualment passatge de la Carnisseria. Documentat al 1471 com a carrer 
de la Carnisseria.

«Carrer de n’Anthoni Finet» (Vàlues 1404).

Antònia Aguilar, ca l’ [ˈka ɫənˈtɔniəɣiˈɫa]
Merceria i espardenyeria al carrer Major, a la planta baixa de ca Ferrater 
(davant de la font de Mitja Vila). Els darrers anys la regentà la seva jove 
Cristina i va passar a ser coneguda com ca la Cristina.

Antònia Peixa, l’ [ɫənˈtɔniə ˈpejʃɛ]
Renom individual.

«Anava cantant pels carrers. La Ràpita» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Antonino, l’
Renom individual.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Antonio
Cognom documentat al padró de 1819.

Apotecari, ca l’ [ˈka ɫəputəˈkaɾi]
Renom provinent de l’ofici. V. Creu, ca la.

«Ca l’Apotecari al carrer Major, a cal Camilo. També dit ca la Creu. Hi havia 
una farmàcia» (ME 1980–1989).

Apotecari, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðə ɫəputəˈkaɾi]
Mas proper a l’ermita de Paretdelgada, a la carretera de Vilallonga (po-
lígon 9). També és conegut com a mas de les Creus. V. Creus, el mas de les.

(C. Masos 2014).

Aragonès
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Arajol
Cognom documentat al padró de 1860.
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Arboç
Arbós, Arbos: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i l’amillarament de 1880.

Arboça, l’oliverar d’
Antic topònim documentat al segle XV i XVI. Eufemià Fort el situa pro-
per al terme d’Alcover i el data a l’any 1518.

(Vàlues 1404); «Al ollivar dena arboça tera erma» (Vàlues 1471, 4r); «Prop 
del terme d’Alcover. 1518» (EF 1965 [1518]).

Arbolí
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Arbulla
Cognom documentat al padró de 1860.

Arcs de Vilanova, el pati dels
Pati esmentat al segle XIV i que era situat al carrer de Sant Pau.

«En el mes de novembre de 1345 Roger de Mirapeix (…) paborde de 
Tarragona concedeix a Ramón de Puig i Ramón de Valirana jurats de la 
universitat de la Selva per á sos gestos y messions un forn de coure pa á 
Vilanova junt el cementiri de dit lloch, á saber: en aquell pati dels archs de 
Vilanova, qu’es contiguo á la casa del dit Ramón Valirana» (Pié 1984, 23).

Ardilla
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Argany
Argany, Argay: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i les vàlues de 1597.

Argemir
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el cens d’homes de 1714.

Argenteria, el polígon industrial de l’
Polígon industrial situat a l’avinguda del Coure (antic camí d’Alcover), a 
mà dreta, al costat del polígon Silva.

(Mapa Senders 2014).
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Argenteria, el torrent de l’
Eufemià Fort identifica aquest torrent amb el torrent de les Voltes. V. Vol-
tes, torrent de les.

«Antic nom del torrent de les Voltes» (EF 1965 [1341]).

Argiles, les
Antiga partida documentada al segle XV. Se’n desconeix quina era la seva 
ubicació.

«Les Argiles» (Vàlues 1404).

Àries
Àries, Arias: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i el cens d’homes de 1714.

Armengol, el farraginal d’
Eufemià Fort documenta aquest farraginal a l’any 1424 però no en cita 
la font.

«El farraginal de l’Armengol era al Sòl de la Vila. El 1424 Joan Armengol se’l 
ven» (EF 1965).

Arnau
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Arnavat
Cognom documentat al padró de 1860.

Arnet
Cognom documentat al padró de 1819.

Arquebisbe, el castell de l’
Eufemià Fort anomena el Castell amb el nom de castell de l’Arquebisbe.

«Nom del castell a partir del segle XV» (EF 1965).

Arquebisbe, el portal de l’
Portal d’accés a la vila per la banda de la muralla de Sant Rafel, a l’alçada 
de la plaça de les Pletes, davant del castell.

«circuída de murs ab llurs portals; pero els més antichs é histórichs, ço es, lo 
portal de munt, lo portal de vall, anomenats antigament portal sobirá y jussá, 
lo del Sr. Arquebisbe y’l de S. Antoni foren enderrocats durant lo present 
segle» (Pié 1984, 1).
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Arquebisbe, la torre de l’
També és anomenada la torre del Paborde.

Arqués
Arcas: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Arredolador, l’
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«L’Arredolador» (Vàlues 1404); «Al a rodollador tera erma e eollives» 
(Vàlues 1471, 68r); «A la Redollador avellanes» (Vàlues 1471, 99v).

Arrufat
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Arsis
Arsis: variant del cognom documentada entre les vàlues de 1690 i el ca-
dastre de 1734.

Artemi, això de l’ [əjˈʃɔ ðə ɫəɾˈtɛmi]

Tros de terra situat al camí de Perafita baixant a la dreta, en direcció cap 
al camí Travesser.

«Ho porta l’Artemi Prats» (RR 2017).

Artemi, la mina del mas de l’ [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə ɫəɾˈtɛmi]

Mina que duu l’aigua fins al mas de l’Artemi.

Artiga, l’
Eufemià Fort situa aquesta partida del terme al mas d’en Grau. Només 
s’ha trobat documentada al segle XV.

«Partida. Al mas d’en Grau» (EF 1965); «L’Artiga» (Vàlues 1404).

Artigues
Artigas: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Arús
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Girona, carrer de Rosselló. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Asamar
Azamar: variant del cognom documentada a les vàlues de 1471.



82

Atapeït, ca l’ [ˈka ɫətəpəˈit]

Renom d’una família del carrer dels Ollers.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Ateneu, l’ [ɫətəˈnɛw]

També s’anomena l’Ateneu el Lauro i el Casino.

(Plànol 2008).

Ateneu el Lauro, l’
També s’anomena l’Ateneu i el Casino.

Aubaga, l’ [ɫəwˈβaɣɛ]

Variant del topònim Aubagues. V. Aubagues, les.

«La Hubaga» (Vàlues 1404); «La ubaga» (Vàlues 1404).

Aubagues, les [ɫəz əwˈβaɣəs]

Partida del terme situada damunt del Mas d’en Valls, darrera el Tossal, a 
la partió amb el terme de l’Albiol; passat el mas de Paperer.

«Alles hobages tera erma» (Vàlues 1471, 30v); «Alles obages avellanes e tera 
erma» (Vàlues 1471, 41v); «Hun avallanar alas hubagues» (Vàlues 1647, 70r); 

«Altre pessa de terra Avellanes als obagas» (Heras 1734, 59v); «Altre pessa 
de terra Avellanes a las Aubagas» (Heras 1734, 106v); (Cad. 1955).

Aubagues, lo camí de les [ɫu kəˈmi ðə ɫəz əwˈβaɣəs]

Camí que duu a la partida de les Aubagues. És una bifurcació del camí 
del Mas d’en Valls.

Aubiol
V. Albiol.

Aubric
Cognom documentat a l’amillarament de 1880. Probablement es tracta 
d’una variant del cognom Alberic.

Aulé
Aulés: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Aulet
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1597.
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Auques, l’alberg de les
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«L’auberg de les auques de la ssua cassa» (Vàlues 1471, 37v).

Aurèlio, ca l’ [ˈka ɫəwˈɾɛɫiu]

Establiment de venda de vi a granel situat al carrer de la Font.

Aurora, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1842 situada al Puig d’en Cama.

(Andreazini 2013, 120); (Mapa Senders 2014).

Avall
V. Portal d’A.

Avall, el forn d’
Antic forn documentat al segle xviiI. Probablement donà lloc al carrer 
homònim.

«El d’avall» (EF 1965 [1690]).

Avall, lo portal d’ [ɫu puɾˈtaɫ dəˈβaʎ]

Portal situat al capdavall del carrer Major, també anomenat portal Jussà 
que, juntament amb el portal d’Amunt o Sobirà eren els més importants; 
enderrocat a finals del segle XIX. Sobre el portal hi havia una torre. En 
temps de la República també havia rebut el nom de portal de Francesc 
Macià.

«Dijous, á 21 de Febrer de 1432, prop la hora de nona, en la nova vinguda 
del Rdm. en Cristo pare Sr. Gondizalbo, divina providencia, Arquebisbe de 
Tarragona y Senyor de la vila de la Selva, afora, davant lo portal davall de la 
mateixa vila» (Pié 1984, 278); «Una casa al carrer mayor junt al portal de 
Vall de marian magrinya» (Vàlues 1690, 58r); (Blasi 1961, 23); «circuída de 
murs ab llurs portals; però els més antichs é histórichs, ço es, lo portal de 
munt, lo portal de vall, anomenats antigament portal sobirá i jussà, lo del Sr. 
Arquebisbe y’l de S. Antoni foren enderrocats durant lo present segle» (Pié 
1984); (Plànol 2008).

Avaro
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

«Antoni Milà. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Avaro, la torre de l’
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de Martí-
nez, al passeig Josep Cristià.

(Romero 2013, 68).

Avelino, ca l’ [ˈka ɫəβəˈɫinu]
Renom de família que prové del nom. Tenien una botiga de roba i merce-
ria, primer al carrer de Gentil i Vallet i després, al carrer Major.

«Al carrer Gentil i Vallet. Feia espardenyes» (ME 1980–1989).

Avellanar Gran, l’
Antic topònim documentat als segles XVII i XVIII i desconegut a l’ac-
tualitat.

«Un avallanar a la partida del mas den barta dit lo avallanar gran» (Vàlues 
1690, 43v); «Altre pessa de terra avellanes al camí del Cover dit lo avellanar 
gran» (Heras 1734, 100v).

Avellanera, l’
Societat cooperativa fundada l’any 1985. Elabora oli d’oliva verge i altres 
productes de producció local.

«Cooperativa situada als afores del poble» (MR 2018).

Avià
Avià, Avia: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i el fogatge de 1497.

Avià, la torre de l’
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de la Ca-
brera i abans del Portal de Mates, a la muralla de Sant Pere.

(Romero 2013, 68).

Àvila
Avila: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Avis
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Bages
Bages, Baixes: variant del cognom documentades entre el cadastre de 
1734 i el padró de 1819.
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Bagès
Bagès, Bagest, Baigés: variants del cognom documentades entre el cadas-
tre de 1800 i el padró de 1819.

Baiget
V. Mas de B.

Baiget
Baget, Baiet, Baiget, Bajet, Bayet, Hayet, Maget: variants del cognom do-
cumentades entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Baiget, ca [ˈka βəjˈʒɛt]

Casa situada al carrer del Forn d’Avall, a mà esquerra, enfront del tren-
call que va a la plaça de la Palma. Casa també coneguda amb el nom de 
la Raconera per la seva localització a l’angle del carrer. És la casa on va 
néixer Joan de la Creu Baiget i Pàmies, fill iŀlustre selvatà, que fou coro-
nel a la batalla del Bruc.

Baiget, el barranc de
Dit també barranc del mas de Baiget, conflueix amb el del Salt i fan cap 
a la Riera.

Baiget, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə βəjˈʒɛt]

Hort situat a la muralla de Sant Pere, sota el camí de l’hort del Planter, 
actualment urbanitzat.

(Alumnes 1994).

Baiget, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəjˈʒɛt]

Mas situat al terme de l’Albiol, tocant amb el mas de Madrid.

Baiget, la mina de
S’han documentat dues mines d’aigua amb aquest nom; l’una, situada al 
camí de la Serra i l’altra, al Mas Ripoll.

«La mina del senyor Baiget. Partida camino de la Serra» (Mines d’aigua 
1878); «Partida Masripoll» (Mines d’aigua 1878).

Baiget, lo molí de [ɫu muˈɫi ðə βəjˈʒɛt]

Situat al camí vell de Sant Pere, abans d’arribar als dipòsits i al camí del 
Rec. Damunt la parada del Cristià. S’estén a banda i banda del camí dels 
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Molins i per la banda avall limita amb el camí de les Parellades. També 
es coneix com el molí de Més Amunt.

«Mas J. Baiget» (Padró 1930); (Padró 1970); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 
2014).

Baiget, els molins de
El molí de Baiget.

(Padró 1930).

Baiget, la torre de
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de la Jau-
me Mort, a la muralla de Sant Rafel.

(Romero 2013, 68).

Baiget, el verger de ca
Probablement era un hort situat al costat de ca Baiget, al carrer del Forn 
d’Avall. Eufemià Fort el documenta al segle XVIII però no en cita la font.

Bailà
Cognom documentat al padró de 1860.

Baix Camp, lo parc [ɫu ˈpaɾ ˈβajʃ ˈkam]
Espai de lleure situat sota l’edifici del Casal d’Avis, a l’avinguda de Puig 
i Ferreter. Ocupa el lloc on hi havia hagut l’hort de Madró.

(Plànol 2008).

Baixó
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Pau Taverna» (Cavallé 1999, 11).

Balances, ca [ˈka βəˈɫansəs]
Renom d’una família que vivia al carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Balandrina, la
Eufemià Fort situa aquesta partida al peu de les muntanyes de la Cos-
ta, a tocar de la partida de les Boelles i a prop de la partió del terme amb 
Almoster.

«Partida al peu de les muntanyes de la Costa» (EF 1965).
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Balanyà
Balanyà, Balañá: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i el padró de 1860.

Balart
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Balç, la o lo [ɫa ˈβaɫs] / [ɫu ˈβaɫs]

Partida del terme situada a l’inici del camí d’en Grau. Eufemià Fort el 
descriu com un passatge de Sant Pere cap al coll de la Batalla. Un balç és 
una roca o terreny de vessant vertical o quasi vertical (DCVB).

«Lo Balçs» (Vàlues 1404); «Hun tros als bals terra de pa» (Vàlues 1647, 15v); 
«Hun tros terra de blat al balls» (Vàlues 1647, 71v); «Un tros trerra de pa als 
bals» (Vàlues 1690, 21v); «Una parada terra de pa als balss» (Vàlues 1690, 
64v); «Un tros terra de pa als balls» (Vàlues 1690, 90v); «Altre pessa de terra 
de pa y olives a el Bals» (Heras 1734, 47v); «Nom del passatge de Sant Pere 
cap al coll de la Batalla» (EF 1965); «Pujant pel camí d’en Grau de la Selva 
a l’Albiol, hi ha un pontet que s’agafa al camí d’en Grau. I a uns 500 metres o 
així hi ha l’alzina de Maginet. Puges uns tombs cap al tros de la terra de les 
Caragoles i cap a la Balç. Passes la Balç, que és com una fondària. S’hi passa 
per dalt i a sota queda com un riu fondo. I tires amunt, amunt fins al Pla del 
terme que parteix lo terme de l’Albiol i la Selva. Agafes cap als pins del mas 
de Joan Nas, mas de Prats i au, agafar el camí, la drecera o camí dels animals. 
Cap dalt a mas Blanc, plans de Maideu i l’Albiol» (IA 2018).

Balç, el torrent del
Antic topònim documentat al selge XV. Topònim desaparegut a l’actu-
alitat. Possiblement correspon a algun torrent que baixa des del Tossal, 
al Mas d’en Valls.

«Lo torrent del Balçs» (Vàlues 1404); «Torrent del Bauç» (Vàlues 1404).

Balcells
Balcells, Balsells, Balcellas: variants del cognom documentades entre el 
Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Baldomero
V. Mas de B.

Baldomero, lo xalet de [ɫu tʃəˈɫɛd:əβəɫduˈmeɾu]

Mas situat a la partida del Camí de l’Horta (polígon 30), davant del bai-
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xador de ferrocarril de la Selva. La data de construcció és probablement 
la segona meitat del segle XIX. També se l’anomenta el xalet de l’Estació.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Baldrís
Baldris: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Ballester
Ballesté: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Ballester, ca
Renom d’un barber que treballava al carrer Major, a ca don Benet, on 
després hi va haver la barberia del Castelló.

«Era Barber i tenia la barberia a ca don Benet» (MS 2019).

Ballesteria, el carrer de la
Antic nom de l’actual carrer del Forn Nou. També s’havia anomenat d’en 
Guillem Montserrat, d’en Jaume Andreu, de Sedó i del Portal Nou.

«Ara del Forn Nou» (EF 1965 [1330]).

Banc
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.

Bancadera, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1842, situada al Torrent de la Pols.

(Andreazini 2013, 120).

Bandellons, ca [ˈka βəndəˈʎons]

Renom d’una família que vivia al carrer Major entre el tram del carrer 
de Gentil i Vallet i la plaça Major. Un bandelló és una baldeta de fusta 
clavada a un bastiment de porta o finestra, i que, essent giratòria, es pot 
posar de manera que travi la porta o porticó (DCVB).

«Andrea Catà del cal Bandellons. També al carrer de la Font, al costat ca 
Petit» (ME 1980–1989); «Bandelló és una mena de pany de fusta. Carrer 
de la Font» (ME 1980–1989); «Isidre Baiget, Vendallons. Desaparegut» 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «L’Anton Bandellons me va dir que els 
bandellons los feia el fuster d’allà dalt del Passatge, lo Fiot, i els baixaven 
aquí baix a casa seva al carrer Major i ells los venien aquí baix. Per això va 
quedar ca Bandellons» (SP 2018).
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Bandellons, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəndəˈʎons]
Mas situat tocant a la Riera, al vessant esquerre, enfront del camí d’en 
Grau.

Banús
Banús, Benuç, Benus, Banus: variants del cognom documentades entre el 
fogatge de 1414 i el fogatge de 1497.

Banús, lo mas de [ɫu ˈmazðəβəˈnus]
Mas situat a la partida del Mas de Bertran (polígon 8), al costat del mas 
de Cochs i damunt del mas del Metge.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Banyadors, los [ɫuz βəɲəˈðos]
Partida del terme a la qual s’hi accedeix per un camí que s’agafa a la Res-
closa, pujant a l’esquerra de la Riera, damunt del pont Sec. Un banya-
dor és un lloc apte per banyar-s’hi o on es banya i/o rebolca un animal 
(DCVB).

«Als bayadors tera erma» (Vàlues 1471, 48r); «Als bayadós vinya e mallol» 
(Vàlues 1522, 30v); «Un bosc al banjador» (Vàlues 1647, 28v); «Un bosc als 
banjados» (Vàlues 1647, 32v); «Un Bosch y avallanes als baynados» (Vàlues 
1690, 13v); «Un bosch no Ei’n als bainados junt a maimo» (Vàlues 1690, 13v); 
«Un bosch ala partida los Banyadors» (Vàlues 1690, 21v); «Un avallanar y 
bosch als baynador» (Vàlues 1690, 27v); «Hun tros avallanes als banijados» 
(Vàlues 1647, 63v); «Un tros als banyados avellanr y bosch» (Vàlues 1690, 
92v); «Altre pessa de terra Bosch a els banyados» (Heras 1734, 9v); «Una 
pessa de terra herm a els banyedos» (Heras 1734, 82v); «Viña als Bañadors» 
(Cad. 1846); «Posesión nombrada Bonadós» (Amill. 1880); (Cad. 1955); 
«Partida, cap al mas Ripoll» (EF 1965 [1961]); «Els Banyadors, damunt el 
pont Sec» (CB 1985); (Mapa Senders 2014).

Banyadors, lo camí dels [ɫu kəˈmi ðəɫz βəɲəˈðos]
Camí situat entre la Resclosa i el mas de Cotxero. Al final d’aquest camí 
hi ha la font de Segalà. Aquest camí va cap dalt al Puig d’en Cama.

«Més amunt dels rentadors 1691» (EF 1965 [1691]); (Mapa 2008); (Mapa 
Senders 2014).

Banyadors, el torrent d’en
Torrent que baixa dels Banyadors i que porta l’aigua a la riera. No ha es-
tat esmentat per cap font oral.

«Torrent den Bañadós» (Amill. 1880).
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Banyera, la
Espai tancat tocant als Ponts, on es feia desaiguar aigua des del Rec per 
a rentar o banyar els animals.

Banyera, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə βəˈɲeɾɛ]
Camí situat dins la propietat del mas del Víctor, al Camí de la Serra.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Banyols
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Banyot, ca [ˈka βəˈɲɔt]
Renom documentat al segle XIX. Les fonts orals l’han confirmat com un 
renom que es recorda a l’actualitat referit a una família que vivia al carrer 
de la Casa de la Vila Vella.

«Ca Banyot, Casa de la Vila Vella, al fons del carrer. També al carrer dels 
Ollers» (ME 1980–1989); «Francesc Garriga, Antoni Andreu» (Alumnes 
1994).

Banyot, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə βəˈɲɔt]
Hort situat entre el carrer de Francesc Crusats i el carrer del Doctor Fle-
ming. Limita amb les instaŀlacions de l’escola Gil Cristià i l’escola bres-
sol Anna Frank.

«Situat dins l’hort de Miró. Actualment limita amb les escoles, el camí de 
l’Horta, i amb l’hort del Petit i l’Angeleta Rata per la banda avall» (CB 1985).

Banyot, lo mas de [ɫu ˈmaz ðe βəˈɲɔt]
Mas situat al camí de l’Horta.

Bar de la Rata, del [dəɫ ˈβaɾ ðə ɫə ˈratɛ]
Renom aplicat a les persones que regentaven el bar d’aquest nom; eren 
de ca la Rata.

(Alumnes 1994).

Barbacana, la
Pié la descriu com un salt d’aigua del Rec de la vila al camí dels Molins. 
Eufemià Fort documenta aquest topònim als anys 1650 i 1726, però no 
cita la font.

«Com s’experimenta gran dany, puig que á la Barbacana s’espatlla tot lo 
camí» (Pié 1984, 601).
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Barbacana, la fibla de la
Eufemià Fort la situa al camí dels Molins. Una fibla és una obertura dei-
xada a la galtera d’una síquia per desviar l’aigua i encaminar-la cap a un 
o més perceptors del regadiu (DCVB).

«En 1656, no’ls donaren lloch a la pretenció que tenian dits Pares (Descalços) 
de voler pendre l’aigua á la fibla de la Barbacana» (Pié 1984, 600); «La fibla 
de la Barbacana, al camí dels Molins» (EF 1965).

Barbenys
Barbeny, Barbenys, Barbenÿs: variants del cognom documentades entre 
el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Barberà1

Barbara, Barbará, Barbera, Barberá, Barberà: variants del cognom docu-
mentades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

«Joan Barbarà, ermità de la Paret Delgada» (F. Not. 1667).

Barberà2

V. Frare de la B.

Barberà, el mas de
Mas situat cap a Bonretorn, al terme de l’Albiol.

Barberillo, cal [ˈkaɫ βəɾβəˈɾiʎu]
Renom, diminutiu de l’ofici.

«Era barber i també tenia la carteria. Al carrer Major» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Barceló
Barçalló, Barçaló: variants del cognom documentades el fogatge de 1414.

Barcelona, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəɾsəˈɫonɛ]
Mas situat a la partida del Camí de les Berengueres, proper al mas de Pau-
maninya i al mas de Barrufet. També ha tingut altres noms com mas de 
Bujó. Davant del mas hi ha dues obertures d’un antic refugi.

«Chalet Barcelona» (Padró 1930); «També es conegut mas de Bojó» (CB 
1985); (Mapa 2008); «Mas Barcelona (Mas de Bojó)» (C. Masos 2014); 
(Mapa Senders 2014); «Mas de Barcelona o Mas de Bujó (RR 2017); «A la 
part central de la façana on hi ha l’entrada principal, hi ha un petit porxo amb 
teuladeta. Davant del mas hi ha un pi monumental i una granja de gallines» 
(RL 2018).
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Barcó
Barcho, Barco: variants del cognom documentades al fogatge de 1414.

Bareda
Cognom documentat al padró de 1819.

Barenys
Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Bargalló
Bargalló, Vargalló: variants del cognom documentades entre el padró de 
1819 i el padró de 1860.

Baró, ca [ˈka βəˈɾo]

Renom aplicat a la família de la casa adjacent a la torre de Baró, que fa 
cantonada a l’esquerra del carrer Major, la Muralla i el carrer de les Cla-
vegueres.

«Ca Baró, al costat del bar del Cisquet» (ME 1980–1989).

Baró, el garroferar del
Eufemià Fort situa aquest garroferar a la partida del Suro.

«Desaparegut. Pertanyia al baró de la Montoliva» (Adesel 27, 1957, 189); «Al 
garroferal del Baró, al Suro, ara desaparegut» (EF 1965).

Baró, lo mas de [ɫu ˈmaz ðəɫ βəˈɾo]

Mas situat a la partida del Mas Ripoll (polígon 26), prop de la carrete-
ra de Vilaplana; al coll de la Batalla; damunt del mas de Serra i prop del 
mas de Murillo.

«Damunt del mas de Serra, al Mas Ripoll» (EF 1965); (Mapa 2008); (C. 
Masos 2014); (Mapa Senders 2014); «Del baró de la Montoliva» (SE i SR 
2017); «Al costat del mas hi havia un pou, un safareig i un rafal amb fogons» 
(RL 2018).

Baró, lo pou de [ɫu ˈpow ðə βəˈɾo]

Pou situat al mas de Baró, al Mas Ripoll.

Baró, la torre de [ɫə ˈtorə ðə βəˈɾo]

Torre situada a l’esquerra del portal d’Avall, també anomenada torre del 
Portal d’Avall abans que passés a formar de la casa coneguda com ca Baró 
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(de la Montoliva), de la qual pren el nom. En un document del 1836 és 
anomenada la torre de casa lo Baró.

«Existeix, a l’esquerra del portal d’Avall» (EF 1965); «La torre de casa lo 
Baró» (Romero 2013, 68).

Barranc del Maginet, el pontet del
Pontet que salva el barranc del Maginet, a tocar de la Riera, al camí del 
mas de Prats (camí d’en Grau).

Barranc de Sales, la viŀla romana del
Jaciment arqueològic situat a l’esquerra del Camí d’Alcover, actual avin-
guda de l’Alumini, dins l’espai del polígon industrial Xalamec. Aquest 
jaciment va ser excavat en el moment previ a la urbanització del polígon. 
S’hi va descobrir una necròpolis i una figlina.

Barraques, el bosc de les
Eufemià Fort esmenta aquest bosc partioner, a ponent, amb el terme de 
l’Aleixar.

Barrat
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Barri del Carme, lo [ɫu ˈβari ðəɫ ˈkaɾmɛ]

Primer nom amb què va ser conegut el carrer del President Companys.

Barri del Carme, el carrer del
Actual carrer del President Companys.

«Calle Barrio del Carmen» (Padró 1970).

Barrinaire, cal [ˈkaɫ βəriˈnajɾɛ]

Renom provinent de l’ofici. Vivien al passatge de la Carnisseria.

«Feien Barrines. Al passatge de la Carnisseria» (ME 1980–1989).

Barroso
Renom individual.

«(à) Barroso» (FEF s. d.).

Barrot
Cognom documentat al padró de 1860.
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Barrufet1

V. Escorralons de ca B.

Barrufet2

Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Barrufet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəruˈfɛt]
Mas situat a la partida de les Berengueres, sota el mas de Tallapedra.

(Mapa Senders 2014).

Barta
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1597.

Bartolí
Cognom documentat al padró de 1860.

Bartomeu
Bartomeu, Barthomeu, Bertomeu: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Bartra, lo barranc o torrent d’en [ɫu tuˈren dəm ˈbaɾtɾɛ]
Torrent que baixa de la falda del Puig d’en Cama entre la partida de la 
Costa i el Xalaneu. Baixa i s’ajunta amb el torrent de la Llebreta a l’alça-
da del mas del Rumbo. Dóna nom a la partida homònima que es troba 
entre el torrent de la Llebreta i el d’en Bartra.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Bartrona, la
Antiga partida documentada al segle XVII, es desconeix quina era la seva 
ubicació.

«Huna vinja ala bartrone» (Vàlues 1647, 98v); «Un tros ala partida dita la 
bertrona» (Vàlues 1690, 60v).

Baruel
Baruel, Barnel, Barnuel, Barruel, Bruel, Buruel: variants del cognom do-
cumentades entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Baruel, cal [ˈkaɫ βəɾuˈɛɫ]
Renom provinent del cognom. Viuen a la plaça Major on hi tenien la 
serralleria.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).



95

Bas
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1597.

Basil
Cognom documentat al padró de 1860.

Basqué
Renom documentat al segle XIX.

«Vasqué. Rafael Robusté, Carrer Forn d’Avall, Josep Robusté. Desparegut» 
(Alumnes 1994).

Basqué
Vasqué: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Bassa, la
Antiga partida documentada al segle XV, es desconeix quina era la seva 
ubicació. Podria tractar-se d’una forma abreviada de la partida del Camí 
de la Bassa.

«A la Bassa vinya e terra de blat» (Vàlues 1404); «Alla Bassa tera de blat e 
ovillérs» (Vàlues 1471, 18v).

Bassa, el barranc o el torrent de la
Torrent que conforma part del camí de la Bassa.

«Al torent de la basa terra de blat» (Vàlues 1522, 7r); «Barranco de la bassa» 
(Cad. 1955).

Bassa, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈβasɛ]

Aquest camí neix al peu de la muntanya com a continuació del barranc 
de la Coma i mor al camí Travesser. El camí segueix el traçat d’un tor-
rent (torrent o barranc de la Bassa) i dóna nom a la partida homònima.

«El camí de la Bassa» (Vàlues 1404); «Al camí de la bassa tera de blat e 
ollivés» (Vàlues 1471, 4v); «Al camí de la basa terra de blat e olivés» (Vàlues 
1522, 3r); «Cami de la basa terra de blat» (Vàlues 1597); «Dius lo cami de las 
bassa» (F. Not. 1627, 350); «Creua la carretera vella de Reus, torrent amunt o 
torrent avall, a l’esquerra del Forn Rajoler» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa 
Senders 2014).

Bassa del Poble, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈβasə ðəɫ ˈpɔβɫɛ]

Camí que surt del camí dels Molins i porta fins la Bassa del Poble.

(Mapa Senders 2014).
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Bassa Nova, la
Partida situada a l’Aubelló (per sota del camí d’Almoster). En el docu-
ment de compra-venda (4/06/1735) de la propietat coneguda com el Vi-
lar, consta que els pares del convent de Carmelites de Sant Rafel venen 
a Maria Roca Daroca, vídua de Pere Roca, una finca situada a la Bassa 
Nova. (Arxiu Patrimonial Rodon-Solé).

«Un tros terra de blat ala basa nove» (Vàlues 1647, 31v); «Hun tros ala bassa 
nova terra de blat» (Vàlues 1647, 35v); «Hun tros terra de blat a la basa nova» 
(Vàlues 1647, 75v); «Vilar o bassa nova» (F. Not. 1668); «Un avallanar ala 
basa nova» (Vàlues 1690, 6v); «Altre pessa de terra de pa Avellanes figueras 
a la basa nova» (Heras 1734, 74v).

Basseda
Baceda, Bacede, Barceda, Baseda, Basseda, Bassera: variants del cognom 
documentades entre les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880. Basse-
da pot provenir de Beceda. Una beceda és un bedollar o bosc de beços 
(DIEC).

Basseda, la mina de
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

«Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Basseda, la premsa de [ɫə ˈpɾensə ðə βəˈsɛðɛ]

Premsa d’oli que estava situada al raval de Sant Rafel, a la cantonada amb 
el tram de raval que puja al convent.

Basses
Basas, Bassas: variants del cognom documentades entre 1860 i l’amilla-
rament de 1880.

Bastaix, cal [ˈkaɫ βəsˈtajʃ]

Renom d’una família de la muralla de Sant Rafel.

«El Bastaix, la Bastaixa, a la muralla de Sant Rafel» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994).

Basteiró
Bastairo: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Baster
Cognom documentat al fogatge de 1471.
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Baster, cal [ˈkaɫ βəsˈte]
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. S’ha tro-
bat el mateix renom aplicat a l’ofici de baster al segle XX i XXI. Un baster 
és la persona que fabrica i adoba basts, selles i altres guarniments d’ani-
mals (DCVB).

«Nom antic de cal Garrut» (EF 1965); (Alumnes 1994); «Pau Punyet» 
(Cavallé 1999, 11).

Basteret, lo [ɫu βəstəˈɾɛt]
Renom individual d’un baster que tenia el taller al carrer Major, a ca 
Ferreter.

«Xicot. Feia de baster i tenia l’obrador a ca la Ma. Cristina, al carrer Major» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Batalla, ca [ˈka βəˈtaʎɛ]
Renom que prové del cognom. Tenien un forn de pa a la casa que fa can-
tonada entre el carrer Major i el carrer de la Casa de la Vila Vella.

(Alumnes 1994); «Lo Batalla estava casat amb la germana del Pataco, van 
tenir una filla, la Tresina, que es va casar amb el Sabarich» (MS 2019).

Batalla, lo coll de la [ɫu ˈkɔʎ də ɫə βəˈtaʎɛ]
Coll situat al capdamunt de la Vall de la Selva en un punt anomenat tam-
bé els Tres Pins on hi conflueixen els termes de la Selva, l’Aleixar i l’Albiol. 
S’hi accedeix per la carretera de Vilaplana (TP-7013), que segueix el tra-
çat de l’antic camí del Mas Ripoll. En la major part de la documentació 
consultada apareix el topònim «coll de n’Anguera» que, per la proximi-
tat del mas d’Anguera al coll de la Batalla, és probable que es tracti del 
mateix lloc. També s’anomena coll del Llop i cap de Riu d’Olms.

«Avallanes al coll de la batalla» (Vàlues 1647, 63v); (Nomen. 2003); «aquell 
lloc no se nomenava Coll de la batalla en dita fetxa, sinó Coll de lob y riu 
d’olms, dihent lo mateix la cart de repoblació de la Selva atorgada en l’any 
1165(…) y vivint, després de la repoblació tal volta alguns dels que havien 
lluitat en la esmentada batalla ó quan menos sos fills, s’aniria continuant la 
tradició que allí s’hi havia donat una batalla ab los moros, y á fí de perpetuar 
aquella tradició ó recort, cambiarían lo nom de Coll de lob y de cap de riu 
d’olms ab lo de Coll de la batalla y torrent de la batalla» (Pié 1984, 16).

Batalla, la torre de la
Aquesta torre estava situada davant el camí de Sant Pere, on més tard s’hi 
construí una porta d’accés als Rentadors. Pié afirma que a mig segle XIX 
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encara era habitada. En les obres de remodelació de les muralles de l’any 
2017 es van posar al descobert els fonaments d’aquesta torre. Actualment 
es poden veure aquestes restes protegides per un vidre.

«La torra que hi ha al costat del hort del Castell, enfront lo camí de la 
montanya de Sant Pere, y que 50 anys enrere encara estava habitada, y era 
molt mes alta que actualment, se nomenava antiguament torra de la batalla 

“turris belli” (…) Segons consta en documents de 1355, 1365, 1370 i 1397» (Pié 
1984, 143); «La torre de la batalla» (Vàlues 1404); «A la tora de la batalla 
un ort» (Vàlues 1471, 78r).

Batalla, el torrent de la
Eufemià Fort situa aquest torrent al capdamunt de la Riera al segle XIV, 
el 1324.

«lo torrent, que es entre las montanyes de Puig den Cama y la Solana de 
Rabassa, que en 1324 també se’n deia torrent de la Batalla» (Pié 1984, 15).

Bataller
Batiller: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Bateià, el [ɫu βətəˈja]

Renom que prové del lloc d’origen; eren pastors.

«L’Anton Bateià, era pastor. Al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989).

Batet
Cognom documentat al padró de 1860.

Batista
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i el cadastre 
de 1846.

Batista, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəˈtistɛ]

Mas situat al camí del mas de Colomí, a prop de la partió amb el terme 
de Reus, proper a la Riera Gran.

Batista, la mina de [ɫə ˈminə ðə βəˈtistɛ]

Mina d’aigua situada al mas de Batista.

Batista de la Roja, lo [ɫu bəˈtistə ðə ɫə ˈrɔjʒɛ]

Renom individual.

«Batista de la Roja, al carrer de Rosselló» (ME 1980–1989).
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Batlle
V. Rasa de B.

Batlle
Balle, Batlla, Batlle: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1497 i l’amillarament de 1880.

Batlle, ca [ˈka ˈβaʎ:ɛ]

Casa situada al carrer de la Peixateria, cantonada amb els Escorralons.

Batlle, el carrer de ca
Antic nom de l’actual carrer de la Peixateria. També ha rebut els noms 
de carrer de la Pescateria, d’en Bertran Barceló, de n’Andreu Montserrat, del 
Portal de Sant Antoni, de Pau Maideu i de Girona.

Batlle, la rasa de [ɫə ˈrazə ðə ˈβaʎ:ɛ]

Antiga propietat situada damunt de la fàbrica de ca Cabré, actualment 
urbanitzada.

(Padró 1930); «Una punta dona al camí dels Molins, sota el xalet de donya 
Paquita i arriba fins a la rasa de Bover i de Ferrater» (EF 1965); «La rasa de 
Vatlle» (Padró 1970); «Dòna al camí dels molins, pujant a l’esquerra» (RR 
2017).

Bau
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Bebè, cal [ˈkaɫ βəˈβɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer Major, entre el carrer de Sens-
mudaina i el carrer de Verrà.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Bebena, la [ɫə βəˈβɛnɛ]

Renom individual.

«La Pepeta Bebena» (Alumnes 1994).

Beç
Beç, Bes: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 i 
el padró de 1860.
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Beixa, la torre d’en
Torre. Una referència de Pié situa, probablement, el portal d’Avall dins 
de la torre d’en Beixa, o torre del Portal d’Avall.

«que’ls Jurats y Sindich de la Selva consediren á Bonanat Gavella y els seus 
pera sempre totas las oliadas y murinatas que dels molins d’oli anaven á la vall, 
i sortian de las bassas dels molins, y corrian desde el portal de la vila sobre’l 
qual esta construhída certa torra vulgarment anomenada d’en Beixa, fins á 
un torrent que vá, ó corra, envers la creu de Ntre. Sr. Jesucrist, construida 
en lo camí de Tarragona» (Pié 1984, 604 [1371).

Bel
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Bella
Cognom documentat al padró de 1860.

Belltall
V. Mas de B.

Belltall, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βənˈtaʎ]

Mas situat a la partida del Camí de Tarragona (polígon 14). Sovint és 
pronunciat Ventall.

«El mas de Ventall» (EF 1965); (Nomen. 2003); (Mapa 2008); (Mapa Senders 
2014).

Belluguins
Renom.

«Belluguins» (FEF s. d.).

Bellver
Ballvé, Vallvé: variants del cognom documentades entre el cens d’homes 
de 1714 i l’amillarament de 1880.

Benavent
Benevent, Benavent: variants del cognom documentades entre el cens 
d’homes de 1714 i el cadastre de 1734.

Benet
Cognom documentat al fogatge de 1471 i al padró de 1860.
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Benet, la mina de [ɫə ˈminə ðə βəˈnɛt]
Mina d’aigua situada a la partida del Xalamec.

(Mines d’aigua 1878).

Benet Constantí, la torre de
Eufemià Fort la documenta el 1383 i la situa amb certa probabilitat davant 
de l’hort dels Ferros a la muralla de Sant Rafel.

«Probablement la que hi ha gairebé enfront de l’hort dels Ferros» (EF 1965 
[1383]).

Benfet
Bamfet: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Berengueres, les [ɫəz βəɾəŋˈgeɾəs]
Partida del terme situada entre el camí de la Montoliva i el camí de les 
Berengueres fins al camí Travesser.

«Hun tros alas barengueres» (Vàlues 1647, 2v); «A las barangueres» (Vàlues 
1647, 28v); «Un aulivar a las Barangueras» (Vàlues 1690, 9r); «Un olivar alas 
barrangueras» (Vàlues 1690, 15v); «“In partita vocata de las barengueras”. 
Una pessa de terra de Pa y olives a las Barengueras» (Heras 1734, 17v); «Altre 
pessa de terra olivas a las barangueras» (Heras 1734, 18v).

Berengueres, lo camí o lo ramal de les [ɫu kaˈmi də ɫəz βəɾəŋˈgeɾəs] / [ɫu 
rəˈmaɫ də ɫəz βəɾəŋˈgeɾəs]
Aquest camí neix al camí de Perafita i mor al camí Travesser.

Berguedà1

Bargada, Bargadà, Bergadá, Vagueda: variants del cognom documenta-
des entre el cens d’homes de 1714 i el cadastre de 1846.

Berguedà2

V. Terroig de B.

Bernabé
Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Bernada, cal [ˈkaɫ βəɾˈnaðɛ]
Renom d’un matrimoni que vivia al carrer de les Clavegueres.

«Matrimoni. Els van trobar morts a casa seva. Feia molt de fred. Al carrer 
de les Clavegueres» (ME 1980–1989); «Els Bernats de dos no cap, ho deia 
la gent quan els van trobar morts» (MS 2019).
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Bernada
V. Mas de la B.

Bernada, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə βəɾˈnaðɛ]
Mas situat entre el camí de la Serra i la Riera Gran. Damunt del mas de 
l’Estelita i sota el mas del Modesto, a la partida de la Sisena. També es 
coneix com el mas dels Tres Pins.

Bernadó1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Bernat» (Cavallé 1999, 11).

Bernadó2

Cognom documentat al padró de 1860.

Bernat
Barnat, Bernat, Vernat: variants del cognom documentades entre les và-
lues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Bernat Aluder, el molí d’en
Molí situat sota del mas de Moixó, visible des del camí del Mas Ripoll 
(actual carretera de Vilaplana TP-7013). Pié explica que entre el mas de 
Moixó i el Pont Sec hi havia quatre molins: el molí del mas de Moixó, el 
molí d’en Bernat Aluder, el molí de Joan Barcelona i el molí del Pont o de 
la Porta. Recerques posteriors han posat al descobert les restes d’un cin-
què molí que avui són visibles des del camí del Rec i proper al molí den 
Bernat Aluder (ambdós a la dreta de la Riera). Tant aquest molí com el 
d’en Bernat Aluder són dins la propietat dels hereus del Pepito de l’hort 
dels Ferros.

«Segons se demostra en diferents documents havía quatre molíns desde lo 
del pont sech, fins al Mas den Moixó. Lo del pont, del qual se conserven los 
cups lo tenia en l’any 1285 Joan Mulner, y al 1601 encara funcionava. Al mateix 
costat de la riera hont hi ha lo dit molí, un poch més amunt n’hi havía un altre 
del qual solament se hi conserva un troç de paret y en la mateixa fetxa lo tenía 
Joan Barchelona. L’altre era’l que hi havía en una parada prop del camí de 
l’Albiol a Mas-Ripoll, abans de arrivar al Mas den Moixó, y’l tenían Bernat i 
Ramon Aluder, encara sen conserva un resto. Lo del Mas den Moixó, que’s 
lo que més bé s’ha conservat fins ara, era de Arnau Carbó» (Pié 1984, 218); 

«En 1395 los curadors dels fills de Ramón Barcha donaren á Bernat Nin tota 
la seva part que’ls corresponía del molí qu’era á la riera de la Selva entre’l molí 
den Muntanya y’l molí den Bernat Aluder» (Pié 1984, 220).
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Bernat Castellví, el carrer d’en
Actualment és el carrer Pou de la Vila. Documentat el 1404.

«Lo carrer d’en Bernat Castelví» (Vàlues 1404).

Bernat Castellví, la saboneria de
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«En 1410, Bernat Castellví feu donació al Sant Hospital General de la Santa 
Creu, construhit á Barcelona, d’un molí d’oli y sabonería franc de cens ab 
tots sos arreus, basses, etc. situat á la vila de la Selva, al carrer anomenat den 
Sans» (Pié 1984, 462).

Bernat de la Senanta, lo [ɫu ˈβəɾˈnad də ɫə səˈnantɛ]
Renom aplicat a un home que vivia al carrer de la Palla.

(Alumnes 1994).

Bernat Guerau, el forn d’en
Antic forn documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo forn den bernat gerau» (Vàlues 1404).

Bernat Muntanya, el verger de
Antic topònim documentat al segle XIV. Per les referències trobades po-
dem situar-lo a la muralla de Sant Rafel, a l’alçada del carrer del Pou de 
la Vila.

«E pux passa dreta linya pel verger del dit Bernat Muntanya qu’es aquí mateix 
en tal manera que un viner qu’es en lo dit verger va fores mur e seguex e va 
ferir al cantó del alberg den Pere Salvat (…) e seguexe dret tro al carrer del 
pou della lo porxe del dit Pere Salvat (…) [1383])» (Pié 1984, 37).

Berta
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Bertó
Berto: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Bertomeu Montserrat, el carrer de
Actualment és el carrer de la Font. També s’ha anomenat carrer de la Font 
Nova i de Mestre Bertran.

«Carrer d’en Bertomeu Montserrat» (Vàlues 1471).

Bertran1

Cognom documentat al fogatge de 1471.
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Bertran2

V. Vell de B., Mas B.

Bertran, lo [ɫu βəɾˈtɾan]
Variant del topònim Mas Bertran.

«El Bertran» (Cad. 1955).

Bertran, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ βəɾˈtɾan]
Camí que va de la Riera de la Selva fins al barranc del Burguet, al terme 
d’Alcover. També es coneix com camí del Mas d’en Bertran.

Bertran Barceló, el carrer d’en
Antic nom del carrer de la Peixateria. Al 1404 era el carrer de n’Andreu 
Montserrat. En altres moments històrics, també s’ha anomenat de la Pes-
cateria, de n’Andreu Montserrat, del Portal de Sant Antoni, de ca Batlle, de 
Pau Maideu i de Girona.

«Carrer d’en Bertan Barçaló» (Vàlues 1404).

Bertran de Vallcorba, el mas de
Mas de la família Vallcorba documentat al segle XIV. Pié afirma que 
aquest mas donà nom a l’actual partida del Mas Bertran (Pié 1984, 652).

«En 1333 era casat (Guillem de Montoliu), y va vendre quatre pesses de terra 
que tení en el terme de la Selva, y á l’any següent va comprar á Berenguer de 
Montfalcó, cavaller de la mateixa vila, lo mas den Bertrán de Vallcorba per 
5.025 sous» (Pié 1984, 661).

Besmon
Besmón: variant del cognom documentada al padró de 1819.

Besombes
Cognom documentat al padró de 1860.

Besora1

Basora, Besora: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1497 i l’amillarament de 1880.

Besora2

V. Mas de B.

Besora, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəˈzɔɾɛ]
Mas situat a la partida del Matet (polígon 22). Es troba al camí de servei 
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de l’autovia, proper al mas de Rossendo i al mas Sicília. Antigament, era 
un hostal situat just al costat de la carretera.

«Pertany a la partida del Matet. Havia estat hostal. A la carretera de Reus, 
gairebé al llit del barranc de mas de Basora» (EF 1965); «Damunt de la 
carretera, un mas que ha quedat enclotat. A la partida del Matet. També li 
diuen venta de Besora» (CB 1985); «Punta de terme» (CB 2017).

Besora, la venta [ɫə ˈβɛntə βəˈzɔɾɛ]
També s’anomena lo mas de Besora.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Bessó
Beso: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Besturs
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Bielasso
Bielassó: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

(Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 11).

Bienvenida, ca la [ˈka ɫə ˌβiɛmbəˈniðɛ]
Botiga de carn al carrer Major, damunt de cal Pastelero.

Bienvenida, la mina
Mina de manganès que s’explotava al 1852 situada al Xalamec.

(Andreazini 2013, 121).

Biló, ca [ˈka βiˈɫo]
Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han con-
firmat com un renom vigent a l’actualitat.

(Alumnes 1994); «Biló o Viló» (Ollé 2012); «Ca Ventura Biló» (SP 2018).

Biosca
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Biseures
Cognom documentat al padró de 1860.

Bitxet
Bichet: variant del renom documentada al cadastre de 1846.
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Bitxo, cal [ˈka ɫˈβitʃu]
Vicho: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom que es recorda a l’actualitat referit 
a una família que vivia al carrer del Pou de la Vila.

«La Bitxa, al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
«La família tenia un forn de rajoles que s’anomenava el forn del Bitxo» (Ollé 
2012).

Bitxo, lo forn del [ɫu ˈfoɾ ðəɫ ˈβitʃu]
Era un forn de rajoles a la carretera davant del Revolt.

«Era allà on hi ha ara les granges del Vives que era del Bastaix» (ME 1980–
1989).

Blader, el molí
Antic molí documentat al segle XV. No es pot determinar a quin molí es 
refereix.

«Lo molí blader» (Vàlues 1471, 83r).

Blai
Cognom documentat al Fons de Miquelets de 1795.

Blai Boig, cal [ˈkaɫ ˈβɫaj ˈβɔtʃ]
Renom d’una família que vivia al carrer Major cantonada amb el passeig 
Josep Cristià.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Blai de la Closa, del [dəɫ ˈβɫaj ðə ɫə ˈkɫɔzɛ]
Renom d’una família que vivia a l’hort de la Closa.

«Vivien a la closa (tancat)» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Pepeta del 
Blai de la Closa» (Ollé 2012).

Blanc1

Blanch: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Blanc2

V. Mas B.

Blanc, la mina de
Mina d’aigua situada a la partida del Camí de Tarragona.

«Mina de Blanch. Partida camino de Tarragona» (Mines d’aigua 1878).
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Blanc, lo mas [ɫu ˈmaz ˈβɫaŋ]

És una altra manera d’anomenar el mas Vermell. També rep el nom de 
masia Blanca.

Blanc Paella
Renom individual que provenia del fet que era un home molt morè. Vi-
via al carrer de Sant Pau.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Blanca, la [ɫə ˈβɫaŋkɛ]

Renom individual que prové del nom.

«La Blanca era la mare del Blanco, vivia a Sant Pau» (ME 1980–1989).

Blanca, ca la
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Abadia.

(EF 1965).

Blanca, la creu [ɫə ˈkɾɛw ˈβɫaŋkɛ]

Creu situada al camí de la Mare de Déu, passada la capelleta de Sant Ni-
colau, abans d’arribar a l’ermita. A la mateixa creu hi ha esculpit l’any 
1604, probablement es tracti de l’any de construcció. També és anome-
nada la creu dels Peus Llevats.

«Per lo dot de sa muller a la creu blanca terra de pa» (Vàlues 1647, 33r); (F. 
Not. 1668); «Un tros terra de pa a la Creu Blanca» (Vàlues 1690, 39v); «Un 
auliva ala Riera co Creu blanca» (Vàlues 1690, 70r); «Altre pessa de terra 
de pa Vinya olives a la creu blanca» (Heras 1734, 192v); «Al camí de la Mare 
de Déu» (Adesel 27, 1957, 189); «El camí es bifurca a la creu: el de la dreta 
condueix a l’ermita i el de l’esquerra cap a la riera de la Selva. Fou aixecada 
el 1604» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Blanca, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈβɫaŋkɛ]

Mas situat a la partida del Garramell (polígon 1). Pujant per la Riera, a 
mà dreta, després del Pont Alt, vora el mas de Rifà. Hi ha una mina i un 
bosquet. Al segle XX se’l va anomenar mas de Barrufet, on a finals dels 
anys setanta hi va haver una granja de vaques lleteres que van ser les úl-
times de suministrar llet fresca al poble.

(Mapa 2008); «Era dels Colomers» (SE i SR 2017); (Mapa Senders 2014).



108

Blanca, la masia
És una altra manera d’anomenar el mas Vermell. També rep el nom de 
mas Blanc.

(Mapa Senders 2014).

Blanco, cal [ˈkaɫ ˈβɫaŋku]
Renom que prové del nom de la mare, que es deia Blanca. La família vi-
via al carrer de Sant Pau.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Blanda
Cognom documentat al padró de 1860.

Blanqueta, les basses de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Alles basses dena blanqueta» (Vàlues 1471, 30r).

Blaset
Cognom documentat al padró de 1860.

Blasi
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Blasi, ca la [ˈka ɫə ˈβɫazi]
Botiga d’alimentació i després de flors al carrer de la Font.

Blasi, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈβɫazi]
Mas situat al camí de Perafita, entre el poble i la carretera C-14.

Blat, la botiga del
Establiment del comú de la Vila on es venia el blat i altres cereals. El tro-
bem documentat al segle XIV.

«Los Syndichs y Jurats procuravan fer cada any provisió de blat y ordi pel 
servey del comú; posavantlo á la botiga del blat de la vila, y’ls particulars de 
la mateixa anavan á comprarlo allí [1329]» (Pié 1984, 212).

Blat, la plaça del
Eufemià Fort identifica aquesta plaça amb la plaça de Simó Salvador però 
no la documenta.

«L’hospitalet» (EF 1965).
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Bleda
Bleda: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Boada
Boada, Buada: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1414 i l’amillarament de 1880.

Boada, ca [ˈka βuˈaðɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer del Forn Nou.

Boada, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə βuˈaðɛ]
El vuitè carrer pujant pel carrer Major, a mà dreta. Acaba al passatge de 
la Carnisseria. El 1404 era el carrer d’en Ramon Punyet. El 1471 era el 
carrer d’en Pere Masdeu.

«Lo carrer den buada» (Vàlues 1597); «Lo carrer den Buada» (Vàlues 1647, 
45r); «Lo carrer den Buada» (Vàlues 1690, 36r); (Cad. 1800); «Por una casa 
calle Boada nº 8» (Amill. 1880); (Padró 1930); (Blasi 1961, 30); (Padró 1970); 
(Iglésies 1981, 237); (Plànol 2008).

Boada, el mas de
Mas que també rep el nom de mas del Domingo.

«El mas del Domingo/Mas de Boada» (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Boada, la mina de [ɫə ˈminə ðə βuˈaðɛ]
Mina d’aigua situada al camí de l’Horta, baixant a la dreta, sota el mas 
de Marçal.

Bocoi, ca [ˈka βuˈkɔj]
Renom d’una família del carrer de Sensmudaina.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Bodró
Cognom documentat al padró de 1860.

Boella, la [ɫə βuˈeʎɛ]
Partida del terme situada a la muntanya del Puig d’en Cama, al capda-
munt del vessant que baixa cap als Banyadors. S’hi pot anar pel camí dels 
Banyadors o pel camí que va de Sant Pere al Puig d’en Cama.

«Hu tros ala buella» (Vàlues 1647, 5v); «Un tros ala Buella» (Vàlues 1690, 
82v); «Una pessa de terra herm a la buella» (Heras 1734, 53v); «Altre pessa 
de terra vinya a la buhella» (Heras 1734, 23v); «Partida de la Buella» (Cad. 
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1800); «La Boella» (Adesel 31, 1958, 248); «Partida» (EF 1965); (Mapa 2008); 
(Mapa Senders 2014).

Boelles, les
Partida del terme situada sota el Puig d’en Cama, als entorns del mas 
d’Alimbau, fins a la partió del terme amb Almoster. S’estén des de la mun-
tanya fins al pla a tocar de la carretera d’Almoster. Malgrat que apareix 
als mapes actuals del terme, cap informant l’ha esmentat.

«Les Boelles» (Cad. 1955); «Partida. A les muntanyes de ponent de cara a 
Almoster. Muntanya dels estreps del puig d’en Cama, propers a Almoster. 
Damunt de la Coma» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Boet, ca [ˈka βuˈɛt]

Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Boet, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ βuˈɛt]

Mas situat entre el camí de la Montoliva i la carretera de Paretdelgada.

Bofarull
Baferull, Beferull, Bofarull, Boffarull, Boferull, Boforull: variants del cog-
nom documentades entre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1690.

Boig
Renom documentat al padró 1819.

Bola, ca la [ˈka ɫə ˈβɔɫɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer dels Ollers.

«El Josep, l’Anton, el Joanet, el Peio, la Rossita, la Trini i el Ricardo de la 
Bola» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Bola, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈβɔɫɛ]

Mas situat a la partida Mas d’en Bover (polígon 21), al torrent d’en Bartra, 
proper al mas de Girona. També anomenat mas de Guasch.

«És el de Guasch» (EF 1965); «Tocant a la via, en direcció a Reus, i a prop 
del mas de Fideuer. Mas del Guasch» (CB 1985); «De la Bola. Família que 
vivia al mas de la Bola» (Ollé 2012).

Boldello
Cognom documentat al padró de 1860.
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Boles, cal [ˈkaɫ ˈβɔɫəs]

Renom d’una família que vivia al carrer dels Ollers.

«Eren quatre germans: lo Sisco, l’Antònia, la Serafina i el Nito» (ME 1980–
1989); «Nito Boles. Afèresi de Juanito» (Ollé 2012).

Bolitx, el mas de
Eufemià Fort situa aquest mas al Mas Ripoll, prop del mas de Serra.

Bolitxe
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Pamias. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Bollat
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Masdeu. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Bonafonts
Bonafons: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Bonanou, de la
Renom documentat al segle XVII.

«Andreu Baget, pagès. Dictus de la bona nou» (F. Not. 1626).

Bonaventura
Cognom documentat al padró de 1819.

Bonavila
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el fogatge de 1497.

Bonburguet
Nom amb què també s’ha trobat documentat el Burguet.

«Juan Sanç confessa deure al Sr. Peborde 600 sous (…) Joan Salzet 620 
sous per rahó dels pans del forn y Ponç Gordo 60 sous per les minucies de 
Bonburguet» (Pié 1984, 92).

Bonell
Cognom documentat al padró de 1819.

Bonet
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i el cadastre de 1846.
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Bonito, ca [ˈka βuˈnitu]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat. Vivien al car-
rer de la Peixateria.

«Pep Bonito i Maria Bonita (germans solters), al carrer de la Peixateria» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); (Cavallé 2000, 14).

Bonretorn [ˌbɔnrəˈtorn]

Conjunt de cases que pertany al terme de l’Albiol, situat a l’esquerra del 
barranc de les Voltes i a tocar de la carretera de l’Albiol TV-7046.

«Avallanar a bon ratorn» (Vàlues 1647, 40r); (Blasi 1961, 99).

Bonretorn, lo camí de [ɫu kəˈmi ðə ˈβɔnrəˈtorn]

Camí que atravessava la Riera cap a la partida del Camp, en direcció al 
Torrent de les Voltes i Bonretorn. Donà lloc a una partida homònima que 
hem trobat documentada al segle XV.

«Al Octubre [1553] va baixar una forta rierada y hi havía molta pedra, aixís 
de cals com de la que s’havía de menester pel rech; y’l Consell maná fossin 
plegades les pedres de cals (…) y les pedres d’obrar que no les puguessin 
tocar, sinó del camí de Bonretorn avall, vers la creu coberta i mes avall» 
(Pié 1984, 362).

Boquer
Boqué, Boque, Boquer: variants del cognom documentades entre el Fons 
de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Borbó1

V. Mas de B.

Borbó2

Cognom documentat al padró de 1860.

Borbó, ca [ˈka buɾˈβo]

Burbo: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Les 
fonts orals l’han confirmat com un renom que es recorda a l’actualitat 
referit a una persona que vivia al carrer de la casa de la Vila Vella.

«Família. Joan Borbó i l’Emília de ca Borbó, al carrer que no passa» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); «Cal Borbó. Família que va viure al mas de 
Borbó» (Ollé 2012).
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Borbó, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βuɾˈβo]

Mas situat al terme de l’Aleixar, partioner amb el terme de la Selva.

(Mapa Senders 2014); (Mapa 2008).

Bordell, el
Topònim antic, situat al carrer de les Clavegueres.

«Al capdavall de la vila. El 1372 era al carrer de les Clavegueres» (EF 1965).

Bordell, el carrer del
Actualment, és el carrer de les Clavegueres. També s’havia anomenat 
d’en Guillem Maçó.

«Al capdavall de la vila. El 1372 era al carrer de les Clavegueres» (EF 1965).

Bordís
Cognom documentat al padró de 1860.

Bordoll
Bordony: variant del cognom documentada entre les vàlues de 1471 i el 
fogatge de 1497.

Bori
Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i el padró de 1860.

Boronat
Boronat, Branat: variants del cognom documentades entre el cens d’ho-
mes de 1714 i el padró de 1860.

Borràs
Borràç, Borras, Borràs, Borrás: variants del cognom documentades entre 
el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Borrego, ca
Renom procedent del cognom.

«Aplicat a una família que va arribar a la Selva a la postguerra» (Ollé 2012).

Borrell
Borrell, Burrel, Variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i 1795.
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Borrosso, cal [ˈkaɫ βuˈrosu]
Renom d’una família del carrer de Boada.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Borut
Cognom documentat al padró de 1860.

Bosc
Bosch, Bosc: variant del cognom documentada entre les vàlues de 1597 i 
el padró de 1860.

Bosc de la Vila, lo [ɫu ˈβɔzɣ ðə ɫə ˈβiɫɛ]
Partida del terme situada en la vessant que baixa del Puig d’en Cama en 
direcció a la Riera, entre el torrent de l’Ordiet i les Deveses.

«Bosc de la Vila» (Cad. 1955); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Bosc Gran de Flassada, la solana del [ɫə suˈɫanə ðəɫ ̍ βɔz ̍ ɣɾan də fləˈsaðɛ]
És la part assolellada de la falda del bosc gran de Flassada. Malgrat que el 
mas de Flassada és al terme de l’Albiol, aquesta part de la finca està situ-
ada dins el terme de la Selva. Una solana és un terreny en pendent situat 
cara a migdia, on dóna molt el sol (DCVB).

(Mapa 2008).

Bosc del Manolo, lo collet del [ɫu kuˈʎɛdːəɫ ˈβɔz ðəɫ məˈnɔɫu]
Coster (578 m) del darrera del Puig d’en Cama, al capdamunt del barranc 
del Picarany. Al terme d’Almoster.

Bosca, ca la [ˈka ɫə ˈβɔskɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer de Castella.

«Tocant a cal Felip Cargol tocant a l’ajuntament. Anton de la Bosca (vigilava 
al casino)» (ME 1980–1989).

Bosquetà, ca [ˈka βuskəˈta]
Renom d’una família del carrer de Boada. Es troba la variant feminitza-
da ca la Bosquetana.

(Ollé 2012); «Ca la Bosquetana» (SP 2018).

Bosser
Busé, Busse: variants del cognom documentades entre el cens d’homes 
de 1714 i l’amillarament de 1880.
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Bot
Cognom documentat entre el padró de 1819 i el padró de 1860.

Bota
Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

«Joan Masdeu – Raval St. Rafael» (Alumnes 1994).

Botanch, cal [ˈkaɫ βuˈtaŋ]

Botiga de fotografia al carrer Major, en un local de la planta baixa de ca 
Carnisser, al davant del Casino.

Botànica, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə βuˈtanikɛ]

Primer carrer a mà esquerra pujant pel carrer de Tarragona en direcció 
al Portal d’Avall, a la zona de l’hort d’Iglésies.

(Plànol 2008).

Botell
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Botella
Cognom documentat al padró de 1860.

Boter1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Baiget» (Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 11).

Boter2

Cognom documentat al fogatge de 1553. Se’n recull la variant feminitza-
da al padró de 1860: Botera.

Boteret, cal [ˈkaɫ βutəˈɾɛt]

Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880. 
Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat. És una 
família que vivia al capdamunt del passatge de la Carnisseria, a la dreta.

«Andreu Pintaluba» (Alumnes 1994); «Al passatge, davant del Fiot» (ME 
1980–1989); (Ollé 2012).

Boteret, lo forn de [ɫu ˈfoɾn dəɫ βutəˈɾɛt]

Forn de rajoles situat al camí d’Alcover sota el mas de Cossossants.
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Botifarrera, la [ɫə βutifəˈreɾɛ]
Renom individual de dona que donà lloc a un renom de família. Vivien 
a Sant Pau.

«Llogava les cadires de la Missa a 5 céntims. A Sant Pau» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994).

Botifarres, ca [ˈka βutiˈfarəs]
Renom que prové del fet que eren carnissers, vivien al carrer de Gentil 
i Vallet.

«eren carnissers al carrer de casa» (ME 1980–1989); «Era carnisser, Josep 
Batlle» (Alumnes 1994); «Un dia el gos de l’Esquer va anar a ca’l carnisser i 
va menjar-se totes les botifarres. El carnisser anà a veure l’Esquer:
 —Us vinc a demanar consell: si el gos d’algú se’m menja les botifarres del 
seu amo me les ha de pagar?
 —I tant que sí! totes!
 —Doncs bé: el vostre gos se me les ha menjades. O sigui que ja me les 
podeu pagar!
 —D’acord, però abans, vos, m’heu de pagar el consell. El carnisser hi va 
perdre i, des de llavors se’l va anomenar el Botifarres (Contalla popular)» 
(Alumnes 1994); «Actualment, ca Colom» (Ollé 2012).

Botifarres, el mas de
Mas situat entre l’avinguda del Camp i el camí de l’Horta, a sota la via 
del tren.

Boto, cal [ˈkaɫ ˈβotu]
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

(ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Bover
Bove, Bovè, Bové, Bover, Buvé: variants del cognom documentades entre 
el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Bover, ca
Casa gran situada al carrer Major, damunt de ca Mencion. A la planta 
baixa hi va arribar a haver tres establiments: ca la Gallinera, l’estanc de 
dalt i ca les Gasulles.

Bover, el forn d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al fforn d’en bover teres ermes» (Vàlues 1471, 49v).
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Bover, el garroferar de
Eufemià Fort situa aquest garroferar a la Coma i esmenta que ja era de-
saparegut l’any 1965.

Bover, la rasa de [ɫə ˈrazə ðə βuˈβe]

Antiga propietat de ca Bover situada entre la rasa de Batlle i la de Ferre-
ter. Actualment urbanitzada.

Boveria, la
Eufemià Fort documenta la Boveria o Boaria al segle XV com una par-
tida del terme.

«Partida. O Boaria» (EF 1965 [1415]).

Boveró
Renom documentat a inicis del segle XVIII. Es tracta d’un diminutiu del 
cognom Bover.

«Pere Joan Bové, pagès Selva. El seu germà Miquel era mestre de cosir i el 
1727 vivia a Balaguer» (F. Not. 1727).

Braç de Goma, el mas del
Eufemià Fort l’identifica amb el mas de la Dama.

Braç de Goma, lo [ɫu ˈβɾaz ðə ˈɣomɛ]

Renom aplicat a una persona que portava un braç ortopèdic. La casa és 
a la cantonada entre el carrer Major i el carrer de l’Església.

«Era militar, en una lluita va perdre el braç: Antonio del Braç de Goma. 
Carlos del Braç de Goma. Al carrer Major, tocant a l’Església» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Braguer
Bragué: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Bramon
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Bramon, les parades d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Les parades «en Bramon» (Vàlues 1471, 53r).
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Brígida, ca la [ˈka ɫə ˈβɾiʒiðɛ]

Renom que s’aplica a la família d’una llevadora que es deia Brígida que 
vivia al carrer de Boada.

(ME 1980–1989); «S’anomenava així als de ca la Madrona. Actualment 
desaparegut» (Alumnes 1994).

Brollar, el
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra Regadiu a el Brollar» (Heras 1734, 63v).

Bru
Bru, Brú: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1597 i 
l’amillarament de 1880.

Brugal
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Brugar, el
Variant del nom de la partida del Burgar.

«Com lo del Albiol, Alió i Brugar havien de contribuir ab los de la Selva en 
totes les talles y questias generals, per aixó los Jurats de la Selva desestimaren 
la protesta del Albiol presentada pel seu Síndic» (Pié 1984, 193 [1381]).

Bruguer
Buguer: variant del cognom documentada al padró de 1819.

Brunet
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Brunet, ca [ˈka βɾuˈnɛt]

Renom d’una família que va viure al carrer de l’Amargura.

«Família, matrimoni amb una noia. Anaren a viure a Tarragona. Al carrer 
de l’Amargura» (ME 1980–1989).

Bruno, cal [ˈkaɫ ˈβɾunu]

Renom que prové del nom Bruno. Les fonts orals han situat la casa fa-
miliar en dos llocs: una al carrer dels Ollers i l’altra al carrer de la Font.

«Al carrer dels Ollers de Baix. Els darreres donaven al passeig» (EF 1965); 
«Cal Buno, al carrer de la Font» (ME 1980–1989).
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Bruno, del mas de [dəɫ ˈmaz ðə ˈβɾunu]
Renom aplicat a la família que vivia al mas de Bruno.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Bruno, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈβɾunu]
Mas situat a la partida del Vilamunt (polígon 1), al camí del Torrent de 
la Pols i proper al mas de Martorell.

«Gairebé tocant al terme de l’Albiol, al torrent de la Pols» (CB 1985); (C. 
Masos 2014).

Budí
Cognom documentat al padró de 1860, amb la forma Budi.

Buena, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1844 situada a les Deveses.

(Andreazini 2013, 121).

Buenaventura, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1853 situada al torrent de la Cogullada.

(Andreazini 2013, 121).

Bujó, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βujˈʒo]
Un altre nom per denominar el mas de Barcelona. V. Barcelona, el mas de. 
També escrit Bojó o Buigó.

«El mas de Buigó» (EF 1965);«Entre el camí de les Berengueres i un caminet 
que no té nom» (CB 1985); (C. Masos 2014); «És de Mamadits» (RL 2018).

Bullic, el mas de
Eufemià Fort situa aquest mas al Mas Ripoll al segle XIX.

Bulló
Cognom documentat al padró de 1860.

Bundanera, la
Al segle XIX es van posar en funcionament diverses mines de mineral 
de plom (galena) per diferents parts de la banda de muntanya del terme; 
una de les quals era la Bundanera.

«A mitjan de segle era encara voltada de muralles i s’explotaven mines de 
plom, una de les quals dita Bundanera, amb una trentena de jornalers» 
(Geogr. 1982, 213).
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Burgar
Renom documentat entre 1793 i el segle XIX.

«Burgà. Joan Guinovart. Desaparegut» (Alumnes 1994); «Burgar. Joan 
Teixidor» (Cavallé 2000, 14).

Burgar, lo [ɫu βuɾˈɣa]
Partida o entitat de població, avui de Reus, que fou parròquia de la Sel-
va, cap a la via del ferrocarril. S’ha indicat, darrerament el nom de Bru-
gar com a possible origen del topònim que designaria un camp de Bruc. 
El nom viu a la Selva és Burgar. El 1291 era d’Arnau Vallcorba, de la Selva.

«Altre pessa de terra Vinya y olives a el Borga» (Heras 1734, 1v); «Altre pessa 
de terra herm a la partida del burga» (Heras 1734, 95v); «Posesión nombrada 
Burgá» (Amill. 1880); (Anguera, Ventura & Rovira 1982, 202).

Burgar, el barranc del
Barranc situat a la partida del Mas d’en Bover. Neix al terme de la Selva 
i segueix en direcció al Pi del Burgar, al terme de Reus.

Burgar, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ βuɾˈɣa]
Camí que surt del camí de la Bassa, passa pel mas del Rumbo i continua 
cap a la partida del Burgar, al terme de Reus.

(Mapa 2008).

Burgar, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ βuɾˈɣa]
Mas situat a la partida del Burgar, al terme de Reus.

(Mapa Senders 2014).

Burguet, lo [ɫu βuɾˈɣɛt]
Partida del terme d’Alcover, tocant al terme de la Selva on tenen terra 
molts propietaris selvatans. Al vessant esquerre de la Riera, més avall de 
la carretera d’Alcover. El topònim sembla un derivat diminutiu de burg, 
però també podria ser una variant de bruguet, «camp de bruc» (DCVB).

«El Burguet» (Cad. 1955); (Adesel 27, 1957, 188); «Al endemá Joan Çabaté y 
nou homens de Burguet vingueren a prestarli l’homenatge acostumat [1361]» 
(Pié 1984, 48).

Burguet, del [dəɫ βuɾˈɣɛt]
Renom d’una família que vivia al Burguet.

«Josep Ribas» (Alumnes 1994); «Del mas de Burguet; un mas molt gran» 
(Ollé 2012).
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Burguet, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ βuɾˈɣɛt]
Camí que surt de la Riera de la Selva, més avall del Torrent de les Voltes, 
en direcció a Alcover i que va a parar al barranc del Burguet.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Burxoc
Renom documentat al segle XVII.

«Dictus lo burxoch, pagès» (F. Not. 1668).

Busquet
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Busquets
Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Cabalet
Cognom documentat al padró de 1860.

Cabanya, la [ɫə kəˈβaɲɛ]
Partida de terra, al vessant esquerre de la Riera, damunt del camí d’Alco-
ver i l’avinguda de l’Alumini. També s’usa aquest topònim com a abrevi-
ació del mas d’aquest nom. V. Cabanya, el mas de la.

«Primo a la cabaya olives e terra de blat» (Vàlues 1522, 97r); «Un tros ala 
cabanje» (Vàlues 1647, 47v); «Un tros terra de blat ala cabanja» (Vàlues 
1647, 80r); «Una eretat y casa ala Cabayna» (Vàlues 1690, 65r); «Una pessa 
de terra de pa Vinya Avellanes olives a la cabanya (Heras 1734, 49v); «Viña 
a la Cabaña» (Cad. 1846); (Adesel 27, 1957, 189).

Cabanya, de la [də ɫə kəˈβaɲɛ]
Cabaña, Cabanya, variant del renom documentades entre el cadastre de 
1846 i l’amillarament de 1880. Les fonts orals l’han confirmat com un re-
nom vigent a l’actualitat aplicat a les persones que vivien a la Cabanya.

«De la Cabaña. El Meriquildo (afèresi d’Hermenegildo) de la Cabanya» (SP 
2018); «Anton de la Cabaña» (MR 2017).

Cabanya, del mas de la
Renom documentat al segle XIX.

«Ramon Baiget, Ferran Baiget i Isidre Baiget» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Cabanya, el mas de la
Mas situat a la partida el Camp (polígon 28), al costat de la riera, proper 
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al poble i al polígon industrial. La data de construcció de la façana és pro-
bablement del segle XVII o XVIII per l’estructura del mas. Popularment 
és conegut com la Cabanya.

(C. Masos 2014).

Cabanya, la mina de la [ɫə ˈminə ðə ɫə kəˈβaɲɛ]

Neix prop del mas de Sant Josep i aflora prop del mas de la Cabanya.

«Partida camp» (Mines d’aigua 1878).

Cabanyeta, ca
Renom d’una família que vivia al carrer de Boada.

«Ca Cabanyeta, al carrer de Boada» (ME 1980–1989).

Cabesa
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i les vàlues de 1597.

Cabot
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1597.

Cabrer
Cabre, Cabré, Cabrer: variants del cognom documentades entre les vàlu-
es de 1690 i l’amillarament de 1880.

Cabré, ca [ˈka kəˈβɾe]

Referit a la fàbrica LIASA, la Industrial Algodonera, al raval de Sant Ra-
fel. Fàbrica de cordons, cinta i fil de polipropilè. Les primeres notícies 
històriques documentades de la fàbrica de ca Cabré són de l’any 1902, 
quan es va fundar la societat Bonet i Cabré dedicada a la producció tèx-
til de cordoneria i gèneres de punt. La fàbrica segueix en funcionament 
a l’actualitat i al costat hi ha la casa familiar.

«Família que va crear una de les primeres fàbriques del poble i donava feina 
a moltes dones» (Ollé 2012); «La fàbrica de ca Cabrer està situada davant 
del convent de les Monges» (MR 2018).

Cabré, la fàbrica de ca [ɫə ˈfaβɾikə ðə ˈka kəˈβɾe]

També s’anomena així ca Cabré.

Cabrera
V. Hort de la C.
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Cabrera, de la [də ɫə kəˈβɾeɾɛ]

Renom d’una família que tenia casa al carrer Major (ca Joan Roig). Una 
altra branca de la família tenia una casa al carrer de Rosselló (cal Mo-
desto de la Cabrera).

«Anton Roig, Cabrera» (Cad. 1800); (Alumnes 1994); «El Roig de la 
Cabrera. La seva dona era la senyora Esperancita» (ME 1980–1989).

Cabrera, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə kəˈβɾeɾɛ]

Hort situat al carrer de Sant Pau, a llevant del cementiri, amb el qual li-
mita; arriba fins a l’esquerra del camí de la Trampa.

Cabrera, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə kəˈβɾeɾɛ]

Mas situat a la partida del Mas Ripoll (polígon 26), a la carretera de Vila-
plana, entre el mas de Sant Josep i el mas de Serra. També es coneix com 
mas del Roig de la Cabrera.

«Al mas Ripoll, entre els masos de Serra i de Sant Josep» (EF 1965); (Nomen. 
2003); (Mapa 2008); «Va ser un dels primers masos de la zona que van tenir 
un motor de gasoil al pou» (RL 2018).

Cabrera, la torre de la
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre del Dr. Ig-
nasi, a ca Flassada, a la muralla de Sant Pere. Tal i com està referenciada 
en el document, pot ser ubicada exactament a la mitgera de ca Ripollet, 
en el lloc on ara hi ha una fusteria. La casa on estava situada la torre té 
entrada pel passatge de la Carnisseria. Abans de ser fusteria, era conegu-
da per ca Joan Roig o ca la Cabrera.

(Romero 2013, 68).

Cabres, l’abeurador de les
Abeurador situat a la paret del Castell, a tocar dels Ponts.

«S’utilitzava per als ramats de bestiar, als quals resultava incòmode d’abeurar-
se als abeuradors normals, perqué eren massa alts. Construït a la década dels 
deu d’aquest segle, a la muralla, al portal d’amunt, tocant a la part del castell, 
entre el portal i els ponts» (EF 1965).

Caçador
Casadó, Cassador: variants del cognom documentades entre el cadastre 
de 1734 i l’amillarament de 1880.
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Caco, ca [ˈka ˈkaku]
Renom d’una família que vivia al carrer del Forn Nou. Trobem la variant 
feminitzada ca la Caca.

(ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Cadirer, cal [ˈkaɫ kəðiˈɾe]
Renom provinent de l’ofici de cadirer.

«Feia cadires, la meva família, al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994).

Cafè del David, del [dəɫ kəˈfɛ ðəɫ dəˈβit]
Renom atribuït als cafeters del cafè del David.

«Desaparegut» (Alumnes 1994).

Cafeter
Cafete: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Cafetero
Renom documentat al segle XIX.

«Pere Ferrando. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Cagada, ca la [ˈka ɫə kəˈɣaðɛ]
Renom.

«Família» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Cagon, cal [ˈkaɫ kəˈɣon]
Renom d’una família del carrer de Gentil i Vallet. S’ha recollit la variant 
feminitzada ca la Cagona.

(ME 1980–1989); «Aplicat a una persona que tenia tendència a dir molts 
renecs» (Ollé 2012).

Caídos, la plaça de los
Denominació oficial de la plaça del Portal d’Avall després de la guerra 
civil espanyola. També havia rebut el nom de plaça de Josep Nicolau i de 
Francesc Macià.

Calabrès, ca [ˈka kəɫəˈβɾɛs]
Renom de diverses branques familiars.

«Ca Calabrés. Diferents famílies són de cal Calabrès. Uns vivien al carrer de 
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Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); «Són dels últims que van portar la gorra 
morada» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Calabrès, lo tros de [ɫu ˈtɾɔz ðə kəɫəˈβɾɛs]

Tros de terra situat a la banda amunt del camí d’Alcover.

Calaf, ca [ˈka kəˈɫaf]

Renom aplicat a la família del Pepito Calaf, fuster, que va ser coŀlabora-
dor de la revista republicana El Brum a l’època de la República. Participà 
en la construcció de les llotges de l’antic teatre del Casino.

«Era estanquer i fuster. Tenia l’estanc a ca la Gasulla o per sota i últimament 
a ca la Roseta Hostalera» (ME 1980–1989); «Pepito Calaf» (SP 2018).

Calar, la pedrera
És un altre nom que rep la pedrera del mas de Baiget.

Calbet
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.

Calç, el forn de la
Forn de calç destinat elaborar calç per netejar o enterrar els morts en 
temps de pesta. Estava situat a la riera a prop de l’hospital del Morbo que 
Pié (1984, 326) situa al camí del Calvari.

«A 4 de febrer del mateix any (1590) havían determinat en lo consell que’ls 
pobres tornessin á esser acollits al hospital del morbo, qu’era junt al forn de 
la calç prop la riera» (Pié 1984, 325).

Calçada, la
Antiga partida documentada al segle XVII, es desconeix quina era la seva 
ubicació.

«Partida» (EF 1965 [1635]).

Calcera, la
Probablement lloc on hi havia els forns per preparar la calç utilitzada en 
la construcció.

«El consell concedeix calç als agustins; però aquests l’haurien d’anar a 
recollir a la calcera. Els en donaren vint quarteres» (EF 1965 [1714]).
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Calces, cal [ˈkaɫ ˈkaɫsəs]
Calsas: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Les 
fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat.

«Van ser els últims de viure a l’Agrícola i al Centre Catòlic» (Alumnes 1994); 
«Ca Calces, Calcetes» (Ollé 2012).

Calces, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈkaɫsəs]
Mas situat entre la carretera C-14 i el vial de servei en direcció a Reus. 
També anomenat mas de les «Lejies» pel fet que s’hi fabricava lleixiu.

Calcetes, ca [ˈka kəɫˈsɛtəs]
Renom d’una família de la Raconera.

(ME 1980–1989).

Calcilla, ca [ˈka kəɫˈsiʎɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer dels Ollers, en una casa que do-
nava al passeig Josep Cristià. A la Selva, s’anomena calcilla a un tipus de 
card que podria haver donat nom al renom. Calcilla també és un tipus 
de mitja que portaven els homes.

«Família que eren parents de cal Guapo, ell era germà de la besàvia, al carrer 
dels Ollers» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Calcinada, la
Hort i pati, a l’actual plaça Simó Salvador.

«Allí ahont es ara l’hort del Sr. Rector, y part de la plassa contigua, hi havía 
un hort anomenat de la Cinia y un pati que’n deyan de la Calsinada. En dit 
hort hi havía també una font ab certa canonada y la cinia de la vila, desde 
ahon l’aygua anava á la font nova, ó de mitja vila [1538]» (Pié 1984, 350).

Calcinada, el pati de la
Veure Calcinada, la.

«Allí ahont es ara l’hort del Sr. Rector, y part de la passa contigua, hi havía 
un hort anomenat de la Cinia y un pati que’n deyan de la Calsinada» (Pié 
1984, 349–350 [1538]).

Calderó
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i les vàlues de 1690.

Caler
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.
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Calera, la [ɫə kəˈɫeɾɛ]
Renom que prové de la feminització del cognom Calero.

«La Calera, al carrer dels Ollers» (ME 1980–1989); «Fèlix Calero» (SP 2018).

Calero
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Caliquenyo, lo [ɫu kəɫiˈkɛɲu]
Renom.

«Home alt i prim: semblava un caliquenyo, al passatge de la Carnisseria, 
davant de cal Fiot» (ME 1980–1989).

Calsó
Renom documentat al segle XVII.

«Gaspar Oliver» (F. Not. 1667).

Calull
Cognom documentat al Fons de Miquelets de 1795.

Calvari, lo [ɫu kəɫˈβaɾi]
Nom de la muntanyeta situada un cop atravessada la Riera, venint de 
Sant Pau al cim de la qual hi ha el Calvari. En el seu camí hi ha les esta-
cions del via crucis.

«Una vinija ala praocrera ho monti Calvari per la abitasió» (Vàlues 1690, 18r 
i 83r); «Altre pessa de terra vinya y gorrofés al calvari» (Heras 1734, 64v); 

«la muntanyola del Calvari, que s’aixecava entre garrofers i alzines a mitja 
horeta del poble» (Puig i Ferreter 1927, 133); (Blasi 1961, 47); (Nomen. 2003).

Calvari, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ kəɫˈβaɾi]
Camí que comença al capdavall del camí de Sant Pau, travessa la Riera i 
remunta fins al Calvari.

Calvari, el mont
Topònim documentat al segle XVIII referit al Calvari.

«Altre pessa de terra herm a el mont calvari» (Heras 1734, 45v).

Calvona, la roca
Roca o pedra gran que partia els termes de la Selva, l’Aleixar i Albiol.

«en una qüestió relativa á la partió del terme que la Selva tenía en l’any 1442 
ab los llochs de Aleixar y Albiol se doná una sentencia arbitral, limitant ab 
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la mateixa los termes dels esmentats pobles, en la que, entre altres coses diu: 
“…que sía posada una creu ó molló en la summitat de la Roca Calvona. En 
aprés síen posats tres mollons que guarden per linia dreta de la Roca Calvona 
á unes Roques ó pedres estants alt en la Serra appeŀlades los altars é quen 
aquets mollons…”» (Pié 1984, 4).

Cama, ca la [ˈka ɫəˈkamɛ]

Renom de família; probablement al carrer dels Ollers.

«Ca la Cama. Joanet de la Cama. Carrer dels Ollers?» (ME 1980–1989); 
«Josep Barberà, Josep Rabassa. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Camell
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el padró de 1819.

Camet
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Masdeu, Joan Masdeu. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Cametes, ca [ˈka kəˈmɛtəs]

Renom d’una família que viu al carrer del Forn Nou.

«Ca Cametes, al carrer del Forn Nou» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012); «Les Cametes eren dues germanes» (MC 2018).

Camí d’Alcover, lo [ɫu kəˈmi ðəɫkuˈβe]

Partida de terra situada a la banda avall del camí d’Alcover, des del Tor-
rent de les Voltes fins a la partió del terme. També és anomenada el Camí 
Vell d’Alcover.

«Primo al camí del cover tera de blat» (Vàlues 1471, 20v); «Al camí de 
Alcover avellaners» (Vàlues 1552, 3v); «Al cami del cover avellanes» (Vàlues 
1597); «Hun tros avallanes al cami del cover» (Vàlues 1647, 6v); «Un tros 
vinje al camí de alcover» (Vàlues 1647, 39v); «Una eretat i mitat de casa al 
cami del Cover y garrofes» (Vàlues 1690, 10v); «Al Cover» (Vàlues 1690, 
102v); «Altre pessa de terra Avellanes al camí de Alcover» (Heras 1734, 1v); 
«Altre pessa de terra de Pa y Vinya a lo cami del cover» (Heras 1734, 19v); 
«Cover. Partida» (Heras 1734, 100v); «Camí del Cové o del Campet» (F. 
Not. 1736); (Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Camí d’Alcover, la creu del
Nom amb el qual també es coneix la Creu Coberta. També ha estat ano-
menada la creu del Camí d’Alcover, del Camí de Santa Maria i d’Alcover.

«La creu del camí d’Alcover» (Vàlues 1404).
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Camí d’Almoster, lo [ɫu kəˈmi ðəɫmusˈte]
Partida del terme que hem trobat documentada fins al segle XVIII.

«Al camí del moster 1 holivar» (Vàlues 1404, 2v); «Un avellanar al cami del 
moster (Vàlues 1471, 12v); «Al cami del moster avellanes» (Vàlues 1597); 

«Hun avallanar al cami del moster» (Vàlues 1647, 11r); «Un avallanar al 
cami del moster» (Vàlues 1690, 6r); «Altra pessa de terra y avellanes al cami 
del muster» (Heras 1734, 12v); «Una pessa de terra de Pa y Parras al cami 
del muste» (Heras 1734, 19v); «Altre pessa de terra Avellanes a lo camí del 
moster» (Heras 1734, 24v); «Altre pessa de terra olives garrofes Vinya al 
camí del moste» (Heras 1734, 29v).

Camí de Bonretorn, lo [ɫu kəˈmi ðə ˈβɔnrəˈtorn]
Partida que hem trobat documentada al segle XV.

«El camí de Bonretorn» (Vàlues 1404); «Al camí de Bonretorn avellanés e 
vinya» (Vàlues 1471, 57r).

Camí de la Bassa, lo  [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈβasɛ]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí de la Bassa (mirant 
a mar) fins a trobar a el camí Travesser.

«Hun tros al cami de la bassa tera de pa i olives i parres» (Vàlues 1647, 5v); 
«Hun tros terra de blat i parres al cami de la basa» (Vàlues 1647, 5v); «Un 
olivar terra de pa ala partida dita lo camí de la basa» (Vàlues 1690, 5v); 

«Altre pessa de terra olives al cami de la basa» (Heras 1734, 3v); «Una pessa 
de terra olives a el cami de la bassa» (Heras 1734, 26v); «Viña cami de la 
basa de Ypolit Roig» (Cad. 1846); «Cami de la Bassa» (Amill. 1880); (Cad. 
1955); «Creua la carretera d’Almoster. A l’esquerra del forn Rajoler. Paraŀlel 
i immediat al camí de la Serra. Partida lo camí de la Bassa» (EF 1965).

Camí de la Bassa, la casilla del [ɫə kəˈziʎɛ dəɫ kəˈmi ðə ɫə ˈβasɛ]
Habitatge dels guardagulles situat al pas a nivell del camí de la Bassa.

«Casilla Basa» (Padró 1930).

Camí de la Bassa, el forn rajoler del
Forn de rajoles situat a la cruïlla de la carretera d’Almoster (o camí vell 
de Reus) i el camí de la Bassa.

«El forn rajoler del camí de la Bassa; a la carretera vella de Reus, cruïlla amb 
dit camí» (EF 1965).

Camí de la Bassa, la mina del
Eufemià Fort identifica aquesta mina com la mina de Ferreter, al camí 
de la Bassa.
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Camí de la Bassa, lo pas a nivell del [ɫu ˈpaz ə niˈβeʎ dəɫ kəˈmi ðə ɫə ˈβasɛ]
Lloc per on el camí de la Bassa creua la via del tren.

Camí de la Coma, lo [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈkomɛ]
A la documentació del segle XV la partida de la Coma és anomenada 
Camí de la Coma.

«Camí de la coma» (Vàlues 1404); «Al camí de la coma avellanes» (Vàlues 
1471, 19v).

Camí de la Mare de Déu, lo [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈmaɾə ðə ˈðew]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí del mateix nom (mi-
rant a mar) fins a trobar la Riera. També rep els noms de Camí de Nostra 
Senyora, Nostra Senyora, Santa Maria, Camí de Santa Maria i Camí de la 
Verge Maria.

Camí de la Mare de Déu, la bassa del
Eufemià Fort situa aquesta bassa a l’esquerra, al començament del camí 
de la Mare de Déu.

Camí de la Mare de Déu, la casilla del [ɫə kəˈziʎɛ ðəɫ kəˈmi ðə ɫə ˈmaɾə 
ðə ˈðew]
Habitatge dels guardagulles situat al pas a nivell de la via del camí de la 
Mare de Déu.

«A la casilla del camí de la Mare de Déu hi vivia la família García» (CM 2018).

Camí de la Montoliva, la creu del [ɫə ˈkɾɛw ðəɫ kəˈmi ðə ɫə muntuˈɫiβɛ]
Creu que hi havia a l’angle que formen el camí de la Mare de Déu i el 
camí de la Montoliva. També es coneguda com la creu del camí Travesser.

«La creu del camí de la Montoliva» (ME 1980–1989); «Al cap del terme 
y del camí que anava antigament á la Montoliva y á Vilallonga, y passa lo 
camí travesser, ó antigua carretera de Reus á Valls, també hi havia una creu 
de la qual no hi resta mes que’l pilar, que també es pol estil de la del camí de 
Tarragona» (Pié 1984, 606).

Camí de la Serra, lo [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈsɛrɛ]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí que li dona nom, mi-
rant a mar, fins a trobar el camí de la Bassa.

«Al camí de la serra i holivar» (Vàlues 1404, 2r); «Al camí de la sera tera 
erma» (Vàlues 1471, 6v); «Lo mas del torrent d’en bartra va fins al camí de la 
serra» (Vàlues 1522, 5r); «Altre tros al cami de la serra terra deblat» (Vàlues 
1597); «Primo al cami de la Serra vinya a Vella St» (Vàlues 1597); «Huna 
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vinya al cami de» (Vàlues 1647); «Hun tros al cami de la sera» (Vàlues 1647, 
44r); «Altre pessa de terra al cami de la serra» (Heras 1734); «Altre pessa 
de terra Vinya y herm al cami de la cerra» (Heras 1734, 78v); «Camí de la 
Serra» (Amill. 1880); (Cad. 1955).

Camí de la Serra, el forn rajoler del
Forn de rajoles situat a la carretera d’Almoster, abans del Camí de la Serra.

«Forn rajoler del camí de la Serra, a la carretera vella de Reus, una mica abans 
del dit camí» (EF 1965).

Camí de la Verge, el
Nom que també rep la partida anomenada Camí de la Verge Maria, Camí 
de Nostra Senyora, Nostra Senyora, Camí de Santa Maria i Camí de la Mare 
de Déu.

«Camí de la Verge» (Cad. 1846).

Camí de la Verge Maria, el
Partida de terra. També és anomenada Camí de la Verge, Camí de Nostra 
Senyora, Nostra Senyora, Camí de Santa Maria i Camí de la Mare de Déu.

«Cami de la Verge Maria terra de blat y oliveres» (Vàlues 1597); «Hun tros 
al cami de la verge maria» (Vàlues 1647, 2r); «Un tros al cami de la verga 
maria es de sa muller» (Vàlues 1647, 16v); «Un tros olives y parres al cami 
de la verge marie» (Vàlues 1647, 21r); «In partita nominata lo Camí de la 
Verge Maria de Paret Dalgada» (F. Not. 1728–1729, 20).

Camí del Burgar, lo [ɫu kəˈmi ðəɫ βuɾˈɣa]
Partida documentada des del segle XV fins al segle XVIII, època en què 
comença a aparèixer el topònim «Burgar».

«Camí del Burgar» (Vàlues 1404); «Al camí del burguar tera de blat» 
(Vàlues 1471, 16v); «Primo al camí del burguar avellanes olives» (Vàlues 
1522, 5v); «Hunna vinya al cami del burga» (Vàlues 1647, 7r); «Un tros olivar 
al cami del burgar» (Vàlues 1647, 39v); «Un avallana al cami de la basa o 
cami del burga» (Vàlues 1690, 10v); «Un oliva al cami del burgar» (Vàlues 
1690, 17v); «Una pessa de terra vinya y herm a el cami del burga» (Heras 1734, 
6v); «Altre pessa de terra vinya y olives al cami del Borga» (Heras 1734, 66v).

Camí del Carro, el
Antiga partida documentada del segle XV al segle XVII i desconeguda 
a l’actualitat.

«Al camí del caro tera erma» (Vàlues 1471, 5r); «Hun tros al cami del carro 
terra deblat al cami del carro» (Vàlues 1597); «Pera masso per la sort del 
cami del carro» (Vàlues 1647, 106v).
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Camí del Molí, el
Antiga partida documentada als segles XVII i XVIII i desconeguda a l’ac-
tualitat.

«Un oliva al cami del moli que te la vila era del ospital» (Vàlues 1690, 86r); 
«Una pessa de terra olives y herm al cami del molí» (Heras 1734, 30v).

Camí del Morell, el
Antiga partida del terme documentada al segle XV. Eufemià Fort iden-
tifica el Camí del Morell amb el Camí de l’Horta. Aquesta afirmació és 
versemblant perquè el camí de l’Horta, després de travessar el camí Tra-
vesser, entra al terme del Morell.

«Camí del Morell» (Vàlues 1404); «Al cami del morell vinya e lollives» 
(Vàlues 1471, 14r).

Camí del Pi, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Hun tros al cami del pi» (Vàlues 1647, 100r).

Camí del Pont, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Un botjar y olives al cami del pont» (Vàlues 1690, 89v).

Camí de les Aligueres, lo [ɫu kəˈmi ðə ɫəz əɫiˈɣeɾəs]
Partida que hem trobat documentada amb el nom de Yragueras, Hirague-
res o Iragueras entre els segles XVII i XVIII, a partir de llavors, desapareix. 
En canvi el topònim Aligueres no està documentat però l’han citat les 
fonts orals. Per la proximitat fonètica dels dos termes, proposem que es 
pugui tractar de l’evolució fonètica del mateix topònim.

«Al cami de las iragueras terra de pa i olives» (Vàlues 1647, 10v); «Un auliva 
al cami de las yragueras» (Vàlues 1690, 70r); «Un tros terra de pa al cami de 
las Iragueras» (Vàlues 1690, 75v), «Un olivar ala partida de las hieregueras» 
(Vàlues 1690, 77r i 96v); «Un avallana alas hiragueras» (Vàlues 1690, 95v); 
«Una pessa de terra de pa a la partida de las Iragueras» (Heras 1734, 16v); 
«Una pessa de terra de pa a las Iragueras» (Heras 1734, 30v).

Camí d’en Barberà, el
Antiga partida documentada als segles XVII i XVIII, a la Riera.

«Una pesa de terra de pa als la era enrajolada al Carretera den barbara» 
(Vàlues 1690, 3v); «Un tros terra de parras y al tres arbres al camp de n 
barbara» (Vàlues 1690, 8v); «Altre pessa de terra de Pa al camí den Barbara» 
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(Heras 1734, 152v); «A 7 de Febrer de 1650 lo P. Prior de S. Rafel demaná pera 
fer plegar pedras á la riera, y li concediren que’n pogués plegar desde’l camí 
den Barbará fins al capdavall del terme» (Pie 1984, 600).

Camí de les Berengueres, lo [ɫu kəˈmi ðə ɫəz βəɾəŋˈgeɾəs]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí del mateix nom (mi-
rant a mar) fins a trobar el camí de la Montoliva. En alguns documents 
la partida apareix anomenada les Berengueres.

«Una sort al camí dena berengera» (Vàlues 1471, 10v); «Al cami de na 
baranguera oliva» (Vàlues 1597); «Cami de Perafita o Berengueres» (Amill. 
1880); «El camí de les Berengueres» (Cad. 1955); «Trencall del camí de 
Profita, tot just tocant a la carretera d’Alcover, passada, a l’esquerra, avall» 
(EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014); «A la partida del Camí de les 
Berengueres no hi havia fama d’haver-hi aigua. Eren secanets i anaven fent 
pous fins que va arribar l’aigua del Pantano» (RR 2017).

Camí d’en Grau, lo [ɫu kəˈmi ðəŋ ˈgɾaw]
Partida del terme que s’extén entre la Riera i el torrent de l’Agràs, una 
mica més amunt del mas de la Dama.

«Al cami del Grau terra herma» (Vàlues 1404, 1v); «Al cami del grau tera 
erma» (Vàlues 1471, 4v); «Al cami del grau avellanes» (Vàlues 1522, 30r); 
«Cami del gueran avellanes y vinya» (Vàlues 1597); «Al cami del gueral 
avellanes y herm» (Vàlues 1597); «Hun avallanar al cami dengarau» (Vàlues 
1647, 18v); «Hun tros al camí del gareu» (Vàlues 1647, 28v); «Un botyar al 
cami den Grau junt al folch» (Vàlues 1690, 4r); «In partita […] lo camí 
del Grau» (F. Not. 1713, 36v); «In partida nominata lo Camí den Grau» (F. 
Not. 1725); «Una pessa de terra Vinya y Avellanes al camí del Grau» (Heras 
1734, 29v).

Camí d’en Grau, lo pontet del [ɫu punˈtɛd:əɫ kəˈmi ðəŋ ˈgɾaw]
Petit pont sobre la Riera que hi ha al començament del camí d’en Grau.

Camí de l’Horta
V. Capdamunt del Camí de l’H.

Camí de l’Horta, lo [ɫu kəˈmi ðə ˈɫɔɾtɛ]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí del mateix nom (mi-
rant a mar) fins a trobar el camí de Perafita.

«Al cami de la horta terra de blat» (Vàlues 1404, 3v); «Al camí del orta 
tera erma e tera de blat» (Vàlues 1471, 5r); «Al cami dela orta terra de blat» 
(Vàlues 1522, 4r); «Al cami de la orta vinya y terra deblat» (Vàlues 1597); 
«Cami de Lorta holivar» (Vàlues 1597); «Un tros al cami del horte» (Vàlues 
1647, 2v); «Hun tros al cami del orta terra de blat» (Vàlues 1647, 5v); «Huna 
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aratat alcami de lorte» (Vàlues 1647, 8r); «Hun tros al camí de lorta terra de 
blat» (Vàlues 1647, 20v); «Un tros terra de pa al cami de l’Horta» (Vàlues 
1690); «Un tros terra de pa al cami de la orta» (Vàlues 1690, 5v); «Una zona 
de terra de pa al cami de lorta» (Vàlues 1690, 7v); «Altre pessa de terra y 
ort al cami de lhorta» (Heras 1734, 3v); «Altre pessa de terra al cami del 
orta» (Heras 1734, 8v); «In partita vocata lo camí Prefita alias lo camí de la 
horta» (F. Not. 1745–1746, 20); «Camí de la Horta» (Amill. 1880); «Cami 
de l’Horta» (Cad. 1955).

Camí de l’Horta, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ kəˈmi ðə ˈɫɔɾtɛ]
Nom que també rep el carrer de l’Horta.

«Calle Camino del Horta» (Padró 1970).

Camí de l’Horta, lo pas a nivell del [ɫu ˈpaz ə niˈβeʎ dəɫ kəˈmi ðə ˈɫɔɾtɛ]
Traspàs de la via del tren situat al camí de l’Horta. Actualment, en ser 
davant del baixador del ferrocarril, és prohibit de passar-hi. També es 
coneix com el pas a nivell de l’Estació.

Camí dels Molins, el
Partida documentada als segles XVII i XVIII.

«Un tros terra de pa al cami dels molins» (Vàlues 1690); «Altre pessa de 
terra ort al cami dels molins» (Heras 1734, 97v).

Camí de Nostra Senyora, el
Partida de terra que també rep els noms de Camí de la Verge Maria, San-
ta Maria, Camí de Santa Maria, Camí de Nostra Senyora, Nostra Senyora 
i Camí de la Mare de Déu.

«Hun tros olives al cami de nostra Senjóra» (Vàlues 1647, 69v); «Un olivar al 
Camí Nostra Sra. (Vàlues 1690, 3v); «In partida nominata lo camí de nostra 
señora de Paret Delgada» (F. Not. 1724–1725, 125v); «In partita nominata lo 
camí de nostra señora de Paret Delgada dita la Creu Blanca, limita: a cirtio 
itinere nominato de Valls» (F. Not. 1728–1729); «Una pessa de terra vinya 
al camí de Nª Sra» (Heras 1734, 4v); «Viña cami de nostre Señora» (Cad. 
1846); «Camí de Nostra Sra» (Amill. 1880).

Camí dels Olivers, el
Partida del terme documentada al segle XIX. Se’n desconeix la localit-
zació actual.

«Partida» (Cad. 1800).

Camí de Perafita, lo [ɫu kəˈmi ðə pɾuˈfitɛ]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí de Perafita (mirant 
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a mar) fins a trobar al camí de la Mare de Déu (en el tram més proper al 
poble) i fins a trobar el camí de les Berengueres (en el tram inferior). Ar-
riba fins al camí Travesser. Malgrat que en totes les referències documen-
tals fins al segle XX trobem el topònim Camí de Perafita, les fonts orals 
l’anomenen clarament Camí de Profita.

«Al cami de Perefita herm» (Vàlues 1404, 2v); «Un troç de tera de blat e 
olives al cami de peraffita» (Vàlues 1471, 4v); «Un tros al camí de perafita 
terra de blat» (Vàlues 1552, 2r); «Altre tros al cami deperafita blat» (Vàlues 
1597); «Huntros al cami de parafita» (Vàlues 1647, 1v); «Huntros al cami 
de parafite» (Vàlues 1647, 12r); «Un tros al cami de perafite» (Vàlues 1647, 
28r); «Un tros al cami de parefite» (Vàlues 1647, 49v); «Mallol al cami de 
pera fita» (Vàlues 1690, 7v); «Partida (…) del camino de Perafita» (F. Not. 
1722); «Altre pessa de terra Vinya al cami de Perafita» (Heras 1734, 3v); «In 
partita vocata lo camí de Prefita alias lo camí de la horta» (F. Not. 1745–1746, 
20); «Dit també el camí de Perafita» (F. Not. 1751); «Terra de pa cami de 
prefita de cervera» (Cad. 1846); «Camí de Perafita» (Amill. 1880); (Plànol 
2008); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Camí de Perafita, la casilla del [ɫə kəˈziʎɛ ðəɫ kəˈmi ðə pɾuˈfitɛ]
Casilla situada al pas a nivell del camí de Perafita a mà esquerra.

«Casilla Perafita» (Padró 1930); «A la casilla del camí de Profita hi vivia la 
família de la Nati i la Maria Morros» (CM 2018).

Camí de Perafita, la mina del
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

(Mines d’aigua 1878).

Camí de Perafita, lo pas a nivell del [ɫu ˈpaz ə niˈβeʎ dəɫ kəˈmi ðə pɾuˈfitɛ]
Lloc per on el camí de Perafita creua la via del tren.

Camí de Reus, lo
Antiga partida, documentada entre el segle XV i el XVIII.

«Al cami de reus terra herma e holives» (Vàlues 1404, 3r); «Al cami de Reus 
un ollivar» (Vàlues 1471, 6r); «Primo al cami de reus holiveres» (Vàlues 
1597); «Hun tros al cami de reus» (Vàlues 1647, 2r); «Un tros terra de pa 
al cami de reus» (Vàlues 1690, 6r); «Altre pessa de terra al cami de Reus» 
(Heras 1734, 1v).

Camí de Reus, les parades del
Antic topònim documentat el segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Les parades del cami de Reus ab sson espllet» (Vàlues 1471, 17r).
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Camí de Salou, el
Partida localitzada al segle XV.

«Al cami de ssallou un olliverar» (Vàlues 1471, 60v).

Camí de Sant Pau, el
Partida que trobem documentada al segle XVII i XVIII.

«Hun tros al cami de St pau terra de blat» (Vàlues 1647, 54r); «Un corral al 
cami de St Pau» (Vàlues 1690, 15r).

Camí de Sant Pere, lo
Antiga partida documentada entre els segles XV i XVII.

«Lo camí de Sent Pere» (Vàlues 1404); «Al camí de sant pere avelanes» 
(Vàlues 1522, 20r); «Mes al cami de Sant Pe. Avellanes» (Vàlues 1522, 20r); 
«Cami de Sant pere avellanes» (Vàlues 1597); «Hun tros avallanes al cami 
de St pere» (Vàlues 1647, 12r); «Una pessa de terra avellanes al camí de Sant 
Pera» (Heras 1734, 10v); (Plànol 2008); «Hun tros erm al cami de St pera» 
(Vàlues 1647, 2r); «Un tros al cami de St Pera» (Vàlues 1690, 6v).

Camí de Santa Maria, el
Partida que també s’anomena Camí de la Mare de Déu, Santa Maria, Camí 
de Nostra Senyora, Nostra Senyora i Camí de la Verge Maria.

«Al camí de senta maria terra de blat» (Vàlues 1404, 2r); «Al cami de santa 
maria hun ollivar» (Vàlues 1471, 4r); «Un tros al camí de santa maria» 
(Vàlues 1522, 3r); «Venda feta per Miquel Managuerra […] dun camp situat 
en el terme de la Selva, a la partida del Camí de Santa Maria…» (F. Not. 1531).

Camí de Santa Maria, la creu del
Nom amb què també es coneix la Creu Coberta. Altres noms que ha re-
but són creu del Camí d’Alcover i creu d’Alcover.

«La creu del camí de Senta Maria» (Vàlues 1404).

Camí de Tarragona
V. Creu del Camí de T.

Camí de Tarragona, lo [ɫu kəˈmi ðə tərəˈɣonɛ]
Partida que s’estén entre el marge esquerre del camí de Tarragona (mi-
rant a mar) fins a trobar el camí de l’Horta. També rep el nom de Camí 
Vell de Tarragona.

«El camí de Taragona» (EF 1965 [1298, 1311 i 1313]); «Al cami de Terragona 
herm» (Vàlues 1404, 2r); «Un troç de tera erma al cami de taragona» 
(Vàlues 1471, 4r); «Al cami de tarragona vinya, olives, terra de balt» 
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(Vàlues 1522, 4v); «Al cami Tarragona» (Vàlues 1597); «Una vinje al cami 
de taragona» (Vàlues 1647, 34v); «Altre pessa de terra al camí de Tarragona» 
(Heras 1734); «Partida» (Heras 1734, 92v); «Camí de Tarna» (Amill. 1880); 
(Cad. 1955); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Camí de Tarragona, la creu del [ɫə ˈkɾɛw ðəɫ kəˈmi ðə tərəˈɣonɛ]

Creu situada a l’entreforc del camí de Tarragona i el camí vell de Reus. 
També és anomenada la creu de Nostre Senyor Jesucrist.

«La creu del camí de Tarragona» (EF 1965 [1371, 1378, 1388, 1442 i 1542]); 
«Haien a esser cascu vespre a ora de la oracio a la creu del cami de tarragona» 
(Ordin. 1345); «La creu del cami de taragona (Vàlues 1471, 104r); «En l’entre 
forch del camí vell de Reus y Salou, y en el de Tarragona n’hi ha un altra creu 
qu’en un document del any 1371 consta que ja hi era» (Pié 1984, 603–603); 
(Plànol 2008).

Camí de Tarragona, el farraginal del
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo ffereginal del cami de taragona» (Vàlues 1471, 104r).

Camí Pregon, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«Lo camí Pregon» (Vàlues 1404); «Al cami pregont tera de blat e ollives» 
(Vàlues 1471, 9v).

Camí Travesser, lo [ɫu kəˈmi tɾəβəˈse]

Partida documentada entre els segles XV i XVIII.

(Vàlues 1404); «Al cami travesser teres ermes» (Vàlues 1471, 28r); «Altres 
tros junt al cami travaser» (Vàlues 1647, 105r); «Una vinya al prat prop lo 
cami travaser» (Vàlues 1690, 72v); «Un botya a fronta en lo cami travase 
y torrent de casans» (Vàlues 1690, 91v); «Una pessa de terra […] y vinya 
al cami Travese» (Heras 1734, 5v); «El cami Travase dita partida» (Heras 
1734, 114v); «Lo térme de la vila de la Selva está partit de tal manera que l’una 
meytat es camp, i l’altra es montanya, ço es, de la vila fins al camí travessér, 
seguint lo camí de Tarragona, té una hora de distancia, forma un plá inclinat 
molt suau, que, si hi hagués abundancia d’aygua, tot se podría regár» (Pié 
1984, 453).

Camí Travesser, la creu del
Nom amb què també es coneix la creu del Camí de la Montoliva.

«La creu del camí Travesser: al segle passat encara conservava el basament 
i el pilar» (EF 1965).
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Camí Vell, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«Al cami vell» (Vàlues 1471).

Camí Vell d’Alcover, el
Partida que també és anomenada Camí d’Alcover.

«Un avallanava y olives al cami vell del cover» (Vàlues 1690, 58r); «Un 
avallana al cami del cover vell» (Vàlues 1690, 82r); «El camí vell d’Alcover» 
(F. Not. 1747).

Camí Vell de Tarragona, el
Partida que també rep el nom de Camí de Tarragona.

«Altre pessa de terra vinya y herm al cami vell de Tarragona» (Heras 1734, 
32v).

Camila, ca la [ˈka ɫə kəˈmiɫɛ]

Renom que prové del nom Camila. Les filles són anomenades les Camiles.

«Les Camiles, al carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Camp, lo [ɫu ˈkam]

Partida, a l’altre costat de la Riera. S’estén entre el camí del Mas d’en Valls 
fins al Camí d’Alcover i en direcció a muntanya, fins al Xalamec.

«Al camp tera de blat» (Vàlues 1404, 1v); «Al camp tera de blat» (Vàlues 
1471, 12r); «Un tros al camp» (Vàlues 1647, 3r); «Una pessa de terra y vinya 
a el camp» (Heras 1734, 26v); «Posesión nombrada Camp» (Amill. 1880); 

«Calm: antic nom del Camp. “Extra Calmum iuxta itinerum de Bonretorn”» 
(EF 1965 [1241]).

Camp, l’avinguda del [ɫəβiŋgguðə ðəɫ ˈkam]

Tram del vial d’accés a la població delimitat per la carretera C-14 (enllaç 
conegut popularment com l’«Empalme») i la via del tren. Des de la dè-
cada de 1920 havia estat la carretera d’accés al nucli urbà fins que es va 
traçar l’avinguda de la Fraternitat.

(Plànol 2008).

Camp, el camí del
Es refereix al tram inferior del camí del Mas d’en Valls que va cap a la 
partida del Camp.

«A l’altra banda de riera del Camí de la Trampa enllà» (EF 1965).
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Camp, la mina del
Eufemià Fort identifica aquesta mina amb la del mas de Sant Josep, a la 
partida del Camp.

Camp d’Aviació, lo [ɫu ˈkam dəβiəsiˈo]

Camp d’aviació construït a les acaballes de la guerra civil espanyola que 
no va arribar a entrar en funcionament. Era a la zona del camí de la Mon-
toliva i el de les Berengueres, entre els termes de la Selva i Vilallonga.

(Mapa 2008).

Camp d’en Baberà, el
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un tros terra de pa parras y al tres abres al camp de n barbara» (Vàlues 
1690, 8r).

Camp d’en Gibot, el
Antiga partida documentada al segle XV i XVI, es desconeix quina era la 
seva ubicació. Topònim actualment desaparegut.

«Lo camp d’en Gibot» (Vàlues 1404); «Al camp d’en gibot tera de blat» 
(Vàlues 1471, 55v); «Al camp den gibot» (Vàlues 1597).

Camp de Futbol, lo [ɫu ˈkam də fuˈb:ɔɫ]

Situat darrera el Pavelló Municipal d’Esports. Antigament havia estat 
situat en altres emplaçaments: a la Riera, sota l’Agrària i a l’avinguda del 
Camp, després del pont de la via.

Camp d’en Martí, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Hun tros al camp den marti terra de blat i avallanes» (Vàlues 1647, 2); 
«Terra de pa al camp den Marti» (Vàlues 1690, 8r).

Camp Municipal d’Esports, lo [ɫu ˈkam:unisiˈpaɫ dəsˈpɔɾs]

V. Camp de Futbol.

(Plànol 2008).

Campanada, la mina
Mina de metalls varis que s’explotava al 1842 situada al Tossal.

(Andreazini 2013, 120).



140

Campaner
Campané: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Campanera, la
Renom atribuït a la dona encarregada de tocar la campana.

«Última persona que va tocar la campana» (Alumnes 1994); «La Filomena 
Campanera» (SP 2018).

Campanet, ca [ˈka kəmpəˈnɛt]
Renom d’una família que vivia primer al Passatge i després, al carrer del 
Forn d’Avall, a la Raconera. S’ha trobat la variant actualitzada i mascu-
linitzada el Campano.

«Feia de saurí, era pare de la M. Dolors Campanet. Vivien al Passatge i després 
a la Raconera» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Pepita Campanet» 
(Alumnes 1994); «L’Àngel Campanet» (SP 2018); «El Campano és el fill 
de la Campaneta» (RL 2018).

Campanet, els costers de
Costers del mas de Campanet, al Pont Alt.

«Els costers de Campanet» (Brum 16, 1932, 4).

Campanet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kəmpəˈnɛt]
Mas situat a la partida del Pont Alt (polígon 26), molt a prop del Pont 
Alt, i pròxim al mas de Carnisser i al mas de Fontanals. Anomenat tam-
bé mas de Catà.

(Blasi 1961, 83); «A la dreta de la Riera, tocant el pont Alt» (EF 1965); (Mapa 
2008); (C. Masos 2014); «També li diuen mas de Catà» (SE i SR 2017).

Campís, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada a la Costa.

(Andreazini 2013, 120).

Campo
Cognom documentat al padró de 1860 amb la forma del Campo.

Camprubí
Camprubi: variant del cognom documentada al padró de 1819.

Camps
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i el cadastre de 1734.
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Canal
Cognom documentat al padró de 1819.

Canal, la font de la
Font natural d’aigua que en una acta d’Empriu del 1313 la situa al Mas Ri-
poll sota el mas d’en Masdeu.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat» (Pié 1984, 233).

Canal, el molí de la
El molí de la Canal era dins de la vila, al costat del dipòsit de l’aigua to-
cant a la paret del Castell, al Pati. Exisistia el 1297 i era propietat del Pa-
borde, que el vengué el 1340 a un francès de Tolosa. Molgué blat fins al 
1534, any en què es dedicà a moldre pólvora.

«Molí de la canal» (Vàlues 1404); «El molí de la Canal» (Brum 2, 1933, 4); 
«El molí de la Canal era del Paborde» (EF 1965); «perque en aquella fetxa, y 
en un document del any 1600, consta qu’encara hi havía allí lo molí anomenat 
de la canal, puig que en aqueixa data se proposá al Consell si s’arrendaría 
dit molí. Probablement, quan varen enderrocar lo molí, váren allargar més 
l’abeurador que hi havía deixantlo tal com està» (Pié 1984, 349).

Canal, la sort d’en
Antic topònim documentat al segle XIV i desconegut a l’actualitat. Una 
sort és una porció de terreny més o menys petita que no forma masia 
(DCVB).

«La sort d’en Canal» (EF 1965 [1385]); (Fort 1964, 16).

Canella
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Cànema, la [ɫə ˈkanəmɛ]

Patida del terme situada damunt de l’Esperit Sant, a l’esquerra del camí 
del Mas Ripoll amunt.

«La Cánana» (Cad. 1955); «Partida la Cañema» (EF 1965); «La Cànema» 
(Mapa 2008).

Cànema, lo barranc de la [ɫu βəˈraŋ də ɫə ˈkanəmɛ]

Barranc situat a la partida de la Cànema.
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Cànema, el torrent de na
Probablement és una denominació antiga de la partida de la Cànema.

«Un bosc “In partida nominata lo torrent de na canamàs”» (F. Not. 1724); 
«Una pessa de terra Avellanes y herm a nacanama» (Heras 1734, 186v).

Canet
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Canonges, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs kəˈnɔɲdʒəs]
Mas situat al terme de Reus, a la partió amb el terme de la Selva, a la par-
tida de la Sisena.

«El mas dels Canonges parteix el terme. Tenen l’antara (d’olivers) al terme 
de la Selva» (CB 2017); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Canot, ca [ˈka kəˈnɔt]
Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han confir-
mat com un renom vigent a l’actualitat. Tenien la casa al carrer de la Font.

(ME 1980–1989); «Antoni Andreu, C. Castella. Era de ca n’Olot, la casa on 
va néixer en Ventura Gassol» (Alumnes 1994).

Canot, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kəˈnɔt]
Hort que era entre el camí de Tarragona i l’avinguda Puig i Ferreter. Da-
munt tenia l’hort de Madró i sota l’hort de Marçal. Actualment una part 
de l’hort està ocupada pel carrer de Rafel Ripollès.

Canovelles
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Cànoves, el mas de na
Antic mas documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Mas de na Cànoves» (Vàlues 1404); «Al mas d’en canoves tera erma» 
(Vàlues 1471, 83r).

Cànoves, el torrent de na
Antic torrent documentat des del segle XV fins al segle XVII i descone-
gut a l’actualitat. No es pot determinar a quin torrent actual correspon.

«Al torent de na canoves tera erma» (Vàlues 1471, 59r); «Torrent de na 
canoves vellanes y vinya» (Vàlues 1597); «Lo torrent de na canoves» 
(Vàlues 1647, 16v i 80v); «Hun bosch al torrent de na canus» (Vàlues 1647, 
54r); «Hun tros al torrent de na canues» (Vàlues 1647, 98r); «Un bosch al 
torrent de na Canovas» (Vàlues 1690, 15v); «La migtat de un bosch qe te al 
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torrent de na Canuvas» (Vàlues 1690, 22r); «Un avallana y vinya al torrent 
de na canoves» (Vàlues 1690, 78r).

Cantaró
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Carlos Giralt» (Cavallé 1999, 11).

Canterot, ca [ˈka kəntəˈɾɔt]
Renom de família. Tenien la casa al carrer del Forn d’Avall, a la Raconera.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Cantí
Canti: variant del cognom documentada entre les vàlues de 1690 i el ca-
dastre de 1846.

Càntir
Renom documentat al segle XVIII.

«Carolo Bové, agrícola» (F. Not. 1728 i 1751).

Cantó
Cognom documentat al padró de 1860.

Cantó, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kənˈto]
Mas partioner amb el teme de Vilallonga. S’hi accedeix pel camí de la 
Creu Blanca.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Cantó del Molí, el
Antic topònim documentat al segle XIV i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement es tracta del molí de la Volta que era a la cantonada sota l’Es-
glésia.

«nenguna altra persona no gos vendre negun linatge de carn mesella ni 
moriosa sino al canto del moli hon es acostumat» (Ordin. 1345).

Cantó del Molí d’en Mateu, la fibla del
Ullal per on l’aigua del rec entrava cap al molí d’en Mateu, al carrer Ma-
jor, a la cantonada del carrer de l’Església.

«que la dita aygua tornés á passar d’aquella hora en avant pel mateix puesto 
que passava abans, çó es, desde la fibla del cantó del molí den Mateu fins al 
Vallet i del Vallet á d’en Vagué fins al hort dels Pares Descalsos» (Pié 1984, 
602 [1726]).
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Cantó del Sitjar, la pica
Pica o ullal del rec de la Vila situat al cantó del Sitjar. V. Sitjar, el cantó del.

«in dicta vero picha que fiet in dicto loco vocato lo cantó del Cigar» (Pié 
1984, 60).

Cantó d’en Vaquer, lo [ɫu kənˈto ðəm bəˈke]

Partida documentada des del segle XIV.

«Cantó d’en Vaguer» (EF 1965 [1379]); (Vàlues 1404); (EF 1965 [1442]); «Al 
canto d’en vaquer un ffereginal» (Vàlues 1471, 112r); «Primo al quanto d’en 
vaquer» (Vàlues 1522, 5r); «Hun foreginal al canto den vaguer» (Vàlues 
1597); «Hun tros al cantó den vaquer» (Vàlues 1647, 7r); «Era rajolada i 
casa al canto den vaque» (Vàlues 1647, 7v); «Una pessa de terra…regadiu 
al canto den Vaque» (Heras 1734, 6v); «Terra depa Canto den Vague» (Cad. 
1846); «Su huerto Cantó den Vaqué» (Amill. 1880); «El cantó d’en Vaquer, 
d’on arrenca el camí de la Mare de Deu, en ple barri dels ollers» (EF 1965).

Cantó d’en Vaquer, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ kənˈto ðəm bəˈke]

Carrer que surt del cantó d’en Vaquer i que porta a horts propers al poble.

(Plànol 2008).

Cantó d’en Vaquer, la creu del
Creu avui desapareguda. Va ser encarregada l’any 1379 però va ser en-
derrocada anys més tard i feta de nou. Pié explica que hi havia esculpit 
Sant Pere i que a finals del segle XIX decorava la portalada del cementiri.

«Feta fer. Ara al capdamunt de la portada del cementiri» (EF 1965 [1379 i 
1442]); «Als 30 de Setembre de 1379 Fracesch Gilabert prebere de la Selva 
feu un tracte ab dos picapedrers de la mateixa pera fer una creu de pedra al 
cantó d’en Vaquer, al angul que uneix lo passeig dels Ollers y la rabal de St. 
Pere» (Pié 1984, 604).

Cantó d’en Vaquer, l’hort del
Hort situat al cantó d’en Vaquer.

«Hort canto den vague de Anton Pujol» (Cad. 1846).

Canyelles
Canyellas, Canyelles, Cañellas: variants del cognom documentades entre 
el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.
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Cap Blanc, lo [ɫu ˌkaˈb:ɫaŋ]

Renom individual d’una persona que vivia al carrer de Gentil i Vallet.

«Renom individual. Era molt sord i quan van marxar li van trobar moltes 
pessetes de plata a terra. Al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989).

Capa, la
Renom atribuït a una dona que vivia al carrer dels Ollers.

(ME 1980–1989).

Caparró, el
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat. Per 
la documentació sabem que era a la quadra del Diumenge.

«Un farreginal ala quadra del diumenija dit lo caparo als 4 ffa aigua» (Vàlues 
1690, 55r).

Caparrot, lo [ɫu kəpəˈrɔt]

Renom individual.

«Un noi que vivia a la Ràpita» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Caparrota, la
Renom individual d’una dona casada amb el Pau dels Conills que vivi-
en a la Ràpita.

(Alumnes 1994); «Aplicat a una família de gitanos que vivia a la Selva» (Ollé 
2012).

Capçades, les
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«A les capçades avellanr» (Vàlues 1471, 42v).

Capdamunt del Camí de l’Horta, la bassa del
També s’anomena així la bassa de l’Hort de Miró.

Capdamunt del Carrer Major, la font del
Nom amb què també es coneixia la font del Castell.

«Al capdamunt del carrer Major. Feta el 1448» (EF 1965).

Capdevila
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.
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Capell
Capell, Chapel: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Capellanet
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Capellaneta, la
Renom aplicat a la majordoma d’un capellà.

«Era una senyora que havia estat majordoma d’una capellà» (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Capellans, la font dels
Eufemià Fort situa aquesta font a ponent del Puig d’en Cama.

Capellans, la torre dels
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra vinya a la torra dels capellans» (Heras 1734, 45v).

Capitana, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1844.

(Andreazini 2013, 121).

Cara del Moro, la
Pié identifica la Cara del Moro com la Solana de Rabassa. Podria trac-
tar-se d’una variant del topònim la Roca del Moro encara vigent.

«La tradició diu: que’ls cristians estaven situats en ordre de batalla al 
vessant de la montanya de Puig den Cama, los quals en cas de derrota tenían 
assegurada la retirada cap á la Selva per les crestes de la mateixa y Puig de 
Sant Pere; y’ls alarbs estaven situats á la Solana de Rabassa que sen diu la 
Cara del moro, tenint també assegurada la retirada cap a Prades y Ciurana» 
(Pié 1984, 15).

Caracuel [kaɾəˈkwɛɫ]
Renom que prové del cognom Caracuel.

«Era guàrdia Civil» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Caragol, lo [ɫu kəɾəˈɣɔɫ]
Partida del terme documentada al segle XVIII i que fonts orals actuals 
situen al Xalamec; damunt del camí d’Alcover.

«Altre pessa de terra Vinya a el caragol» (Heras 1734, 157v); (EF 1965).
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Caragol, ca [ˈka kəɾəˈɣɔɫ]
Renom d’una família que té la casa al carrer de Castella, cantonada amb 
l’escorraló que baixa del carrer de Castella cap al carrer de Gentil i Vallet.

«Ca Caragol. Cantonada de l’ajuntament cap als corralons. Carrer de 
Castella. Pepeta Caragola. Mare al carrer de la Font. Felip Caragol» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); «Ca Caragol. Ca Caragolí» (Ollé 2012).

Caragol, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kəɾəˈɣɔɫ]
Mas situat a la partida del Prat (polígon 14), prop del mas de Fontcober-
ta; seguint el camí del Prat.

«El mas és al camí del Prat» (MR 2018); «El van comprar la Glòria i l’Antònio 
l’any 2000» (MC 2018).

Caragola, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə kəɾəˈɣɔɫɛ]
Nom que també rep lo mas de les Caragoles.

Caragoles, lo mas de les [ɫu ˈmaz ðə ɫəs kəɾəˈɣɔɫəs]
Mas situat a la Riera amunt, a la dreta, a l’altra banda del mas de Bande-
llons, abans del camí d’en Grau.

(Mapa 2008); «Puges uns tombs cap al tros de la terra de les Caragoles i cap 
a la Balç» (IA 2018).

Caragolí d’Or, cal [ˈkaɫ kəɾəɣuˈɫi ˈðɔɾt]
Renom atribuït a una família que diuen que va trobar un tupí de la mida 
més petita (un caragolí) ple de monedes.

«Al carrer de Gentil i Vallet. Vivien al Mas del Sord, deien que van trobar 
monedes en un tupinet» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Caramorruda
Renom individual.

(ME 1980–1989).

Carbó
V. Mas d’en C.

Carbó, l’alzinar d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«L’alzinar d’en Carbó» (Vàlues 1404).

Carbonell
Cognom documentat al cadastre de 1734 i al padró de 1860.
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Carcasona
Carquassona: variant del cognom documentat a les vàlues de 1471.

Carcasses, el pont d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Un ort clos al pont d’en carquesses» (Vàlues 1471, 41v); «El pont d’en 
Carquasses» (Vàlues 1471, 59v); «Dit també Carquesses» (Vàlues 1471, 62v).

Carcasses, el rec d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo rec d’en Carcasses» (Vàlues 1404); «Al rech d’en quarquasses un ort» 
(Vàlues 1471, 62v).

Cardona
Cognom documentat a les vàlues de 1471.

Cardona, el xalet
Topònim desconegut a l’actualitat. Cap informant oral l’ha esmentat.

«Chalet Cardona» (Padró 1930).

Cares
Caras: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Carles
Carlas: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Carlets, ca [ˈka kəɾˈɫɛts]

Renom que podria provenir del nom Carles o d’una família de tendèn-
cia Carlina.

«Tenien un germà que li deien “La Ixa i la Uxa”. Les Carletes» (Alumnes 
1994); «Carlets / Carletes» (Ollé 2012).

Carlins, los [ɫus kəɾˈɫins]

Entitat d’ideologia carlina anomenada oficialment el Cercle Carlí que 
tenia la seu social a ca Rabassa, a la casa cantonera entre el portal d’Avall 
i el passeig Josep Cristià i el carrer dels Ollers.

Carló
V. Hort d’en C.
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Carló, ca [ˈka kəɾˈɫo]

Renom d’una família probablement d’ideologia carlina.

«La tercera iglesia que s’edificá en la hermita de Sant Pere del puig, fou 
acabada el dia 5 de Juliol de 1877, (…) Al mateix dia en que acabavan 
d’emblanquinarla, á la tarde, hi caygué un llamp que va matar a Joan Font 
(á) Carló, va ferir a un noy N. Masdeu (á) Palleta del qual resulta també va 
morir després de poch temps» (Pié 1984, 578).

Carló, la granja de [ɫə ˈɣɾaɲdʒə ðə kəɾˈɫo]

Nom que també rep el mas dels Ous.

Carló, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kəɾˈɫo]

Hort situat al camí dels Molins, a la dreta, davant del camí d’Almoster; 
sota l’hort de Mencion i damunt de l’hort de la Por. Té entrada pel camí 
dels Molins i també té una altra entrada per Sant Pau. Limita al fons amb 
la parellada del Peto.

Carló, de l’hort de [də ˈɫɔɾ ðə kəɾˈɫo]

Renom atribuït a la família que viu a l’hort de Carló.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Anton Cogul» (Cavallé 2000, 15).

Carló, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kəɾˈɫo]

Nom referit al mas de l’hort de Carló.

Carló, la premsa de
Eufemià Fort situa aquesta premsa al passatge de la Carnisseria, davant 
del carrer de Rosselló. Donava a la Muralla.

Carlonet, cal [ˈkaɫ kəɾɫuˈnɛt]

Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.
Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat.

«Al carrer de la Font; no crec que tinguin res a veure amb el Carló» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Carlonet, la bassa del
Bassa tocant al maset d’aquest nom.

Carlonet, la font de
Font que alimenta la bassa d’aquest nom. Anomenada també mina de 
Carlonet.
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Carlonet, el maset del
Petit mas situat a la partida del Camp, on comença el camí del Xalamec 
a la dreta, quan el camí comença a remuntar.

Carlonet, la mina del
Mina d’aigua situada a la partida del Camp.

Carme, la fonda de ca la
Fonda situada a la casa que fa cantonada entre el carrer Major i la plaça 
Major (antigament s’anomenava cal Rovira), amb l’entrada pel carrer Ma-
jor. Va ser establerta l’any 1949 fins a finals de la dècada del 1970.

Carme Paisana, la [ɫə ˈkaɾmɛ pəjˈzanɛ]
Renom individual que prové de la feminització de Paisano.

«Paisana. La Carme Paisana era filla de ca l’Escapçat» (ME 1980–1989).

Carmelites, els
Nom antic del convent de Sant Rafel.

Carmencita, ca la [ˈka ɫə kəɾmənˈsitɛ]
Estanc del carrer Major abans d’arribar al carrer de la Font. La mestressa 
es deia Carme Batlle. També n’havien dit l’estanc de la Cubana. Durant 
uns anys aquest estanc es traslladà a ca Foraster (davant de la font de Mit-
ja Vila). Després tornà al seu emplaçament original i a la dècada de 1980 
s’anomenà Estanc Batlle o estanc de l’Amat. V. Cubana, ca la.

Carmeta, ca la [ˈka ɫə kəɾˈmɛtɛ]
Nom que també rep ca l’Hostalera, ca la Roseta o ca les Etes.

Carmeta de la Carn, la [ɫə kəɾˈmɛtə ðə ɫə ˈkarn]
Renom individual d’una dona que tenia una carnisseria a la plaça Major. 
Vivien al carrer del Pou de la Vila.

(ME 1980–1989).

Carmeta de la Sal, la [ɫə kəɾˈmɛtə ðə ɫə ˈsaɫ]
Renom individual, vivia al carrer de la Font.

«Matrimoni. A ell li déien Xen, al carrer de la Font» (ME 1980–1989).

Carnisser
Carnicé, Carnice, Carnicer, Carniser: variants del cognom documentades 
entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.
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Carnisser, ca [ˈka kərɾniˈse]

Renom procedent del cognom. La casa és al carrer Major, a la cantonada 
del carrer de l’Hospital. També anomenada amb el diminutiu Carniceret 
per diferenciar-la de l’altra casa homònima. Aquesta casa va servir de seu 
a l’Agrícola. V. Agrícola, la.

(Ollé 2012).

Carnisser, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kərniˈse]

Hort situat al camí de les Eres, a mà dreta. Per la banda avall limita amb 
l’hort de la Comadrona i al fons amb la Serra. Anomenat anteriorment 
l’hort de ca Tost.

«A sota el camí de les Eres, a la Muralla de Sant Pere, hi ha un caminet, molt 
curt, per a entrar-hi» (CB 1985).

Carnisser, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kərniˈse]

Amb aquest topònim s’han documentat dos masos; un a la muntanya i 
un al pla. El de la muntanya està situat al terme de l’Albiol, a tocar del 
Torrent de les Voltes. Aquest mas s’anomenà entre els segles XIII i XV 
mas d’en Julià en referència al seu propietari, Julià de Vallcorba. El mas 
de Carnisser del pla és al camí de Tarragona.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Carnisseret del Carrer Major, això del [əjˈʃɔz ðəɫ kərnisəˈɾɛd:əɫ kəˈre 

məjˈʒo]

Tros de terra situat al camí de l’Horta.

Carnisseria
V. Pati de la C.

Carnisseria, la
Antic establiment que donà el nom a l’actual plaça de Sant Andreu i al 
passatge homònim. Correspon a l’actual escorxador, conegut durant 
molts anys com lo Matadero.

«Citada —macellum— el 1290, ja era al Pati d’ara. S’hi venia carn en diverses 
taules que hi havia instaŀlades» (EF 1965 [1290 i 1299]); «una altra escriptura, 
que se otorgá en la venda de dues taules y dues parts de una botiga de la 
carnicería» (Pié 1984, 26).
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Carnisseria, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə kərnisəˈɾiɛ]
És el passatge de la Carnisseria. Al 1404 era el carrer de n’Antoni Finet.

«Un corall en lo quarer de la querneçeria» (Vàlues 1471, 69v); «Lo mollj 
del ollj al carer de la querneceria» (Vàlues 1471, 115v); «Lo carer de la 
carniseria» (Vàlues 1597); «Un corall al C de la carnasarie» (Vàlues 1647, 
39v); «La casa al C. de la Carnasaria» (Vàlues 1647, 55v); «Un sençal que 
li fa Joseph ginovart carrer de la carnasaria» (Vàlues 1690, 6v); «Carrer 
de la Carnisaria» (Vàlues 1690, 41r); «Una casa al carrer de la carnesaria» 
(Vàlues 1690, 87v); «Carrer de la Querneçeria» (Cad. 1800); «Carrer de la 
Querneçeria» (Cad. 1846).

Carnisseria, el pati o la plaça de la
Pati situat al capdamunt del carrer Major, a la dreta. És la plaça del davant 
de la carnisseria de la vila, de la qual pren el nom, igual que el passatge 
de la Carnisseria que hi va a parar. Actualment és la plaça o placeta o el 
pati de Sant Andreu, però també ha rebut els noms de plaça del Fòrum i 
plaça de Joan Pié. Popularment també es coneix com el Pati.

«En 1421 manan; que no gosen metre carros per carregar ni descarregar 
dins la vila, sino al pati de la carnisseria o plassa del foro, com també s’en 
deya del dit pati» (Pié 1984, 207); «Citada així el 1299, on ara hi ha el Pati» 
(EF 1965 [1299]);«La plaça de la Carnisseria» (EF 1965 [1295]); «En lo 
Consell ajustat als 22 d’Octubre de 1559, fou determinat que’l dia de la fira, 
los objectes de palma, com sàrries, cabassos, etc., estiguessin á la plassa del 
portal de St. Antoni, (de aixó vé lo nomenarse fins ara la plassa de la palma) 
y la fusta al portal (plassa de la carnicería)» (Pié 1984, 340–341); «Plaza de 
la Carniceria» (Amill. 1880); «Plaça Carniseria» (Padró 1930).

Carnisseria, lo passatge de la [ɫu pəˈsadʒə ðə ɫə kərnisəˈɾiɛ]
Va des del Portal de Mates al Pati o plaça de la Carnisseria. No és un car-
rer totalment recte, sinó que a la meitat fa una petita essa. Al 1404 era el 
carrer de n’Antoni Finet. En temps de la República se’n va dir Passatge 
Jacint Verdaguer. Popularment, se’l coneix com lo Passatge.

«Carrer de la Carniceria» (Vàlues 1471); «El pasaje de la Carniseria» (Ap. 
Padró 1931–1933); «El passatge de la Carniceria és l’única via que pren 
orientació nord-sud i la seva sinuositat s’adapta d’una manera manifesta a la 
línia de l’emmurallament» (Iglésies 1956, 44);«El pasaje de la Carniceria» 
(Padró 1970); (Blasi 1961, 29); «En temps de la República se’n va dir Passatge 
Jacint Verdaguer» (Masdeu 2000); (Plànol 2008).

Carot
Renom documentat al cadastre de 1846. També s’ha localitzat la forma 
feminitzada a l’amillarament de 1860: Carota.
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Carrascla, cal [ˈkaɫ kəˈraskɫɛ]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. També 
s’ha trobat aquest renom al segle XX, probablement relacionat amb una 
carrascla, que és com s’anomena, al camp de Tarragona, l’alzina surera. 
Tenien la casa al passatge de la Carnisseria, cantonada amb el carrer de 
Rosselló.

«La Carrascla era una dona que venia bacallà al capdemunt dels escorralons. 
Al carrer de Rosselló» (ME 1980–1989); «Francisco Soronellas» (Cavallé 
2000, 14); (Ollé 2012).

Carré
Cognom documentat al padró de 1860.

Carrer de Castella, la premsa del
Eufemià Fort la documenta al segle XIX com una premsa d’oli.

«La premsa del carrer de Castella. D’oli. Segle XIX» (EF 1965).

Carrer de les Clavegueres, la premsa del
Eufemià Fort la documenta al segle XIX com una premsa d’oli.

Carrer de la Font, el portal
Referit a l’obertura de la part de muralla de Sant Pere que tancava el car-
rer de la Font. Apareix esmentat l’any 1836 en ocasió de les obres de for-
tificació de la muralla.

Carrer Major, el rec del o la séquia del
Rec descobert per on passava l’aigua de consum de la vila. El 1326 hi ha-
gué un plet entre els veïns per cobrir-lo.

«Sembla que a primeries del segle XIII aquest rec es va cobrir en el seu 
tram sobirà, que comprenia des de la sortida del molí de la volta fins a la 
plaça Major, poc més o menys» (Fort 1964, 34); «A 12 de Febrer de 1606 
comensaren á donar llicencia pera fer canonades, pendra aygua del rech del 
carrer major pera omplir les cisternes fent sobre aixó una ordinació» (Pié 
1984, 355).

Carrerada, la
Camí de ferradura que resseguia el traçat del vall de la muralla.

«Nom donat al pas que circumdava la vila. No era el vall, sinó el pas o 
carrerada» (EF 1965).
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Carreres
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el 1795.

Carreres, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kəˈreɾəs]

Mas situat al terme d’Almoster.

Carreret, lo [ɫu kərəˈɾɛt]

Nom amb què es coneix popularment el carrer d’en Puig.

«El de Puig. Es el més estret de la vila» (EF 1965).

Carreró, el
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al carero un ffereginal al dimecres e al dimars e al diuendres tot contigo» 
(Vàlues 1471, 110r).

Carreter, ca [ˈka kərəˈte]

Renom atribuït a una família que eren carreters d’ofici. Tenien la casa al 
passatge de la Carnisseria.

«Feia carros. Cal Pitu Carreter, al passatge de la Carnisseria» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); «Ca Carreter era al costat de ca Flassada. Lo pare 
de la padrina encara havia fet carros» (SP 2018).

Carreter, la mina de [ɫə ˈminə ðə kərəˈte]

Mina d’aigua situada al Camí de Tarragona.

«Partida camino de Tarragona» (Mines d’aigua 1878).

Carretera, la1 [ɫə kərəˈteɾɛ]

Fa referència a la carretera que sortia del Portal d’Avall per anar a trobar 
la carretera de Reus a Montblanc i que actualment rep el nom d’avingu-
da Puig i Ferreter en el tram més proper al poble i d’avinguda del Camp a 
partir de la via del tren. També ha rebut els noms d’avinguda de Josep Ni-
colau, del Nou de Setembre i del General Mola.

Carretera, la2 [ɫə kərəˈteɾɛ]

Partida al segle XVII. Se’n desconeix la localització.

«Una vinye ala carratera» (Vàlues 1647, 21v); «Un tros terra de pa ala 
carratera» (Vàlues 1690, 17v).
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Carretera, la casilla de la
Eufemià Fort esmenta aquesta casilla però no la documenta. Cap infor-
mant oral l’ha confirmada.

(EF 1965).

Carretera, l’hostal de la
També s’anomenava senzillament l’Hostal.

Carretera, el pas a nivell de la
Pas a nivell que hi havia a la carretera de Reus a Montblanc, a l’alçada de 
la cruïlla amb la carretera de l’Albiol.

Carretera, el pont de la
Pont de la via del tren a l’actual avinguda del Camp, al capdavall de l’avin-
guda de Puig i Ferreter.

Carro, la torre del
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre Foradada, 
a la muralla de Sant Pere.

«La torre del Carro» (Romero 2013, 68).

Cartanyà
Cartañà: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Carter, lo [ɫu kəɾˈte]
Renom procedent de l’ofici. S’ha documentat al segle XIX però encara és 
vigent a l’actualitat per referir-se a l’últim carter local.

«Pau Puñet. Desaparegut» (Alumnes 1994); «L’Isidro Carter» (SP 2018).

Cartes
Cartes: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Carulla
Cognom documentat al padró de 1860.

Carusso, lo [ɫu kəˈɾusu]
Renom probablement aplicat a un home que s’assemblava al cantant.

«Home que s’assemblava al famós cantant d’òpera» (Alumnes 1994).

Casa Bloc, la [ɫə ˈkazə ˈβɫɔk]
Era una de les primeres cases amb pisos per a llogar, al carrer de la Font.
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Casa Bloc, de la [də ɫə ˈkazə ˈβɫɔk]
Renom aplicat a les persones que havien viscut a la casa Bloc.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Casa del Comú, la
La Casa de la Vila Vella.

«L’any 1410 Benet XIII va suprimir el senyoriu de la Pavordia de La Selva i 
centrà el domini feudal en el propi arquebisbe (…) El regidor en cap donava 
compte de la presència a la localitat del prior, enviat per Sa Illma. mitrada 
i aleshores s’elegien dos síndics, els quals sortien de la Casa del Comú i, 
investits de la deguda moderació i dignitat, anaven a visitar-lo» (Iglésies 
1956, 83).

Casa del Consell, la
Casa on es reunien els consells de la vila.

«També de vegadas reunian lo consell general al fossar y algun cop ál pati 
de las torres. Ademés hi havía la casa del consell ahont tenían los consells 
especials ab los jurats y consellers solament [1305])» (Pié 1984, 180).

Casa d’Exercicis, la [ɫə ˈkazəjʒəɾˈsisis]
Nom amb què és conegut el convent de St. Agustí d’ençà de la seva reha-
bilitació a la dècada de 1950, moment en què l’arquebisbat de Tarragona, 
propietari de l’edifici, va destinar-lo a Casa Diocesana d’Exercicis Espiri-
tuals. També ha rebut els noms de Casa Missió, les Missioneres i els Padres.

Casa de Malalts, la
Nom amb què també es coneix l’Hospital.

«L’hospital de La Selva va tenir l’origen en la casa de malalts, probablement 
ja existent a les darreries del segle XII. Però no era suficient i al cap d’un segle 

—1298— ja edificaren l’hospital fora del Portal d’Avall on després hi hagué 
l’església de Sant Agustí» (Fort 1964, 36).

Casa Missió, la
Nom amb què també es coneixia el convent de Sant Agustí, que també 
rebia el nom de Casa Missió, les Missioneres, els Padres i Casa d’Exercicis.

«Nom que donaren els Jesuïtes i els Claretians al convent de Sant Agustí» 
(EF 1965).

Casa de la Vila, la [ɫə ˈkazə ðə ɫə ˈβiɫɛ]
L’Ajuntament.

«Segles més tard, les reunions (del Consell Municipal) es celebraren a la casa 
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de l’honorable Joan de Montserrat, que s’escau ésser l’edifici que presideix 
que s’escau ésser l’edifici que presideix la plaça Major, el qual avui fa servei 
de Casa de la Vila» (Iglésies 1956, 66); «Del finestral estant només se’n veia 
un tros, junt amb la casa de la Vila, de costat, puix que era al capdavall de la 
línia de cases on hi havia la nostra. La boca del nostre carrer per la banda de 
la plaça, el bocí de plaça que es veia i una altra boca de carrer que hi donava 
enfront del nostre» (Puig i Ferreter 2007, 297); (Plànol 2008).

Casa de la Vila, de
Renom que rebien les famílies que havien estat conserges a la Casa de 
la Vila.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Casa de la Vila Vella, la [ɫə ˈkazə ðə ɫə ˈβiɫə ˈβeʎɛ]
Casa situada al fons del carrer d’aquest nom (també anomenat popular-
ment el carrer Que No Passa). Aquesta casa va ser la casa del Comú on 
s’hi reunien els consells de la Vila des del 1616 després que fossin ender-
rocats els porxos de l’església. Va tenir aquesta funció fins l’any 1815, en 
què la Casa de la Vila es va instaŀlar al casal dels Montserrat-Vilafranca, 
a la plaça Major.

«que el Consell tingui caràcter representatiu, reduint el nombre de regidors 
i que es celebrin les seves reunions a casa de la Vila. Naturalment aquesta 
és encara la vella del carrer de Regomir» (Iglésies 1956, 77); «Empero, lo 
poble continuá en assistir al porxo de l’iglesia sempre y quan hi havia Consell 
general, fins al any 1616 en que’l Senyor Arquebisbe, Senyor de la Selva, maná 
als Jurats que enderroquessin l’esmentat porxo y’s llevés d’allí lo Consell, y 
que d’allí en avant lo de 60 se congregués á la Casa, que no fa pas gaires anys, 
s’anomenava Casa de la Vila vella, al carrer que no passa, lo qual antiguament 
en deyan lo carrer del Regomir, y també dels Regomirs» (Pié 1984, 298).

Casa de la Vila Vella, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈkazə ðə ɫə ˈβiɫə ˈβeʎɛ]
Anomenat també carrer de la Vila Vella perquè hi havia l’antiga Casa de 
la Vila. Obert al carrer Major, el quart pujant a mà dreta. Se n’ha dit car-
rer de Regomir o dels Regomirs i carrer Que No Passa.

«Dus un nom que s’allargassa / i els “el carrer que no passa”» (Blasi 1961, 29); 
(Blasi 1961, 29); «És curt i condueix a la casa esmentada, és a dir, tanca allí» 
(EF 1965); «També se n’ha dit carrer del Regomir o dels Regomirs i carrer 
que no passa» (Masdeu 2000).

Casal, lo [ɫu kəˈzaɫ]
Nom amb què s’anomenava popularment el Casal Selvatà. També rebia 
el nom de Defensa Agrària.
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Casal d’Entitats, lo [ɫu kəˈzaɫ dəntiˈtats]

Edifici al carrer de l’Horta destinat a acollir algunes de les entitats socio-
culturals selvatanes.

(Plànol 2008).

Casal del Nucli Antic, el
Edifici destinat a acollir un casal d’entitats i el Jutjat; situat al carrer de 
l’Hospital, a l’edifici annex a Santa Llúcia.

Casal Selvatà, el
Entitat creada l’any 1952 a l’antic edifici de la Defensa Agrària després que 
fos cedit a la parròquia per crear-hi una escola (coŀlegi de Sant Agustí) i 
un local de lleure, des del qual es va impulsar, des del teatre i la sardana, el 
catalanisme cultural. També era anomenat lo Casal o la Defensa Agrària.

«Lo pare va ser el primer president del Casal» (MR 2017)

Casals
Cognom documentat al padró de 1860.

Casaments, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs kəzəˈmens]

Mas situat a la partida del Camí de l’Horta (polígon 12), prop del mas de 
la Ninya. També anomenat mas del Xammar. Construït l’any 1909, d’estil 
noucentista (eclèctic). L’amo de la finca era músic. En principi només se 
li coneixia la tasca de músic, però més tard es va saber que era propietari 
d’una agència de casaments i per això el mas es coneix amb aquest nom. 
Anys més tard, va comprar la finca la família Xammar, propietària també 
del mas de Tudela. A partir de la dècada dels 40, al mas dels Casaments 
s’hi anaren reunint alguns dels més importants polítics i inteŀlectuals ca-
talanistes. El senyor Xammar guardava un llibre amb les firmes de totes 
les personalitats que hi participaven.

«Al Camí de l’Horta, entre el camí de Profita i el de l’Horta; damunt del mas 
del Lolo» (CB 1985); (Mapa 2008); (C. Masos 2014).

Casana [kəˈzanɛ]

Renom.

(Alumnes 1994).
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Casano [kəˈzanu]
Renom.

«Joan Girona» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Casanova
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Casanoves
Casanovas: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1734 i 
l’amillarament de 1880.

Caselles, ca
Casa situada a la cantonada entre el carrer Major i el carrer de l’Església. 
També anomenada cal Braç de Goma.

Caselles, el molí de
V. Volta, el molí de la.

Caselles
Casellas: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1734 i 
l’amillarament de 1880.

Cases
Casas, Cases, Cazas: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1497 i el padró de 1819.

Casild
Renom documentat al segle XIX.

«Antoni Mallafré. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Casilla, de la [də ɫə kəˈziʎɛ]
Renom provinent d’una família que havia estat vigilant d’un pas a nivell 
de la via.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Casillo
Renom documentat al cadastre de 1846.

Casino, del
Renom aplicat a la família de conserges que vivia a l’Ateneu.

(Ollé 2012); «El Perico del Casino era el cafeter del Casino» (RR 2018).
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Casino, lo [ɫu kəˈsinu]

Societat recreativa que, des de la seva fundació l’any 1878, va articular la 
majoria d’activitats culturals de la vila al llarg del segle XX. Va ser funda-
da amb el nom social d’Ateneu el Lauro tot i que popularment és conegut 
com el Casino. Recentment, se l’ha anomenat també l’Ateneu. La seva seu 
social és al carrer Major, entre el carrer de les Clavegueres i el del Pou de 
la Vila. Té un hort que dóna al carrer de les Clavegueres.

Casquer
Quesquer: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Casquer, el mas d’en
Antic mas documentat al segle XV i desconegut l’actualitat.

«El mas den Casquer» (Vàlues 1404).

Casquer, la punta d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La meytat de la punta d’en casquer» (Vàlues 1471, 35r).

Casquer, la saboneria d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La soboneria den Casquer» (EF 1965 [1422]).

Cassà
Casa, Cassa, Cassá, Cassà, Casya, Caza: variants del cognom documen-
tades entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Cassans, lo torrent de [ɫu tuˈren də kəˈsans]

Torrent que neix de l’aigualera del molí de Saforcada, on comença el camí 
de la Costeta. Afluït amb el barranc de les Rases, travessa la carretera 
d’Almoster i tira avall pel costat esquerra del camí de Tarragona, fins a 
creuar el camí Travesser, on entra al terme de Constantí i pren el nom de 
torrent del Mas Blanc. Desaigua al Francolí.

(Plànol 2008); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Cassanyes
Renom documentat al cadastre de 1846.
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Cassó, cal [ˈkaɫ kəˈso]
Renom d’una família que viu al carrer de la Font.

«Ca Caçó, al carrer de la Font» (ME 1980–1989); «Andreu Ripoll. 
Desaparegut» (Alumnes 1994); (SP 2018).

Castejón [kəstəˈkon]
Renom individual. Vivia a la muralla de Sant Rafel.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Castelar
Renom documentat entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Castell
V. Davant la Porta del C., Costat del C.

Castell, lo [ɫu kəsˈteʎ]
Edifici fortificat situat al capdamunt del carrer Major tocant a l’Església 
de Sant Andreu. El primer nucli construït data del segle XII de la mateixa 
època en què va ser atorgada la carta de Població. Fins el Decret de Nova 
Planta, el 1714, el Castell va complir les funcions de centre representatiu 
del poder feudal a la vila (Vila 2011). L’any 1835, el Castell va ser desamor-
titzat i venut en subhasta, el 1867, any en què fou adquirit per Josep M 
Baiget. Tot i que no consta que l’adquirís en propietat, durant l’any 1876, 
l’Ajuntament de la Selva el va va rehabilitar per transformar-lo en caser-
na de la Guàrdia Civil. El 1924 la caserna va ser traslladada i des d’aquell 
moment el Castell es va utilitzar per diferents funcions entre les quals la 
d’escola pública als anys 30; l’obra social dels Tallers de Natzaret als anys 
60 i cau d’un agrupament escolta. La família Baiget en va fer donació a 
l’Ajuntament i actualment l’edifici, remodelat entre el 2006 i el 2010, és 
un equipament cultural.

«Nonis Augusti anno Domini 1299. Joannes Pellicer et uxor mea, et 
Periconus et Raymundus Pellicer, vendimus vobis Rdo. Dno. Guillermo 
de Bagnariis Preposito tarrraconensis et vestris succesoribus perpetuo per 
quingentos et decem solidos barchin. Unum orti in quadra diei sabbati cum 
duabus ferratis aque sic affrontat ab oriente cum vestro orto de castro» (Pié 
1984, 21); (Plànol 2008).

Castell, el corral del
Eufemià Fort el situa a l’actual plaça de les Pletes i el data a partir de 1349.

«A les Pletes» (EF 1965 [1540]).
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Castell, la font del [ɫə ˈfɔn dəɫ kəsˈteʎ]

Font situada a la paret exterior del Castell tocant a la porta d’accés des del 
carrer Major. Va ser construïda l’any 1448 pel picapedrer de Tarragona, 
Joan Marí. També es coneixia com la font del Capdamunt del Carrer Major.

Castell, l’hort del
Hort situat entre el castell i els Rentadors, a la plaça de les Pletes. Apareix 
documentat al segle XIII. Com el Castell, era propietat del senyor de la 
Vila, l’arquebisbe fins el moment de ser desamortitzat l’any 1835, quan va 
ser venut i va passar a mans privades. Actualment ha estat urbanitzat en 
el conjunt de la plaça de les Pletes, davant del Castell.

«Nonis Augusti anno Domini 1299. Oannes Pellicer et uxor mea, et Periconus 
et Raymundus Pellicer, vendimus vobis Rdo. Dno. Guillermo de Bagnariis 
Preposito tarrraconensis et vestris succesoribus perpetuo per quingentos et 
decem solidos barchin. Unum orti in quadra diei sabbati cum duabus ferratis 
aque sic affrontat ab oriente cum vestro orto de castro» (Pié 1984, 21); «La 
torra que hi ha al costat del hort del Castell, enfront lo camí de la montanya 
de Sant Pere, y que 50 anys enrere encara estava habitada, y era molt mes alta 
que actualment, se nomenava antiguament torra de la batalla “turris belli” 
(…) Segons consta en documents de 1355, 1365, 1370 i 1397» (Pié 1984, 143).

Castell, el molí del
Eufemià Fort l’identifica com el molí de la Canal, situat a la paret del Cas-
tell, tocant al portal d’Amunt.

Castell, el pla del
Devia tractar-se de l’espai existent davant la porta del Castell (a la plaça 
de les Pletes).

(EF 1965 [1349]); «Les Pletes?» (EF 1965).

Castell, el portal del
Segons Eufemià Fort, es tracta del portal de l’Arquebisbe, a la plaça de 
les Pletes.

«El portal del Castell, desaparegut; era a les Pletes, més o menys enfront de 
la porta que dòna accés al castell» (EF 1965).

Castell, el pou del
Probablement es refereix al pou-cisterna excavat al subsòl, a l’entrada de 
l’edifici del Castell abans d’arribar al celler Major.

«El pou del Castell» (EF 1965 [1341]).
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Castell, la presó del
Presó situada a les dependències del castell.

«La presó del Castell» (EF 1965 [1344 i 1411]); «El 1344 un delinqüent moria 
a la presó del castell, set dies després d’haver-li llevat la mà, segurament de 
gangrena» (Fort 1964, 22).

Castell, el safareig del
Probablement es tracta d’una petita bassa situada entre els celler Major 
i el celler Menor. Actualment dues parets d’aquesta basseta estan inte-
grades a l’espai d’informació del Castell.

«El safareig del Castell» (EF 1965 [1341]).

Castell, la torre del
Eufemià Fort la identifica amb la torre de la Batalla.

«La torre del Castell, on ara hi ha la porta que dels rentadors baixen a la 
muralla» (EF 1965 [1333 i 1363]).

Castella
V. Carrer de C.

Castella, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə kəsˈteʎɛ]
Va de l’angle sud-oest de la plaça Major, fins a la plaça de l’Hospitalet o 
plaça de Simó Salvador. Té dos escorralons que porten al carrer Gentil 
i Vallet. Se n’ha dit també carrer d’en Sanç, de Castellà o Castellar. Pié 
(1984, 353–354) explica que el carrer de Castella es deia carrer d’en Sanç 
fins al segle XVII en què hi habitava la família Castellar i el carrer en va 
prendre el nom. En suprimir-se la erra final, amb el temps, el carrer va 
passar a dir-se de Castella. Segons Pié la causa de pronunciar-se Caste-
lla i no Castellar és degut a la supressió de la erra final i de l’accent gràfic.

«D’en Sanç» (Vàlues 1404); «El carrer de Castellar» (EF 1965 [1579]); 
«Huna vinya al cami de Tarragona que era de balle C de Castella» (Vàlues 
1647, 2r); «Un moli de oli al carrer de castella» (Vàlues 1690, 23r); «Per la 
casa de son pare al carrer de castella» (Heras 1734, 103v); (Cad. 1800); (Cad. 
1846); «Por otra a Calle de Castellá» (Amill. 1880); (Ap. Padró 1931–1933); 
«És necessari observar, que hi ha a la banda de ponent, cara a Almoster, uns 
carrers (Gentil i Vallet, Castella i Abadia) que es disposen paraŀlels al carrer 
Major i contradiuen l’orientació general de les altres comunicacions interiors 
de la Selva. (…) Aquests tres carrers que van de nord a sud tenen una dretura 
inicial de muntanya a mar i es corben més tard en angle recte, per a prendre 
amb igual rectitud l’orientació contrària, o sigui de ponent a llevant. Aquests 
tres carrers semblen marcar etapes successives de la localitat» (Iglésies 1956, 
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44); (Blasi 1961, 30); «A mig carrer trenca en angle recte a la dreta» (EF 1965); 
«Calle Castella» (Padró 1970); (Plànol 2008); «També se n’ha dit carrer d’en 
Sanç, de Castellà o Castellar» (Masdeu 2000).

Castellana
Castallane: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Castellar
Castella, Castellà, Castellá, Castellar: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Castellarnau
Cognom documentat al padró de 1860.

Castellet
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Castelló
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Castelló, cal [ˈkaɫ kəstəˈʎo]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat. Un dels mem-
bres d’aquesta família va tenir una barberia al carrer Major.

(Alumnes 1994); «(Pere, Josep i Juanito Castelló, al carrer de l’Abadia)» 
(ME 1980–1989); (Cavallé 1999, 11).

Castells
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Castellví
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Castellví, el carrer d’en
També dit carrer d’en Bernat Castellví. Actualment carrer del Pou de la 
Vila. V. Pou de la Vila, el carrer del.

«Pou de la Vila» (Vàlues 1404); «Carrer d’en Pujol» (Vàlues 1471); «Hun 
corral al Carrer den Castellvi» (Vàlues 1597); «Miquel palliser C de 
Castellvi» (Vàlues 1647, 106v); (EF 1965 [1655]); «Per la casa hont esta la 
gual era de Jauma masdeu carrer den Castell vi» (Vàlues 1690, 7r).
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Castellví, el moscatellar de
Eufemià Fort data aquest moscatellar l’any 1333 però no n’esmenta la font.

Castellví, la premsa d’oli de
Eufemià Fort situa aquesta premsa d’oli al segle XIV al carrer d’en Sans 
(probablement es tracti de la premsa del carrer de Castella documenta-
da al segle XIX també per Eufemià Fort).

«Al carrer d’en Sans» (EF 1965 [1410]).

Castro
Cognom documentat al Fons de Miquelets de 1795.

Catà
Catá, Catà: variants del cognom documentades entre el padró de 1819 i 
l’amillarament de 1880.

Catà, ca [ˈka kəˈta]
Renom que prové del cognom. Era una família de músics. La casa és a la 
plaça de la Palma.

Catà, el coster de
Eufemià Fort el situa a la Costeta i el data l’any 1876 però no en cita la font.

Catà, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kəˈta]
És l’hort de les Set-xiques, al camí de Perafita.

Catà, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kəˈta]
Mas situat la cruïlla entre el camí de la Mare de Déu i el de la Montoliva.

Català
Catalá, Cathala: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i l’amillarament de 1880.

Catalunya, la plaça de
Plaça d’entrada al poble des de l’avinguda de la Fraternitat i que dóna 
accés al nucli urbà a través de l’avinguda de la Llibertat, el carrer de Tar-
ragona o del carrer del President Companys. Coneguda popularment 
com la plaça del Rellotge pel fet que hi ha un rellotge de sol monumental.

Caterineta, ca la [ˈka ɫə kətəɾiˈnɛtɛ]
Renom provinent del nom. Tenien la casa al carrer de Sensmudaina.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Catxop, cal [ˈkaɫ kəˈtʃɔp]
Renom.

«Per a dir carxofa deia catxopa» (ME 1980–1989).

Catxopa
Renom documentat al cadastre de 1846.

Cavaller
Cavalle, Cavallé, Cavaller: variants del cognom documentades entre el 
cadastre de 1734 i el cadastre de 1800.

Cavaller, el garrofer de
Antic topònim documentat al segle XIX i desconegut a l’actualitat.

«Terra depa al Garrafe de Cavalle» (Cad. 1846).

Cavaller, la mina de
Mina d’aigua situada a la partida del Mas d’en Bové.

«Partida mas d’en Bové» (Mines d’aigua 1878).

Cavalleres, lo mas de les [ɫu ˈmaz ðə ɫəs kəβəˈʎeɾəs]
Mas situat a la partida el Burgar (polígon 17), a prop del mas dels Pan-
xos. És un mas modernista construït de totxo. Apareix documentat amb 
les formes: «cabellera» i «caballeres». Eufemià Fort la transcriu com a 
«Cabalera», però en aquest recull s’ha optat per la forma «cavalleres» 
deduint que prové del cognom Cavaller.

«El mas de la Caballera» (Padró 1930); «El mas de les Cabaleres» (EF 1965); 
«El mas de les Cabelleres» (Mapa 2008); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 
2014).

Cecílio
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Celoni, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«El mas d’en Celoni» (Vàlues 1404).

Celler
V. Davant el C.

Celleret, el
També s’anomena el Celler Menor.
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Cellort, el molí d’en
Antic molí documentat al segle XV. No es pot determinar a quin molí es 
refereix.

«Al molí d’en çellort tera erma e avellanes» (Vàlues 1471, 89r).

Cementiri, lo [ɫu səmənˈtiɾi]

El cementiri era dins la vila, al carrer de l’Església, a la placeta de la Por-
ta Falsa. Era anomenat el Fossar. L’any 1284 ja consta l’existència d’un al-
tre cementiri fora muralles, lloc on s’ubica actualment, al capdamunt de 
la muralla de Sant Pere. Al segle XIV el cementiri del costat de l’església 
coexistia amb el nou.

«El Sementiri» (Vàlues 1404); «El Cementiri» (Plànol 2008); «Itm. que 
la dita capella aja apuyar apart de fora vers lo cementiri tant alt com es la 
Sgleya á pedra é á morter é lempits é merlets egua de les altres» (Pié 1984, 
485 [1380]).

Cementiri, la capella del [ɫə kəˈpeʎə ðəɫ səmənˈtiɾi]

Capella situada a l’interior del cementiri on hi ha les sepultures d’alguns 
eclesiàstics i d’algunes famílies benestants de la vila. Va ser construïda 
l’any 1878, moment en què es van fer obres de reparació al cementiri i es 
va construir una portalada nova.

«pero en l’any 1878 se va fer una gran reparació á tot lo fossar, fent lo portal 
nou y més gran, alçant les parets i embellint l’interior, fenthi ninxos y una 
capella ahon s’hi pot dir missa; dirigint dites obres D. Ignasi Gavaldá de la 
Selva» (Pié 1984, 483).

Cementiri, el carrer del
Inexistent a l’actualitat.

«Esmentat el 1299. Desparegué al segle XVI, si encara exisitia, en obrar-se 
l’església nova. El fosar abans era al davant de la porta de l’Església vella» 
(EF 1965).

Cementiri, el portal del
Antic topònim documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat. Es 
desconeix la seva localització tot i que es pot intuir que era al cementiri.

«En els 1502 consta qu’en lo mateix any havían fet al mateix fossar un portal y 
portes noves y demunt del mateix portal hi havía una capelleta hont hi havia 
Sant Miquel pintat ab rajoles de Valencia» (Pié 1984, 483).
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Cementiri de Cotxes, lo [ɫu səmənˈtiɾi ðə ˈkotʃəs]

Ferroveller situat a la carretera C-14 a l’alçada del mas Vermell. Actual-
ment n’hi ha dos de molt propers.

Cementiri Major, el porxo del
Antic topònim documentat al segle XIV i desconegut a l’actualitat.

«in porticu cimiterii majoris dicte villa» (EF 1965 [1366]).

Cendra
Sendra: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1734 i 
l’amillarament de 1880.

Cendrada, la
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«A la çendrada un ort clos» (Vàlues 1471, 72r).

Cendrós
Sandros, Sendrór: variants del cognom documentades entre el cadastre 
de 1734 i el padró de 1860.

Cendrosa
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Garriga, plaça de la Palma; viuda de Joan Garriga, Carrer Gentil i 
Vellet. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Centre Catòlic, lo [ɫu ˈsentɾə kəˈtɔɫik]

Entitat fundada l’any 1911. Va ser un centre cultural de confessió catòli-
ca. Tenia la seu social al carrer Major, entre els carrers de Sensmudaina 
i de Verrà. En el seu interior hi havia un teatre on s’hi feien representaci-
ons populars i religioses, entre les més recordades, els Pastorets. Un cop 
el Casal Selvatà es posà en funcionament, l’activitat d’aquesta entitat va 
passar al Casal. També es coneixia com la Joventut Catòlica.

Centre d’Atenció Primària, lo [ɫu ˈkap]

Equipament sociosanitari municipal situat al carrer del Vilar, conegut 
popularment per les seves sigles (CAP).

(Plànol 2008).
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Centro, del [ðəɫ ˈsentɾu]
Renom aplicat a la família que vivia a la seu del Centre Catòlic.

«Del Centro» (Alumnes 1994); «Referent a la família de conserges que va 
viure al Centro Catòlic» (Ollé 2012).

Centro, lo [ɫu ˈsentɾu]
Nom popular per referir-se al Centre Catòlic. V. Centre Catòlic, lo.

Ceràmica, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə səˈɾamikɛ]
Carrer situat al polígon industrial Xalamec, paraŀlel a l’avinguda de l’Alu-
mini. Va des del carrer del Tossal fins al carrer de la Figlina.

Cerdà
Cerdà, Sardà, Sarda, Sardá: variants del cognom documentades entre el 
fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Cerdà, el mas de
Eufemià Fort situa aquest mas a prop de la mina de Mata-rates, anant 
cap a Reus.

Cerebrino, lo [ɫu səɾəˈβɾinu]
Renom provinent de la transformació fonètica de Cerebrino. Li deien 
perquè s’assemblava a la figura que apareixia al medicament «Cerebri-
no Mandri».

(Alumnes 1994).

Cerrado
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Robusté, raval Sant Rafael. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Chasqueada, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada a la Costa.

(Andreazini 2013, 120).

Cigró1

Cigró, Ciuró, Sigró, Siuró: variants del cognom documentades entre el ca-
dastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Cigró2

Sigró: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.
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Cigró, cal [ˈkaɫ siˈɣɾo]

Renom documentat al segle XIX. Les fonts orals l’han confirmat com un 
renom vigent a l’actualitat. Renom d’una família que vivia al carrer Ma-
jor i d’altres. També es troba el renom Cigrones aplicat a dues germanes 
que vivien amb la seva mare al carrer de la Font.

«Cal Cigró, al carrer Major. També la Cigrona» (ME 1980–1989); «Pere 
Masdeu, Carrer Castella, Carrer Boada, Carrer Major» (Alumnes 1994).

Cigrons, els
Eufemià Fort situa aquesta partida del terme a ponent de la Coma. Cap 
informant l’ha esmentat.

Cine, el
Eufemià Fort documenta que la gent anomenava el Cine a la planta bai-
xa de l’edifici on hi havia hagut l’Agrícola, al carrer Major (davant del 
Casino).

«El segon cine que hi hagué als baixos de l’Agrícola, cantonada del carrer de 
l’Hospital i carrer Major. Segona década del s. XX» (EF 1965).

Cintet, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ sinˈtɛt]

Mas situat al camí de la Coma, prop de les portes de Ferro.

Cinto Boter, cal [ˈkaɫ ˈsintu βuˈte]

Renom d’una família que feien l’ofici de Boter al carrer de la Font.

«Lo Cinto Boter, eren boters, en aquella casa del carrer de la Font que va 
anar a terra» (SP 2018).

Cirer, cal [ˈkaɫ siˈɾe]

Renom d’una família del mas del Cirer. Vivien al carrer dels Ollers en el 
tram que puja cap al carrer de l’Hospital.

«Venia del mas de Cirer. Feia de «recader» de la Selva a Reus» (Alumnes 
1994); «A la travessia del carrer dels Ollers» (ME 1980–1989).

Cirer, lo mas de [ɫu ˈmaz ðəsiˈɾe]

Mas situat al terme d’Albiol, a la partió amb el terme de la Selva, al camí 
d’Alcover. Actualment hi ha unes granges de la família Martorell.

Cirera
Sirera: variant del cognom documentada al padró de 1819.



171

Cirereta, ca [ˈka siɾəˈɾɛtɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer de Gentil i Vallet.

«Cirereta, marit de la guapa, al carrer de Gentil i Vallet. La tia Cirereta» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Cirujano, el
Renom provinent de l’ofici, documentat al segle XIX.

«Josep Roig. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Cisco d’Aubarca, cal [ˈkaɫ ˈsisku ðəwˈβaɾkɛ]

Renom d’una família que provenia d’Albarca.

«Cal Cisco d’Aubarca, tocant al casino, al carrer del Pou de la Vila. Era 
descendent d’Albarca» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Cisquet, lo bar del [ɫu ˈβaɾ ðəɫ sisˈkɛt]

Bar situat als baixos de ca Baró, al Portal d’Avall. L’últim propietari fou 
Francisco Estrada que el va comprar al gener de l’any 1944 a Josep Vi-
ves Masdeu per 12.500 ptes. Va estar obert fins l’any 1994. També rebé el 
nom del bar del Xut.

Cisquet del Bar, lo [ɫu sisˈked:əɫ ˈβaɾt]

Renom del propietari del bar del Cisquet Estrada, al portal d’Avall.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Cisquet de les Cartes, lo [ɫu sisˈkɛd:ə ɫəs ˈkaɾtəs]

Renom individual atribuït al pare de Donya Rossita.

«Renom individual. Pare de Donya Rossita, al passatge de la Carnisseria. 
Descendia de Valls, tenia un negoci de licors. A les etiquetes de les ampolles 
hi havia unes cartes (de jugar). Diuen que una vegada va voler encendre’s el 
cigarro amb un bitllet» (ME 1980–1989).

Cisqueta Barbarana, la [ɫə sisˈkɛtə βəɾβəˈɾanɛ]

Renom individual. Vivia al mas de Barberà.

(Alumnes 1994).

Cisterer
Cisterer, Sisteré, Sisterer: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i l’amillarament de 1880.
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Cisterna, la
Antic partida documentada el segle XVII i desconeguda en l’actualitat.

«Hun tros ala sisterna avallanes i olives i casa» (Vàlues 1647, 62v).

Ciuranos
Cognom documentat al padró de 1860.

Civit
Cognom documentat al padró de 1860.

Clanxet
Cognom documentat al padró de 1819.

Clapat, cal [ˈkaɫ kɫəˈpat]

Renom d’una família que tenien un cafè al carrer Major.

«Cal Clapat, tenien un cafè al carrer Major, davant de l’ajuntament» (ME 
1980–1989).

Clapat, la casilla del
Casilla del ferrocarril documentada al padró de 1930.

«Casilla Clapat» (Padró 1930).

Clapat, del cafè del
Renom aplicat a la família que regentava aquest cafè.

«Del cafè del Clapat. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Clapat, lo cafè del [ɫu kəˈfɛ ðəɫ kɫəˈpat]

Cafè situat a la plaça Major en funcionament a principis del segle XX. Era 
a la cantonada de la Plaça amb el carrer Major, als baixos de ca Guitarró.

Claramunt
Cognom documentat al padró de 1860.

Claret
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

«Antoni Pujol» (Alumnes 1994).

Claret
Cognom documentat a les vàlues de 1690.
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Clarià
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i el padró de 
1860.

Claro, cal [ˈkaɫ ˈkɫaɾu]

Renom d’una família que vivien al carrer del Pou de la Vila.

«Cal Claro, al final del carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994).

Clàudio, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈkɫawðiu]

Mas situat a la partida del Camí de la Serra, tocant a la carretera C-14.

Clàudio Sabater, lo [ɫu ˈkɫawðiu səβəˈte]

Renom individual.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Claveguera
Clavaguera: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Clavegueres
V. Carrer de les C.

Clavegueres, lo carrer de les [ɫu kəˈre ðə ɫəs kɫəβəˈɣeɾəs]

El primer pujant pel carrer Major, a mà esquerra. Arribant a la muralla de 
Sant Rafel, a la qual és obert; trenca perpendicularment a la dreta fins al 
carrer del Pou de la Vila. Actualment, hi ha un solar sense edificar utilit-
zat com aparcament anomenat hort del Casino o de l’Ateneu. Al 1404 era el 
carrer d’en Guillem Maçó i també va ser conegut com el carrer del Bordell.

«El carrer de les Clavegueres» (EF 1965 [1373 i 1673]); «Les clavegueres» 
(Vàlues 1404); «Un coral alles clauegeres» (Vàlues 1471, 8v); «La relació de 
propietaris d’aquest carrer començ» (Vàlues 1471, 83r); (Vàlues 1522, 54r); 

«Huna casa en lo carrer clavegueres» (Vàlues 1597); «Una casa i corral al 
C deles clavagueres» (Vàlues 1647, 7r); «Un corral al C de las clavagueras» 
(Vàlues 1690, 5r); «Relació de propietats» (Heras 1734, 108v); (Cad. 1846); 
«Por una casa Calle de las Clavagueras nº 8» (Amill. 1880); «El carrer de 
les Clavegueras» (Ap. Padró 1931–1933); (Blasi 1961, 25–26); (Fort 1964, 60); 
(Iglésies 1981, 238); (Iglésies 1991, 271); (Plànol 2008).

Clavegueres, el portal de les
Podria correspondre a l’obertura de la part de muralla de Sant Rafel que 
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tancava el carrer de les Clavegueres. Apareix esmentat l’any 1836 en un 
document de les obres de fortificació de la muralla.

(Romero 2013, 66 [1836]).

Clavegueres, la torre de les
Torre que era situada a la muralla, al capdavall del carrer de les Clavegue-
res i davant del torrent de Cassans.

«En 1311 Bernat Pabiá prometé als Jurats de la Selva tenir en condret aquella 
torra d’aquell cantó de la vila inferior que es diu de les Clavegueres» (Pié 
1984, 27).

Climent
Climen, Climent: variants del cognom documentades entre les vàlues de 
1690 i el padró de 1860.

Cliviller
Cliville, Clivillé, Cliviller: variants del cognom documentades entre el ca-
dastre de 1734 i el padró de 1819.

Clos, el fossar
Eufemià Fort indica que el 1323 ja era fora vila (extramurs) però no en 
cita la font.

Closa
Cognom documentat al padró de 1860.

Closa, la [ɫə ˈˈkɫɔzɛ]

Hort clos a l’angle de la carretera vella d’Alcover, el camí de la Mare de 
Déu i el camí de Perafita, davant de la Creu Coberta.

(Padró 1930); (Adesel 27, 1957, 189).

Closa, de la
Renom aplicat a la família que viu a la Closa.

«Lo Bartomeu i la Josefina de la Closa» (SP 2018).

Closa, lo bassot de la [ɫu βəˈsɔd:ə ɫə ˈkɫɔzɛ]

Bassot que hi havia sota l’hort del Petit, al començament del camí de la 
Mare de Déu; davant mateix de la Creu Coberta.
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Clot, el
Antiga partida documentada del segle XV fins al XVII. Es desconeix qui-
na era la seva ubicació.

«Lo Clot» (Vàlues 1404); «Al clot avellanes» (Vàlues 1471, 18v); «Un 
auliva al Clot dit la Riera» (Vàlues 1690, 69v); «Un oliva al Clot de la Riera» 
(Vàlues 1690, 79v).

Clots, els
Antiga partida documentada al segle XVII. Es desconeix quina era la 
seva ubicació.

«Un tros als clots avallanes» (Vàlues 1647, 87v).

Coberta, la creu [ɫə ˈkɾɛw kuˈβɛɾtɛ]

Creu de terme el nom de la qual dóna lloc a una partida homònima. La 
creu és a la cruïlla de l’antic camí d’Alcover i el camí de la Mare de Déu. 
És la creu de terme més antiga. Tant la part escultòrica com el pilar ori-
ginal es van conservar fins l’any 1936 tot i que al llarg dels segles ha so-
fert diverses restauracions. L’última és del 1991. Eufemià Fort, en el seu 
monogràfic sobre la congregació de la Sang ens diu que durant el segle 
XVI, XVII i XVIII, les forques d’execució dels patibularis sobre els quals 
requeia sentència de mort, es posaven prop de la Creu Coberta, a la Riera. 
Al llibre de vàlues de 1404 no apareix amb aquest nom sinó que és anome-
nada la creu del camí d’Alcover; cosa que ens fa pensar que la coberta de la 
creu va ser construïda entre 1404 i 1471, ja que al llibre de vàlues d’aquest 
any ja surt anomenada així. També Pié documenta la creu del Camí d’Al-
cover l’any 1364 i coincideix amb nosaltres que l’any 1472 ja era coberta. 
També es coneix com la creu del Camí de Santa Maria o la creu d’Alcover.

«A la creu cuberta un ort» (Vàlues 1471, 44v); «In partidsa nominata la 
Creu Cuberta y drasera de Valls» (F. Not. 1724); «Altre pessa de terra de pa 
Regadiu a la creu coberta» (Heras 1734, 46v); «La creu, que en anys veniders 
serà coberta, ara a la intempèrie, empara els romeus que transiten pel benigne 
camí de la Mare de Déu. Diriem que els repobladors temien que algun parrac 
esfiligarsat de l’esperit de Mafumet restés ocult en el revolt tenebrós d’un 
barranc o hagués quedat pres d’una aresta de llicorella» (Iglésies 1956, 42); 
(Blasi 1961, 19); «Es feia adobar» (EF 1965 [1701]); «Al costat de la creu 
coberta s’aixecaven antigament les forques» (Geogr. 1982, 214); «La (creu) 
mes antigua del terme, que avuy existeix es la Creu coberta. Encara que no’s 
troba l’any en que fou feta, n’obstant se troba en l’inventari de Bernat Costa, 
pres l’any 1364» (Pié 1984, 603); (Plànol 2008).
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Cocodril, la font del
Eufemià Fort situa aquesta font al peu del Puig d’en Cama.

Cochs
Cochs, Cocs: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i l’amillarament de 1880.

Cochs, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈkoks]

Mas situat a la partida del Mas de Bertran (polígon 8), a prop del mas 
de Fontanals.

«Damunt del mas del Metge (toca a la Riera), de la Riera a Alcover» (CB 
1985);«Mas de Cochs» (C. Masos 2014).

Cocó, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda en l’actualitat. 
Un cocó és una petita extensió de terra bona en mig d’un camp que no 
ho és tant (DCVB).

«Al alcoquo vinya» (Vàlues 1404, 1r); «Al coco avellanes» (Vàlues 1471, 
29v).

Codi, el maset d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Maset d’en Codi» (Vàlues 1404).

Codina
Cognom documentat al padró de 1860.

Codony
Cognom documentat al padró de 1860.

Codorniu
Cognom documentat al padró de 1860.

Cogombre, el
Antiga partida que també és anomenada el Puig Cogombre.

«Una vinya garrofes al cogombre» (Vàlues 1690, 28r).

Cogul
Cagul, Cagull, Cogul, Cogull, Congul, Cugul, Cugull: variants del cognom 
documentades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.
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Cogul, el mas de
Mas referenciat al padró de 1930. Cap informant oral l’ha citat.

«El mas de Cogul» (Padró 1930).

Cogoll Roig, el
Lloc del terme de l’Albiol, documentat al segle XIII però desconegut a 
l’actualitat. Segons el DCVB, un cogoll es refereix al punt més elevat.

«En 1294 Bernat Queralt del “Cogoy Roig” y Pere d’Anguer afirman debitori 
a favor del mateix Peborde de 2015 sous pels reddits del castell del Albiol» 
(Pié 1984, 92).

Cogullada, la
Partida del terme situada al marge dret de la Riera pujant des de la Selva 
a l’alçada del mas de Rifà.

Cogullada, lo barranc de la [ɫu βəˈraŋ də ɫə kuɣuˈʎaðɛ]

Barranc situat als voltants del mas de Rifà.

Coixet de Baltasar, lo [ɫu kujˈʃɛdːəɫ βəɫtəˈza]

Renom atribuït a un home que tenia una cama curta i caminava amb 
mangales.

«Cantava als enterros dels hòmens amb el Joan Catà, el Pep Llauner i algun 
altre més» (RR 2018).

Coll
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Coll, la costa d’en
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda en l’actualitat.

«A la costa d’en Coll avellanes» (Vàlues 1471, 117r).

Coll de n’Anguera, el
Partida del terme que rep el nom del mas d’Anguera. Actualment es co-
neix com el coll de la Batalla.

«La meytat del coll de n’angera» (Vàlues 1471, 78v); «Al coll den enguera 
avellanes» (Vàlues 1597); «Un avellanar al Coll den anguere» (Vàlues 1647, 
52v); «Hun tros al coll den anguera» (Vàlues 1647, 68v); «Un avellaner y 
terra de pa y garrofes al puyg cogrombro y al coll de na anguera» (Vàlues 
1690, 54v); «Un avallana al Coll de anguera» (Vàlues 1690, 68v).



178

Coll de les Piques, la carretera del
Va ser feta al selge XVI. S’ha d’entendre el topònim carretera com a sinò-
nim de camí habilitat per al transport de les pedres, sobretot durant la 
construcció de l’Església.

«y que eixa li faría per primera vegada la carretera del mas de Baiget y la del 
coll de les Piques pera tráure les pedres» (Pié 1984, 514 [1582]); «En el mes 
de Gener del mateix any (1583) féren la carretera del Coll de les Piques á 
preu fet fins al camí del Guerau. Ademés, com la vila havía de donar la calç y 
teulas pera obs de la obra de la Iglesia, necessitavan molta llenya, y per aixó 
obligavan als particulars de la vila que quiscú fes dos feixos per jornal sempre 
y quant havían de courer calç i teulas» (Pié 1984, 528).

Coll de les Piques, la pedrera del
Pedrera al terme a l’Albiol, però en treien pedra els de la Selva, pel dret 
d’Empriu. També és coneguda com la pedrera de Saldó.

«Itm. que dits Jurats, Consell y universitat le haien de fer les carreteres 
necessàries per portar les pedres aXI de la pedrera del coll de les Piques 
com de la de sobre del mas d’en Baiget» (Pié 1984, 523).

Collcurt
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Joan Miró» (Cavallé 1999, 11).

Collonots, ca [ˈka kuʎuˈnɔts]

Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

(ME 1980–1989); «Era un home alt i gros» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Colom
Renom documentat al cadastre de 1846.

Colom, ca [ˈka kuˈɫom]

Casa situada a la plaça Major, a la cantonada amb el carrer de l’Abadia. 
També és anomenada el Palau.

«El Daniel Colom, va ser batlle del poble» (ME 1980–1989); «Donchs 
aquella histórica casa, vocada lo Palau en la Edat-Mitja, la possehí finalment 
la familia Pelegrí de la Selva ab lo renom de Colom, qual renom quan menos 
data de la centuria dissetena, puig que en un document del any 1643 diu: 

“Joannes Pelegrí dictus lo colom” y actualment de l’esmentada casa en diuen 
á cal Colom» (Pié 1984, 673); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Colom Alt, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuˌɫoˈm aɫ]

Mas situat a la Manganesa, a la partida del Xalamec (polígon 4), proper 
al mas de Cossossants i al mas de Colom Baix.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Colom Baix, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuˌɫom ˈβajʃ]

Mas situat a la Manganesa, a la partida del Xalamec (polígon 4), proper 
al mas de Sant Josep.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Colom Nou, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuˈɫom ˈnɔw]

Mas situat a la partida del Camí de la Serra (polígon 15), sota el mas de 
Passamaner i davant del mas de Colom Vell. Actualment s’anomena mas 
de Teixidor.

(Padró 1930); «Entre el camí de Constantí i el camí de la Serra» (CB 1985); 
«Ara del Teixidor» (CB 2017); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Colom Vell, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuˈɫom ˈbeʎ]

Mas situat a la partida Camí de Tarragona (polígon 14), a la vora carrete-
ra de la Selva a Constantí, al marge esquerre. L’any de construcció podria 
ser 1576, data escrita en un dels carreus del mas. Actualment està en runes.

«Al capdavall del camí de la Serra. Està tot ensorrat. Vora el camí Travesser. 
Hi feien parada els traginers. Diuen que servia d’hostal» (CB 1985); (Nomen. 
2003); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Colombiana, la mina la
Mina de plom situada a les Deveses.

(Andreazini 2013, 121); (Mapa Senders 2014).

Colomer
Colomé: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Colomer, el
Antic topònim documentat entre els segles XV i XVIII i desconegut a 
l’actualitat. Podria correspondre a l’hort de Colomer o de la Colomera.

«Al collomer un ort» (Vàlues 1471, 46r); «Altre pessa de terra de pa Regadiu 
al colome» (Heras 1734, 183v).
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Colomer, cal [ˈkaɫ kuɫuˈme]

Renom d’una família que venia carn al carrer Major, cantonada amb el 
carrer de Verrà.

«Uns feien carros. Altres venien carn. Al carrer Major» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Colomer, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kuɫuˈme]

Hort que estava situat al carrer de Sant Pau, a mà dreta, tocant al cemen-
tiri.

Colomí, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuɫuˈmi]

V. Madró, el mas de.

«El mas de Colomí era una antiga venta on s’hi feia el canvi d’animals, com 
al mas de Paumaninya i al mas de Colom» (CB 2017); (Mapa Senders 2014).

Coma, la [ɫə ˈkomɛ]

Partida del terme, extensa, que va des de les faldes de Sant Pere per po-
nent fins al Poniol i la Costeta. Arriba fins al camí d’Almoster. Damunt 
té el Terroig i darrera les Boelles.

«La Coma» (Vàlues 1404); «Alla coma avellanes e viya» (Vàlues 1471, 18v); 
«Primo una vinya a la coma» (Vàlues 1522, 3v); «Hun tros a la coma avell» 
(Vàlues 1597); «Hun tros avellanes ala coma» (Vàlues 1597); «Hun avallanar 
ala coma» (Vàlues 1647, 4v); «Hun tros al Come avallanes» (Vàlues 1647, 
15r); «Un botyar al coma que era del sego teixidor» (Vàlues 1690); «Altre 
pessa de terra avellanes a la coma» (Heras 1734, 3v); «Posesión nombrada 
Coma» (Amill. 1880); (Cad. 1955); «La Coma» (Adesel 27, 1957, 188); (Mapa 
2008); (Mapa Senders 2014).

Coma, el barranc de la [ɫu βəˈraŋ də ɫə ˈkomɛ]

Barranc que baixa del puig d’en Cama, travessa la Coma i s’anomena camí 
de la Bassa a partir de la carretera d’Almoster fins arribar al camí travesser.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Coma, el botjar de la
Eufemià Fort l’esmenta i el documenta al segle XVIII.

Coma, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈkomɛ]

Surt del camí d’Almoster i puja cap a la partida de la Coma.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Coma de l’Amorós, la
Eufemià Fort esmenta aquesta partida però no la situa ni la documenta. 
Cap informant oral l’ha confirmada.

Coma de na Cavallera, la
Antiga partida documentada al segle XV i desconegut a l’actualitat. El 
camí d’aquest nom s’ha identificat com el camí de la Terrena. També 
conegut com la coma d’en Cavaller.

«La coma de na Cavalera» (Vàlues 1404); «A la coma cavallera avallanés e 
tera erma» (Vàlues 1471, 17v).

Coma d’en Cavaller, el camí de la
Tal com el descriu Pié es tracta del camí de la Terrena. Pié documenta la 
Coma d’en Cavaller al 1294 i, a inicis del segle XV, es feminitza el topònim 
i apareix com la Coma de na Cavallera.

«Pretèrit de la Terrena» (EF 1965); «Segons les confrontacions, aqueix cami 
es el que hi ha á unas quantes passes damunt del rech de la vila, y comensa al 
entreforch del camí de St. Pere, lo qual antigament se nomenava’l camí de la 
coma d’en Cavaller» (Pié 1984, 348 [1294]).

Coma dels Homes, la
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«La coma dels homes» (Vàlues 1404); «Un torç de tera de blat a la coma dels 
omes» (Vàlues 1404, 4r); «A la coma dels au mes avellanés» (Vàlues 1471, 
15v); «A la coma d’en ames tera erma» (Vàlues 1471, 17v).

Coma Furona, la
Antiga partida documentada des del segle XV fins al segle XVIII. Desco-
neguda a l’actualitat.

«A la coma furona vinya» (Vàlues 1404, 4r); «Alla coma fforona avellanes» 
(Vàlues 1471, 27r); «Un avallana y botijar ala coma forona» (Vàlues 1690, 13r 
i 38r); «Un avallana a la coma forona» (Vàlues 1690, 86r); «Altre pessa de 
terra avellanes y vinya a la coma forona» (Heras 1734, 102v).

Coma del Llop, la
Eufemià Fort documenta aquesta partida del terme l’any 1214 però no la 
situa ni en dóna la font.
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Coma del Pixarany, la
Antiga partida documentada al segle XV. Podria tractar-se d’una part de 
la partida avui coneguda com a Picarany, al terme d’Almoster.

«A la coma del pixarany avellanes e mallou» (Vàlues 1471, 34r, 59r i 75v).

Coma del Pujolat, la
Eufemià Fort documenta aquest topònim l’any 1654 però no la situa ni 
en dóna la font. Cap informant oral l’ha confirmada.

«La coma del Pujolat» (EF 1965 [1654]).

Coma Rasa, la
Eufemià Fort documenta aquesta coma l’any 1380 però no la situa ni en 
dóna la font. Cap informant oral l’ha confirmada.

«La coma Rasa» (EF 1965 [1380]).

Coma de Ripollet, la
Eufemià Fort esmenta aquesta partida del terme però no la situa ni la do-
cumenta. Cap informant oral l’ha confirmada.

Comadó
Cognom documentat al padró de 1860.

Comadrona, la [ɫə kuməˈðɾonɛ]

Renom procedent de l’ofici de llevadora.

«La Comadrona» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Comadrona, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə kuməˈðɾonɛ]

Hort situat sota l’hort de Carnisser. Abans s’anomenava hort del Major-
dom. Sota l’hort de la Comadrona hi ha una porteta: és un empriu, un 
pas que arriba fins a la Riera. Per aquest pas s’abocava l’aigua bruta de la 
premsa del Tàrrec a la Riera.

Comadrono
V. Hort del C.

Comadrono, lo [ɫu kuməˈðɾonu]

Renom individual que prové de la masculinització de la Comadrona.

(Alumnes 1994).
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Comes
Comas, Comes: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i el cadastre de 1800.

Comte
Compte, Conta: variant del cognom documentada entre el cens d’homes 
de 1714 i el cadastre de 1734.

Comú, lo [ɫu kuˈmu]
Partida del terme que està delimitada per la carretera d’Almoster per la 
seva part superior i per l’Aixamorera.

«Partida del Comú» (F. Not. 1780, 63); Aquesta partida […] està delimitada 
pel camí de carro de la Selva a Reus per la seva part superior i per l’Aixamorera 
per les seves altres bandes» (Adesel 31, 1958, 247).

Comú, les eres del
Eufemià Fort esmenta aquestes eres propietat del Comú de la vila l’any 
1564 però no en cita la font.

Comú, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ kuˈmu]
Mina situada a la partida del Vilar.

«Partida del Vilar» (Mines d’aigua 1878).

Comuns, els
Nom pel qual també és coneguda la partida del Comú.

«Al nord del Burgar. Partida» (EF 1965).

Comuns, lo camí dels [ɫu kəˈmi ðəɫs kuˈmuns]
Camí que surt del camí vell de Reus fins a la partió del terme en direcció 
al Burgar, al terme de Reus.

(Mapa Senders 2014).

Cona, ca la [ˈka ɫə ˈkonɛ]
Renom d’una família que vivien al carrer dels Ollers.

«sinó que perillava a ca la Conna» (Blasi 1925); «Cal Cona, al carrer dels 
Ollers» (ME 1980–1989); (Ollé 2012); «L’Anton de la Cona» (SP 2018).

Conde de Romanones, el
Renom atribuït a Josep Cristià Llombart.

«Era el pare del senyor Gil Cristià; era coix i ben instruït. La Ràpita» 
(Alumnes 1994).
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Coneja, ca la [ˈka ɫəkuˈnɛkɛ]
Renom procedent de la feminització del cognom. Van tenir un quiosc pri-
mer a la plaça del Portal d’Avall i després de les obres de renovació a mei-
tats de la dècada de 1970, va ser desplaçat a la cantonada de ca Satorras.

«Feminització del cognom castellà Conejo. Va instaŀlar un quiosc al Portal 
d’avall» (Ollé 2012).

Conill
Conill, Cunill: variants del renom documentades el 1880.

«Joan Simó» (Cavallé 1999, 11).

Conillera
Cunillera: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Conilles, de les
Renom d’una família que criava conills a la Ràpita.

(Alumnes 1994).

Conillet, ca [ˈka kuniˈʎɛt]
Renom d’una família que havia viscut al carrer de la Font, entre d’altres.

«Han viscut en molts llocs, com ara el carrer de la Font i va tenir una barberia 
a cal Jesús» (ME 1980–1989); «Carrer Major» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Conrado, ca [ˈka kunˈraðu]
Renom procedent del nom.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Constança
Constansa, Costansa: variants del cognom documentades entre les vàlu-
es de 1690 i el cens d’homes de 1714.

Constantí [gustanˈti] / [kunstənˈti]
Poble, el terme del qual, és partioner pel sud-est amb el de la Selva. His-
tòricament hi ha hagut una gran relació entre les dues poblacions i les 
administracions locals.

«Poble partioner ja el 1165» (EF 1965).

Constantí
Constantí, Constanti: variants del cognom documentades entre el Fons 
de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.
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Constantí, la carretera de [ɫə kərəˈteɾə ðə ɣustənˈti]
Carretera C-422 que segueix el traçat del camí de Tarragona des de Cons-
tantí a la Selva del Camp.

(Mapa 2008).

Constitució, la plaça de la
La plaça Major va rebre aquest nom en temps de la primera república (fi-
nals del segle XIX). També ha rebut els noms de plaça del Sitjar, Nova, de 
la Constitució, de la República i del Generalísimo. Popularment es coneix 
com la Plaça.

Convent de Sant Agustí, l’hort del
Hort annex al convent de Sant Agustí. Conegut també com l’hort de 
Sant Agustí.

Convent de Sant Rafel, l’hort del
Nom amb què també es coneix l’hort dels Pares Descalços.

Contijoch
Contijoch, Pontijoc, Puntijoch: variants del cognom documentades entre 
el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Contijoch, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuntiˈʒɔk]
Mas situat a Paretdelgada (polígon 9). És al camí de l’Ermita, sota el mas 
dels Ous.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Conxes, de les [də ɫəs ˈkoɲtʃəs]
Renom d’una família que viu al carrer de Gentil i Vallet.

(Alumnes 1994); «El Miquel de les Conxes, fill de l’Antònia de les Conxes, 
al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989).

Convent de Sant Rafel, l’hort del
Nom que també rep l’hort de les Monges o hort dels Descalços o hort 
dels Pares Descalços.

Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp, la [ɫə kupəɾəˈtiβə ˈɣɾikuɫə 
ðə ɫə ˈsɛɫβə ðəɫ ˈkam]
L’actual Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp es va fundar l’octu-
bre de 1900 amb el nom d’Associació Agrícola de la Selva del Camp. Es va 
conèixer en l’àmbit local com la Societat dels Pagesos, una denominació 
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popular que la va diferenciar de L’Agrícola, una altra societat constituï-
da l’any 1904 i refundada el 1906 com a Sindicat Agrícola de la Selva del 
Camp. Totes dues entitats van acabar fusionant-se el 1920 sota el nom de 
Sindicat Agrícola de Sant Isidre que l’any 1946 es va convertir en la Coo-
perativa Agrícola de la Selva del Camp. La seu social actual de la Coope-
rativa Agrícola segueix estant ubicada a l’edifici del carrer Major, davant 
la plaça Major que va ser construït l’any 1917.

Coquinet, ca [ˈka kukiˈnɛt]

Renom d’una família al carrer de l’Hospital i també al final del carrer 
del Pou de la Vila.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Coquinet, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kukiˈnɛt]

Hort situat al capdamunt del camí de Perafita, passada la Closa a mà dre-
ta, damunt de la via. També dit mas del Tàrrech.

Cor de Maria, el coŀlegi del
Coŀlegi fundat l’any 1868 pels pares del Cor de Maria. Els claretians el 
van regentar fins l’any 1936 en què l’edifici fou incendiat.

Corcó
Curcó: variant del cognom documentada al cadastre de 1800.

Corder
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Cordet, ca [ˈka kuɾˈðɛt]

Renom d’una família que vivien al passeig Josep Cristià.

(ME 1980–1989); «Cordets» (FEF s. d.); «Perquè era un home que anava 
sempre amb cordes» (Alumnes 1994).

Cordets, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə kuɾˈðɛts]

Tros de terra que era situat al camí de l’Horta, a la banda avall de l’hort 
de Banyot, fins a l’hort de l’Angeleta Rata. Per darrera partia amb l’hort 
del Petit.

Cornador
Cognom documentat al fogatge de 1553.
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Corrals, els
Nom que també rebien les Pletes.

Correus [kuˈrɛws]

Oficina postal situada a la muralla de Sant Rafel, entre el carrer de les 
Eres i el carrer de l’Hort del Planter. Anteriorment, aquest servei havia 
estat ubicat al carrer Major (davant del carrer del Pou de la Vila).

(Plànol 2008).

Cort, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈkoɾt]

V. Cort, el mas del.

«Huerto Corte» (Padró 1930).

Cort, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈkoɾt]

Mas situat a la partida del Camí de la Serra (polígon 15), al costat del pri-
mer pont que dóna accés a la Selva. També se’l coneix com a mas de Mes-
tret, tot i que aquest nom pot dur a confusió amb l’altre mas d’aquest nom 
situat a la patida del Mas Bertran.

(Padró 1970); (Mapa Senders 2014).

Cortès1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Francesc Bové. Desaparegut» (Alumnes 1994); (Cavallé 2000, 15).

Cortès2

Cortes, Cortès, Costés, Cortey: variants del cognom documentades entre 
el fogatge de 1414 i el padró de 1860.

Cortina
V. Mas de C.

Cortina, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuɾˈtinɛ]

Mas situat al terme de l’Albiol, partioner amb el terme de la Selva, al 
Mas Ripoll.

(Mapa Senders 2014).

Cortons, els
Antiga partida documentada als segles XVII i XVIII i desconeguda a l’ac-
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tualitat. Un cortó o quartó és una mesura agrària de valor variable segons 
le comarques (DCVB).

«Hun tros als cortons» (Vàlues 1647, 72r); «Altre pessa de terra Vinya als 
cortons» (Heras 1734, 45v).

Coselva [kuˈsɛɫβɛ]

Nom pel qual també es coneix la Cooperativa Agrícola de la Selva del 
Camp.

Cosidor
Cusidó: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1800 i el 
padró de 1860.

Cosiner
Cusiné: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Cosme de Montserrat, lo passatge de [ɫu pəˈsadʒə ðə ̍ kozmə ðə munsəˈrat]

Carrer privat i peatonal que comunica l’avinguda Puig i Ferreter amb el 
carrer de Tarragona.

(Plànol 2008).

Cossossants, cal [ˈkaɫ ˌkusuˈsans]

Renom que prové del nom Cossos Sants.

«La Cossussanta, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Cossossants, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌkusuˈsans]

Mas situat a la partida del Xalamec (polígon 4), proper al torrent de les 
Voltes i al mas de Colom. En alguns llocs apareix amb el nom de Cossus-
sants, Cussusants o Cucussants.

«Per Cossussants. Cap al camí d’Alcover» (EF 1965); «Venien del mas de 
Cossusants. C/ de la Font» (Alumnes 1994); «El mas de Cussusants» (C. 
Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Costa, la [ɫə ˈkɔstɛ]

Partida del terme situada a mitja muntanya, de cara a Almoster, entre 
l’Aixanaleu i les Boelles, per damunt del camí d’Almoster.

«La costa» (Vàlues 1404); «Ala costa tera erma» (Vàlues 1471, 102v); «Hun 
bosch ala costa» (Vàlues 1647, 7r); «Un bosch ala costa» (Vàlues 1690, 34v); 
(Cad. 1955); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).



189

Costafreda
Cognom documentat al padró de 1860.

Costat del Castell, el portal del
Probablement es refereix al Portal d’Amunt i Eufemià Fort el data el 1396 
però no en cita la font.

(EF 1965 [1396]).

Costes
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Costeta, la [ɫə kusˈtɛtɛ]
Partida del terme situada a la falda de la muntanya de Sant Pere, entre el 
Poniol i el Terroig.

«A la costeta viya e avellanes» (Vàlues 1471, 105v); «Un tros ala costeta» 
(Vàlues 1647, 45v); «La Costeta» (Cad. 1955); «Costeta» (Amill. 1880); 
(Adesel 27, 1957, 188); (Blasi 1961, 47); (Mapa Senders 2014).

Costeta, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə kusˈtɛtɛ]
Camí que s’agafa des del camí d’Almoster, a un centenar de passos del 
trencall amb el camí dels Molins.

Coter
Coter, Coters: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i les vàlues de 1597.

Cotet
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Cotonera, ca la [ˈka ɫə kutuˈneɾɛ]
Renom que prové de l’ofici. Tenien una merceria al carrer de Verrà.

«Venien cotó per fer mitjons, espardenyes… Al carrer de Verrà» (ME 1980–
1989); «Tenien una merceria i venien articles de cotó» (Alumnes 1994).

Cotonera, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə kutuˈneɾɛ]
Nom amb què es coneix el carrer de Verrà.

«Nom popular que li donà un establiment de vetes-i-fils. Es el de Varrà» (EF 
1965); «És el carrer de la premsa del sindicat» (MR 2018).

Cotonero, lo tros de [ɫu ˈtɾɔz ðə kutuˈneɾu]
Tros de terra situat al camí d’Almoster, a prop del mas del Paco Pujol.
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Cots, ca [ˈka ˈkots]
Renom probablement provinent de cognom.

(Ollé 2012); «Lo Quim Cots» (SP 2018).

Cotxero [kuˈtʃeɾu]
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat.

Cotxero, el barranc del
Barranc situat a prop del mas de Cotxero, a l’esquerra del camí del Mas 
Ripoll, abans del mas de Moixó.

(Mapa Senders 2014).

Cotxero, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kuˈtʃeɾu]
Mas situat a la partida de les Deveses (polígon 26), al camí dels Banya-
dors, entre el Pont Alt i la bifurcació dels camins del Garramell i del Mas 
Ripoll. Sembla ser que és d’època medieval. A la part lateral dreta encara 
hi són presents els contraforts de pedra, tot i que algun està mig derruït.

«Després de la Resclosa» (EF 1965); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Coure, l’avinguda del [ɫəβiŋˈguðə ðəɫ ˈkowrə]
Avinguda situada al polígon industrial Argenteria. És la tercera sortida 
de la rotonda on acaba l’avinguda de l’Alumini i arriba fins la rotonda de 
la carretera de l’Albiol.

Cova, la font de la
Font d’aigua natural localitzada a la partida del Mas Ripoll. Es troba ci-
tada en una acta d’Empriu del 1313.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat» (Pié 1984, 233).

Creu, la
Segons Eufemià Fort, es tracta d’una partida del terme de la Selva. No es 
pot determinar la seva localització exacta.

«La creu» (Vàlues 1404); «Un bosi de terra junt a la Creu» (Vàlues 1690, 5r).

Creu, ca la [ˈka ɫə ˈkɾɛw]
Renom de la família que viu a la casa que hi ha davant de l’Església. El 
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renom prové d’un avantpassat que es deia Joan de la Creu i que va ser al-
calde de la Selva al segle XIX.

(Alumnes 1994); «Família, davant de l’Església, al carrer Major» (ME 1980–
1989); (Ollé 2012).

Creu Coberta, la
Partida del terme situada als voltants de la Creu Coberta.

Creu Coberta, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈkɾɛw kuˈβɛɾtɛ]
És el segon carrer a mà esquerra pujant per la Creu Coberta.

(Plànol 2008).

Creu del Camí de Tarragona, les parades de la
Antic topònim documentat al segle XV.

«Propietari el 1471, Bertomeu Montserrat» (EF 1965 [1471]); «Les parades 
de la creu del cami de Tarragona ab son espllet» (Vàlues 1471, 35v).

Creu del Camí de Tarragona, el pont de la
Pont que travessava el torrent de Cassans, a la vora de la creu del Camí 
de Tarragona.

Creus, lo mas de les [ɫu ˈmaz ðə ɫəs ˈkɾɛws]
Mas tocant a l’ermita de Paretdelgada. V. Apotecari, mas de l’.

«El mas de l’apotecari (Mas de les Creus)» (C. Masos 2014); (Mapa Senders 
2014).

Criado, cal [ˈkaɫ kɾiˈaðu]
Renom.

«Antoni Garriga» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Cristià
Cristia: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.
Cognom documentat a l’Amillorament de 1880 en la variant Cristia.

Cristià, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kɾistiˈa]
Hort que era situat al cantó d’en Vaquer, a mà dreta, a tocar amb l’hort 
de Martínez.

Cristià, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kɾistiˈa]
Mas situat prop de Paretdelgada, al camí de la Montoliva.
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Cristià, la parada del [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ kɾistiˈa]
Tros de terra situat als Molins, sota el molí de Baiget i damunt del molí 
de Saforcada.

Cristiana, ca la
Eufemià Fort situa aquesta casa a la cantonada (de més amunt) del carrer 
Major amb el carrer de Verrà. La data al segle XIX.

«L’Amadeu de la Cristiana. Renom individual, al carrer de Gentil i Vallet» 
(ME 1980–1989).

Cristinet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kɾistiˈnɛt]
Mas situat al Xalamec, passant el mas de Cossossants i tocant a la Riera.

Criviller
Crivillé: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Crusat
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Cubana, ca la [ˈka ɫə kuˈβanɛ]
Renom d’una família que va anar a Cuba. Van viure al carrer de les Cla-
vegueres i després al carrer Major on hi tenien un estanc.

«Matrimoni que havia anat a Cuba. Quan van tornar se’ls va morir el noi. 
L’home sempre s’estava al sol, al carrer dels Ollers» (ME 1980–1989).

Cubells
Cognom documentat al padró de 1860.

Cucut, cal [ˈkaɫ kuˈkut]
Renom d’una família que vivia al carrer d’en Puig.

«Família. Carrer d’en Puig. Carme Cucut, carrer de l’Amargura» (ME 1980–
1989); «Cal Cucut» (Alumnes 1994).

Cuenca, ca la [ˈka ɫə ˈkweŋkɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

«La Victòria Cuenca, al carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994).

Cuirens
Cuirens, Cuireny, Cuyrens, Cuixens: variants del cognom documentades 
entre les vàlues de 1690 i 1795.
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Culgat
Cognom documentat al padró de 1860.

Culot, ca [ˈka kuˈɫɔt]
Renom d’una família que va viure al carrer Major i al carrer dels Ollers.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Culot, lo tros de [ɫu ˈtɾɔz ðə kuˈɫɔt]
Tros de terra situat al camí del Mas d’en Valls.

Cup Sobirà, el molí del
V. Canal, el molí de la.

«Item statuiren e ordenaren que tothom que haia ne tenga bassa alguna 
davall lo rech per hont ve laygua á la vila de la Selva del mulí del pont entro 
el molí del cup sobirà» (Pié 1984, 206 [1378]).

Curandero, lo [ɫu kuɾənˈdeɾu]
Renom provinent de l’ofici i vivia al carrer de Castella.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Curec, ca [ˈka kuˈɾek]
Corech, Curech: variants del renom documentades entre el cadastre de 
1800 i l’amillarament de 1880. El renom esta documentat al segle XX amb 
la forma feminitzada: Cureca. Posteriorment es torna a masculinitzar 
amb la forma Cureco.

Cureco, el [ɫu kuˈɾeku]
Renom de l’home de la Maria Cureca, al passatge de la Carnisseria. Era 
esquilador.

«El Cureco, al passatge de la Carnissseria. Li comprava les cues dels ruc per 
fer brotxes per pintara. Era del Perelló» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Currau
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Andreu Grau. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Curt, cal [ˈkaɫ ˈkuɾt]
Renom d’una família procedent de l’Albiol.

(Alumnes 1994); «Família que vivia en un mas de l’Albiol, el mas del Curt» 
(Ollé 2012).
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Curto, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈkuɾtu]

Mas situat a la partida del Matet (polígon 22), al camí de servei de l’au-
tovia, proper al mas de Besora. Es tracta de dos masos adossats (el dels 
masovers i el dels propietaris). La data de construcció podria ser 1918, any 
escrit a la capçalera de la façana principal juntament amb les inicials AB.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Daguer
Dague: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Dalmau
Dalmau, Delmau: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i l’amillarament de 1880.

Dalt, l’estanc de
Estanc al carrer Major, a la planta baixa de ca Bover. N’era propietària 
l’Antònia Roig i va estar en actiu des de la dècada de 1950 fins a la dèca-
da del 1980.

Dama
V. Mas de la D.

Dama, ca la [ˈka ɫə ˈðamɛ]

Renom d’una família que havien estat al mas de la Dama.

«Al carrer de Sensmudaina, a l’esquerra» (EF 1965); «Joan de la Dama, 
carrer Castella. Eren molt rics i ho van anar perdent tot» (ME 1980–1989); 
«Venien del mas de la Dama» (Alumnes 1994); «Masovers del mas de la 
Dama» (Ollé 2012).

Dama, el carrer de la
Nom amb el qual també es coneix el carrer de Sensmudaina. També ha 
rebut els noms de carrer de l’Almudaina, d’Andreu Teixidor, de Joan Teixi-
dor i de Ramon Vallcorba o Vallcorba.

«Carrer de la Dama és el de Sensmudaina» (EF 1965).

Dama, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈðamɛ]

Mas proper al Calvari. Segons el catàleg de masos, a la partida del mas 
de Sant Magí (polígon 2). Als censos del segle XIX consta com a mas de 
Sant Magí; es diu que el primer amo del mas es deia Magi. Més tard, hi 
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va viure un matrimoni francès i com que ella era la «madame», el mas 
de Sant Magí passà a denominar-se mas de la Dama.

«Allà davant, cap a muntanya, a la vora del fondal, hi havia el Mas de la 
Dama, on feia anys que hi romania un boig tancat (el boig de Maginet)» 
(Puig i Ferreter 1927, 135); «Riera amunt, a la dreta, després del Calvari, al 
pendent» (EF 1965); (Mapa 2008); «El mas del Pau de la Dama» (CB 2017); 
(Mapa Senders 2014).

Damià
Damiá: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Damiana
Renom documentat al segle XVII.

«Joan Andreu» (F. Not. 1627).

Damunt
Damun, Damunt, Demunt: variants del cognom documentades entre el 
Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Damunt del Mas de Serra, la parada de
Porció plana de terra situada entre el mas de Serra i el mas de Mestret.

Daroca
Daroca, Darocha, Darroca, Deroca, Derocha: variants del cognom docu-
mentades entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Darós
Darús: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Darreres de Sant Pere, els
Eufemià Fort documenta aquest topònim però no en cita la font.

«Les ruïnes d’edificis antics» (EF 1965).

Dassé
Cognom documentat al padró de 1860.

Daura
Cognom documentat al padró de 1860.

Daurador, la mina del
Mina d’aigua situada al Vilar.

«Partida Vilà» (Mines d’aigua 1878).
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Davant el Celler, la casa
Es devia tractar d’alguna edificació que formava part del Castell. Vila 
(2011, 25) hi situa la cuberia (lloc on s’hi ubicaven els cups del vi).

«Al castell» (EF 1965 [1333]).

Davant la Porta del Castell, el pati
Probablement es tractava d’un pati situat a la plaça de les Pletes.

«El pati davant la porta del Castell» (EF 1965 [1323]).

Davessa
Renom documentat al segle XVII.

«Joan Bové, pagès. (vici den Buada)» (F. Not. 1626).

David, lo cafè del [ɫu kəˈfɛ ðəɫ dəˈβit]

Cafè situat a la plaça Major, dalt d’un pis, al costat de ca Colom, a les pri-
meries del segle XX.

Defensa Agrària, la [ɫə ðəˌfɛnsəˈɣɾaɾiɛ]

Societat fundada l’any 1925 d’ideologia catalanista i esquerrana que l’any 
1936 va ser confiscada pel règim franquista. L’edifici va quedar abandonat 
fins que, el 1952, fou cedit a la parròquia que va crear-hi una escola i un 
centre de lleure que s’anomenà Casal Selvatà (o Casal). El 1977, els antics 
socis de la Defensa Agrària van recuperar l’edifici. Té la seu a l’avinguda 
Puig i Ferreter, sota la plaça del Portal d’Avall. L’entitat és coneguda po-
pularment com l’Agrària.

(Plànol 2008).

Deixalleria, la [ɫə ðəjʃəʎəˈɾiɛ]

Equipament municipal destinat a la recollida selectiva de residus domès-
tics. És al polígon la Drecera, al carrer de la Mecànica.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Delà
Renom documentat al segle XIX. Actualment és vigent amb la forma fe-
minitzada.

«Joan Hortet – Carrer Forn Nou, Mariano Hortet – Carrer De la font, Joan 
Hortet – Carrer Sensmudaina, Francesc Hortet, Antoni Hortet, Andreu 
Hortet. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Delana, ca la [ˈka ɫəðəˈɫanɛ]

Renom. Casa situada al carrer de Sensmudaina. Es tracta d’una feminit-
zació del renom Delà.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Delmer
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Dent
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Pau Guinovart» (Cavallé 1999, 11).

Dents d’Or [ˈdenz ˈðɔɾ]

Renom.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Descalços, els
Referit al convent de Sant Rafel, ja que era de l’orde dels carmelites des-
calços.

«Una pessa de terra de pa detras de els descalsos» (Heras 1734, 98v); «Y el 
primer de Desembre lo Pare Prior dels Descalços del convent de la Selva» 
(Pié 1984, 409 [1647]).

Descalços, l’hort dels
Nom amb el qual també es coneix l’hort dels Pares Descalços o hort de 
les Monges o hort de Sant Rafel.

«Altre pessa de terra de pa sota el ort dels descalsos» (Heras 1734, 152v).

Descalços, el portal dels
Eufemià Fort l’identifica amb el portal de Sant Antoni, a la muralla de 
Sant Rafel.

«Referint del de St. Antoni» (EF 1965).

Desembrassabressos, lo [ɫu ðəzəmˈbɾasə ˈβɾasus]

Renom atribuït a un metge (inicis del segle XX).

«Li deien a un metge que se li moria molt la canalla» (SP 2018).
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Devesa, la [ɫə ðəˈβɛzɛ]

Partida del terme situada al Pont Alt, a l’esquerra de la Riera pujant des 
de la Selva.

«I troç de terra herma e avellaners a la deuesa» (Vàlues 1404, 1v); «Alla 
devessa tera erma» (Vàlues 1471, 6r); «Una font a la devesa la qual era 
de gaspar morera» (Vàlues 1522, 36r); «Ala davesa bosch» (Vàlues 1647, 
10v); «Un avallanar ala devessa» (Vàlues 1647, 22v); «Hun tros ala devessa 
avallaner» (Vàlues 1647, 30r); «Un tros ala devesa» (Vàlues 1647, 43v); «Un 
avellana y erm ala davesa» (Vàlues 1690, 17v); «Un bosch ala partida dita la 
denesa» (Vàlues 1690, 67v); «Una pessa de terra Bosch a la davesa» (Heras 
1734, 3v); «Altre pessa de terra avell. a la devesa» (Heras 1734, 8v); «Altra 
pessa de terra Bosch y herm a la devessa» (Heras 1734, 137v); «Viña a la 
Davesa» (Cad. 1846); «Posesion nombrada Devesa» (Amill. 1880).

Devesa, el coll de la
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. Proba-
blement, a la Devesa, actualment coneguda com les Deveses.

«Al coll de la devessa tera erma» (Vàlues 1471, 44v).

Devesa, el torrent de
Torrent situat a la partida de la Devesa, coneguda actualment com les 
Deveses.

«Torrent de Devesa» (Amill. 1880).

Deveses, les [ɫəz ðəˈβɛzəs]

Topònim actual de l’antiga partida de la Devesa, documentada en el plu-
ral des del segle XVIII.

«La partida de les deveses» (Heras 1734, 103v); «Les Debesas» (Cad. 1955); 
(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Deveses, lo camí de les [ɫu kəˈmi ðə ɫəz ðəˈβɛzəs]

Camí que surt del costat esquerre de la Riera i puja cap a les Deveses pel 
vessant del Puig d’en Cama.

(Mapa Senders 2014); (Mapa Senders 2014).

Diable, la font del
Eufemià Fort esmenta aquesta font però no la situa.
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Diablona, ca la [ˈka ɫə ðiəˈβɫonɛ]
Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel.

«A la muralla de Sant Rafel, a la casa on hi ha la capelleta de la Mare de Déu 
del Carme» (ME 1980–1989).

Diabló
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Ollé. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Didet, cal [ˈkaɫ ðiˈðɛt]
Renom d’una família que vivien al carrer dels Ollers.

(ME 1980–1989).

Digno
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Dijous, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Dijous.

«Al digous i oliuar» (Vàlues 1404, 3v); «Al digous i fereginal» (Vàlues 1471, 
6r); «Una pessa de terra Regadiu al dijous» (Heras 1734, 2v).

Dijous, la quadra del [ɫəˈkwaðɾə ðəɫ diˈʒɔws]
Les quadres eren un sistema de distribució de l’aigua del poble per regar 
els horts i parades propers al nucli urbà. Aquests horts estaven distribu-
ïts en set quadres, cadascuna de les quals regava un dia de la setmana del 
qual prenien el nom. En aquest cas, es tracta dels horts que es regaven els 
dijous. Comprenia els horts que hi havia des del cementiri, per la muralla 
de Sant Pere fins al cantó d’en Vaquer.

«Un hort clos ab sis ferrades d’aigua á la quadra del dissapte, y confronta ab 
lo torrent de Cassans y ab lo camí de Tarragona, y altres dos horts, l’un á la 
quadra del dijous y l’altra al camí del dilluns» (Pié 1984, 616 [1406]); «Un 
faraginal a la quadre del digous» (Vàlues 1647, 16r); «Hun tros terra de blat 
ala quadre del ditgous» (Vàlues 1647, 20r); «Una pessa de terra ala partida 
la quadra del diyous» (Vàlues 1690, 5v); «Una pese de terra de pa a la quadra 
del digous de aigua» (Vàlues 1690, 22v).

Dilluns, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Dilluns.

«El dilluns» (Vàlues 1404); «Al dilluns un ffereginal» (Vàlues 1471); «Altre 
pessa de terra Regadiu al dilluns» (Heras 1734, 3v).
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Dilluns, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ diˈʎums]
Hi passava el rec dels regants que tenien l’aigua el dilluns. Era un cami-
net molt estret entre l’hort de la Morella i el xalet del Piano. Sortia da-
vant del Plus Ultra.

«Al cami del diluns un fereginal» (Vàlues 1522); «Un hort clos ab sis ferrades 
d’aigua á la quadra del dissapte, y confronta ab lo torrent de Cassans y ab lo 
camí de Tarragona, y altres dos horts, l’un á la quadra del dijous y l’altra al 
camí del dilluns» (Pié 1984, 616 [1406]); (Blasi 1961, 21); «Camí del Dilluns, 
també dit quadra del dilluns» (EF 1965 [1406]); «Anaven a passejar-hi les 
parelles. Déu-vos-en reguard que veiessin una parella pel camí del Dilluns» 
(ME 1980–1989).

Dilluns, la quadra del [ɫə ˈkwaðɾə ðəɫ diˈʎums]
Comprenia les terres que tenien el dret d’aigua els dilluns; els horts del 
costat dret del camí de l’Horta fins al Plus Ultra.

«La quadra del dilluns» (Vàlues 1404); (EF 1965 [1447]); «Un ffereginal 
en la quadra del dilluns» (Vàlues 1471, 6v); «Hun foreginar a la quadra del 
dilluns» (Vàlues 1597); «Hun tros ala quadre del dilluns» (Vàlues 1647, 2r); 

«Un faraginal ala quadre del diluns pa» (Vàlues 1647, 16r); «Un tros prop del 
Revolt ala quadre del dillums» (Vàlues 1690, 5r); «Un farreginal a la quadra 
del dilums era de dit Poca de monroyg» (Vàlues 1690, 56r).

Dimarts, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Dimarts.

«I fereginal al dimarts» (Vàlues 1404, 1v); «Al dimarts un ort» (Vàlues 
1471, 4r).

Dimarts, la quadra del [ɫə ˈkwaðɾə ðəɫ diˈmats]
Comprenia les terres que tenien el dret d’aigua els dimarts; s’hi regaven 
els horts del camí de l’Horta, des de l’hort de la Morella fins al Revolt.

«La quadra del Dimarts» (Vàlues 1404); «Un ort en la quadra del dimarts» 
(Vàlues 1471, 9v); «Hun tros a la quadra del dimarts» (Vàlues 1597); «Hun 
tros ala quadre del dimats» (Vàlues 1647, 2v); «Huntros ala quadre del dimat 
y dimecres» (Vàlues 1647, 8r); «Huntros terra de blat ala quadre del dimars» 
(Vàlues 1647, 12r); «Un fareginal a la quadre del dillums y dimats» (Vàlues 
1690, 5r).

Dimecres, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Dimecres.

«I hort al dimecres» (Vàlues 1404, 2r); «Al dimecres un ort» (Vàlues 1471, 
8r); «Altre pessa de terra de pa regadiu al dimecras» (Heras 1734, 179v).



201

Dimecres, la quadra del [ɫəˈkwaðɾə ðəɫ diˈmekɾəs]

Comprenia els horts que tenien el dret d’aigua els dimecres; s’hi regaven 
els horts que hi havia entre el camí de la Mare de Déu i el camí de l’Horta.

«Partida. La quadra del dimecres» (Vàlues 1404); «Hun forreginal a la 
quadra del dimecres» (Vàlues 1597); «Un tros ala quadre del dimecras» 
(Vàlues 1647, 3v); «Un fareginal ala quadre del dimecres» (Vàlues 1647, 18r); 
«Un ferreginal ala quadra del dimecras» (Vàlues 1690, 10v); «Un forreginal 
ala quadra del dimecres» (Vàlues 1690, 43r).

Dionís Vergonyós, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ðiuˈniz βəɾɣuˈɲos]

Carrer paraŀlel a un tram de l’avinguda de la Llibertat. Surt del carrer del 
Vilar, limita amb l’hort de les monges i trenca, a l’esquerra, cap a l’avin-
guda.

«Carrer de Dionís Vergonyós» (Plànol 2008).

Dipòsits, los [ɫuz ðiˈpɔzits]

Dipòsits d’aigua situats al camí dels Molins, pujant a mà dreta, més 
amunt del molí de Baiget. Van ser construïts als anys 60 del segle XX.

«Aquest terreny va ser cedit pel propietari d’aquest molí a canvi d’aigua» 
(CB 1985); «Als dipòsits hi arriba el Rec, que ve de les Tres Aigües» (ME 
1980–1989).

Dissabte, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Dissabte.

«El Dissabte» (Vàlues 1404); «Un ort clos al dissapte» (Vàlues 1471, 9v); 
«Un fareginal al disapte» (Vàlues 1647, 8r); «Un fareginal ala quadre del 
disapte» (Vàlues 1690, 5r).

Dissabte, la quadra del [ɫə ˈkwaðɾə ðəɫ diˈsaptɛ]

Comprenia els horts que tenien el dret d’aigua els dissabtes; s’hi regaven 
els horts que hi havia des del torrent de Cassans, a la muralla de Sant Ra-
fel, fins al camí de Tarragona (Hort de Sant Agustí, Hort d’Iglésies…).

«Nonis Augusti anno Domini 1299. Oannes Pellicer et uxor mea, et Periconus 
et Raymundus Pellicer, vendimus vobis Rdo. Dno. Guillermo de Bagnariis 
Preposito tarrraconensis et vestris succesoribus perpetuo per quingentos 
et decem solidos barchin. Unum orti in quadra diei sabbati cum duabus 
ferratis aque sic affrontat ab oriente cum vestro orto de castro» (Pié 1984, 
21); «I hort clos en la quadra del dissapte» (Vàlues 1404, 1v); «Un ort clos 
en la quadra del dissapte» (Vàlues 1471, 4r); «Hun ort clos ala quadra del 
disapte» (Vàlues 1597); «Un hort clos ab sis ferrades d’aigua á la quadra del 
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dissapte, y confronta ab lo torrent de Cassans y ab lo camí de Tarragona» 
(Pié 1984, 616 [1406]).

Diumenge, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Diumenge.

«I hort al dicmenge» (Vàlues 1404, 3r); «Al dimenge un ort» (Vàlues 1471, 
13v).

Diumenge, la fibla del
Era a la cantonada de l’Església Parroquial.

«En l’any 1663 encara no estava acabada l’iglésia de Sant Rafel (…) lo Consell 
va determinar: (…) pera que li deixéssin passar l’aygua pel hort del Rector, 
que’ls Pares Descalços prenguessin l’aygua, que tenian en la seua diada, per 
la fibla del Diumenge, que es al cantó de la iglesia dins la vila, y es la fibla hont 
han de péndrer l’aygua dits Pares» (Pié 1984, 600).

Diumenge, la quadra del [ɫəˈkwaðɾə ðəɫ diwˈmeɲdʒɛ]
Comprenia els horts que tenien el dret d’aigua els diumenges; s’hi rega-
ven els horts que hi havia des del Sant Pau fins el Torrent de Cassans bai-
xant per la muralla de Sant Rafel.

«Dit també la quadra del Diumenge» (Vàlues 1404); «En la cadra del 
diumenge dos orts» (Vàlues 1471, 23v); «Ala quadra del diumenge devall 
lo cami…» (Vàlues 1597); «Hun hort ala quadre del diumenje» (Vàlues 
1647, 43r); (EF 1965 [1663]); «Un tros terra de pa ala quadra del diumenya» 
(Vàlues 1690, 4r); «En 1365 Guim Pasqual deixà y encarregá (…) una pessa 
de terra situada á l’horta de la Quadra del Diumenge, que confrontava ab la 
torra de la batalla» (Pié 1984, 550).

Divendres, el
Nom amb què també és coneguda la quadra del Divendres.

«I ort clos al diuendres» (Vàlues 1471, 6v).

Divendres, l’horta del
Nom amb què també és coneguda la quadra del Divendres.

«Encara Senyor que la orta del divendres e la orta nova que sen meloraria de 
gran res» (Pié 1984, 58 [1324]).

Divendres, la quadra del [ɫəˈkwaðɾə ðəɫ diˈβɛndɾəs]
Comprenia els horts que tenien el dret d’aigua els divendres; s’hi rega-
ven els horts que hi havia des del camí de l’Horta fins al camí de Perafita.

«La quadra del divendres» (Vàlues 1404); «A la cadra del divendres hun 
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fereginal» (Vàlues 1471, 4v); «Hun ort clos a la quadra del divendres» 
(Vàlues 1597); «Pa un fraginal a la quadre del divendres» (Vàlues 1647, 7v); 
«Una pesa de terra de pa al C de para fita ala quadre del divendras» (Vàlues 
1690, 3v); «Un forreginal allla quadra del divendres» (Vàlues 1690, 57r).

Doctor Fleming, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ dukˈto ˈfɫɛmiŋ]
Cinquè carrer a mà dreta pujant per l’avinguda de Puig i Ferreter a la 
zona de l’Eixample. Travessa el carrer de l’Horta i acaba al carrer de Pa-
retdelgada, sota l’Escola Bressol Anna Frank. En temps del Franquisme 
se’n va dir carrer de los 25 años de Paz.

(Plànol 2008).

Doctor Ignasi, la torre del
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre del Carro, 
a la muralla de Sant Pere, a ca Flassada. N’era el propietari el Dr. Ignasi 
Rabassa.

(Romero 2013, 68).

Dolç
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Dolcet
Dolcet, Dolset: variants del cognom documentades entre el padró de 1819 
i l’amillarament de 1880.

Dolores Bosquetana, ca la [ˈka ɫə ðuˈɫoɾəs βuskəˈtanɛ]
Renom d’una modista del carrer de Castella.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Domènec
Domènec, Domenech: variants del cognom documentades entre les vàlu-
es de 1597 i el padró de 1860.

Domingo
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Domingo, lo forn del [ɫu ˈfoɾ ðəɫ duˈmiŋgu]
Entre el camí de la Serra i el torrent de la Bassa, tocant a les parades del 
Banús.

Domingo, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ duˈmiŋgu]
Mas situat a la partida del Torrent de Cassants (polígon 13). Es troba al 
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camí de l’Horta, proper al mas de Xulí. També anomenat mas de Boada. 
Possiblement és de l’any 1853, dada inscrita a la clau de la porta.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Don Benet, ca [ˈka ˈðɔm bəˈnɛt]

Casa situada al carrer Major, cantonada amb el carrer de la Peixateria 
(banda avall). Hi havia la notaria de Benito Pallejà.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Don Benet, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə ˈðɔm bəˈnɛt]

Hort que hi havia al carrer de Sant Pau. Partia amb l’hort de Molet, el 
carrer de Sant Pau i un carreró de pas que anava a l’hort de Carló i que 
ara va al pàrquing. Fa uns anys s’hi va construir un bloc de pisos que fa 
cantonada amb el carrer dels Ponts i el carrer de Sant Pau.

Don Benet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈðɔm bəˈnɛt]

Mas situat a la partida del Camí de Perafita, molt a prop del vial de servei 
de la carretera C-14 i proper a la carretera de Vilallonga.

(Nomen. 2003); (Mapa 2008).

Don Juan [ˈdɔŋˈkwan]

Doncuan, Donguan, Don Juan, Doncuano: variants del renom documen-
tades entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880. Vigent a l’actua-
litat. La casa és al carrer de Gentil i Vallet.

«Don Juan, ca Fluixet. Al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994).

Don Juan, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈðɔŋˈxwan]

Mas situat al Mas Ripoll (polígon 26), entre el mas de Serra i el mas de 
la Cabrera.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Don Pepe, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə ˈðɔm ˈpepe]

Nom amb què també es coneix l’hort de l’Alejandra o hort de Flassada.

Don Pepe, de l’hort de [də ˈɫɔɾ ðə ˈðɔm ˈpepe]

Renom atribuït a les persones que hi vivien.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Donya, ca la [ˈka ɫə ˈðɔɲɛ]
Casa situada al passatge de la Carnisseria. La propietària era Donya Ros-
sita, de qui en pren el nom la casa que en la generació anterior era cone-
guda com ca Joanàs.

«Ca la Donya, Donya Rossita. Passatge de la Carnisseria, la primera casa a 
mà esquerra» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «La donya Rossita» (Ollé 
2012); «Va ser la primera a fer calçotades al poble, a la Rasa» (CM 2018).

Donya, la
Renom individual, referit a Donya Rossita, que és singular per l’ús d’un 
distintiu social (donya) poc habitual.

Donya Nieves
Renom individual, referit a Donya Nieves Mallafré, que té la singularitat 
en l’ús d’un distintiu social (donya) poc habitual.

«Li deien la «Nyavetes» (Alumnes 1994); «També li deien Nievetes» (Ollé 
2012).

Donya Paquita, ca
Casa situada al passatge de la Carnisseria.

«Al passatge de la Carnisseria. Hi vaig néixer» (EF 1965).

Donya Paquita, el xalet o l’hort de
Segons Eufemià Fort, el xalet de donya Paquita queda a l’esquerra de 
l’entreforc del camí de la Coma i els dels Molins. Al començament del 
camí de la Coma. Limita amb una part de la Rasa de Batlle. Per la des-
cripció que en fa Eufemià Fort, sembla que es correspon amb el molí de 
Saforcada.

«Al camí dels Molins» (EF 1965); «L’hort de Donya Paquita» (EF 1965).

Donya Pepita
Renom qué té la singularitat en l’ús d’un distintiu social (donya) poc 
habitual.

«Cunyada del Pau Maideu. Al carrer del Forn d’Avall» (ME 1980–1989).

Donya Rossita [ˈðɔɲə ruˈsitɛ]
Renom qué té la singularitat en l’ús d’un distintiu social (donya) poc ha-
bitual. També li deien la Donya.

(Ollé 2012).
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Donya Rossita, la rasa de [ɫə ˈrazə ðə ˈðɔɲə ruˈsitɛ]

Es refereix a la rasa de Batlle.

Donya Rossita, el xalet de
Probablement es refereix al mas de la rasa de Batlle.

«Xalet de Donya Rosita» (Padró 1970).

Dornals
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Drecera, la [ɫə ðɾəˈseɾɛ]

Partida del terme situada sota la Creu Coberta. Actualment és un polígon 
industrial. Podria tractar-se d’un escurçament del topònim la Drecera de 
Valls, que està documentat els segles XVII i XVIII. A partir d’aquest mo-
ment, la forma es perd i apareix el topònim la Drecera.

«un auliva a la dresera den masdeu bertran» (Vàlues 1690, 22r); «Viña a la 
dracera» (Cad. 1846); «Partida» (Adesel 27, 1957, 189); (Plànol 2008).

Drecera, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ðɾəˈseɾɛ]

Camí que anava de la creu Coberta, en diagonal, fins al camí d’Alcover. 
Actualment, el seu traçat ha quedat modificat per la urbanització del po-
lígon industrial la Drecera.

(Adesel 27, 1957, 189).

Drecera, el polígon industrial de la
Polígon industrial creat als inicis de la dècada dels anys 90 situat a la par-
tida de la Drecera. Va ser el primer polígon industrial municipal.

(Mapa Senders 2014).

Drecera de Valls, la
Antiga partida documentada durant els segles XVII i XVIII. Podria trac-
tar-se de la Drecera.

«Una pessa de terra de pa a la partida la drassera de valls» (Vàlues 1690, 3r); 
«Un tros terra de pa y porros al mas den Bartran junt a la drasera de Valls» 
(Vàlues 1690, 24r); «Altre pessa de terra ala drasera de valls» (Heras 1734); 
«La partida de la drasera de valls» (Heras 1734, 85v).

Dubiquier
Cognom documentat al padró de 1860.
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Duc
Duch: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Duran
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el fogatge de 1497.

Duran, el forn
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Hun bosch al forn duran» (Vàlues 1647, 60v).

Eixalà
Exala: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Eixample, l’ [ɫəɲˈtʃampɫɛ]

Zona del nucli urbà que s’estén a banda i banda de l’avinguda Puig i Fer-
reter des del Portal d’Avall fins al passeig de l’Estació i des del camí de la 
Mare de Déu (actualment carrer de Paretdelgada) fins al camí de Tarra-
gona (actualment carrer de Tarragona).

(Plànol 2008).

Eixamús
Aixemus, Axamus, Eyxamus: variants del cognom documentades entre 
les vàlues de 1597 i el cadastre de 1734.

El Poniol, escola bressol
Escola bressol situada a la zona educacional de la Rasa.

Elefant de l’Estació, l’ [ɫəɫəˈfan də ɫəstəsiˈo]

Escultura d’un petit elefant situada als voltants de l’antiga estació i actu-
al baixador del tren. Havia estat molt visible des del tren, cosa que el va 
fer famós entre els viatgers que passaven per la Selva i que identificaven 
amb ironia el topònim del poble amb l’animal.

«Una vegada hi havia un jefe d’estació que es deia Sr. Palenzuela a qui li 
agradava fer manualitats i va fer un elefant i el va posar en un hort que hi 
havia al costat de l’estació. També va fer un safareig sota un rafal que devia 
servir per regar l’hort. Després de treure l’elefant de l’hort el van coŀlocar al 
darrera de l’estació» (CM 2018).

Elen
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.
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Elies
Elias: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1846 i l’ami-
llarament de 1880.

Elisseu, això de l’ [əjˈʃɔ ðəɫiˈsɛw]
Tros de terra situat al Camí de la Bassa.

Eloi
Aloy: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1497 i les và-
lues de 1597.

Emílio, ca l’ [ˈka ɫəˈmiɫiu]
Taller de reparació de vehicles situat sota el Bar Masdeu, a l’avinguda de 
Puig i Ferreter. Estigué en funcionament des de la dècada de 1950 fins la 
dècada dels anys 90.

Empalme, l’ [ɫəmˈpaɫmɛ]
Lloc on es trobava la carretera d’entrada al poble amb la carretera de 
Reus a Montblanc.

Empalme, la carretera de l’ [ɫə kərəˈteɾə ðə ɫəmˈpalmɛ]
Tram de carretera que anava des del pont de la via fins a la carretera de 
Reus a Montblanc. Actualment anomenada avinguda del Camp.

Encadernada, ca l’ [ˈka ɫəŋkəðərˈnaðɛ]
Casa al carrer de la Peixateria.

«Sempre feia puntes; quan acabava el fil ho desfeia. Carrer de la Peixetereia. 
El marit era de ca Senant. Plaça de la Palma» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «Possiblement derivat d’encadernar: agafar un refredat» (Ollé 2012).

Enciclopèdia, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫənsikɫuˈpɛðiɛ]
Carrer situat a la zona de l’Hort d’Iglésies. Paraŀlel a l’avinguda de la Lli-
bertat, comunica el carrer del Vilar amb el carrer de la Iŀlustració.

(Plànol 2008).

Encuentro, l’ [ɫəŋkuˈentɾu]
Indret del carrer de Sant Pau, davant de la Parellada on, a la baixada de 
la processó del Calvari de Divendres Sant, s’hi produeix la trobada entre 
el Sant Crist i el pas de la Soledat. La trobada va acompanyada del cant 
de l’Stabat Mater. Actualment té lloc al capdavall del carrer de Sant Pau, 
tocant a la Riera.
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Energia, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫənəɾdʒiɛ]
Carrer situat a la zona del polígon industrial la Drecera. És paraŀlel a la 
carretera C-14 (Reus-Montblanc). Surt de l’avinguda del Progrés i acaba 
a la rotonda de la carretera C-14z (la Selva–Alcover).

(Plànol 2008).

Enriquito, l’ [ɫənriˈkitu]
Renom individual.

(ME 1980–1989).

Enterra-societats, l’ [ɫənˈtɛrə susiəˈtats]
Renom atribuït a una família que van fer de cafeters en diferents societats.

«Havia fet de cafeter a l’Agrícola» (ME 1980–1989).

Entuixa, l’
Eufemià Fort documenta l’Entuixa com el camí que va pel costat del Rec, 
però no en cita la font.

«En documents dels s. XIV–XVI rebia aquest nom el camí o el dret de passar 
pel costat del rec de la Vila» (EF 1965).

Era, l’
Antiga partida documentada al segle XVIII i desconeguda a l’actualitat.

«Altre pessa de terra herm al hera» (Heras 1734); «Altre pessa de terra de 
pa olives a la Hera» (Heras 1734, 145v).

Eres
Renom documentat a les vàlues de 1690.

Eres, lo camí de les [ɫu kəˈmi ðə ɫəˈzeɾəs]
Nom amb què popularment es coneix el carrer de les Eres.

«El cami de les Eres» (Adesel 27, 1957, 189); (Blasi 1961, 37); «Enfront del 
Portal de Mates» (EF 1965).

Eres, lo carrer de les [ɫu kəˈre ðə ɫəˈzeɾəs]
Va des de la muralla de Sant Pere, davant del portal de Mates, fins a la Ri-
era; paraŀlel al carrer de l’Hort del Planter. Es coneix popularment com 
el camí de les Eres perquè era el camí que conduïa a les eres on la gent ana-
va a batre el blat.

(Plànol 2008).
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Eres de Dalt, el camí de les
Desconegut a l’actualitat. Per la descripció que en fa Eufemià Fort, po-
dríem dir que es tracta del camí de l’hort del Planter.

«Camí de les Eres de dalt. Entre el de la Trampa i el de les Eres pròpiament 
dit. Tancava i només hi passaven els propietaris. També camí de l’hort del 
Planter» (EF 1965).

Ermità
Armita: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Ermita, l’ [ɫəɾˈmitɛ]
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement fa referència a l’ermita de Paretdelgada.

«Un ort devant la ermita» (Vàlues 1471, 17r).

Ermità, ca l’ [ˈka ɫəɾmiˈta]
Renom atribuït a una família que havien estat ermitans.

«Ca l’Ermità, ca l ’Ermitana» (ME 1980–1989); «Pau Mallafré. Eren 
ermitans de Paretdelgada i després de St. Pere» (Alumnes 1994); «Aplicat 
a la família que vivia a l’ermita del Paretdelgada» (Ollé 2012).

Ermita, de l’ [də ɫəɾˈmitɛ]
Renom aplicat a una família que havien estat ermitans a Paretdelgada.

«El Jordi de l ’Ermita i el Pep de l ’Ermita. Havien sigut ermitans a 
Paretdelgada» (SP 2018).

Ermita, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ɫəɾˈmitɛ]
Camí que va des del camí Travesser fins a l’ermita de Paretdelgada.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Escabellat
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Domingo. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Escabellós
Escabellos: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Escafín
Escafin: variant del cognom documentada entre el Fons de Miquelets de 
1795 i el padró de 1860, també amb la forma de Escafín.
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Escafiró
Escafiro: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Escalapet, ca l’ [ˈka ɫəskəɫəˈpɛt]
Renom.

(ME 1980–1989); «L’esclapet» (Alumnes 1994); «Ca l’Esclapet» (Ollé 2012).

Escaleta
Renom documentat al segle XVIII.

«Joan Masdéu, vocati de la Escaleta» (F. Not. 1731).

Escapçat, ca l’ [ˈka ɫəskəpˈsat]
Renom d’una família que van viure al carrer de les Clavegueres i més tard, 
al carrer de Gentil i Vallet.

«Ca l’Escapçat, pare de la Carme Paisana» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Escardó1

Renom documentat al segle XIX.
«Pere Torrens, Pere Jimeno. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Escardó2

Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Escoda
Cognom documentat al padró de 1860.

Escofet
Escofeyn: variant del cognom documentada al cadastre de 1800.

Escoles, les [ɫəz əsˈkɔɫəs]
Nom amb què era coneguda l’escola pública. En temps de la República, 
van ser al castell i després de la guerra, a Santa Llúcia, a la Cooperativa, i 
a alguna casa particular. Als anys 60 es va construir, per primera vegada, 
un edifici per destinar-lo a escola pública al camí de Tarragona, sota la 
Defensa Agrària. A finals dels anys 70 es va construir un nou edifici per 
l’escola Gil Cristià al carrer de Francesc Crusats en uns terrenys cedits 
per Gil Cristià, industrial Selvatà.

Escorralons, los [ɫuz əskurəˈɫons]
Nom genèric selvatà per referir-se a uns carrerons estrets, si bé practica-
bles, per on s’hi escorrien les aigües pluvials des de la Plaça, abarcant tot 
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el sector esquerre de la vila. No tenen nom oficial i han rebut noms dife-
rents relacionats amb la seva localització. Actualment, per diferenciar-los, 
la gent remet al carrer principal on van a parar. L’origen d’aquesta paraula 
pot provenir del mot corraló. Un corraló és un carrer curt i estret (DCVB).

Escorralons de ca Barrufet, els
Carrerons estrets que van des del carrer de Castella al de Gentil i Vallet, 
passant pel costat de la casa d’aquest nom. Segueixen dret en avall fins a 
la plaça de la Palma; però el segon tram és carrer de la Peixeteria.

Escorralons de ca Batlle, els
Carreró estret que va del carrer de Gentil i Vallet al de la Peixateria pas-
sant pel costat de ca Batlle.

Escorralons de ca Garrut, els
Carreró estret que va del carrer del Forn d’Avall al del Pou de la Vila, to-
cant a la casa d’aqueix nom.

Escorralons de ca Pau Maideu, els
Carreró estret que va des de la placeta de la Palma, al costat de la casa 
d’aquest nom, fins al carrer del Forn d’Avall.

Escorralons de ca Recasens, els
És el tros de carrer que va del carrer del Pou de la Vila fins a la confluèn-
cia del carrer de les Clavegueres i el raval de Sant Pere.

«És el coŀlector de les aigües de tots els escorrelons de més amunt, que llença 
a la muralla i engoleix el torrent de Cassans» (EF 1965).

Escorralons de la Plaça, els
Carreró estret que va de la plaça Major al carrer de Gentil i Vallet.

«Recoŀlector d’aigües pluvials que des de l’angle sud-oest de la plaça, va fins 
al carrer de Gentil i Vallet» (EF 1965).

Escorxador, l’
Antigament s’ha conegut com lo Matadero i la Carnisseria.

Escoter
Escote, Escoter, Escoté: variants del cognom documentades entre el cadas-
tre de 1800 i el padró de 1860.

Escuder
Escudé: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.
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Escuracivaders, l’ [ɫəsˌkuɾə siβəˈðes]

Escura Sivadés: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. 
Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat i ex-
pliquen que la casa era al tram del carrer de la Font que puja cap al car-
rer del Forn Nou.

«Escura-civaders. Renom individual, a la travessia del carrer de la Font» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Església, l’ [ɫiˈɣɫeziɛ]

Per antonomàsia, l’església de Sant Andreu, també anomenada l’esglé-
sia Major.

Església, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫiˈɣɫeziɛ]

Setè carrer a mà esquerra pujant pel carrer Major. Situat sota l’església 
de Sant Andreu i l’Abadia, acaba la plaça de Simó Salvador. Sembla que 
el nom d’aquest carrer no es va fixar fins al segle XX. També anomenat 
carrer Nou.

«Vico qui vadit ad ecclesiam» (EF 1965 [1297]); (Blasi 1961, 31); «Carrer de 
l’Església, també dit carrer Nou» (Masdeu 2000).

Església, el porxo de l’
Aquest porxo, situat davant de l’església vella, desaparegué en fer-se l’es-
glésia nova. Comprenia part de les capelles de Sant Antoni i del Sant 
Crist, les del costat de la porta i les escales del cor, i potser part de la pla-
ceta actual de la porta principal. S’hi va reunir el Consell de la Vila fins el 
1616 any en què els Consells es passaren a reunir a la Casa de la Vila Vella.

«A 20 de Març de 1381 se congregá’l consell general en lo porxo de la Iglesia 
de la Selva» (Pié 1984, 33); «Empero, lo poble continuá en assistir al porxo 
de l’iglesia sempre y quan hi havia Consell general, fins al any 1616 en que’l 
Senyor Arquebisbe, Senyor de la Selva, maná als Jurats que enderroquessin 
l’esmentat porxo y’s llevés d’allí lo Consell» (Pié 1984, 298); «Convocat y 
ayustat consell general de totlo poble en lo porxo davant la yglesia mayor» 
(Det. Consell 1601 [EF 1965]); «Aleshores les reunions potser es celebraven 
als porxos de la part davantera de la primitiva església de Sant Andreu, puix 
consta que, en aquests famosos porxos de la desapareguda església tenien 
lloc sempre les reunions del Consell Municipal, els de prestar homenatge al 
Pavorde i els altres actes de major transcendència» (Iglésies 1956, 66).

Espanyol
Español: variant del cognom documentada al padró de 1860.
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Esparanço
Esparanso: variant del renom documentada al cadastre de 1800.

Espardanyer, ca l’ [ˈka ɫəspəɾðəˈɲe]
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat. Era una família 
que vivia al carrer de la Font.

«Feia espardenyes, al carrer de la Font» (ME 1980–1989); «Josep Masdeu» 
(Cavallé 1999, 11); «Carrer Gentil i Vellet» (Alumnes 1994); «Lo Paco 
espardenyer, encara és viu, té 100 anys» (SP 2018).

Especulación, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada al Mas d’en Valls.

(Andreazini 2013, 121).

Espelt
Cognom documentat al padró de 1860.

Esperit Sant, l’ [ɫəspəˈɾit ˈsan]
Partida del terme situada damunt del Pont Alt, pujant en direcció al Mas 
Ripoll, a l’esquerra de la Riera, a l’altre costat del Garramell.

(Cad. 1955); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Esperit Sant, lo barranc de l’ [ɫu βəˈraŋ də ɫəspəˈɾit ˈsan]
Barranc situat a la partida de l’Esperit Sant, abans del mas de Moixó.

Esperit Sant, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ɫəspəˈɾit ˈsan]
Camí que va des del camí del Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana 
TP-7013) a l’esquerra i que porta a la partida homònima.

Esperit Sant, la font de l’ [ɫa ˈfɔn də ɫəspəˈɾit ˈsan]
Font situada a la vora del camí de l’Esperit Sant, a pocs metres del camí 
del Mas Ripoll, actualment està canalitzada per sota el camí fins a la Ri-
era i es pot veure des de la ruta del camí del Rec.

Espina
Spina: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597. També s’ha 
localitzat la variant Espina al padró de 1860.

Espinac
Espinach: variant del cognom documentada al padró de 1860.
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Espinós
Espinós, Spinos: variants del cognom documentades entre les vàlues de 
1597 i les vàlues de 1690.

Esplanes, les [ɫəz əsˈpɫanəs]
Nom amb què també es coneix la partida de les Planes.

«Partida que va des del camí de La Selva a Almoster fins a les terres del mas 
d’en Grau i per la riera d’Almoster fins a les mutanyes d’Aixanaleus. Com 
diu el nom, és terra plana i fèrtil. Perdura la denominació arcaica d’esplanes» 
(Adesel 35, 1958, 248).

Espletes, les [ɫəz əsˈplɛtəs]
Nom amb què també es coneixen les Pletes.

«y’ls particulars de la quadra del Diumenge del matí no poden fer embocar 
l’aygua dintre l’hort del Sr. Toda, antes de Tudela; y passant devant las 
espletes se cola dins danyant las parets» (Pié 1984, 601).

Espletes, la plaça de les [ɫə ˈpɫasə ðə ɫəz əsˈplɛtəs]
Nom amb què també es coneix la plaça de les Pletes.

Espletes, la torre de les
Nom amb què també es coneix la torre de les Pletes.

(Romero 2013, 68).

Esplugues
Esplugas: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Esporgat, ca l’ [ˈka ɫəspuɾˈɣat]
Renom d’una família del carrer de l’Abadia.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Esposes
V. Poses.

Esqueixalat [əskəjʃəˈɫat]
Renom atribuït a uns pastors de bens i cabres que vivien al carrer de 
l’Abadia.

(Alumnes 1994).

Esquena d’Ases
Antiga partida documentada des del segle XV fins al XVIII. El fet que 
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estigui molt citada en aquest període i que desaparegui al segle XVIII fa 
pensar que va canviar de nom a partir del XIX. Una esquena d’ase és la 
part més alta d’una paret o d’altra cosa que forma dues vessants que s’en-
contren, sense superfície plana que les separi (DCVB).

«Los Canadanses» (Vàlues 1404); «Esquena dasses vinya e avellanes» 
(Vàlues 1471, 83v); «Hun tros asquene dasens» (Vàlues 1647, 12v); «Hun 
tros esquena d’assens» (Vàlues 1647, 15r); «Esquenadeasens» (Vàlues 1647, 
45r); «Hun tros asque de assens» (Vàlues 1647, 65v); «Huna vinya esquena 
de ansens» (Vàlues 1647, 69r); «Un botyar a Escena dasens» (Vàlues 1690, 
66v); «Un tros olives y bosch a Escena dasens» (Vàlues 1690, 73v); «Un tros 
avallaner y Bosch a Esquena de asans de sa nora» (Vàlues 1690, 87v); «Un 
botya a Escena de Asans det la pradrera» (Vàlues 1690, 93r); «Un oliva y 
malloe y botja a escena de asens» (Vàlues 1690, 95r); «Una vinya y olives 
ala par de escena de asans» (Vàlues 1690, 97v); «Una pessa de terra Vinya 
y herm asquenadasans» (Heras 1734, 222v); «Una pessa de terra Vinya a la 
Partida d’esquena de casans» (Heras 1734, 234v).

Esquer, ca l’ [ˈka ɫəsˈke]
Renom provinent del cognom Esquer. Jaume Esquer Pons, originari d’Ar-
beca i afincat a la Selva, era el pare biològic de Joan Puig i Ferreter i era 
un propietari important que tenia la casa al carrer Major, davant del car-
rer de l’Església. També es coneixia com ca Fanguet.

«Era la casa del pare biològic d’en Puig i Ferreter. L’Esquer, era un personatge 
amb molta categoria al poble. Donava consells i la gent el pagava (tipus 
notari). Un dia el gos de l’Esquer va anar a ca’l carnisser i va menjar-se 
totes les botifarres. El carnisser anà a veure l’Esquer: —Us vinc a demanar 
consell: si el gos d’algú se’m menja les botifarres del seu amo me les ha de 
pagar? —I tant que sí! totes! —Doncs bé: el vostre gos se me les ha menjades. 
O sigui que ja me les podeu pagar! —D’acord, però abans, vos, m’heu de 
pagar el consell. El carnisser hi va perdre i, des de llavors se’l va anomenar el 
Botifarres. (Contalla popular)» (Alumnes 1994).

Esquerrer
Escarné, Escarré: variants del renom documentades el 1880.

Estació, l’ [ɫəstəsiˈo]
Edifici que allotjava la família del cap d’estació i que donava servei als vi-
atgers que utilitzaven el tren. A part de l’edifici hi havia uns lavabos i una 
caseta o magatzem pel carbó. L’edifici, ja en desús i molt malmès, va ser 
enderrocat a inicis de la dècada dels anys 90 del segle XX.

«La estación» (Padró 1930); (Plànol 2008); «El meu pare va ser cap de 
l’estació. Vam arribar el novembre de l’any 44» (CM 2018).
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Estació, de l’ [də ɫəstəsiˈo]
Renom atribuït a la família que vivia a l’Estació.

«La Margarita i la Josefina de l’estació eren les filles del jefe de l’estació» 
(MC 2019).

Estació, la carretera de l’ [ɫə kərəˈteɾə ðə ɫəstəsiˈo]
Nom amb què popularment es coneixia l’avinguda de Puig i Ferreter. 
Surt de la plaça del portal d’Avall i, abans del tomb, trenca a l’esquerra.

Estació, el pas a nivell de l’
Nom amb què també es coneix el pas a nivell del Camí de l’Horta.

Estació, lo passeig de l’ [ɫu pəˈsɛdʒ ðə ɫəstəsiˈo]
Actualment, el passeig de l’Estació és el vial que va des de l’avinguda 
de Puig i Ferreter fins al carrer de l’Horta, passant per davant de l’anti-
ga estació del tren que actualment és un baixador. Al llarg del segle XX, 
la gent acostumava a referir-se a l’actual avinguda Puig i Ferreter com a 
passeig de l’Estació.

«Passeig de l’estació / d’ombra fresca i regalada» (Blasi 1961, 25); «El tros de 
la carretera des del Portal d’Avall fins a l’estació del camí ferrat» (EF 1965); 
(Plànol 2008).

Estació, lo xalet de l’ [ɫu tʃəˈɫɛd:ə ɫəstəsiˈo]
Variant del topònim el xalet de Baldomero.

«El xalet de l’Estació» (Adesel 27, 1957, 189).

Estada
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Estafet, ca l’ [ˈka ɫəstəˈfɛt]
Renom d’una família que vivia al carrer de la Peixateria.

«Família, al carrer de la Peixateria. Tenien un tros al Camí d’Alcover» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994).

Estamenyer
Estamañé: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Estarrufat, el pendís de l’
Eufemià Fort data aquest topònim l’any 1614 però no en cita la font.

«Partida» (EF 1965 [1614]).
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Estelat, això de l’ [əjˈʃɔ ðə ɫəstəˈɫat]

Tros de terra situat al camí de Perafita.

Estelat, ca l’ [ˈka ɫəstəˈɫat]

Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han con-
firmat com un renom vigent a l’actualitat. Era una família del carrer dels 
Ollers.

«S’aixecava molt de matí i era pagès i deia quan sortia al carrer: mira, està 
estelat. Carrer dels Ollers» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 
11); (Ollé 2012).

Estelat, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðə ɫəstəˈɫat]

Mas situat a la partida la Sisena, entre el mas de Modesto i el mas dels 
Pòlits.

(Mapa Senders 2014).

Estelita, ca l’ [ˈka ɫəstəˈlitɛ]

Casa situada a la muralla de Sant Rafel, fa cantonada amb l’Hospitalet i 
amb el carrer de Gentil i Vallet. L’Estelita era modista. La casa també es 
coneix com cal Valentí Fonedo, que era el marit de l’Estelita.

«Eren parents de Puig i Ferreter. Muralla de Sant Rafel (a l’Hospitalet); 
carrer Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Estelita, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðə ɫəstəˈɫitɛ]

Mas situat a la partida de la Sisena, sota del mas de la Bernada, entre el 
camí de la Serra i la Riera Gran.

Estenislau
Renom provinent del nom, documentat al segle XIX. Vivia al carrer de 
les Clavegueres.

«Pere Rabasa» (Alumnes 1994).

Esteper
Estepé: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Ester, ca l’ [ˈka ɫəsˈtɛɾt]

Botiga d’estris de casa al carrer Major, a la planta baixa de ca Mencion. 
Va estar en funcionament fins la dècada de 1990.
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Esteve
Esteva, Esteve, Hasteve, Stepa: variants del cognom documentades entre 
el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Esteve, el mas de n’
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al mas d’en Esteve vinya e herm» (Vàlues 1404, 2v); «La meytat del erm 
del mas d’en esteva» (Vàlues 1471, 16r).

Esteve Oller, l’avellanar de n’
Antic topònim documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat.

«Y així mateix, que’s desfacin aquells dos archs de pedra picada que son per 
la riera, ço es, l’un prop de la font de na Peyroneta i l’altre prop l’avellanar 
de’n Esteva Oller, y les pedres sien aportades á la vila per l’obra del rech» 
(Pié 1984, 363 [1555]).

Estivill
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Estrada
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Estrader
Estrade, Estradé, Estrader, Gitrade: variants del cognom documentades 
entre les vàlues de 1690 i el cadastre de 1846.

Estregadet, l’
Renom documentat al segle XIX.

«Antoni Vidal» (Alumnes 1994).

Estris, els [əɫz ˈɛstris]
Botiga de joguines, objectes de regal, estris de cuina, pintura i ferreteria 
que hi havia al carrer Major, damunt de ca Pau Maideu. La botiga es va 
instaŀlar al 1965 i durant molt anys era coneguda popularment com l’Es-
trís. Va tancar al 2005.

Estrís, ca l’ [ˈka ɫəsˈtris]
Nom pel qual també es coneix la botiga els Estris.

Etes, ca les [ˈka ɫəz ˈɛtəs]
Renom que prové de l’escurçament del nom del nom propi de les mes-
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tresses d’un forn de pa. És un altre dels noms que rep ca l’Hostalera, ca 
la Roseta o ca la Carmeta.

«Afèresi de Rosetes» (Ollé 2012).

Eufemià Fort, lo carrer d’ [ɫu kəˈre ðəwfəmiˈa ˈfɔɾt]

És el primer carrer a mà esquerra pujant per la Creu Coberta. Eufemià 
Fort i Cogul (1908–1979) és un dels selvatans iŀlustres del segle XX. Els 
seus estudis històrics i interès per l’onomàstica de la Selva han estat cab-
dals per la composició d’aquest recull.

(Plànol 2008).

Europa, lo carrer d’ [ɫu kəˈre ðəwˈɾopɛ]

Tercer carrer a mà dreta pujant pel carrer de l’Horta. És paraŀlel al pas-
seig Josep Cristià i acaba al carrer de Paretdelgada. El carrer té la plaça 
homònima, habilitada com a aparcament urbà i on s’hi ubica, cada di-
mecres, el mercat setmanal.

(Plànol 2008).

Europa, la plaça d’ [ɫə ˈpɫasə ðəwˈɾopɛ]

Plaça situada entre el carrer de l’Horta i el carrer de Paretdelgada. Ocu-
pa l’espai de l’antic hort de Miró i va ser urbanitzada cap a l’any 2000.

(Plànol 2008).

Expósito
Expósita, Expósito: variants del cognom documentades el 1860.

Fabra
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i el cadastre 
de 1846.

Fabregat
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Fàbregues
Fabregas: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Fàbrica de camises, la
Nom que també rep la Fabriqueta.
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Fabriqueta, la [ɫə fəβɾiˈkɛtɛ]

Nom popular de la fàbrica de camises que estava instaŀlada durant els 
anys 70 i 80 del segle XX al carrer del Forn Nou, a ca Molet.

Factor [fəkˈto]

Renom aplicat a una família que van fer de factors a l’estació de la Selva. 
Un factor era un ofici a les estacions de ferrocarrils que se’n carregava de 
la recepció, expedició i lliurament dels equipatges, mercaderies i altres 
encàrrecs (DCVB).

«Tenia quatre filles i un fill: la Marina casada amb un militar a València, la 
del basteret, la Maria i la Glòria Factor casada amb un argentí i el noi també 
feia de factor crec» (CM 2018).

Fadrins, cals [ˈkaɫs fəˈðɾins]

Renom atribuït al forn de pa situat davant del carrer de la Font. Els for-
ners eren dos homes solters que eren de la Bisbal del Penedès i després 
de la guerra es van instaŀlar al forn de cal Rito.

«Cals fadrins, carrer Major» (ME 1980–1989); «Eren dos nois que eren 
solters i feien de pastissers» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Faiola
Fayola, Feiola, Ffayolla: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i el fogatge de 1553.

Faldetes
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Anguera» (Cavallé 1999, 11).

Falguerar, el
Antiga partida documentada entre els segles XV i XVII i desconeguda a 
l’actualitat tot i que és probable que es tracti de la partida del Mas Ripoll.

«Al ffallgerar tera erma» (Vàlues 1471, 102v); «Hun avallanar al falgara» 
(Vàlues 1647, 66r); «Un bosch al falgara» (Vàlues 1690, 82r).

Faluga de Torrents, la [ɫə fəˈɫuɣə ðə tuˈrens]

Mas situat a la partida del Torrent de l’Agràs (polígon 2), prop de la Font 
dels Gossos i del tossal de les Forques. Un dels informants l’ha citat com 
la Faluga de Felip Caragol per haver-ne estat propietari.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).
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Fanaler, cal [ˈkaɫ fənəˈɫe]
Renom provinent de l’ofici. Eren família del Ricardo de l’Hostal.

«Encenia els fanals. Vivien, últimament, a l’hostal; ara la gasolinera» (ME 
1980–1989).

Fanaler, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ fənəˈɫe]
Hort situat sota l’hort de l’Alejandra, gairebé davant de l’Agrària.

Fanguet, ca [ˈka fəŋˈgɛt]
Casa situada al carrer Major, a la Pujada, davant del carrer de l’Església. 
També rebia el nom de ca l’Esquer.

«Al carrer Major, a la dreta, entre el carrer de Rosselló i el Pati» (EF 1965); 
«Casa del pare de Puig i Ferreter, al carrer Major» (ME 1980–1989).

Fanguet, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə fəŋˈgɛt]
Hort situat a la muralla de Sant Rafel, sota l’hort dels Ferros.

«A la muralla dels gitanos; voltat per la Muralla i els dos ramals del camí 
d’Almoster de baix» (EF 1965).

Fantasmeta, el
Renom d’un home del carrer dels Ollers.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Far, l’alzina d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«L’alzina d’en far» (Vàlues 1404); «Alla halzina d’en ffar (Vàlues 1471, 42r).

Farga, la
Esmentada a la carta de Poblament, el 1165 (EF 1965).

Farguet
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Puig. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Fariner, la mina del
Mina d’aigua situada a la partida del Mas d’en Bover.

«La mina del Fariné. Partida mas d’en Bové» (Mines d’aigua 1878).

Farner
Farné: variant del cognom documentada al padró de 1860.
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Farners
Fanés: variant del cognom documentada al Fons de Miquelets el 1795.

Farnós
Farnos, Fernos: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i les vàlues de 1597.

Farra
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Munné. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Farraginal, el
Antiga partida del terme documentada entre els segles XV i XVIII. Un 
farraginal és un lloc on hi ha sembrat farratge (DCVB).

«Lo ffereginall magor ffa…» (Vàlues 1471, 33r); «Un tros al fareginal» 
(Vàlues 1647, 40r); «Altre pessa de terra regadiu ort al forrajinal» (Heras 
1734, 6v); «Una pessa de terra de Pa Regadiu al forriginal» (Heras 1734, 149v).

Farregús
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Farriol
Fariol, Farriol: variants del cognom documentades a les vàlues de 1597.

Fatarella, ca la [ˈka ɫə fətəˈɾeʎɛ]

Forn de pa al carrer del Pou de la Vila. El renom prové de la procedència 
d’aquesta família.

«Tenien una pastisseria al carrer del Pou de la Vila. Provinents de la 
Fatarella» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Fau, de
Renom d’una família que vivia al mas de Fau.

«Ramon de Fau» ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Masovers del mas de 
Fau, del terme d’Alcover» (Ollé 2012).

Faura
Cognom documentat al padró de 1860.
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Favat, cal [ˈkaɫ fəˈβat]

Renom d’una família que viu al carrer de l’Abadia. Trobem una variant 
actualitzada amb la forma Fàvio.

«Carrer de Castella. Ara carrer de l’Abadia» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «Masovers del mas de Favat, de l’Albiol» (Ollé 2012); «El Fàvio del 
carrer de l’Abadia» (RL 2017).

Fe, la mina de la
Mina d’aigua situada a la partida del Camí de la Serra.

«Partida camino de la Serra» (Mines d’aigua 1878); (EF 1965).

Feliciano de la Tallera, cal [ˈkaɫ fəɫisiˈanu ðə ɫə təˈʎeɾɛ]

Casa situada al carrer de Verrà. Dalt del pis, hi tenien botiga de roba.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Felício
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Felip
Falip, Felip, Feliph: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Felip, la premsa de [ɫə ˈpɾemsə ðə fəˈɫip]

Premsa situada a ca Basseda, al carrer de la Font.

(ME 1980–1989).

Felipet
Felipet, Fellipet: variants del renom documentades entre el cadastre de 
1800 i l’amillarament de 1880.

«Matias Masdeu, Raval St. Rafael; Andreu Masdeu Passatge de la 
Carnisseria; Josep Masdeu» (Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 11).

Felipot
Renom documentat al cadastre de 1846.

Feliu
Faliu, Feliu: variants del cognom documentades entre el Fons de Mique-
lets de 1795 i l’amillarament de 1880.
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Feliuet, ca [ˈka fəɫiˈwɛt]

Renom atribuït a un farmacèutic, que tenia una farmàcia al carrer Major.

«Carrer Gentil i Vallet. Farmacèutic, tenia una farmàcia al carrer Major. El 
Feliuet és el personatge de Felipet de la Farsa i la Quimera, de Joan Puig i 
Ferreter» (EF 1965); (Ollé 2012).

Fèlix, cal [ˈkaɫ ˈfɛɫiks]

Renom documentat al cadastre de 1800. Les fonts orals l’han confirmat 
com un renom vigent a l’actualitat. Al carrer dels Ollers.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Feltrer
Ffelltrer, Foltrer: variants del cognom documentades el 1414.

Fenàs de Ferrando, el
Topònim documentat al segle XIX i desconegut a l’actualitat.

«Viña al Fanasç de Ferrando» (Cad. 1846).

Fenassar, el
Antiga partida documentada entre els segles XVII i XIX i desconeguda a 
l’actualitat. Un fenassar és un camp de fenàs (DCVB).

«Un avallana ala partida dita lo fanorsa es» (Vàlues 1690, 44r); «Altre pessa 
de terra Vinya y herm al fanesa» (Heras 1734, 18v); «Una pessa de terra 
vinya Avallanes y olives al fanasa» (Heras 1734, 58v); «Part viña al Fanasa» 
(Cad. 1846).

Fermín, lo bar del [ɫu ˈβaɾ ðəɫ fəɾˈmin]

Bar situat prop de l’Estació. Damunt tenia l’hort de la Margalla i a sota 
una parada de l’Estelat.

«Lo Malenasso, que era el guardatermes, ballava el ball del Tau al bar del 
Fermín» (SP 2018).

Fermín, la parada del [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ fəɾˈmin]

Tros de terra situada al davant de l’estació del tren on hi hagué un bar 
del mateix nom.

Ferrando
Fernando, Ferrando: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.
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Ferrer
Farre, Farré, Farrer, Ferré: variants del cognom documentades entre el 
fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Ferrer, cal
Renom documentat al segle XIX. Al segle XX continuà vigent atribuït a 
una família de Ferrers.

«Referit de ca Vilagrassa. A la primeria del segle XX encara hi havia un 
finestral gòtic i un escut amb senyal de ferradura» (EF 1965); «Pau Pamias. 
Desaparegut» (Alumnes 1994).

Ferrer, el mas del
Mas documentat al segle XVII.

«Itinirere del mas del Ferre» (F. Not. 1668).

Ferreret, cal [ˈkaɫ fərəˈɾɛt]

Ferraret: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Les 
fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat, al carrer 
de la Font.

«Cal Ferreret. Vivien a molts llocs: casa del cantó de la travessia del carrer de 
la Font, al carrer de la Palla» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Ferrers
Farrés: variant del cognom documentada al cadastre de 1800.

Ferret
Farret: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Ferreter
Farreter, Fereter, Ferrater, Ferreter: variants del cognom documentades 
entre les vàlues de 1471 i l’amillarament de 1880.

Ferreter, ca [ˈka fərəˈte]

Actualment es coneix com a ca Ferreter la casa situada davant de la font 
de Mitja Vila, al carrer Major. Era la casa dels pares de l’Abel Ferrater, 
artista selvatà.

«Al carrer de l’Abadia, fent angle sortint quan el carrer trenca a l’esquerra 
per no topar amb l’Església Parroquial» (EF 1965).
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Ferreter, l’hort gran de
Nom amb el qual també es coneixia l’hort de ca la Por.

«L’antic, forà del Castell» (EF 1965).

Ferreter, l’hort petit de
Nom amb el qual també es coneixia l’hort de la Por.

«Al camí de la Trampa, a l’angle sortint d’enfront al cementiri» (EF 1965).

Ferreter, el mas de
Mas situat al Mas Ripoll.

«Mas J. Ferraté» (Padró 1930).

Ferreter, la mina de [ɫə ˈminə ðə fərəˈte]

Mina d’aigua situada a la Rasa, tocant al camí d’Almoster.

Ferreter, la rasa de [ɫə ˈrazə ðə fərəˈte]

Antiga propietat de la família Ferreter, actualment ocupada per la urba-
nització de la Rasa i la zona educativa.

Ferreter, lo torrent de [ɫu tuˈren də fərəˈte]

Torrent documentat al segle XV. No podem identificar-lo amb l’actu-
al que ve de Sant Pere, travessa la rasa de Ferrater i el Camí d’Almoster.

«El torrent de Ferrater» (Vàlues 1404).

Ferriol
Feriol, Ferriol, Ferrioll: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1414 i el fogatge de 1553.

Ferriola, la plana de na
Antic topònim documentat el segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un botyar a la plana de na farriola» (Vàlues 1690, 23r).

Ferro
V. Porta de F.

Ferro, la font del [ɫə ˈfɔn dəɫ ˈfɛru]

Font situada al mas de Serra (del Mas Ripoll).

«Al Mas Ripoll, cabalosa i ombrejada» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa 
Senders 2014).
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Ferro, el pont de [ɫu ˈpɔn də ˈfɛru]

Pont de la via a la Riera.

Ferro, la porta de o les portes de Ferro [ɫə ˈpɔɾtə ðə ˈfɛru] / [ɫəs ˈpɔɾtəz 

ðə ˈfɛru]

Porta de ferro situada al començament del camí d’Almoster que dóna 
accés al camí de la Costeta.

«A l’inici del camí de la Porta de Ferro. Al camí de la Coma» (CB 1985).

Ferrocarril, el baixador del
Marquesina que acull els viatgers del tren al lloc on antigament hi havia 
hagut l’estació.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Ferros
V. Hort dels F.

Ferros, l’hort dels [ˈɫɔɾ ðəɫs ˈfɛrus]

Hort situat a la muralla de Sant Rafel, fent angle amb el camí del Vilar 
separat de l’hort de les Monges pel torrent de Cassans. Es diu que el nom 
ve del fet que va ser el primer hort en tenir una porta de ferro.

Ferros, de l’hort dels [də ˈɫɔɾd:əɫs ˈfɛrus]

Renom atribuït als masovers de l’hort dels Ferros.

(Alumnes 1994); «Lo Pepito i l’Armando de l’hort dels Ferros» (SP 2018).

Ferrús
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Llombart, Raval de Sant Pau; Joan Llombart. Desaparegut» 
(Alumnes 1994).

Fidel, la bassa de [ɫə ˈβasə ðə fiˈðɛɫ]

Bassa que hi havia a la sortida de la mina de Fidel, a les Berengueres.

Fidel, la mina de [ɫə ˈminə ðə fiˈðɛɫ]

Mina d’aigua situada a la partida de les Berengueres.

(Mines d’aigua 1878).
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Fideuer, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ fiðəˈwe]

Mas situat a la partida del Mas d’en Bover, tocant a la via i a la carrete-
ra C-14.

(Mapa Senders 2014).

Figlina, el carrer de la
Carrer situat al polígon industrial Xalamec. És a la quarta sortida de la 
rotonda on acaba l’avinguda de l’Alumini i arriba fins al carrer del Tos-
sal. Al jaciment del barranc de Sales, al camí d’Alcover, va ser localitza-
da una figlina d’entre els segles III i IV dC que comptava amb totes les 
instaŀlacions necessàries per ser un dels centre proveïdors de teules a la 
ciutat de Tarraco i Camp de Tarragona. Una figlina és un centre de pro-
ducció ceràmica d’època romana.

Figuera
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Figueres
Figueras, Figueres: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Figueres, el mas de
Topònim que apareix al padró de 1970 que cap informant oral ha con-
firmat.

«Mas Figueras termino» (Padró 1970).

Figueretes, ca [ˈka fiɣəˈɾɛtəs]

Renom, diminutiu de cognom, d’una família que vivia al carrer de Ver-
rà i eren campaners.

«Ca Figueretes, al carrer de Verrà. Agapito Figueretes» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); «La Tecleta, la Mercè i l’Agapito i es cuidaven d’anar a tocar 
les campanes. Quan va entrar la República van anar a tocar les campanes i a 
fer repicó, i se li va entortolligar la cama amb una corda d’aquelles i va sortir 
cap al carrer Major lligat i va tornar a entrar. Va quedar enganxat i el van 
agafar de seguida» (SP 2017); «Mon pare, l’Agapito estava tocant la campana 
i sempre li pujava canalla a dalt el campanar i per allí un brivall que se li va 
entortolligar la cama a la corda i la campana el va arrossegar i el va haver 
d’aguantar. Des de llavors, no hi va deixar pujar mai més la canalla» (MB).
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Figuerola
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Martínez. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Figuerola
Figarola, Figuerola: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1497 i l’amillarament de 1880.

Fillol
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Fina
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Finet
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Fiot, ca [ˈka fiˈɔt]
Fusteria situada al passatge de la Carnisseria. Fins els anys 60 del segle 
XX, la fusteria era al capdamunt del Passatge a l’esquerra. Anys més tard 
es va traslladar a cal Joan Roig, una casa que dóna al Passatge i a la mu-
ralla de Sant Pere. També trobem el renom feminitzat per referir-se a les 
dones de la família: Fiota.

«Fuster, al passatge de la Carnisseria. Fiot; Fiota» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Fironet
Cognom documentat al padró de 1860.

Fiter
Friter: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Flassada, ca [ˈka fɫəˈsaðɛ]
Renom. Casa situada al passatge de la Carnisseria, pujant a mà dreta. Éra 
una casa molt gran que dóna a la Muralla que s’estenia des de davant del 
carrer de Boada fins al número 22. L’any 1919 la casa va ser adquirida per 
ser destinada seu social del Sindicat Agrícola de Sant Andreu que hi va 
acondicionar una sala de cafè i una premsa d’oli. Posteriorment, en temps 
de la República, el Sindicat va passar a estar ubicat a l’edifici de la Defen-
sa Agrària i ca Flassada es va tornar vendre l’any 1929 divida en diferents 
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habitatges. El magatzem i la premsa d’oli van quedar finalment en mans 
del Sindicat de Sant Isidre.

«Eren molt rics. Es diu: sembles de ca Flassada» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).

Flassada
V. Mas de F., Bosc Gran de F., Gran de F.

Flassada, l’era de
Espai destinat a batre el blat propietat del mas de Flassada.

«L’era de Flassada» (Adesel 27, 1957, 189).

Flassada, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə fləˈsaðɛ]

És un dels noms pels quals es coneix l’hort de Don Pepe o hort de l’Ale-
jandra.

Flassada, lo mas de [ɫuˈmaz ðə fɫəˈsaðɛ]

Mas situat al terme de l’Albiol que té part de la finca dins el terme de la 
Selva.

(Mapa Senders 2014).

Flassada, la mina de [ɫəˈminə ðə fɫəˈsaðɛ]

Mina que neix davant de l’Adoberia, passa per la Muralla i el Passeig. 
Una mica d’aigua anava a l’hort de l’Alejandra i la resta al camí d’Alco-
ver. També és anomenada la mina de Rabassa.

«Partida camino de Tarragona» (Mines d’aigua 1878).

Flassada, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə fɫəˈsaðɛ]

Peça de terra propietat de ca Flassada situada al camí de l’Horta, sota la 
parada del Formatge. Actualment aquesta parada l’ocupa aproximada-
ment el Camp Municipal d’Esports. Una parada és una porció de terra 
plana que normalment és de regadiu i destinada al conreu d’hort i de 
llegum (DCVB).

Flassada, la premsa de [ɫə ˈpɾemsə ðə fɫəˈsaðɛ]

Premsa situada al passatge de la Carnisseria, a la casa d’aquest nom; do-
nava a la Muralla.
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Flassada, la solana de
Nom pel qual també es coneix la solana del Bosc Gran de Flassada.

«Al Mas Ripoll» (EF 1965).

Flavià1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.
«Flavià. Josep Arbós» (Cavallé 1999, 11).

Flavià2

Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el cadastre de 1800.

Flora, la torre de la
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de la Rana, 
a la muralla de Sant Rafel.

(Romero 2013, 68).

Floro, cal [ˈkaɫ ˈfɫɔɾu]
Renom que prové del nom de la mare que es deia Flora. El fill, Josep 
Aymemí, que era músic, regentava una pastisseria al carrer Major, al Cen-
tro (Centre Catòlic). Aymemí va fundar l’orquestra La Selvença de la 
qual en va ser director. És un personatge destacat per haver estat mestre 
de músics selvatans.

«Pastisser i músic. Director d’orquestra de la Selvença» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); «Alejandro, Miquel i el Floro; van tenir una gran batalla. Li 
van donar un cop al Niu; i van anar a la Fatarella. Van quedar amb tan Poca 
Saut; com la del Paret de la Maleneta (Referència als set forns existents a la 
Selva. Cançoneta popular)» (Alumnes 1994).

Fluixet, ca [ˈka fɫujˈʃɛt]
Renom d’una família del carrer de Gentil i Vallet. També trobem el re-
nom feminitzat per referir-se a les dones de la família: Fluixeta.

«Ca Pere Fluixet» (ME 1980–1989); «Fluixeta» (Alumnes 1994).

Foguet
Foguet, Fuget, Fuguet: variants del cognom documentades entre les vàlu-
es de 1597 i l’amillarament de 1880.

Folca
Renom documentat al cadastre de 1846.

«Joan Fonts, Andreu Fonts. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Folch
Folc, Folch: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 i 
el padró de 1860.

Fonda, de la [də ɫə ˈfondɛ]
Renom atribuït a la família que portava la fonda del carrer Major.

(Alumnes 1994); «Família que portava la fonda que hi havia al poble» (Ollé 
2012); «La Pepeta de la Fonda» (SP 2018).

Fonedo, cal [ˈkaɫ fuˈnɛðu]
Casa situada a la muralla de Sant Rafel, cantonada amb la plaça de Simó 
Salvador.

«Cal Cisco Fonedo, al carrer del Forn Nou. Cal Peret Fonedo, a la muralla 
de Sant Rafel» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «Li ve perquè 
diuen que el padrí quan jugava a cartes, sempre deia: Refonedo!» (GB 2018).

Fonedo, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ fuˈnɛðu]
Mas situat a la partida del Bertran tocant al camí del Burguet, a la dreta. 
El mapa de senders l’identifica amb el mas de Fontanals, també al Mas 
Bertran.

(Mapa Senders 2014).

Fonoll1

Renom documentat al segle XIX.

«Joan Balcells, Andreu Balcells. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Fonoll2

Fenoll, Fonoll, Funoll, Fuñoll: variants del cognom documentades entre 
el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Fonoll, la torre de
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de Baiget 
i abans de la torre de Baró, a la muralla de Sant Rafel.

(Romero 2013, 68).

Fonolla, l’hort
Topònim documentat al padró de 1930, però cap informant oral l’ha con-
firmat.

«Huerto Fonolla» (Padró 1930).
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Font
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i el cadastre de 1846.

Font, la
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Ala font terra de pa» (Vàlues 1647, 32v).

Font, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈfɔn]

És el tercer carrer a mà dreta, pujant pel carrer Major. A la cantonada 
amb el carrer Major hi ha la font de Mitja Vila, construïda l’any 1519 i, que 
s’anomenava Font Nova ja que n’hi havia una altra del segle XV al costat 
del Castell. Comunica amb la Muralla o Raval de Sant Pere. Abans d’ar-
ribar-hi trenca perpendicularment a mà esquerra per trobar el carrer del 
Forn Nou. També anomenat antigament carrer del Mestre Bertran, d’en 
Bertomeu Montserrat i de la Font Nova.

«Carrer del Mestre Bertran» (Vàlues 1404); «D’en Bertomeu Montserrat» 
(Vàlues 1471); «Hun pati de case al C de la font» (Vàlues 1647, 15r); «Un pati 
de casa en dit carrer de la font» (Vàlues 1690, 15v); (Heras 1734, 29v); (Cad. 
1800); (Cad. 1846); «Calle de la Fuente nº 20» (Amill. 1880); (Padró 1930); 
(Blasi 1961, 26); (Padró 1970); (Iglésies 1981, 237); (Plànol 2008).

Font, el coster de la
Era un coster del Mas d’en Valls de ca Carreter, pujant pel camí de les 
Aubagues, prop del mas de Paperer.

Font de l’Albelló, el camí de la
Eufemià Fort, l’any 1965, descriu aquest camí que s’agafa des del camí de 
la Coma on raja la font.

Font de l’Astor, la
Partida del terme de Vilallonga coincident amb la propietat de l’actual 
mas de Serra. Pié la documenta des del 1294 i la descriu com una «quadra 
i torra ab son terme, anomenada la font de l’Aztor». El senyor d’aquest 
terme era el paborde de Tarragona.

«La font de l’Aztor» (Iglésies 1956, 12); «La font de l’Astor» (Fort 1964, 59); 
«En el mes de Setembre de 1419, Simó de Almera, qui’s titulava senyor de la 
Font de l’Aztor, va vendre tots els seus drets del mentat senyoriu al venerable 
Joan Armengol, estadant de Vilafranca» (Pié 1984, 670).
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Font de la Terrena, el camí de la
Camí documentat al segle XVIII.

«El camí de la font de la Terrena» (F. Not. 1736).

Font dels Gossos, lo barranc de la [ɫu βəˈraŋ də ɫə ˈfɔn dəɫz ˈɣosus]
Nom amb què també es coneix el torrent de l’Ordiet.

Font dels Gossos, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈfɔn dəɫz ˈɣosus]
Nom amb què també es coneix el camí del torrent de l’Ordiet.

Font de n’Asbert, la
Antiga partida documentada al segle XV desconeguda a l’actualitat.

«La font de n’Asbert» (Vàlues 1404); «Alla font de n’esbert avellanes e erm» 
(Vàlues 1471, 6v).

Font de Mencion, el camí de la
Camí que es desvia des del de la Terrena, una mica més amunt dels di-
pòsits i porta a la font de Mencion.

Font de Sant Joan, lo barranc de la [ɫu βəˈraŋ də ɫə ˈfɔn də ˈsaɲ dʒuˈan]
Barranc situat al capdamunt del mas Ripoll, al vessant dret de la Riera, 
on neix la font de Sant Joan.

Font de Sant Joan, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈfɔn də ˈsaɲ dʒuˈan]
Camí que surt del camí del Mas Ripoll (actual carretera a Vilaplana TP-
7013), a l’esquerra, per damunt del mas de Serra; porta a la font de Sant 
Joan.

(Mapa Senders 2014).

Font de Sant Joan, el collet de la
Coll de muntanya situat entre la vall del Picarany i el Mas Ripoll, prop 
de la font de Sant Joan.

Font Major, lo barranc de la [ɫu βəˈraŋ də ɫə ˈfɔm:əjˈʒo]
Barranc que baixa l’aigua de la Font Major. Conflueix a la Riera amb el 
barranc del Gatellar i el barranc del Salt a l’indret conegut com les Tres 
Aigües.

Font Major, lo bosc de la [ɫu ˈβɔz ðə ɫəˈfɔm:əjˈʒo]
Anclau selvatà al terme de l’Albiol, format principalment d’alzines i boi-
xos al voltant de l’aigua de la font. A l’interior del bosc hi aflora l’aigua de 
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la Font Major. Aquest bosc era conegut com la Nevera pel fet que hi ha 
un pou de gel dins dels límits d’aquesta propietat de la Selva del Camp.

Font Major, el pou de gel de la
Nom amb el qual també es coneix la Nevera o pou del Gel o pou del Glaç 
o pou de la Neu.

Font Nova, el carrer de la
Nom que també rebia el carrer de la Font, o carrer de Mestre Bertran o 
d’en Bertomeu Montserrat.

«Carrer de la Font Nova, també dit de la Font» (EF 1965 [1603]).

Fontanals
Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Fontanals
V. Parellada de F.

Fontanals, ca [ˈka funtəˈnaɫs]

Casa situada al carrer de Castella.

«A l’angle del carrer de Castella» (EF 1965); (Alumnes 1994).

Fontanals, lo mas de1 [ɫu ˈmaz ðə funtəˈnaɫs]

Mas situat a la partida del Vilamunt (polígon 1), al camí del Torrent de 
la Pols, a prop del mas de la Blanca. Trobem un altre mas anomenat mas 
de Fontanals situat a la partida del Mas Bertran.

(Nomen. 2003); (Mapa 2008); (C. Masos 2014).

Fontanals, lo mas de2 [ɫu ˈmaz ðə funtəˈnaɫs]

Mas situat a la partida del Mas Bertran (polígon 8) prop del mas de 
Cochs. Probablement data de l’any 1741 ja que una de les mènsules sobre 
la qual es recolza la llinda de fusta de la portalada principal porta escri-
ta aquesta data.

«Al Burguet. Entre el camí del Burguet i el camí del Bertran. Abans arribava 
fins a la Riera i al terme d’Alcover» (CB 1985); (C. Masos 2014).

Fontanals, la mina de [ɫə ˈminə ðə funtəˈnaɫs]

Mina d’aigua del mas de Fontanals situada al Mas Bertran.

«Mas Bertran» (Mines d’aigua 1878).
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Fontanals, la premsa de [ɫə ˈpɾemsə ðə funtəˈnaɫs]

Premsa d’oli situada al carrer de Gentil i Vallet a la casa d’aquest nom.

«La premsa de Fontanals, d’oli. Segle XIX–XX» (EF 1965).

Fontaner
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Vagué. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Fontanet
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i el padró de 1860.

Fontanet, cal [ˈkaɫ funtəˈnɛt]

Renom que prové del cognom. Era una família que vivia al passeig Jo-
sep Cristià.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Fontanilles
Fontanillas, Fontanilles: variant del cognom documentada al padró de 
1860 i a l’amillarament de 1860.

Fontcoberta, ca [ˈka ˌfɔŋkuˈβɛɾtɛ]

Casa situada al carrer del Pou de la Vila.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Fontcoberta, lo clot de [ɫu ˈkɫɔd:əˌfɔŋkuˈβɛɾtɛ]

Part més fonda del mas de Fontcoberta.

Fontcoberta, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌfɔŋkuˈβɛɾtɛ]

Mas situat a la partida el Prat (polígon 14).

(C. Masos 2014); «El mas de Fontcoberta és a prop del mas Cargol» (RL 
2018).

Fontcoberta, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˌfɔŋkuˈβɛɾtɛ]

Mina d’aigua situada al mas de Fontcoberta.

Fontdevila
Fondevila: variant del cognom documentada al padró de 1860.
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Fontetes, la muntanyeta de les
Muntanyeta que Eufemià Fort situa al peu del Puig d’en Cama.

«Turó al peu del Puig d’en Cama, al nord del mas de Borbó, sobre les Fontetes. 
Al límit amb el terme de l’Aleixar» (EF 1965).

Fonts
Fons, Fonts: variants del cognom documentades entre el Fons de Mique-
lets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Fontserè
Fonseré, Fontseré: variants del cognom documentades entre el padró de 
1860 i l’amillarament de 1880.

Fora Vila, el fossar de
Nom amb què també es coneixia al segle XIII el cementiri que hi havia 
fora muralles i que es correspon amb l’actual.

Foradada, la
Renom individual.

«Senyora soltera que rentava els gots al cafè del David» (ME 1980–1989).

Foradada, la torre
Torre documentada al 1836 que probablement es correspon amb la torre 
de ca la Por, a la muralla de Sant Pere (davant del cementiri).

(Romero 2013, 68).

Foraster
Cognom documentat al padró de 1860.

Foraster, cal
Casa situada al carrer Major, damunt de ca Ferreter (davant la Font de 
Mitja Vila). La casa va ser incautada després de la guerra i s’hi va instal-
lar la seu local de la Falange. Anys més tard hi va haver un estanc. Actu-
alment hi ha un forn de pa.

Forcader
Cognom documentat al padró de 1860.

Forès
Fores: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i les và-
lues de 1597.
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Formatge, cal [ˈkaɫ fuɾˈmadʒɛ]
Casa d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila. Després van fer 
la casa al camí de l’Horta.

«Cal formatge. Carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Formatge, la parada del [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ fuɾˈmadʒɛ]
Tros de terra situada al camí de l’Horta, sota la parada de Cordets. A la 
banda avall de la parada de Flassada; al fons limita amb la de la Rata. Ac-
tualment, aquests horts estan urbanitzats però queden restes d’aques-
ta parada damunt del Pavelló Municipal d’Esports, darrera de cal Joan 
Formatge.

Forn, el
Antic topònim documentat als segles XVII i XVIII i desconegut a l’acuta-
litat. Per la documentació sabem que era a la partida del Mas d’en Bover.

«Huna vinja dita loforn» (Vàlues 1647, 70v); «Altre pessa de terra de pa al 
mas d’en Bover al forn» (Heras 1734, 220v).

Forn, el carrer del
Topònim actualment inexistent, documentat al segle XV. Probablement 
es tracta del carrer del Forn d’Avall.

«Un coral al carer del fforn» (Vàlues 1471, 34r).

Forn d’Avall, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ ˌfoɾ ðəˈβaʎ]
És el tercer pujant pel carrer major a mà esquerra. Al final trenca per-
pendicularment a mà dreta (la Raconera) per abocar a la placeta de la 
Palma. Hi ha dos escorralons; un comunica amb el carrer del Pou de la 
Vila i, l’altre amb el carrer de la Peixateria. Fins a mitjans del segle XVII, 
s’anomenava carrer del Forn Nou. Popularment és conegut pel carrer de 
la Palla o de les Set-xiques pel fet que era el nom de dues botigues que hi 
havia al carrer.

«Lo carrer dell forn devall» (Vàlues 1597); «Andreu andreu del carrer del 
forn de baill adit q guardaria» (Det. Consell 1601); «Huna casa del C del 
forn de vall» (Vàlues 1647, 8r); «La casa del C del forn da vall» (Vàlues 1647, 
14r); «Un pati de casa al C del forn da vall» (Vàlues 1690, 9r); «Un pati de 
casa al C del fron de vall» (Vàlues 1690, 66r); (Heras 1734, 132v); «El carrer 
del forn de Vall» (Cad. 1800); «El carrer del fornt de Vall» (Cad. 1846); «Por 
una casa calle del Forn de Vall nº 34» (Amill. 1880); (Padró 1930); «Carrer 
Forn Vall» (C. Aux. 1932); (Blasi 1961, 26); «Horno de vall» (Padró 1970); 
(Plànol 2008).
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Forn Nou, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ ˌfoɾ ˈn:ɔw]

El cinquè carrer pujant pel carrer Major a mà dreta. Comunica pel portal 
de Mates amb la Muralla; abans d’arribar-hi, hi fa cap el tros perpendicu-
lar del carrer de la Font, a mà dreta; a mà esquerra hi comença el passat-
ge de la Carnisseria. També se n’ha dit carrer d’en Guillem Montserrat, 
d’en Jaume Andreu, la Ballesteria i carrer del Portal Nou. Eufemià Fort 
afirma que també es va anomenar carrer de Sedó, ja que hi havia ca Sedó.

«D’en Guillem Montserrat» (Vàlues 1404); «C. d’en Jaume Endreu» 
(Vàlues 1471); «Carrer Fornt Nou» (Cad. 1846); (Padró 1930); (Ap. Padró 
1931–1933); (Blasi 1961, 29);«Dit també carrer del Forn Nou» (EF 1965); 
«Calle Horno Nuevo» (Padró 1970); «El carrer del Fornnou» (Iglésies 1981, 
238); (Plànol 2008); «El primer document on s’anomena aquest carrer com 
a Forn nou data de l’any 1697, en un manuscrit de Rafel Masdeu i Sabater 
on consta que Joseph Bover, del carrer del Forn Nou formava part d’una 
companyia que pagà el poble per tal d’anar a socórrer la ciutat de Barcelona, 
sitiada per l’exèrcit del rei de França» (Alumnes 1992).

Fornell
Cognom documentat entre el padró de 1819 i el cadastre de 1846.

Forner
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i les vàlues de 1597.

Forns
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Forques, les
Antiga partida documentada al segle XV i XVI i desconeguda a l’actuali-
tat. Damunt del mas de la Dama.

«Alles fforques tera de blat» (Vàlues 1471, 19v); «A les forques vinya hea den 
Andreu Andreu» (Vàlues 1597).

Forques, el camí de les
Antic topònim documentat als segles XV i XVI.

«El cami de les forques» (Vàlues 1404); «Al camí de les fforques vinya 
e avellanes» (Vàlues 1471, 70r); «Al camí de les forques una vinya ab 
avellanes» (Vàlues 1522, 3r).
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Forques, el puig de les
Antiga topònim documentada al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«El puig de les forques» (Vàlues 1404); «Al pugx de les forques tera erma» 
(Vàlues 1471, 51r).

Fort
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.

Forts
Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i el padró de 1819.

Fortuna
Renom documentat al segle XVIII.

«Antoni Rabassa i Damià Rabassa» (F. Not. 1713).

Fortuny
Fortuin, Fortuny, Furtuny, Fortunÿ: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Fòrum, la plaça del
Nom que havia rebut la plaça o placeta o pati de Sant Andreu. També 
havia rebut els noms de Pati de la Carnisseria i plaça de Joan Pié. Popular-
ment també es coneix com el Pati.

«En 1421 manan; que no gosen metre carros per carregar ni descarregar dins 
la vila, sino al pati de la carnisseria o plassa del foro, com també s’en deya del 
dit pati» (Pié 1984, 207).

Fossar, el
Nom amb el qual també s’havia conegut el Cementiri.

«Hun farginal junt alfosa terra de blat» (Vàlues 1647, 17v); «Altre pessa de 
terra ort al fossa» (Heras 1734, 90v).

Fossar, la creu del
Segons Pié (1984, 65) una creu que havia estat al cantó d’en Vaquer va 
ser trobada al fossar i posada al capdamunt de la portalada del cementiri.
En aquesta creu hi havia el bust de Sant Pere apòstol en honor al sant que 
dona nom al raval o muralla. Eufemià Fort explica que el 1921 fou basti-
da una creu a l’interior del Fossar, la qual s’adequà al primer recinte, dalt, 
enfront de la graonada de l’avinguda.

«La creu del Fossar» (Fort 1964, 23).
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Franc
Franch: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Francesc
Francesch: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i el 
cens d’homes de 1714.

Francesc Crusats, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə fɾənˈsɛs kɾuˈzats]
Segon carrer a mà dreta pujant pel carrer de l’Horta. Connecta el carrer 
de l’Horta amb el carrer de Paretdelgada.

(Plànol 2008).

Francesc Macià, el portal de
Nom que va rebre el portal d’Avall durant l’època de la República.

«El portal de Francesc Macià, la plaça del portal d’Avall al seu temps» (EF 
1965).

Francesc Macià, la plaça de
Nom que rebia la plaça del Portal d’Avall en temps de la República. Tam-
bé havia rebut els noms de plaça de Josep Nicolau i de los Caídos.

Franquet, això del [əjˈʃɔ ðəɫ fɾəŋˈkɛt]
Tros de terra situat al camí de la Bassa.

Franseta
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Frare
Renom documentat entre el cadastre de 1800 i l’amillarament de 1880.

«Andreu Baiget, Carrer Major, Ramon Baiget. Desaparegut» (Alumnes 
1994); (Cavallé 2000, 14).

Frare, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈfɾaɾɛ]
Mas situat al Burgar, al camí del mas del Colomí. Al terme de Reus.

Frare de la Barberà, el
Renom documentat al segle XVII.

«Josephus Girona, nominatus lo frare de la Barberà» (F. Not. 1751).

Frares
Renom documentat a l’amillarament de 1860.
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Frares, el mallol dels
Eufemià Fort documenta aquest mallol a l’any 1718 i el situa al camí de la 
Mare de Déu però no en cita la font. Un mallol és una vinya jove, el pri-
mer any que és plantada (DCVB).

«Era dels Agustins. Al camí de la Mare de Déu» (EF 1965 [1718]).

Fraret
Renom documentat al segle XIX.

«Antonio Masdeu; Ramon Masdeu. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Fraternitat, l’avinguda de la [ɫəˈβiŋguðə ðə ɫə fɾətəɾniˈtat]

Avinguda principal d’accés al nucli urbà que va des de la rotonda de la 
carretera c-14 fins a la plaça Catalunya.

(Plànol 2008).

Freda, la font [ɫə ˌfɔɱˈfɾɛðɛ]

Font situada prop de Bonretorn.

«Lledoner de Bon-Retorn,/ cims i costers et contemplen/i fins la Font Freda 
a dalt/sent una mica d’enveja» (Blasi 1961, 99); «Al damunt de Bonretorn; 
lloc d’excursió des de la Selva» (EF 1965).

Freixe
Freixa: variant del cognom documentada entre el Fons de Miquelets de 
1795 i l’amillarament de 1880.

Freixes
Freixas: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1846 i 
l’amillarament de 1880.

Frigola
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Frisó, ca [ˈka fɾiˈzo]

Casa situada al carrer de Boada.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «La Maria Frisona, al carrer 
de Boada. Quan van fer el ferrocarril, son pare li deia ves allà i porta un càntir 
d’aigua. I de seguida tornava a ser allí. I li deien que semblava un frisó» (SP 
2018).
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Fulleta, la [ˈɫə fuˈʎɛtɛ]

Renom individual.

«Dona més aviat prima. Carrer Major» (ME 1980–1989).

Fumall
Renom documentat al cadastre de 1846.

Fumat, cal [ˈkaɫ fuˈmat]

Renom documentat al cadastre de 1846. Les fonts orals l’han confirmat 
com un renom vigent a l’actualitat. Casa situada al carrer Major, damunt 
de ca la Maria Soledat. S’ha recollit la variant feminitzada Fumada.

«Maria Fumada» (ME 1980–1989).

Fumons, el terrer dels
Eufemià Fort explica que aquest terrer era propietat de la seva família i 
que estava situat al Torrent d’en Bartra.

«Era de casa. Al torrent d’en Bartra i la carretera. S’hi feia terra per a obra de 
la Selva. S’ensulsí cap a l’any 1916 i no s’explotà més» (EF 1965).

Fundició, la [ɫə fundisiˈo]

Zona situada a la dreta del camí del Mas Ripoll, a mig quart caminant 
del Pont Alt en amunt, abans d’arribar al mas de Rifà. Eufemià Fort es-
menta que era anomenada també la Fundació. En aquest zona s’hi han 
documentat diverses mines de mineral al segle XIX. El topònim prové 
del nom d’una d’aquestes mines però no ha estat possible documentar-la.

«Dit també Fundació. Partida on comença la vall de la Selva, al Mas Ripoll 
a mig quart del Pont Alt en amunt, abans d’arribar al mas de Rifà. Mina 
menera abandonada, al vessant esquerre de la Riera» (EF 1965).

Fuster
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i les vàlues de 1597.

Fustos
V. Mina de F.

Fustos, ca [ˈka ˈfustus]

Casa situada a la cantonada del carrer de Paretdelgada amb el passeig 
Josep Cristià.

«Aleix Fustos» (ME 1980–1989); «La Ràpita» (Alumnes 1994).
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Fustos, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˈfustus]
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

«La mina de Fustos» (Adesel 27, 1957, 189); (CB 2017).

Fut
Renom documentat al segle XIX.

«Pau Llevat» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Gabino, cal [ˈkaɫ ɣəˈβinu]
Casa sota el Casino. Tenia una petita botigueta de material elèctric i feia 
reparacions al carrer Major.

(Alumnes 1994).

Gabriel
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Gafarró
Renom documentat entre 1668 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Rabassa, pagès de davant abeurador del portal nou, Gaffarró» (F. 
Not. 1668); «Aleix Rabassa, pagès Selva, Gafarró» (F. Not. 1724); «Gregori 
Rabassa» (Cavallé 1999, 11).

Gaia
Cognom documentat al padró de 1860 amb la forma Gaya.

Gaiet
Cognom documentat al padró de 1860, amb la forma Gayet.

Gaietana, ca la [ˈka ɫə ɣəjəˈtanɛ]
Renom. Casa situada al carrer Major.

«Ca la Gaietana, al carrer Major. Ca Culot» (ME 1980–1989); «Guitana, 
transformació fonètica de Gaietana» (Alumnes 1994).

Galena, l’avinguda de la
Avinguda situada al polígon industrial Argenteria. És la segona sortida 
de la rotonda on acaba l’avinguda de l’Alumini i arriba fins la carretera 
de l’Albiol, travessant el torrent de les Voltes.

Galets, ca [ˈka ɣəˈɫɛts]
Renom d’una família del carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).



246

Gallart
Cognom documentat al padró de 1860.

Gallinera, ca la [ˈka ɫə ɣəʎiˈneɾɛ]
Renom atribuït a una família que venien gallines al carrer Major. Trobem 
la variant actualitzada de l’antropònim: Plumes.

«Ramon de la Gallinera» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Renom que 
ha sofert una transformació xocant, als néts se’ls diu Plumes» (Ollé 2012); 

«Galliner» (FEF s. d.).

Gallissà
Gallisá: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Galofre
V. Mas de G.

Galofre, ca [ˈka ɣəˈɫɔfɾɛ]
Casa situada al carrer Major.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Galofre, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ɣəˈɫɔfɾɛ]
Mas que pertany al terme de l’Albiol. Una part petita de la propietat és al 
terme de la Selva i parteix amb el mas de Moixó.

(Mapa Senders 2014).

Galters, els
Antiga partida documentada des del segle XV i XVIII i desconeguda a 
l’actualitat. Eufemià Fort, la situa a la partió amb el terme de l’Albiol.
Un galter és un coster o pendís d’una muntanya o altre terreny (DCVB).

«Els galters» (Vàlues 1404); «A los galltes avellanes» (Vàlues 1471, 36v); 
«Hun tros als galtes avallanes» (Vàlues 1647, 24r); «Un avallana y erm als 
Galtes» (Vàlues 1690, 52r); «Altre pessa de terra Avellanes y herm a els 
galtes» (Heras 1734, 81v).

Galtes, les
Antiga partida documentada al selge XVIII i desconeguda a l’actualitat.

«Altre pessa de terra avellanes a la partida de les galtes» (Heras 1734, 37v).

Gandhi, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ˈɣandi]
Carrer que connecta la rotonda de l’avinguda de la Llibertat amb el ra-
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val de Sant Rafel. Comunica el nucli antic amb el complex educatiu i la 
zona de la Rasa.

Ganxí
Ganch, Ganchi, Ganxi, Ganxí, Gauchi, Gnachi, Gonchi: variants del cog-
nom documentades entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880 
(Plànol 2008).

Ganxí, ca [ˈka ɣəɲˈtʃi]
Renom individual. Casa situada al carrer Major, sota ca don Benet. Anys 
més tard, es van fer una casa a la parada de Ganxí (a l’avinguda Puig i 
Ferreter). S’ha trobat la variant feminitzada Ganxina.

«Ca Ganxí. Home sol que es va casar amb la xica de Salsench. Era bastant 
ric, al carrer Major» (ME 1980–1989); «Rosa Ganxina» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Ganxí, la parada de [ɫə pəˈɾa ðə ðə ɣəɲˈtʃi]
Tros de terra propera al poble que anava des de la carretera (actual avin-
guda Puig i Ferreter) fins al torrent de Cassans i de la parada de Gardel 
a l’hort de Marçal. Actualment, urbanitzada.

Garcet
Renom documentat al segle XIX.

«Vda. De Pau Girona, Garcet. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Garcia
Garcia, Garçia, Garsia, Gasya: variants del cognom documentades entre 
el fogatge de 1553 i el padró de 1860.

Garcia, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Lo carrer den garcia» (Vàlues 1597).

Gardel, ca [ˈka ɣəɾˈðɛɫ]
Renom d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila, a la cantona-
da amb l’Escorraló. El renom probablement prové d’una pronunciació 
incorrecta del nom Gabriel.

«Al carrer del Pou de la Vila. A mà dreta, hi mena un corredor descobert» 
(EF 1965); «Al carrer del Pou de la Vila. Josep Ma. Gardel» (ME 1980–1989); 
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«Era un home que es deia Gabriel i pronunciava malament el seu nom. Carrer 
de l’Hospital» (Alumnes 1994).

Gardel, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ɣəɾˈðɛɫ]

Mas situat al camí del Mas Ripoll, entre el mas de Ferreter i el mas de 
don Juan.

Gardel, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə ɣəɾˈðɛɫ]

Tros de terra proper al poble que era situat sota la parada de Ganxí, ac-
tualment la zona urbanitzada que hi ha sota el magatzem i la botiga de 
Coselva.

Gardel, lo pou de [ɫu ˈpow ðə ɣəɾˈðɛɫ]

Pou situat al mas del mateix nom.

Gardet
Cognom documentat al padró de 1860.

Garí
Cognom documentat al padró de 1860.

Garramell, lo [ɫu ɣərəˈmeʎ]

Partida del terme partionera amb l’Albiol, a la dreta del camí del Mas Ri-
poll tirant amunt. S’hi accedeix per un camí gairebé al davant del Pont 
Alt.

«Huntros al garamell» (Vàlues 1647, 27r); «Un tros avallanes botyar al 
garramell o pi de na bartrana» (Vàlues 1690, 7r); «In partida nominata lo 
Garramell» (F. Not. 1724–1725); «Altre pessa de terra Vinya y Avallanes 
al Garramell» (Heras 1734, 53v); «Posesión nombrada Garramell» (Amill. 
1880); (Cad. 1955); (Mapa Senders 2014).

Garramell, lo barranc del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ɣərəˈmeʎ]

Barranc que passa per la partida del Garramell.

(Mapa Senders 2014).

Garramell, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ɣərəˈmeʎ]

Camí a la dreta de la Riera, passat el Pont Alt i abans d’arribar a la resclo-
sa. Duu a la partida del Garramell. S’agafa al camí del Mas Ripoll (actual 
carretera de Vilaplana TP 7013).

«Des del camí del camp» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Garramell, lo camí nou del [ɫu kəˈmi ˈnɔw ðəɫ ɣərəˈmeʎ]

Camí que surt de la dreta del camí del Mas Ripoll (actual carretera de 
Vilaplana TP 7013) a l’alçada del mas de Cotxero, passada la Resclosa.

(Mapa Senders 2014).

Garreta
Garreta: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1846 i el 
padró de 1860.

Garriga
Gariga, Garriga: variants del cognom documentades entre les vàlues de 
1597 i l’amillarament de 1880.

Garrofer
Garrofé: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Garrofer, el
Partida del terme situada al camí d’Alcover a la partió amb el terme de 
l’Albiol.

«Al garofer terra de blat» (Vàlues 1404, 3r); «Al garofer tera de erma e 
rolldorar» (Vàlues 1471, 8v); «It mes al garoger avelanes» (Vàlues 1522, 
24r); «Itinere dictus del garroffé» (F. Not. 1628); «Hun avallanar al garofe» 
(Vàlues 1647, 8r); «Un tros avallanes y aulives y terra de blat al gorofer» 
(Vàlues 1647, 16r); «Hun avallanar al garofer» (Vàlues 1647, 25v); «Hun 
avallanar al gorofe» (Vàlues 1647, 70r); «Un tros terra de pa y olives ala 
partida dita lo garrofer» (Vàlues 1690, 3v); «Una pesa terra de pa olives 
al gorrofer» (Vàlues 1690, 31r); «Altre pessa de terra y olives al garrofe» 
(Heras 1734, 1v); «Altre pessa de terra Avellanes al garrofe» (Heras 1734, 
4v); «Partida del garrofer» (F. Not. 1780, 61).

Garrofer, el camí del
Antic topònim documentat als segles XV i XVI i desconegut a l’actualitat.

«El camí del garrofer» (Vàlues 1404); «Al cami del garoffer una ssort» 
(Vàlues 1471, 20r); «Al camí del garofer avellanes» (Vàlues 1522, 33v).

Garrofer, la plana del
Antic topònim documentat als segles XVII i XVIII i desconegut a l’ac-
tualitat.

«Un tros avallana a la plana del garrofer» (Vàlues 1690, 11v); «Altre pessa de 
terra de pa y Avellanes a la plana del garrofe» (Heras 1734, 42v).
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Garrofeta
Renom individual.

(ME 1980–1989).

Garrut
V. Escorralons de ca G.

Garrut, cal [ˈkaɫ ɣəˈrut]

Renom d’una família. Casa situada al carrer del Forn d’Avall, tocant als 
escorralons. S’ha recollit la variant feminitzada Garruda.

«Garrut, Garruda. Família amb diferents branques; vivien en llocs diversos 
com el carrer de la Palla (Joan Girona)» (ME 1980–1989); «Era un home 
que caminava malament i al Baix Camp es diu “caminar garrut”»; (Alumnes 
1994).

Garsa, la [ɫə ˈɣaɾsɛ]

Renom documentat entre el cadastre de 1800 i l’amillarament de 1880. Se-
gons fons orals, li deien la Garsa perquè era una dona que caminava fent 
saltets, vivia a la muralla dels Ollers, al passeig Josep Cristià.

«La Rossa de la Garsa —una velleta que tenia cent dos anys i sis dits a cada 
mà» (Blasi 1925); (Alumnes 1994).

Garso, cal [ˈkaɫ ˈɣaɾsu]

Renom d’una família que vivia al passeig Josep Cristià. Probablement es 
tracta d’una masculinització del renom Garsa.

«Família, al Passeig» (ME 1980–1989); «Les garses» (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Gas
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Gassol
Gesol, Gasol: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Gasolinera, la [ɫə ɣəzuɫiˈneɾɛ]

Estació de servei situada a la vora de la carretera C-14 entre el camí de 
la Serra i el camí de Tarragona. S’hi accedeix des del carril d’acceleració 
que baixa de la rotonda d’accés en direcció a Reus.
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Gaspar
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Gasset
Cognom documentat al padró de 1860.

Gasull
Gasull, Gosull: variants del cognom documentades entre el cadastre de 
1734 i el 1860.

Gasulles, ca les [ˈka ɫə ɣəˈzuʎɛ]

Renom provinent del cognom. Botiga d’alimentació i espardenyeria al 
carrer Major, a ca Bover; damunt de ca Mencion.

(Alumnes 1994).

Gat, del
Renom documentat al segle XIX.

«Antoni Robert. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Gatell
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Gatell, el tros d’en
Tros de terra situat al camí del Rec documentat en l’època de les obres 
de reparació del rec de la Vila al segle XVI.

«y seguint lo rech per hont está, si’s muda pel tros de’n Gatell no hi haurá 
tant trevall ni’s fará tan fondo, y per guanyarse alguna cosa de la cayguda y 
escursarse lo rech, vé que anant per lo de’n Gatell s’haurán de fer dos ponts 
no de molt cost y escursarse lo rech» (Pié 1984, 358 [1541]).

Gatellar
V. Torrent del G.

Gatellar, lo barranc o el torrent del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ɣətəˈʎa] / [ɫu tuˈren dəɫ 
ɣətəˈʎa]

Barranc que porta les aigües del vessant nord del Puig d’en Cama i bai-
xa fins a les Tres Aigües on conflueix amb el barranc del Salt i el barranc 
de la Font Major. En aquest torrent hi creixen molts gatells. El tros de 
barranc més proper a les Tres Aigües parteix els termes de l’Albiol i de 
la Selva. Un gatell és un arbust de la família de les salicàcies que puja de 
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dos a sis metres, fa les fulles bastant grans i es cria pels torrents i vores 
d’aigües. (DCVB).

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Gatellar, la fondalada del
Part fonda del barranc del Gatellar.

(Brum 16, 1932, 4).

Gavaldà
Gavaldà, Gavaldá: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880. També s’ha trobat la forma 
de Gavaldà al padró de 1860.

Gavella
Ganella, Gavella, Gonella, Gatvellas: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i 1596. La variant Gatvellas ha estat documenta-
da al padró de 1860.

Gavella, el carrer de
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer actu-
al es correspon, tot i que Eufemià Fort el situa de la plaça Major en amunt.

«De la Plaça en amunt» (EF 1965 [1324]).

Gavella, la torre d’en
Eufemià Fort la identifica com la torre de Baró.

«La torre d’en Gavella, l’actual de ca Baró» (EF 1965 [1359]).

Gavella, el torrent de la
Antic topònim documentat des del segle XV al segle XVII i desconegut a 
l’actualitat. Per la documentació trobada, sembla que podria ser al camí 
de la Serra. Una gavella és un conjunt de manats o falcades d’espigues 
que el segador pot encloure dins la mà i que després deposita en terra per 
a formar amb algunes gavelles la garba (DCVB).

«Lo torrent de la Gavella» (Vàlues 1404); «Al torrent de na gavella tera 
erma» (Vàlues 1471, 85r); «Una vinya botyar al cami de la serra al torrent 
den Gavella» (Vàlues 1690, 9r).

Gebelí
Gebellí, Gibalí, Jabelí: variants del cognom documentades entre el fogat-
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ge de 1414 i el fogatge de 1497. La variant Jabelí ha estat documentada al 
padró de 1860.

Gec Brut, cal [ˈkaʎ ˈdʒɛg ˈbɾut]

Renom atribuït a una família que eren serrallers del carrer de Gentil i 
Vallet.

«Sempre anaven tacats amb oli perquè eren mecànics. Feien de manyàs, 
serrallers… Al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989).

Gec de l’Oli, lo [ɫu ˈdʒɛg də ˈɫɔɫi]

Renom individual aplicat a una persona que tenia l’ofici de mecànic.

«Era mecànic i sempre anava untat d’oli» (Alumnes 1994).

Gel, el pou del
Nom amb què també és conegut el pou del Glaç, pou de la Neu o pou de 
gel de la Font Major o Nevera.

Gendre, els pedregals del
Eufemià Fort documenta aquesta partida del terme però no en cita la font. 
Cap informant oral l’ha esmentat.

Gener
Gener, Janer: variants del cognom documentades el 1497.

Generada, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1853 situada a les Aubagues.

(Andreazini 2013, 121).

General Mola, el passeig del
Nom que va rebre l’avinguda Puig i Ferreter.

«Actualment avinguda Puig i Ferreter. Nom circunstancial del de l’Estació» 
(EF 1965).

General Mola, l’avinguda
Nom oficial que va tenir l’actual avinguda Puig i Ferreter durant l’èpo-
ca franquista. Tanmateix, la gent s’hi referia com «la Carretera». Eufe-
mià Fort la documenta també amb el nom de passeig del General Mola. 
I en temps de la República rebia el nom d’avinguda del Nou de Setembre.

«Avda Gral Mola» (Padró 1970).
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Generalísimo, la plaça del
Nom de la plaça Major en època franquista. També ha rebut els noms de 
plaça del Sitjar, Nova, de la Constitució i de la República. Popularment, és 
coneguda com la Plaça.

(Padró 1970).

Generosa, ca la [ˈka ɫə dʒənəˈɾozɛ]

Casa situada al carrer de Verrà.

Generoso
Renom documentat al segle XIX.

«Desaparegut» (Alumnes 1994).

Gení
Cognom documentat al padró de 1860.

Genimells
Renom documentat al segle XVII.

«Francisca Miró» (F. Not. 1736).

Genís
Genís, Gens, Ginix, Janís: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i el padró de 1860.

Genius1

V. Hort de Genius

Genius2

Geius, Geniu, Genius, Geníus: variants del cognom documentades entre 
les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.

Genius, això de [əjˈʃɔ ðə dʒəˈniws]

Tros de terra proper al pla del Lluert i s’hi accedia pel torrent de les Voltes.

Genius, la bassa de
Bassa situada a l’hort de Genius, a Sant Pau.

Genius, ca [ˈka dʒəˈniws]

Renom de família. La casa era a la plaça Major, a la banda d’avall; dóna al 
carrer de Gentil i Vallet. Anomenada també ca la Nievetes.
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Genius, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə dʒəˈniws]
Hort situat al camí de la Trampa, a mà dreta; limitant amb la Riera, el car-
rer de Sant Pau i l’hort de la Cabrera. També anomenat l’hort de l’Abra-
ham.

Genius, el mas de
Mas situat sota el camí d’Alcover, a mà dreta, passada la Riera. Actual-
ment, forma part del polígon industrial Miŀlènium.

Genius, la mina de
Mina d’aigua situada al mas de Genius, al camí d’Alcover.

Genovès
Genobés, Genovès: variant del cognom documentada entre el padró de 
1819 i el padró de 1860.

Gentil, el carrer de na
Tram del carrer de Gentil i Vallet perpendicular al carrer Major.

«Carrer de na Gentila» (Vàlues 1404); «Lo carrer dena gentil» (Vàlues 
1597); «La casa al C de na Gentill» (Vàlues 1647, 43v); «Lo C. de nagentil» 
(Vàlues 1647, 79r); «Una casa al carrer de na Gentil» (Vàlues 1690, 69r); «El 
carrer de la Gentil» (Cad. 1800); «Calle Gentil» (Padró 1930).

Gentil i Vallet, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒənˈtiɫ i βəˈʎɛt]
El cinquè a mà esquerra pujant pel carrer Major. És un carrer que fa an-
gle i trenca a la dreta fins a la plaça de Simó Salvador. És probable que el 
nom provingui de la unió dels noms de dos carrers: el carrer de na Gentil 
i el carrer del Vallet. El carrer de na Gentil era el tram de carrer perpendi-
cular al carrer Major. Pié (1984, 39) el documenta l’any 1387. Aquest carrer 
sembla que fou el centre del call Jueu. El fet que s’anomeni ja en aques-
ta època carrer de na Gentil és indicatiu que hi residia o hi havia residit 
població jueva. El carrer del Vallet (tram paraŀlel a la muralla) s’anomena 
així per haver-hi hagut un vall o rasa previ a la muralla. Pié (1984, 354) 
documenta que l’any 1579 el Consell de la Vila proposà construir cases 
des del cap damunt del vallet. En el moment en què es perd la memòria 
de l’existència d’aquest vall de la muralla (vallet), el nom es comença a 
transcriure utilitzant la forma Vellet que és la que ha quedat consolida-
da a l’actualitat. També se l’ha anomenat carrer d’en Pere Morera (1471) 
i d’en Simon Bover.

«D’en Pere Morera» (Vàlues 1471); (EF 1965 [1673]); «Calle Gentil y Vellet» 
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(Cad. 1846); (Amill. 1880); (C. Aux. 1932); «És necessari observar, que hi ha 
a la banda de ponent, cara a Almoster, uns carrers (Gentil i Vallet, Castella i 
Abadia) que es disposen paraŀlels al carrer Major i contradiuen l’orientació 
general de les altres comunicacions interiors de la Selva. (…) Aquests tres 
carrers que van de nord a sud tenen una dretura inicial de muntanya a mar i es 
corben més tard en angle recte, per a prendre amb igual rectitud l’orientació 
contrària, o sigui de ponent a llevant. Aquests tres carrers semblen marcar 
etapes successives de la localitat» (Iglésies 1956, 44); (Blasi 1961, 30); «Les 
cases donaven a la muralla» (EF 1965 [1387]); (Padró 1970); (Iglésies 1981, 
239); (Plànol 2008).

Gentila, l’oliverar de na
Topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«L’oliverar de na gentila» (Vàlues 1404).

Geperut, la font del [ɫə ˈfɔn dəɫ dʒəpəˈɾut]

Font fora terme que era prop de Bonretorn.

Ger
Cognom documentat al padró de 1860.

Gibernau
Gibernau, Givernau: variants del cognom documentades al padró de 1860.

Gibert
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el padró de 1860.

Gibert, ca [ˈka ʒiˈβɛɾt]

Renom provinent del cognom. Casa situada al carrer Major, a mà dreta, 
entre els carrers de la Font i de l’Hospital.

«Al carrer Major, a mà dreta, entre els carrers de l’Hospital i de la Font» 
(EF 1965); «També en deien de ca Tost» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Gibert, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ʒiˈβɛɾt]

Mas situat al terme de l’Albiol, entre el mas de Carnisser i el mas d’Urrú-
tia, tocant al terme de la Selva. Actualment, és un restaurant.

(Mapa Senders 2014).
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Gibot, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer actu-
al es correspon, tot i que Eufemià Fort el situa de la plaça Major en amunt.

«De la Plaça en amunt» (EF 1965 [1324]).

Gil
Cognom documentat al fogatge de 1497.

Gil Cristià, el mas de
Mas documentat al padró de 1970. Cap informant oral l’ha esmentat.

«El mas de Gil Cristia» (Padró 1970).

Gil Cristià, lo coŀlegi o l’escola [ɫu kuˈɫɛjʒi ˈdʒil kɾistiˈa] / [ɫəsˈkɔɫə ˈdʒil 
kɾistiˈa]

Escola pública d’educació infantil i de primària, situada al carrer de Fran-
cesc Crusats, que va rebre el nom de Gil Cristià, un industrial local que 
va cedir els terrenys per a la construcció de l’edifici l’any 1977. Actual-
ment, l’escola ha estat integrada a l’escola pública Abel Ferrater. L’edifici 
és actualment utilitzat com a espai de lleure i formació.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Gilabert
Gilabent, Gilabert: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1414 i el padró de 1860.

Gilabert
V. Trestellador del Molí d’en G.

Gilabert, el molí d’en
Eufemià Fort el situa al camí dels Molins.

«Que molts havien dit que seria bó que’l rech tingués bon corrent, que la 
vila’s prengués lo d’en gilabert» (Pié 1984, 358 [1540]).

Gilabert, el pont d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo pont den gilabert» (Vàlues 1404).

Gilet
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i el fogatge de 1553.
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Gilet, el forn d’en
Eufemià Fort situa aquest forn oller al camí de Tarragona. Topònim in-
existent a l’actualitat.

«Hun tros ort al forn den gilet i basses» (Vàlues 1647, 62r); «Oller. Al camí 
de Tarragona» (EF 1965); «Empero, ja se ha vist lo que va passar fins a l’any 
1598, en qu’es va resoldre definitivament d’admetrer los frares Agustins (…) 
lo mateix Consell de vot y parer s’els donés lloch per fundar-lo al páti del 
portal de vall envers los horts del forn den Gilet, com a lloc molt convenient 
per semblant cosa» (Pié 1984, 586).

Gili
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el fogatge de 1553.

Gili, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al mas d’en gilli teres ermes» (Vàlues 1471, 94r).

Gília, la [ɫə ˈdʒiɫiɛ]
Partida del terme situada al torrent de les Voltes a l’actual polígon indus-
trial Silva, entre el vial del polígon i la via del tren.

«Avel. A la Gilia» (Cad. 1846); «Gilia» (Amill. 1880); «la Gilia» (Cad. 1955).

Gília, el camí de la
Camí que porta a la partida de la Gília, al camí d’Alcover.

«La mina del Rey. Camino de Gilia» (Mines d’aigua 1878); (Mapa Senders 
2014).

Gília, el mas de
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement situat a la partida de la Gília.

«Al mas de gollia avellanes» (Vàlues 1471, 35r); «La meytat dels avellanes 
del mas de jollia» (Vàlues 1471, 38r).

Gils
Cognom documentat a l’amillarament de 1880.

Gimenells
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Giménez
Cognom documentat entre el padró de 1819 i el padró de 1860.
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Gimpere
Guimpere: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Giner
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i les vàlues de 1597.

Giner, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al mas d’en giner tera erma» (Vàlues 1471, 15r).

Ginesta1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Roig» (Cavallé 1999, 11).

Ginesta2

Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i el cadastre de 1734.

Ginesters, el coll dels
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo coll dels Ginesters» (Vàlues 1404).

Giol
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Giol, ca [ˈka dʒiˈɔɫ]

Renom d’una família que vivia al carrer Major.

«Eren forasters. Al carrer Major» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Giola
Giula: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Giralt
Giral, Giralt, Girbalt, Guiralt: variants del cognom documentades entre 
les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Girona
Girona, Guirona, Jirona: variants del cognom documentades entre les và-
lues de 1690 i l’amillarament de 1880.
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Girona, el camí d’en
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Camí den Girona lo camí del tros de Girona» (F. Not. 1781, 144).

Girona, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒiˈɾonɛ]

Nom amb què encara es coneix el carrer de la Peixateria. També ha rebut 
els noms de carrer de la Pescateria, d’en Bertran Barceló, de n’Andreu Mont-
serrat, del Portal de Sant Antoni, de ca Batlle i de Pau Maideu.

«Dit també de la peixateria» (EF 1965); «Carrer de ca Girona» (MR 2018).

Girona, la cisterna d’en
Antic topònim documentat al segle XVII desconegut a l’actualitat.

«Itinere de la sisterna den Girona» (F. Not. 1672).

Girona, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ʒiˈɾonɛ]

Mas situat a la partida del Mas d’en Bover, molt proper al mas de Nico-
lauet i al mas de la Bola.

Giscard, lo [ɫu ʒisˈkar]

Renom. Dit d’una persona que tenia certa semblança amb el polític fran-
cès Giscard d’Estaign.

Gitanet
Juntanet: variant del renom documentada al padró de 1819.

Gitanos, la muralla dels
Nom amb què era conegut fins a inicis del segle XX el tros de raval de 
Sant Rafel situat entre el carrer de les Clavegueres i el del Pou de la Vila. 
Rep aquest nom pel fet que hi vivia població gitana.

Glaç, el pou del
Nom que també rep el pou del Gel o pou de la Neu o pou de gel de la 
Font Major o Nevera.

Glorieta, la [ɫə ɣɫuɾiˈɛtɛ]

Petita bassa o clot natural a la Faluga de Torrents, al començament del 
camí d’en Grau. Anomenada també la Golieta.
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Godoy
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

«Josep Roig, Forn Nou; Jaume Roig, Joan Roig. Desaparegut» (Alumnes 
1994); (Cavallé 1999, 11).

Golieta, la
Altre nom per designar la Glorieta, a la Faluga de Torrents. V. Glorieta, la.

Gomà, el mas de
Eufemià Fort, l’any 1965, situà aquest mas a dalt d’un tossal, a la dreta de 
la Riera, després del mas de la Dama. Cap informant oral l’ha esmentat.

Gombau, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer actu-
al es correspon, tot i que Eufemià Fort el situa de la plaça Major en amunt.

«De la Plaça en amunt» (EF 1965 [1324]).

Gombau, la font d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«A la font d’en gonbau vinya» (Vàlues 1404, 3v); «Alla ffont d’en gonbau» 
(Vàlues 1471, 20r).

Gomes
Cognom documentat al padró de 1860.

Gomis
Gomis, Gomís: variants del cognom documentades entre les vàlues de 
1597 i l’amillarament de 1880.

Gondolbeu
Goldonbeu, Gomdalbeu, Gondalben, Gondalbèn, Gondalbeu, Gondolbeu, 
Gondulbeu: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i l’amillarament de 1880.

Gondolbeu, l’avellanar de
Tros de terra plantada d’avellaners al camí del Rec.

«El dia 25 (1540) tornaren a proposar, que la carretera s’havía de fer per los 
avellanars (…) Fou resolt, “que per are que’s fassi lo pujador pera poder pujar 
los carros sobre’l rech al avellanar d’en Gondolbeu”» (Pié 1984, 358).
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Gonser
Gonsé: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Gorg, el
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo Gorch» (Vàlues 1404).

Gori, cal [ˈkaɫ ˈɣɔɾi]
Renom d’una família del carrer Major. Es tracta d’una afèresi de Gregori.

«Ell era pastisser al carrer Major i ella venia roba» (ME 1980–1989); «Afèresi 
de Gregori. Feia de pastisser i venia roba. Carrer Major» (Alumnes 1994).

Gorrita
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Gossos
V. Font dels G.

Gossos, la font dels [ɫə ˈfɔn dəɫs ˈɣosus]
Font situada al vessant esquerre de la Riera, una mica abans d’arribar al 
Pont Alt, camí amunt.

(Adesel 27, 1957, 189); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Got
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Got, la torre de
Eufemià Fort situa aquesta torre davant del camí de la Trampa, davant 
de la bassa de Pau Maideu. Pié documenta que les autoritats van auto-
ritzar a Joan Got que aixequés una torre amb espitlleres i merlets a casa 
seva el 1321. Era cap al davant del camí de la Trampa, davant de la bassa 
de Pau Maidéu.

«damus et concedimus vobis Joanni Got de dicto loco et vestris perpetuo 
quod possitis facere vos et vestri hedificari et facere quandam turrim 
muratam extra murum ville de Silva» (Pié 1984, 28).

Gots
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Gràcia
Cognom documentat al padró de 1819.
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Gràcia, el mas de
Mas documentat al padró de 1970. Cap informant oral l’ha citat.

«Mas de Gracia» (Padró 1970).

Gran
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.

Gran, la riera [ɫə riˈeɾə ˈɣɾan]
Riera que es forma a la confluència del torrent de la Llebreta, del torrent 
d’en Bartra i del barranc del camí de la Bassa.

(Cad. 1955); (Adesel 27, 1957, 188); (Amigó 2008, 266); (Mapa Senders 2014).

Gran de Flassada, lo bosc [ɫu ˈβɔz ˈɣɾan də fɫəˈsaðɛ]
Bosc situat a la partió del terme amb l’Albiol i l’Aleixar, al coll de la Ba-
talla a la dreta pujant des de la Selva pel camí del Mas Ripoll (actual car-
retera TP-7013).

(Mapa 2008).

Gran del Mas d’Alimbau, la mina
Mina d’aigua dins la propietat del mas d’Alimbau. Eufemià Fort la situa 
a prop de les mines de Sant Joan.

Gran de Rabassa, l’avellaner
Al mas d’aquest nom, però en terme de la Selva.

«Ara de Flassada» (EF 1965).

Granja, de la [də ɫə ˈgɾaɲdʒə]
Renom aplicat al propietari de l’hort del Planter.

«El Jordi de la Granja» (MCB 2018).

Gras1

Renom documentat al segle XIX.

«Joan Fortuny. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Gras2

Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Grassany
Probablement Cassany: variant del cognom documentada al cens d’ho-
mes de 1714.
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Grasses
Grases, Grasas: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i el cadastre de 1800.

Grasset, cal [ˈkaɫ ɣɾəˈsɛt]
Renom documentat a l’amillarament de 1860. Fonts orals l’han confir-
mat com un renom vigent al segle XX; casa al carrer de Sensmudaina.

«Grasset, al carrer de Sensmudaina» (ME 1980–1989); «Desaparegut» 
(Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 11).

Grasseta, la [ɫə ɣɾəˈsɛtɛ]
Renom documentat al segle XX.

(ME 1980–1989).

Grau
V. Camí d’en G.

Grau
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Grau, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«Lo Grau» (Vàlues 1404).

Grau, lo camí d’en [ɫu kəˈmi ðəŋ ˈgɾaw]
Camí de ferradura que surt del vessant dret de la Riera mirant al Mas 
Ripoll; passat el mas de la Dama. El camí arriba a l’Albiol. El camí dóna 
nom a la partida homònima. També rep el nom de camí del Mas de Prats.

«Cami d’en Grau o Torrent de la Pols» (Heras 1734, 62v); «Lo camí d’en 
Grau» (Cad. 1955); «En el mes de gener del mateix any [1583] féren la 
carretera del Coll de les Piques á preu fet fins al camí del Guerau» (Pié 1984, 
528); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014); «Pujant pel camí d’en Grau de 
la Selva a l’Albiol, hi ha un pontet que s’agafa al camí d’en Grau. I a uns 500 
metres o així hi ha l’alzina de Maginet. Puges uns tombs cap al tros de la 
terra de les Caragoles i cap a la Balç. Passes la balç que és com una fondària 
i hi passaves per dalt sobre el terreno aquell i quedava com un riu fondo. I 
tires amunt, amunt fins al Pla del Terme que parteix lo terme de l’Albiol i la 
Selva. Agafes cap als pins del mas de Joan Nas, mas de Prats i au, agafar el 
camí, la drecera o camí dels animals. Cap dalt a mas Blanc, plans de Maideu 
i l’Albiol» (IA 2018).
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Grau, el mas d’en
Nom amb què també és conegut el mas d’Alimbau.

«Altre pessa de terra Vinya Avellanes y herm al mas den Grau» (Heras 1734, 
199v); «Nom antic del mas d’Alimbau» (EF 1965); (Mapa Senders 2014).

Grau, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˈɣɾaw]

Mina d’aigua a la partida de l’Aixanaleu.

«Chanaleu» (Mines d’aigua 1878).

Grau Nou, lo camí d’en [ɫu kəˈmi ðəŋ ˈgɾaw ˈnɔw]

Camí que s’agafa a la riera on hi havia la pedra de la Sal i a dalt al capda-
munt es creua amb el camí d’en Grau.

Gravada, la [ɫə ɣɾəˈβaðɛ]

Renom individual.

«Renom individual. Tenia pigues. Venia verdura. De ca la Pallussa» (ME 
1980–1989); «Ca la Rosa Gravada» (Ollé 2012).

Gravadet, cal [ˈkaɫ ɣɾəβəˈðɛt]

Renom d’una família del carrer del Forn d’Avall.

«Tenia la cara gravada. Al costat de ca la Palla. Pep Gravadet» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994).

Gravat, cal [ˈkaɫ ɣɾəˈβat]

Renom d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila. Eren espar-
denyers.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Gravat de la Senanta, el [ɫu ɣɾəˈβad:ə ɫə səˈnantɛ]

Renom individual. Vivia al carrer del Forn d’Avall.

«Renom individual. Al carrer de la Palla» (ME 1980–1989).

Gresola, la [ɫə ˈɣɾəˈzɔɫɛ]

Tros de terra abans d’arribar a la font del Gossos, al camí del Mas Ripoll.

Gresola, ca la [ˈka ɫəˈɣɾəˈzɔɫɛ]

Casa del carrer del Forn d’Avall.

«Al carrer de la Palla. Avis de l’Àngel Poblet (Àngel de la Gresola)» (ME 
1980–1989).
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Grimau
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el padró de 1860.

Grimau, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas den grimau» (Vàlues 1404).

Grinyó
Griñó: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Groc
Groch: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

«Josep Puñet, Raval de Sant Pau, Vda. De Joan Puñet. Desaparegut» 
(Alumnes 1994).

Groga, la
Renom individual.

«Anava a Sant Agustí a manxar l’orgue» (EF 1965).

Guaitaparets, cal [ˈkaɫ ˌɣwajtəpəˈɾɛts]
Renom d’una família que vivia al carrer de la Peixateria.

«Família. Sempre guativa per una paret que separava el camí de Tarragona i 
la parada del Ripollet. Al carrer de la Peixateria» (ME 1980–1989).

Gual
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Gualda, lo botjar del [ɫu βuˈdʒa ðəɫ ˈɣwaɫdɛ]
Erm situat a l’Aixanaleu, a la carena que dóna al mas d’Alimbau.

Gualt
Cognom documentat al padró de 1860.

Guapa de la Muntanya, la [ɫə ˈɣwapə ðə ɫə munˈtaɲə ]
Renom atribuït a una dona que era maca i provenia d’una família que 
eren masovers al mas de Galofre.

Guapo, cal [ˈkaɫ ˈɣwapu]
Renom d’una família que eren emblanquinadors d’ofici. Tenien la casa 
al passeig Josep Cristià.

«Pintor, emblanquinador, al passeig Cristià. Era el meu avi» (ME 1980–
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1989); «La Guapa» (Alumnes 1994); «Aplicat a un matrimoni que va tenir 
sis fills molt guapos» (Ollé 2012).

Guapo, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈɣwapu]

Mina d’aigua situada al camí de la Bassa.

Guàrdia Civil, lo quartel de la [ɫu kwəɾˈteɫ də ɫə ˈɣwaɾðiə siˈβil]

La primera caserna de la Guàrdia Civil es va instaŀlar a l’antic edifici del 
castell que va ser rehabilitat amb aquesta finalitat l’any 1876. Va ser en 
aquesta ubicació fins l’any 1924 en què l’ajuntament va comprar un edi-
fici al passatge de la Carnisseria, propietat de D. Miguel Matarrodona 
y Santonja. Des d’aleshores, la caserna va ocupar aquest edifici fins al 
moment del seu desmantellament l’any 2008. Popularment era conegut 
com el «Quartel».

Guardiola
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.

Guardiola, el torrent de
Eufemià Fort, l’any 1965, esmentà aquest torrent i l’identificà com un dels 
barrancs que fan cap a les Tres Aigües, al Mas Ripoll. Cap informant oral 
l’ha pogut confirmar.

Guasca, els horts de na
Antic topònim documentat en segles anteriors i desconegut a l’actualitat.

«Los horts de na Guasca» (Vàlues 1404).

Guasca, el mas de na
Antic topònim documentat en segles anteriors i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas de na Guasca» (Vàlues 1404).

Guasch
V. Mas de G.

Guasch
Guasc, Guasch, Guash: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i l’amillarament de 1880.
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Guasch, el farraginal de
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Pesa de terra ala quadra del dilums afronta ab lo ferroginal de Guasch» 
(Vàlues 1690, 69v).

Guasch, els horts d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Als orts d’en gasch avellanes e mallou» (Vàlues 1471, 121r).

Guasch, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈɣwask]
Mas situat a la dreta del Torrent d’en Bartra.

«Mas Sr. Guasch» (Padró 1930); «Dit també de la Vila» (EF 1965); (Mapa 
Senders 2014); «Hi vivia el Giscard» (CB 2017).

Guasch, l’oliverar de
Antic topònim documentat al segle XIII i desconegut a l’actualitat.

«L’oliverar de Guasch» (EF 1965 [1290]).

Güell
Guell: variant del cognom documentada al cadastre de 1734.

Güensa
Cognom documentat al padró de 1860.

Guerau
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el fogatge de 1497.

Guerau Regina, el carrer d’en
Actualment carrer de l’Hospital. També és conegut com el carrer de San-
ta Llúcia.

«Carrer d’en Guerau Regina» (Vàlues 1404); «Un alberg al carer d’en 
guerau regina» (Vàlues 1404); «Carrer de l’Espital Nou» (Vàlues 1471).

Guerrero, el bosc de [ɫu ˈβɔz ðəɫ ɣəˈreɾu]
Bosc situat al camí de les Deveses.

«Ho va comprar el Marrill per pasturar el ramat» (SE i SR 2017).

Guerrillero, lo [ɫu gəriˈʎeɾu]
Renom individual.

(ME 1980–1989).
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Guerxeta, ca la [ˈka ɫə ɣəɾˈtʃɛtɛ]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat. Tenien botiga 
al carrer Major.

«Venien pesca salada, verdura, tocino…al carrer Major» (ME 1980–1989); 
«S’enfadaven quan els ho deien: Guerxa ta mare» (ME 1980–1989); «Joan i 
Andreu Girona» (Cavallé 1999, 11); «Venien del mas del Guerxo» (Alumnes 
1994).

Guiamet
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Guillem
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Guillem Maçó, el carrer d’en
Actualment carrer de les Clavegueres. També s’havia anomenat carrer 
del Bordell.

«lo carrer d’en Guillem Maçó» (Vàlues 1404).

Guillem Montserrat, el carrer d’en
Actualment carrer del Forn Nou. També s’havia anomenat d’en Jaume 
Andreu, de la Ballesteria, de Sedó i del Portal Nou.

«lo carrer d’en Guillem Munserrat» (Vàlues 1404); «D’en Jaume Endreu» 
(Vàlues 1471).

Guillem Negre, el carrer d’en
Actualment carrer de Rosselló. També s’havia anomenat d’en Rosselló i 
de Mossèn Ventura.

«Carer d’en Guillem Negre» (Vàlues 1404).

Guillem Negre, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas den Guillem Negre» (Vàlues 1404).

Guillem Negre, la torre d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La torre den Guillem Negre» (Vàlues 1404).
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Guillemat, les granges del [ɫəz ˈɣɾaɲdʒəz ðəɫ ɣiʎəˈmat]

Granges de porcs situades al camí de l’Horta, tocant al camí Travesser.

(Mapa Senders 2014).

Guillermo Tell, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1842 situada al Mas d’en Valls.

(Andreazini 2013, 120).

Guim Maçó, la torre de
Eufemià Fort situa aquesta torre a ponent, sota el carrer del Pou de la Vila 
i abans del de les Clavegueres.

«passa pel mig de un alberg que es den Pere Vives e pel mig de la teulada del 
alberg qu’es den Jachme Andreu e va fere dreta linya e vía a la torra den Guim 
Maçó» (Pié 1984, 38 [1383]).

Guinovart
Guinobart, Guinovar, Guinovart: variants del cognom documentades en-
tre les vàlues de 1690 i el padró de 1860.

Guiró
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Guitarrer
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Ripoll. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Guitarró, ca [ˈka ɣitəˈro]

Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880. 
Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a l’actualitat, al 
carrer Major, a la cantonada amb la plaça Major. Van tenir carnisseries 
al carrer Major i a la plaça Major. També van tenir una peixateria i una 
botiga de pataques de xurro.

«A la cantonada de la plaça de l’ajuntament, davant del Sindicat» (ME 1980–
1989); (Ollé 2012).

Guitarró, l’hort de [ɫɔɾ ðə ɣitəˈro]

Hort situat entrant al camí de les Eres, a mà esquerra. Limita amb l’hort 
de Baiget i l’hort de Policàrpio per la banda avall. Arribava fins a la Riera. 
Anteriorment era anomenat l’hort de Sedó. El poeta Ramon Blasi, al recull 
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Selvatanies (1961, 35 i 55) utilitza aquest topònim en els poemes «Portal 
de Mates» i «Cançó de l’amor que apunta».

Guius
Guius: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Guivernau
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Guri
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Gusí
V. Mas de G.

Gusí, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ɣuˈzi]

Mas situat al terme de Reus, a la partida del Burgar, partionera amb el 
terme de la Selva.

«Al mas de Gusí hi havia un coŀlegit i hi feien missa. És al Burgar, al terme 
de Reus. El pi és de la Selva» (CB 2017); (Mapa Senders 2014).

Gustau, el camí d’en
Antic topònim documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat.

«Cami den gustau botgar» (Vàlues 1597).

Hereder, ca l’ [ˈka ɫəɾəˈðe]

Casa situada al carrer del Pou de la Vila.

«Ca l’Hereder, al carrer del Pou de la Vila. Avis de l’Isidre Carter» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994).

Hereu Baiget, ca l’ [ˈka ɫəˈɾɛw βəjˈʒɛt]

Casa situada al carrer de Boada.

«Ca l’Hereu Baiget, al carrer de Boada» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Hermosa Pilar, l’ [ɫəɾˈmozə piˈɫa]

Renom individual.

«Era una dona molt estrafolària i excèntrica. Es guanyava la vida cosint» 
(MR 2018).
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Hernández
Ernandes, Hernandez: variants del cognom documentades entre les và-
lues de 1597 i el padró de 1860.

Hidràulica, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫiˈðɾawɫikɛ]
Carrer situat al polígon industrial de la Drecera, perpendicular al carrer 
de la Mecànica i paraŀlel a l’avinguda del Progrés.

(Plànol 2008).

Hierro
Yerro: variant del cognom documentat al padró de 1860.

Hipòlit, ca l’
Casa situada a la muralla de Sant Pere, gairebé tocant al Cantó d’en Va-
quer. Hi ha un forn d’oller.

Hipòlit, lo mas [ɫu ˈmaz iˈpɔɫit]
Mas situat a la partida el Matet (polígon 22), proper a la riera de la Qua-
dra, tocant al terme municipal de Reus.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Hiragueres
V. Aligueres, Camí de les A.

Horensa
Cognom documentat al padró de 1860.

Hort de l’Abraham, la bassa de l’
Bassa també anomenada la bassa de l’Hort de Genius.

Hort de l’Alejandra, els rentadors de
Safareigs particulars a ca Satorres on hi acudia la gent, a rentar.

«Hi menava l’aigua de la mina de Rabassa (o de Flassada), que era menys 
freda a l’hivern» (EF 1965).

Hort de la Cabrera, de l’ [də ˈɫɔɾ ðə ɫə kəˈβɾeɾɛ]
Renom relacionat amb l’hort de la Cabrera.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Hort de Carló, la bassa de l’ [ɫə ˈβasə ðə ˈɫɔɾ ðə kəɾˈɫo]
Bassa situada a l’hort de Carló.
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Hort del Comadrono, l’aparcament de l’ [ɫəpəɾkəˈmen də ˈɫɔɾ ðəɫ 
kuməˈðɾonu]

Aparcament municipal situat a l’hort de la Comadrona

Hort dels Ferros, la bassa de l’
Bassa que hi havia a l’hort dels Ferros.

Hort dels Ferros, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðəˈ ɫɔɾ ðəɫs ˈfɛrus]

Carrer situat a l’antic hort dels Ferros que connecta la muralla o raval de 
Sant Rafel amb el carrer del Vilar, a tocar del CAP i la residència El Vilar.

(Plànol 2008).

Hort de Genius, la bassa de l’
Nom amb què també era coneguda la bassa de l’hort de l’Abraham.

Hort de Guitarró, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ˈɫɔɾ ðə ɣitəˈro]

Carrer ubicat a l’antic hort de Guitarró, pujant per la muralla o raval de 
Sant Pere, a la dreta, passat el Portal de Mates. El carrer és perpendicu-
lar al carrer de l’Hort del Planter i al carrer de les Eres.

(Plànol 2008).

Hort d’Iglésies, la bassa de
Bassa que hi havia a l’hort del mateix nom, avui desapareguda.

Hort de’Iglésies, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈɫɔɾð iˈɣɫeziəs]

Edifici destinat actualment a biblioteca i casa de cultura municipal. En 
el moment de la seva construcció a inicis del segle XIX, havia estat resi-
dència d’estiu de la família Iglésies de Reus. Al 1996 el mas va passar a ser 
patrimoni municipal, es va restaurar l’edifici per destinar-lo inicialment 
a acollir les dependències provisionals de la Secció d’Educació Secun-
dària (ESO) del poble.

Hort de la Margalla, de l’ [də ˈɫɔɾ ðə ɫə məɾˈɣaʎɛ]

Renom aplicat a la família que vivia a l’hort de la Margalla.

(Alumnes 1994).

Hort de Miró, la bassa de l’ [ɫə ˈβasə ðə ˈɫɔɾ ðə miˈɾo]

Bassa situada a l’hort de Miró, tocant al camí de l’Horta.
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Hort de Mossèn Boleda, la bassa de l’
Bassa situada a l’hort de mossèn Boleda.

«Després es va dir de Madrino i, més tard, del Tàrrech» (EF 1965).

Hort dels Nanos, la bassa de l’
Bassa situada a l’hort del mateix nom, ara anomenat hort del Xut.

Hort del Planter, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ˈɫɔɾ ðəɫ pɫənˈte]

Camí que portava a l’hort del planter, a la muralla de Sant Pere; avui ano-
menat carrer de l’Hort del Planter.

«S’hi entra per la muralla de Sant Pere i duu fins a l’hort del Planter. A 
la banda amunt hi ha l’hort de la Pura (i recentment hi ha una caseta de 
telèfons) i la parada del Segarra. A mà dreta un hort que és de Baiget i l’hort 
del Policarpio» (CB 1985).

Hort del Planter, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ˈɫɔɾ ðəɫ pɫənˈte]

Segon carrer a la dreta pujant per la muralla o raval de Sant Pere. És pa-
raŀlel al carrer de les Eres i connecta la muralla de Sant Pere amb l’antic 
hort del Planter.

(Plànol 2008).

Hort del Ponts, la bassa de l’
Bassa situada a l’hort d’aquest nom.

Hort del Querebitzo, la bassa de l’
Bassa que era situada a l’hort del mateix nom.

«Al portal d’Avall» (EF 1965).

Hort de Rabassa, la bassa de l’
Bassa situada a l’hort de Rabassa, també conegut com l’hort de l’Alejan-
dra o de Don Pepe.

«A l’hort de l’Aleixandre, tocant al camí de l’Horta» (EF 1965).

Hort del Rector, el pou de l’
Pou que hi havia a l’hort del Rector.

«Pou de l’hort del Rector» (Adesel 27, 1957, 189).

Hort de Sedó, la bassa de l’
Bassa situada a l’hort del mateix nom.
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Hort de Sedó, el noguer de l’
Eufemià Fort data aquest noguer al 1695 i el situa a l’hort de Sedó.

Hort de les Set-xiques, la bassa de l’
Bassa situada a l’hort del mateix nom.

Hort de la Susagna, la bassa de l’ [ɫə ˈβasə ðə ˈɫɔɾ ðə ɫə suˈzagnɛ]
Bassa situada a l’hort del mateix nom.

Hort del Tàrrech, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ˈɫɔɾ ðəɫ ˈtarək]
Carrer situat a l’antic hort del Tàrrech que connecta la la muralla o raval 
de Sant Rafel amb el carrer de Gandhi. Molt proper a la plaça de Simó 
Salvador.

(Plànol 2008).

Horta
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Horta, lo camí de l’ [ɫu kəˈmi ðə ˈɫɔɾtɛ]
Antigament, aquest camí naixia al passeig Josep Cristià i moria al camí 
Travesser. A l’actualitat s’anomena camí només el tram següent a la via 
del tren. Rep aquest nom perquè portava a les hortes que hi havia al seu 
voltant. Era un camí de carros d’uns 3 metres d’ample i vorejat, en la seva 
major part, per parets de pedra. Aquestes hortes es regaven com totes les 
altres pròximes al poble amb l’aigua sobrant que es repartia entre els di-
ferents horts des de l’ullal, que hi havia al camí del Dilluns. El camí dóna 
nom a una partida.

«Sortia del passeig i condueix al Morell» (EF 1965); (Plànol 2008); (Mapa 
2008); (Mapa Senders 2014).

Horta, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ˈɫɔɾtɛ]
Aquest carrer va del passeig Josep Cristià fins a l’estació de ferrocarril. 
Als anys 60 es va començar a edificar i s’asfaltà per primera vegada l’any 
1977. També és conegut com carrer del Camí de l’Horta.

(Plànol 2008).

Horta Nova, l’
Antiga partida del terme documentada des del segle XIV fins al XVIII que 
Eufemià Fort situada al camí d’Almoster, després de l’Hort d’Iglésies.

(Vàlues 1404); «Al orta nova un ort» (Vàlues 1471, 11r); «A la orta noua a un 
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fereginal» (Vàlues 1522, 9r); «Hun foreginal ala horta nova» (Vàlues 1597); 
«Feta proposisio dient huna soplicasio abem rebuda dient nos lo gran dany 
que done laygua que va a la horta nova q les cases ont pase» (Det. Consell 
1601); «Una pesa de terra de pa ala quadra del diumenya dita la horta nova 
Comprenensi lo viver y un troset junt al ort de (Vàlues 1690); «Un tros al 
Bars terra de pa ho orta nova» (Vàlues 1690, 55r); «Altre pessa de terra 
Regadiu al orta nova» (Heras 1734, 1v); «Ortanova» (Heras 1734, 122v); 
«Encara Senyor que la orta del divendres e la orta nova que sen meloraria 
de gran res» (Pié 1984, 58 [1324]); «també fou resolt que’s posés en execució 
en minar lo pou de casa’l majoral per a comunicarse l’aygua de dit pou ab la 
mina de les pletes y conduhirla tota á la font de la plassa, comensant en fer 
la mina al torrent de Cassans á un noguer de Geróni Morera á l’horta nova i 
d’allí dret al pou de la vila» (Pié 1984, 353 [1737]).

Horta Nova, el camí de l’
Probablement es refereix al camí que portava a la partida de l’Horta Nova, 
que Eufemià Fort situa al camí d’Almoster, passat l’Hort d’Iglésies.

«Sortia prop del portal d’Avall» (EF 1965 [1371]); «Sortia de prop el Portal 
d’Avall» (EF 1965 [1489]).

Hortella
Ortella: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Hortet
Hortet, Ortet: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1497 
i l’amillarament de 1880.

Hortoneda
Ortoneda: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Horts
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Horts, els
Antiga partida documentada als segles XVII i XVIII i desconeguda a l’ac-
tualitat.

«Hun avallanar als orts» (Vàlues 1647, 5r); «Un tros als horts avallanes 
garrofes terra de pa» (Vàlues 1690, 9r); «Un avallanar als orts» (Vàlues 
1690, 68r); «Altre pessa de terra avellanes y herm als orts» (Heras 1734, 13v).

Hospital, l’
El primer edifici destinat a hospital a la Selva era situat fora muralles, al 
Portal d’Avall, on ara hi ha l’església de Sant Agustí. Va ser fundat l’any 
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1298 i se sap que al segle XIV encara existia. Al 1330 ja es va començar a 
edificar un hospital nou al carrer dels Ollers més amunt (actualment, 
carrer de l’Hospital). Aquest hospital es va construir amb una església 
annexa dedicada a Sant Jaume i Santa Llúcia. L’hospital i l’església ser-
viren fins l’any 1846, any en què es traslladà l’hospital al convent de Sant 
Rafel. També rebia el nom d’hospital de Santa Llúcia i hospital dels Pobres.

«L’Espital» (Vàlues 1404); «Un coral devant l’espital» (Vàlues 1471, 17v); 
«Hospital» (Padró 1930); «Aqueix hospital en 1320 encara servia puig que 
Pere Pelegrí comprá en dit any per 310 sous, unes cases, que eran de Eliesenda, 
y confrontavan ab l’hospital dels pobres, ab Vidal Got y ab lo camí que va a 
Tarragona; però ja deuria anar ab molt decahiment, tota vegada que al 1330, 
ó 1331, ja edificavan l’hospital al carrer dels Ollers, més amunt, junt ab la 
Iglesia de St. Jaume y Sta. Llucia, qual hospital y Iglesia, serviren fins al any 
1846 ó 47» (Pié 1984, 253).

Hospital, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫuspiˈtaɫ]
Segon carrer a mà dreta, pujant pel carrer Major. Un tram d’aquest car-
rer comunica amb un tros del carrer dels Ollers que li és perpendicular. 
En alguns documents s’ha trobat documentat amb el nom de carrer dels 
Ollers Més Amunt pel fet que era un dels carrers on hi vivien i treballaven 
els ollers. Al segle XV era anomenat carrer d’en Guerau Regina. Actual-
ment és conegut popularment com a carrer de Santa Llúcia pel fet de ser-
hi ubicada l’antiga església de Sant Jaume i Santa Llúcia, avui auditori.

«Carrer d’en Guerau Regina» (Vàlues 1404); «La casa del C del ospital» 
(Vàlues 1647, 5r); «Un pati de casa al carrer del ospital» (Vàlues 1690, 23r); 
«Un corral al carrer del Hospital junt a Pera Masdeu» (Vàlues 1690, 43v); 
«Se li va lleva la casa tenia a el carrer del ospital» (Heras 1734, 16r); «Carrer 
del Hospital» (Amill. 1880); «Lo carrer del Spitall» (Iglésies 1981, 236); 
(Padró 1970); (Plànol 2008).

Hospital Nou, el carrer de l’
Actualment és el carrer de l’Hospital. També s’havia conegut com el car-
rer d’en Guerau Regina.

«Carrer de l’Espital Nou» (Vàlues 1471); (EF 1965 [1385, 16]).

Hospitalet, l’ [ɫuspitəˈɫɛt]
Nom popular de la plaça actualment anomenada de Simó Salvador (des 
de la dècada de 1960). S’obre a la muralla de Sant Rafel i hi fan cap el car-
rer de l’Abadia, el de Castella i el de Gentil i Vallet.

«Huna vinja alaspitalet» (Vàlues 1647, 99v); «L’Hospitalet» (Plànol 2008).
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Hostal, l’ [ɫusˈtaɫ]

Hostal que estava situat sota la carretera C-14, davant la gasolinera i da-
munt del mas de Mestret, entre el camí de Tarragona i el de la Serra. Ha-
via estat un forn d’oller.

«L’Hostal» (Adesel 31, 1958, 247); (CB 1985).

Hostal, de l’ [də ɫusˈtaɫ]

Renom documentat al segle XVII. També ha estat recollit de fonts orals 
identificant una família que vivia i regentava un hostal a la vora de la car-
retera C-14.

«…los quals ne an donat hum soldat y cavall a miguel monter del hostal y an 
andre masdeu dit del Jutge» (Det. Consell 1601).; «Jacint Pedrol, Ostal» (F. 
Not. 1628); «Família que vivia a l’hostal de la carretera, davant mateix de 
l’actual gasolinera» (Alumnes 1994); «Lo Ricardo de l’Hostal» (SP 2018).

Hostal, el forn de l’
Forn oller ubicat a l’edifici de l’hostal de la carretera C-14.

Hostalera, ca l’ [ˈka ɫustəˈɫeɾɛ]

Renom aplicat a una família que feien de recaders. Una filla d’aquesta fa-
mília, la Roseta Hostalera, es va casar amb el Ricardo de la Poca-salut que 
era pastisser i van continuar el negoci en un forn de pa al carrer de Gentil 
i Vallet que anys després va ser traslladat al carrer Major, sota el carrer 
de Sensmudaina. El forn va passar a ser conegut com ca l’Hostalera o ca 
la Roseta; més recentment se l’ha anomenat ca la Carmeta o ca les Etes.

«Pau de l’Hostalera. Recader d’aquí a Reus. Carmeta Hostalera (per part 
de la mare. Andreu de l’Hostalera. Roseta Hostalera» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); «Actualment també conegut com a ca Les Etes. Afèresi 
de Rosetes» (Ollé 2012).

Hostals, los [ɫuz usˈtaɫs]

Partida del terme situada a la partió amb el terme d’Almoster tocant a 
l’Aixamorera i la riera d’Almoster.

(Cad. 1955); (Mapa 2008).

Hugues
Ugas, Hugas: variant del cognom documentada entre el cens d’homes 
de 1714 i el 1734.



279

Huguet
Uguet: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i el pa-
dró de 1860.

Huguet, la font de n’
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Hun avallana al font den huguet» (Vàlues 1647, 77r); «Un avallana ala font 
den Uguet» (Vàlues 1690, 69r); «Un avallana ala font de huguet» (Vàlues 
1690, 80r); «Un avallana ala font de nuguet» (Vàlues 1690, 80v).

Huguet, el mas de l’
Eufemià Fort identifica aquest mas amb el que avui es coneix com a mas 
Vermell o masia Blanca.

Huguet, el mas de n’
Antic mas documentat als segles XV i XVI. Pié identifica el molí de n’Hu-
guet (segle XV) amb el molí del mas de Moixó. És probable, doncs, que 
aquest mas sigui el mas de Moixó.

«Lo mas de nhuguet» (Vàlues 1404); «Huna mesia hen dit terme 
antiguament nomenada lo mas den huguet…» (Vàlues 1597).

Huguet, el molí de n’
Molí de moldre blat situat a la Riera que Pié identifica amb el molí del 
mas de Moixó. També és conegut com el molí del mas de Moixó o molí 
de Rabassa.

«Consta que a 28 de Març de 1424 los Jurats y Síndichs otorgaren una 
escriptura dihent; “atenent que, cert molí de moldre blat situat a la riera 
de la Selva (…) nomenat vulgarment lo molí den Huget y confronta ab les 
masíes de Francesch Ripoll y ab dita riera» (Pié 1984, 463).

Icart
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Iglésies
V. Hort d’I.

Iglésies
Yglesias: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1800 i el 
padró de 1860.

Iglésies, l’hort d’ [ˈɫɔɾ ðiˈɣɫeziəs]
Antic hort situat al camí de Tarragona (avui carrer). En ser urbanitzada 
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la parceŀla que ocupava l’hort, una part d’aquest i l’edifici va ser cedit al 
municipi per destinart-lo a equipament cultural i a zona verda.

«Huerto Iglesias» (C. Aux. 1932); (Plànol 2008).

Iglésies, de l’hort d’
Renom aplicat a la família de masovers de l’hort d’Iglésies.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Iglésies, lo mas [ɫu ˈmaz ðiˈɣɫeziəs]

Nom que també rep el mas de l’Hort d’Iglésies.

(Plànol 2008).

Ignasiet, ca l’ [ˈka ɫignəziˈɛt]

Taller de serralleria, primer al carrer Major i, després, a l’avinguda de 
Puig i Ferreter.

Igualtat, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫiɣwəɫˈtat]

Carrer situat a la zona del Vilar, perpendicular al carrer de la Botànica i 
paraŀlel al carrer del Torrent de Cassans.

(Plànol 2008).

Illa
Illa, Ylla: variants del cognom documentades entre el cadastre de 1800 
i el padró de 1860.

Iŀlustració, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫiɫustɾəsiˈo]

Carrer situat a la zona del Vilar. Segon carrer a mà esquerra pujant per 
l’avinguda de la Llibertat. És paraŀlel al carrer de la Botànica i al carrer 
del Vilar.

(Plànol 2008).

Inagotable, la mina
Mina de manganès que s’explotava al 1844 situada al Xalamec.

(Andreazini 2013, 121).

Incubadora, la [ɫiŋkuβəˈðoɾɛ]

Nom amb què popularment és coneguda la granja dedicada a la incu-
bació d’ous de gallina situada darrera la gasolinera de la carretera C-14.
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Indalècio, lo mas de l’ [ɫu ˈmaz ðə ɫəndəˈlɛsiu]

Mas situat al damunt del mas dels Nanos, al Torrent de l’Agràs.

Infern, la rasa de l’
Una vall fonda, al peu de les Boelles.

«Rasa de l’Infern: Barranc de les Boelles, amagat, tris i profud, té un nom 
que li escau» (Adesel 35, 1958, 248).

Informàtica, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫiɱfuɾˈmatikɛ]

Carrer situat al polígon industrial la Drecera, perpendicular al carrer de 
la Mecànica entre el carrer de la Metaŀlúrgia i de la Hidràulica.

(Plànol 2008).

Invariable, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada al Garramell.

(Andreazini 2013, 120).

Isern
Isern, Ysern, Ysernt, Yssern: variants del cognom documentades entre el 
Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Isidret, ca l’ [ˈka ɫiziˈðɾɛt]

Casa al carrer de l’Hospital.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Isidro
Renom documentat al segle XIX.

«Desaparegut» (Alumnes 1994).

Ivern
Cognom documentat al padró de 1860.

Jacint Verdaguer, el passatge de
Correspon a l’actual passatge de la Carnisseria. Nom donat al Passatge 
en temps de la República (Masdeu 2000). També se’l coneix, popular-
ment, com lo Passatge.

Jacoba
Cognom documentat al padró de 1860.
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Janot, cal [ˈkaʎ dʒəˈnɔt]

Renom d’una família originària de l’Albiol; al raval de Sant Pau.

«Descendents de l’Albiol» (ME 1980–1989); «L’última casa del poble. Al 
carrer de Sant Pau» (Alumnes 1994).

Jansà
Jansà, Jensà: variants del cognom documentades el 1860.

Jaques
Jagues, Jaques, Yagues: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1497 i les vàlues de 1597.

Jasó
Cognom documentat al padró de 1860.

Jatruc
Cognom documentat al padró de 1860.

Jaume Andreu, el carrer de
Actualment, s’anomena carrer del Forn Nou. També s’havia anomenat 
d’en Guillem Montserrat, de la Ballesteria, de Sedó i del Portal Nou.

«Una cassa nova ab ssos patis al carer de Jaume Endreu» (Vàlues 1471, 19r 
i 40r).

Jaume Mort, la torre de
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de Marcó, 
a la muralla de Sant Rafel.

(Romero 2013, 68).

Jaume Puig, el carrer de
Carrer que no podem identificar amb cap dels noms dels carrers del tra-
çat urbà actual.

«Carrer de Jaume Puig» (EF 1965 [1369]).

Jaume Rodon, lo tros del [ɫu ˈtɾɔz ðəɫ ˈdʒawmə ruˈðon]

Propietat situada al Mas d’en Valls, a la dreta del camí de les Aubagues.

Jauset
Cognom documentat al padró de 1860.
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Javier, el mas
Topònim documentat l’any 1930 que avui és desconegut.

(Padró 1930).

Jesuïtes, els
Eufemià Fort esmenta aquest topònim i el refereix al convent de St. Agus-
tí quan s’hi establí breument una comunitat de jesuïtes, pels volts de 1851.

Jesús
Renom documentat entre 1670 i la primera meitat del segle XIX.

«Esteve Pàmies. Pagès» (F. Not. 1670); «Josep Dalmau» (Cavallé 2000, 15).

Jesús, cal
Sabater que tenia el taller al carrer Major, davant de ca Bover, on també 
venen espardenyes, productes de merceria i roba.

Joan
Joan, Johan: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i el padró de 1819.

Joan Barcelona, lo molí de [ɫu muˈɫi ðəʒuˈam bəɾsəˈɫonɛ]
Molí avui visible des del camí del Rec, situat per sota del molí d’en Ber-
nat Aluder i abans del del Molí del Pont.

«Segons se demostra en diferents documents havía quatre molíns desde lo 
del pont sech, fins al Mas den Moixó. Lo del pont, del qual se conserven los 
cups lo tenia en l’any 1285 Joan Mulner, y al 1601 encara funcionava. Al mateix 
costat de la riera hont hi ha lo dit molí, un poch més amunt n’hi havía un altre 
del qual solament se hi conserva un troç de paret y en la mateixa fetxa lo tenía 
Joan Barchelona. L’altre era’l que hi havía en una parada prop del camí de 
l’Albiol a Mas-Ripoll, abans de arrivar al Mas den Moixó, y’l tenían Bernat i 
Ramon Aluder, encara sen conserva un resto. Lo del Mas den Moixó, que’s 
lo que més bé s’ha conservat fins ara, era de Arnau Carbó» (Pié 1984, 218).

Joan Boig, cal [ˈkaʎ ˈdʒwam ˈbɔtʃ]
Renom d’una família al carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989).

Joan Casquer, el carrer d’en
Actualment és el carrer dels Ollers.

«Carrer d’en Johan Casquer» (Vàlues 1404, 1r-1v); «Un coral al carer dels 
olles» (Vàlues 1404, 3v); «Carrer d’en Johan Casquer» (Vàlues 1471).
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Joan Casquer, la torre de
Atès que el carrer de Joan Casquer correspon al carrer dels Ollers, és molt 
probable que aquesta torre sigui la que ara es coneix com a torre de Martí-
nes, a la cantonada de la muralla de Sant Pere amb el passeig Josep Cristià.

«Al mes d’Octubre de 1403 los Jurats concediren á Joan Casquer obrar la 
torra de sa casa» (Pié 1984, 39–40).

Joan de la Capa, de
Renom individual.

(FEF s. d.).

Joan de la Creu Baiget i Pàmies, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒuˈan də ɫə ̍ kɾɛw]
Carrer situat a la zona de l’Hort d’Iglésies. Passa per darrera de l’hort del 
convent de Sant Agustí i de l’hort de la Susagna. Connecta el carrer del 
Vilar amb el carrer de la Iŀlustració. Segueix un traçat força paraŀlel amb 
el carrer de Tarragona.

(Plànol 2008).

Joan de la Griva, lo [ɫu ʒuˈan də ɫəˈɣɾiβɛ]
Renom individual d’un home que vivia al carrer de l’Hospital.

«Joan de la Griva. No estava massa bé, anava a Sant Agustí a manxar l’orgue. 
Carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989).

Joan de les Campanes, lo [ɫu ʒuˈan də ɫəs kəmˈpanəs]
Renom d’una persona que vivia al carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Joan Domingo, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒuˈan duˈmiŋgu]
Segon carrer pujant a mà dreta per l’avinguda de Puig i Ferreter. Porta al 
Pavelló Municipal d’Esports. És popularment conegut com el carrer de 
l’Octavi pel fet que hi ha un taller mecànic amb aquest nom.

(Plànol 2008); «Calle Juan Domingo» (Padró 1970).

Joan Francès, cal [ˈkaʎ dʒuˈaɱ fɾənˈsɛs]
Renom individual. Tenia una barberia al carrer Major i també hi vivia. 
Quan va tancar la barberia, van anar a viure al carrer de la Peixateria.

«Tenia alguna relació amb França. Estava casat amb la Rosina» (ME 1980–
1989); «Era barber» (Alumnes 1994); «El Joan Francès era un barber que 
deia que tenia una navalla que havia afaitat Napoleó» (Ollé 2012); «Li deien 
de Perpinyà» (RR 2017).
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Joan Masdeu, el forn d’en
Forn situat prop del forn de calç de la Vila a la Riera.

«que no s’acosten del forn de la calç de la vila en avant, y del forn d’en Joan 
Masdeu en avant y així tot alrededor» (Pié 1984, 325–326).

Joan Molner, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Lo carrer d’en Johan Mulner» (Iglésies 1991, 271).

Joan Montserrat, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Lo carrer d’en Johan Montserrat» (Iglésies 1991, 270).

Joan Nas, ca [ˈka ʒuˈanˈnas]

V. Joanàs.

Joan Pàmies, el mas de
Topònim documentat a inicis del segle XVI quan s’esmenta que havia es-
tat propietat d’en Guim Ripoll. El mas havia d’estar situat riera amunt, al 
camí del Mas Ripoll i era un dels llocs des d’on es feia la crida per anar a 
fer l’empriu de les aigües al terme de l’Albiol.

«Dijous á 19 d’Agost de 1501 requiriren al Batlle per anar a fer l’empriu 
acostumat a la vall de la Selva y terme del Albiol (…) y’l Batlle maná que ab 
so de trompeta sonant públicament fos feta una crida en la era de Pau Masdeu 
damunt é devant la riera e un altre al mas den Joan Pamies, antigament den 
Guim Ripoll» (Pié 1984, 240).

Joan Pastor [dʒuˈam pəsˈto]

Renom d’una persona que vivia al carrer de la Font.

«Joan Pastor» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Joan Pié i Faidella, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒuˈamˈpie j fəjˈðɛʎɛ]

Carrer situat a la zona urbana de la Creu Coberta. És la continuació dins 
del nucli urbà del camí de la Mare de Déu. Comença a la Creu Coberta i 
està previst que vagi a parar al camí de les Eres.

(Plànol 2008).
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Joan Pié, la plaça de
Nom que havia rebut la plaça de Sant Andreu en temps de la República.

Joan Puig i Ferreter, IES, INS o Institut [ɫinstiˈtud dʒuˈam ̍ pudʒ i fərəˈte]
Institut d’educació secundària situat a la zona educacional de la rasa de 
Ferrater. És entre l’escola bressol El Poniol i l’escola Abel Ferrater. Rep 
el nom de l’escriptor selvatà Joan Puig i Ferreter.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Joan Roig, ca [ˈka dʒuˈan ˈrɔtʃ]
Casa situada al passatge de la Carnisseria. Per la part del darrera, dóna a 
la muralla de Sant Pere, on hi havia una torre, que s’ha trobat documen-
tada com la torre de la Cabrera.

Joan Roig, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə dʒuˈan ˈrɔtʃ]
Hort situat entre el camí de la Trampa i la Riera, darrera de les cases del 
carrer de Sant Pau. També anomenat hort de la Cabrera.

Joan Salvat Papaseit, el carrer de
Carrer pendent de desenvolupament urbanístic, perpendicular al carrer 
de Francesc Crusats.

(Plànol 2008).

Joan Teixidor, el carrer d’en
Actualment s’anomena carrer de Sensmudaina. Documentat l’any 1404. 
També ha rebut els noms de carrer de l’Almudaina, d’Andreu Teixidor, de 
la Dama i de Ramon Vallcorba o de Vallcorba.

«Lo carer d’en Johan Teixidor» (Vàlues 1404).

Joan XXIII, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒuˈam bintiˈtɾɛs]
Primer carrer a la dreta des de la rotonda de la zona educacional. Enllaça 
l’avinguda Luther King amb el carrer dels Molins.

(Plànol 2008).

Joanàs, ca [ˈka ʒuˌaˈn:as]
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Eufemià 
Fort recull aquest renom i indica que es podria tractar d’un augmentatiu 
de Joan (Joanàs); tots els informants han pronunciat Joan Nas tot i que 
sembla poc probable que es tracti d’un cognom. Trobem dues cases cone-
gudes amb aquest nom: l’una, al carrer de l’Abadia i, l’altra, al passatge de 
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la Carnisseria que avui és més coneguda com ca Donya Rossita o ca la Do-
nya. La mare de Donya Rossita era de ca Joanàs i el pare era el Cisquet de 
les Cartes (procedent de Valls). La casa es va vendre a la dècada de 1950.

«Són de cal Joan Nas. Al carrer de l’Abadia. Teresita de cal Joan Nas» (ME 
1980–1989); «El Joanàs tenia dues filles; una va morir a Montserrat, al 
sanatori, i l’altra es va casar amb un de Valls i vivien a Valls i venien a l’estiu, 
la filla i la Sra Teresina, la dona de Joanàs a estiuejar a la casa» (RM 2019).
(Alumnes 1994); «Joan Hortet» (Cavallé 1999, 11).

Joanàs, la font de ca
Font urbana avui desapareguda. També rep el nom de la font del Portal 
de Mates.

Joanàs, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəʎ dʒuˌaˈn:as]

Hort situat sota de la Ràpita, entre el camí de la Mare de Déu i la Rie-
ra. Actualment és zona urbanitzada entre els carrers de Blasi Rabassa i 
d’Eufemià Fort.

Joanàs, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ʒuˌaˈn:as]

Mas situat al terme de l’Albiol, damunt del mas del Pigall, pujant per la 
carretera de l’Albiol, a la dreta. S’hi arriba pujant torrent de les Voltes 
amunt, pel camí de Bonretorn.

Joanpere
Joanpera, Joanpere, Juanpere: variants del cognom documentades el 1880.

Joaquim Girona, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ʒwəˈkim dʒiˈɾonɛ]

Nom pel qual també és conegut el mas de Moresco.

«Mas Joaquin Girona» (Padró 1970).

Joaquim Guitert Fontseré, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ʒwəˈkim ̍ gitəɾ ̍ fɔnsəˈɾɛ]

Cinquè carrer a l’esquerra pujant per l’avinguda Puig i Ferreter. Uneix 
aquesta avinguda amb el carrer de Tarragona.

(Plànol 2008).

Jobilà
Cognom documentat al padró de 1860.

Joc de Pilota, lo [ɫu ˈʒɔg dəpiˈɫɔtɛ]

A casa nostra, el joc consistia a impulsar contra un mur la pilota amb la 
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mà o amb una pala (Amades 1984, 69). Eufemià Fort situa aquest indret 
a la muralla de Sant Pere.

«Possiblement a un dels murs de la muralla de Sant Pere. S. XIX o anterior» 
(EF 1965).

Jonqueres
Gonqueres, Joanqueres, Jonqueres: variants del cognom documentades en-
tre el fogatge de 1414 i les vàlues de 1597.

Jonqueres, el molí de
Molí situat a la Riera. Podria tractar-se del molí del Pont.

«En 1345 Guím Jonqueres, Bernat Ferriol y Joan de Valls de la Selva (…) ab 
varis prohoms de la Selva determinaren y feren una composta. Primerament: 
que devall lo molí den Guím Jonqueres fessin una creu a una roca blava, així 
que devant aquella creu fessin argamassa de pedra e de morter al livell de la 
miga creu tots tres» (Pié 1984, 220).

Jordà
Jorá, Jorda, Jordá, Jordà: variants del cognom documentades entre el ca-
dastre de 1734 i l’amillarament de 1880. També s’ha recollit la forma Jor-
dana, documentada entre el Fons de Miquelets de 1795 i el cadastre de 
1800.

Jori1

Renom documentat al Fons de Miquelets de 1795.

Jori2

Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Jori, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈdʒɔɾi]

Mas situat vora la carretera de la Selva a Reus, entre la via i la carretera 
c-14, passada la gasolinera, entre el torrent de la Llebreta i el camí de la 
Bassa.

«El mas de Jori que hi vivia el Pep de Bonretorn» (CB 2017); (Mapa Senders 
2014).

Jorn
Cognom documentat al padró de 1860.
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Jornalers, el pati dels
Eufemià Fort situa aquest pati a l’antic cementiri, tocant a l’Església, i 
esmenta que allí s’hi contractaven els jornalers, però no en cita la font.

«Pati quartarium» (EF 1965 [1391]).

Josefa, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada al Mas d’en Valls.

(Andreazini 2013, 121).

Josep Batlle Jové, lo passatge de [ɫu pəˈsadʒə ðə ʒuˈzɛˈb:aʎ:ə ʒuˈβe]
Carrer privat i de vianants que transcorre en paraŀlel entre el carrer de 
Joaquim Guitert i Fontserè i el carrer de Rafael Ripollès.

(Plànol 2008).

Josep Cristià, lo passeig de [ɫu pəˈsɛdʒ ðə ʒuˈzɛp kɾistiˈa]
Anomenat el Passeig per antonomàsia. En temps de la dictadura de Primo 
de Rivera se’n va dir de la Paz del Protectorado i en temps de la Repúbli-
ca, passeig de Puig i Ferreter (Masdeu 2000). És el tram de muralla que va 
des del Portal d’Avall fins al raval de Sant Pere. Eufemià Fort identifica 
aquest passeig amb el passeig de Sant Pere.

«Paseo Cristia» (Padró 1970); (Mapa 2008).

Josep Maria de les Gasseoses, lo [ɫu ʒuˈzɛb məˈɾiə ðə ɫəz ɣəsəˈozəs]
Renom individual atribuït a una persona que fabricava gasoses.

Josep Maria Jujol, el carrer de
Carrer projectat en un pla parcial urbanístic però pendent d’urbanitza-
ció. El carrer transcorre paraŀlel al Camp Municipal d’Esports i al carrer 
del Doctor Fleming.

(Plànol 2008).

Josep Nicolau, la plaça de
Actualment, és la plaça del Portal d’Avall. Rep el nom de Josep Nicolau, 
en temps de la dictadura de Primo de Rivera. També va rebre el nom de 
Francesc Macià i de los Caídos.

«Plaza de Nicolau» (Padró 1930).

Josep Nicolau, l’avinguda
Nom que rebia l’avinguda de Puig i Ferreter en temps de la dictadura de 
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Primo de Rivera. També havia rebut els noms d’avinguda Nou de Setem-
bre i del General Mola, i se la coneix popularment com la Carretera.

«Avinguda Nicolau» (C. Aux. 1932); «Avinguda Nicolau» (Masdeu 2000).

Josepeta
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Guasch» (Cavallé 1999, 11).

Jossa
V. Mas d’en J.

Jossa, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Un erm al mas d’en gossa» (Vàlues 1471, 7v).

Joventut Catòlica, la
Nom pel qual també és conegut el Centre Catòlic.

Juana, la [ˈɫa ˈkwanɛ]
Renom individual d’una dona que vivia al carrer dels Ollers.

(ME 1980–1989).

Juana, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1853 situada al Mas Ripoll.

(Andreazini 2013, 121).

Juanillo
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Ollé. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Jujol
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Julià, el mas d’en
Antic topònim documentat entre els segles XIII i XV. Eufemià Fort l’iden-
tifica amb el mas de Carnisser, afirmació molt probable per la descripció 
que en fa Pié. També és conegut com la quadra del Senyor.

(Vàlues 1404); «Julià de Vallcorba, militar qui poseía un mas anomenat la 
quadra del Senyor, ab ses terres dintre’l terme d’Albiol, tocant ab el terme 
de la Selva, (ahon no fá gayres anys, s’hi descobriren restos de cases antigues 
y sepultures) y densá que ell va posseir dita quadra, li quedá’l nom del mas 



291

d’en Julià, lo que durá fins al sigle setzé ó més ensá. (…) Arnau, fill de Bertrán 
de Vallcorba, era el que posseía’l mas den Juliá l’any 1292» (Pié 1984, 651).

Júlia Parrota, la [ɫə ʒuˈɫjə pəˈrɔtɛ]
Renom individual d’una dona soltera que vivia al carrer del Pou de la Vila.

Julián
Cognom documentat al padró de 1860.

Juncosa
Goncosa, Juncosa: variants del cognom documentades entre les vàlues 
de 1471 el 1846.

Juneda
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Jurto
Cognom documentat al padró de 1860.

Jussà
V. Portal J.

Jussà, el forn
Era el forn Més Avall.

Jussà, el portal
Nom antic del portal d’Avall.

«El portal Jussà» (Iglésies 1956, 46); «circuída de murs ab llurs portals; 
però els més antichs é histórichs, ço es, lo portal de munt, lo portal de vall, 
anomenats antigament portal sobirá i jussà, lo del Sr. Arquebisbe y’l de S. 
Antoni foren enderrocats durant lo present segle» (Pié 1984, 1).

Jutge, del
Renom documentat al segle XVII.

«…los quals ne an donat hum soldat y cavall a miguel monter del hostal y an 
andreu masdeu dit del Jutge» (Det. Consell 1601).

Jutjat, lo [ɫu ʒuˈdʒat]
Dependències que havien estat ubicades a l’Ajuntament i que fins l’any 
2019 es trobaven situades a l’edifici de l’antic quarter de la Guàrdia Civil. 
L’any 2019 les instaŀlacions han estat traslladades al Casal del Nucli An-
tic a Santa Llúcia.
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Lafarqua
Cognom documentat al padró de 1860.

Lafuente
Cognom documentat al padró de 1860.

Laia, ca la [ˈka ɫə ˈɫajɛ]
Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel.

«Comprava draps vells. Damunt de l’hort dels Ferros» (ME 1980–1989); 
«Comprava draps. Raval de St. Rafael» (Alumnes 1994); «Pau de la Laia» 
(Ollé 2012).

Lardet
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Lauro, cal [ˈkaˈɫ:awɾu]
Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «Lo Pere Barenys era de cal Lauro» (SP 2018).

Lauro, lo [ɫu ˈɫawɾu]
També és anomenat així el Casino o l’Ateneu el Lauro.

Làzaro [ˈɫasəɾu]
Renom.

«Lázaro» (Alumnes 1994).

Lechos
Cognom documentat al padró de 1860.

Lenar
Cognom documentat al padró de 1860.

Leocàdia, ca la [ˈka ɫə ɫəuˈkadiɛ]
Casa situada davant del Parc Baix Camp, a l’avinguda de Puig i Ferreter; 
avui desapareguda. A la porta, la casa estava retolada com Villa Leoca-
dia però era coneguda com ca la Leocàdia.

Lerena
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Levene
Cognom documentat al padró de 1860.
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Lídia del Peix, això de la [ɫə ˈɫiðiə ðəɫ ˈpejʃ]
Tros de terra situat al camí de Perafita.

Lídia del Peix, ca la [ˈka ɫə ˈɫiðiə ðəɫ ˈpejʃ]
Peixateria, fundada per la Pepeta Tallera i continuada per la seva filla 
Lídia, al carrer Major, cantonada amb el carrer de la Font. En funciona-
ment fins la dècada de 1990.

Linda, ca la [ˈka ɫəˈɫindɛ]
Renom d’una família que tenia un bar al portal d’Avall.

«Tenia una taberna allà on hi ha la capella de la Mare de Déu del Roser» 
(ME 1980–1989).

Llaberia, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ʎəβəˈɾiɛ]
Mas situat al terme de l’Albiol, proper al mas del Sord i al mas de Flassa-
da i està adossat al mas de Miqueló.

(Mapa Senders 2014).

Llacades, les
Eufemià Fort situa aquesta partida del terme al damunt de l’hostal de la 
carretera. S’ha trobat documentada també al segle XVIII.

«Altre pessa de terra de pa olives y herm a les Llacadas» (Heras 1734); «Un 
tros terra de pa y olives ala partida las llacadas» (Heras 1734).

Llach
Llach, Llachs: variant del renom documentada entre el cadastre de 1734 
i l’amillarament de 1880.

Llagostera
Cognom documentat al padró de 1860.

Llarg, cal [ˈka ʎ:aɾk]
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

«La seva dona era de ca les Manueles. Carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989); 
«Prové de l’Albiol» (Alumnes 1994);«El Joan llarg» (Ollé 2012).

Llarga
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Llàtzer
Làtzer: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.
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Llauner, cal [ˈkaʎ:əwˈne]
Renom atribuït a una família d’aquest ofici. Eren d’origen italià, van ar-
ribar a la Selva a meitats del segle XIX. Tenien el taller i la botiga al car-
rer Major, una mica més amunt de la cantonada del carrer del Forn Nou, 
davant de ca Bover. Se n’ha documentat una actualització a la generació 
més jove: el Llaunes.

«Pep i Lluís Llauner, feia llaunes i tuberies al carrer Major» (ME 1980–1989); 
«Família d’origen italià» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Llaurador
Llaurado, Llauradó, Llaurador: variants del cognom documentades entre 
les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Llaurador, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ʎəwɾəˈðo]
Mas situat a la partida Camí de Tarragona (polígon 14). Situat a la car-
retera de la Selva a Tarragona; proper a les granges Vives i al torrent de 
Cassans.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Llavador, el
Probablement i segons Eufemià Fort es tracta del rentador públic que hi 
havia al portal d’Avall. Un llavador és un lloc on es llaven o renten els ob-
jectes; especialment, safareigs on les dones van a rentar la roba (DCVB).

«y que la mateixa universitat pagui als predits curadors, ó en nom propi y 
dels seus pupilos, per l’altre, meytat que tenen en dit lavador ó fàbrica [1314]» 
(Pié 1984, 53); «Altre pessa de terra de pa ort devant el llavado» (Heras 1734, 
100v); «Llavador, dit també rentador del portal d’Avall» (EF 1965 [1557]).

Llaveria
Llaberia, Llaveria, Llebaria, Lleveria, Llevaria, Llabaria: variants del cog-
nom documentades entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament 
de 1880.

Llavorer
Llavoré: variant del cognom documentada entre el padró de 1860 i l’ami-
llarament de 1880.

Llebre [ˈʎeβɾɛ]
Renom.

(Alumnes 1994).
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Llebreta, la [ɫə ʎəˈβɾɛtɛ]

Partida del terme situada per sota del camí de Reus (actual carretera d’Al-
moster), entre el Camí de la Bassa i el torrent de la Llebreta.

«Altre pessa de terra de vinya a la llebreta» (Heras 1734, 32v); «Altre pessa 
de terra olives a la llabreta» (Heras 1734, 128v); (Cad. 1955); (Nomen. 2003); 
(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Llebreta, lo torrent de la [ɫu tuˈren də ɫə ʎəˈβɾɛtɛ]

Torrent que va del camí de Reus (actual carretera d’Almoster) fins al bar-
ranc del camí de la Bassa.

«El torrent de la Llebreta» (Adesel 27, 1957, 188); (Mapa 2008); (Mapa 
Senders 2014).

Llebro, cal [ˈka ˈʎ:eβɾu]

Renom d’una família del carrer del Pou de la Vila.

«Cal Llebro. Al final del carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Llec, cal
Renom documentat a meitat del segle XIX. Es feminitzà i donà lloc al re-
nom Lleca que posteriorment es masculinitza en la variant Lleco.

«Vª de Josep Cogul, Carrer d’en Puig, Josep Cogul, Carrer de l’Abadia» 
(Alumnes 1994).

Lleco, cal [ˈka ˈʎ:ɛku]

Renom.

«Lleco. Els llecos eren fills de la Lleca i de cal Pau Dropo. La Marineta 
Lleca era la mare de l’Eufemià Fort» (ME 1980–1989); «Lleco, al carrer de 
Rosselló» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Llecs, la creu dels
Nom pel qual també és coneguda la creu del Mas de Sant Josep. Eufemià 
Fort l’anomena la creu dels Llecs perquè la història de la Creu tenia relació 
amb la seva família (Cal Llec o Lleco).

«Del Mas Ripoll. On moriren el meu besavi i rebesavi, carlins, en les guerres 
dinàstiques del segle passat. Pels volts del 1920 s’havia descalçat i el mitger 
ho digué a la meva mare que pagà vuit pessetes perquè hi possessin un tou 
de ciment que l’aguantés. En deien la creu dels Llecs»; (EF 1965).
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Lledoners, els
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un tros terra de pa al Camí de Tarragona dit los lladones» (Vàlues 1690, 3v).

Llenyes, cal [ˈka ˈʎ:eɲəs]

Renom d’una família que vivia al carrer de Castella.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Lleó
Leo, Lleo: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 i 
les vàlues de 1597.

Lleó, la costa d’en
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Huntros avallanes ala costa den llaó» (Vàlues 1647, 5r).

Lleona, la costa de na
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un avallana y bosch ala Costa de na llehona» (Vàlues 1690, 46v).

Llevat
Llavat, Llevat, Llevát: variants del cognom documentades entre el cadas-
tre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Llevat, cal [ˈka ʎ:əˈβat]

Renom, provinent del cognom, d’una família de pastissers.

«Eren pastissers; encara hi ha el forn» (Alumnes 1994).

Llevat, la mina de [ɫə ˈminə ðə ʎəˈβat]

Mina d’aigua situada a l’Aixamorera.

«Chamoneras» (Mines d’aigua 1878).

Llibertat, l’avinguda de la [ɫəβiŋˈguðə ðə ɫə ʎiβəɾˈtat]

Avinguda que va des de la plaça de Catalunya on es troba la creu del Camí 
de Tarragona fins a la rotonda que dóna accés a la zona escolar de la Rasa.

(Plànol 2008).
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Llibres, dels [dəɫz ˈʎiβɾəs]

Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han con-
firmat com un renom vigent a l’actualitat, al passatge de la Carnisseria.

(ME 1980–1989); «Andreu Bové» (Alumnes 1994); «Rossita dels Lllibres» 
(Ollé 2012).

Llobets
Lobets: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Llobregat
Lobregat: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Llobres
Cognom documentat al padró de 1860.

Llodrigues
Lodiguez, Lodrigues, Lodriguez, Ludriguez: variants del cognom docu-
mentades entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Llombart
Llombar, Llombart, Llumbart: variants del cognom documentades entre 
el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Llong
Llonch, Llonchs, Lloncs: variants del cognom documentades entre el cens 
d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Llongueres
Yongueres: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Llop, el coll del
Es tracta d’una altra manera d’anomenar el coll de la Batalla.

«aquell lloc no se nomenava Coll de la batalla en dita fetxa, sinó Coll de lob y 
riu d’olms, dihent lo mateix la cart de repoblació de la Selva atorgada en l’any 
1165 (…) y vivint, després de la repoblació tal volta alguns dels que havien 
lluitat en la esmentada batalla ó quan menos sos fills, s’aniria continuant la 
tradició que allí s’hi havia donat una batalla ab los moros, y á fí de perpetuar 
aquella tradició ó recort, cambiarían lo nom de Coll de lob y de cap de riu 
d’olms ab lo de Coll de la batalla y torrent de la batalla» (Pié 1984, 16); «El 
coll del Llop» (Iglésies 1956, 27); (Mapa Senders 2014).
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Llop, lo mas del [ɫu ˈmaz ðə ˈʎ:op]

Mas situat a la partida de la Sisena, entre el mas del Llort i el mas de les 
Caballeres. S’hi arriba pel camí de la Bassa.

(Padró 1970); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Llopart
Cognom documentat al padró de 1860.

Llopet [ʎuˈpɛt]

Renom d’una família del carrer de la Font.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Llopis
Llopis, Lopis, Lopiz: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1497 i el cadastre de 1734.

Llorac
Llorach: variant del cognom documentada al cadastre de 1734.

Llorencito, cal [ˈka ʎ:uɾənˈsitu]

Forn de pa situat al carrer del Pou de la Vila.

«Eren pastissers. Carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989).

Llorenç
Llorens, Llorenç: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1414 i el padró de 1860.

Llorenç Ventura, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Lo carrrer d’en Lorenç Ventura» (Vàlues 1404).

Llorençó
Llorensó: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Llorers, la rasa dels
Eufemià Fort, el 1965, situa aquesta rasa al mas d’en Grau, actualment, 
mas d’Alimbau.
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Llort
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Llort, lo mas del [ɫu ˈmaz ðə ˈʎ:oɾt]

Mas situat a la partida Riera Gran (polígon 16), al camí de la Bassa, pro-
per al mas del Llop.

«A la Riera Gran» (CB 1985); (Mapa 2008); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 
2014); «Mas del Pau Llort» (CB 2017).

Llort, la mina del [ɫə ˈminə ðə ˈʎ:oɾt]

Mina d’aigua situada al camí de la Gília.

«Camino de Gilia» (Mines d’aigua 1878).

Llort, la torre del
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació del portal de Mates, 
a la muralla de Sant Pere, tocant al carrer de l’Hospital.

«La torre del Llort» (Romero 2013, 68).

Lluc
Lluc, Lluch: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i l’amillarament de 1880.

Lluc, el
Renom provinent del cognom. Vivia al carrer de la Font.

«Al carrer de la Font» (ME 1980–1989).

Lluc, el torrent del
Topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Una pessa de terra Vinya al torrent de el Lluch» (Heras 1734, 150v).

Lluçatera, la
Renom documentat al segle XIX.

«Perquè venia peix. Josefa Salvat. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Lluert, lo pla del [ɫu ˈpɫa ðəʎːuˈɛɾt]

Punta plana que baixa cap a la Riera, plantada d’ametllers.
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Lluís Encenall, lo [ɫu ʎuˈiz ənsəˈnaʎ]
Renom individual. Era fuster al carrer de Rosselló.

«El Lluís Encenall va fer d’aprenent de fuster, al carrer d’en Rosselló» (ME 
1980–1989); «Feia de Fuster. Carrer de Rosselló» (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Lluïsa Cavallé, el mas de
Mas citat al padró de 1930. Cap informant oral l’ha esmentat.

(Padró 1930).

Lluïset, ca [ˈka ʎuiˈzɛt]
Renom d’una família de la plaça de la Palma. La casa fa cantonada amb 
el carrer del Forn d’Avall.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Lluïsot
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Lluís Martorell» (Cavallé 1999, 11).

Lluques
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Prové 
de Lluques (castellanització de Lluc).

«Pau Soronellas» (Cavallé 2000, 15).

Llurba
Cognom documentat al padró de 1860.

Llusco, lo [ɫu ˈʎusku]
Renom individual d’un home del carrer de Castella.

«Home solter i gran. Carrer de Castella» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Lola Cabré, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈɫoɫə kəˈβɾe]
Mas situat al camí de Perafita, baixant a la dreta. També rep el nom de 
mas del Lolo.

«Era de ca Cabré i va tocar a la xica» (RR 2017).

Lolo, lo mas del [ɫu ˈmaz ðə ˈɫ:oɫu]
Nom que també rep el mas de la Lola Cabré.
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López
Lopez: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880. Tam-
bé s’ha localitzat la forma de López al padró de 1860.

Lorenzo1

Renom documentat al segle XIX provinent del cognom.

«Hipòlit Moixó» (Alumnes 1994).

Lorenzo2

Cognom documentat al padró de 1819.

Losantos
Cognom documentat al padró de 1860.

Luta
Cognom documentat al padró de 1860.

Luther King, l’avinguda de [ɫəβiŋˈguðə ðə ˈɫutəɾ ˈkiŋ]

Avinguda que va des de la rotonda d’accés a la zona escolar de la Rasa fins 
la rotonda del molí del Rovellat, al carrer dels Molins.

(Plànol 2008).

Macai, la bassa de [ɫə ˈβasə ðə məˈkaj]

Bassa on raja la mina de Macai, tocant a la carretera d’Almoster.

Macai, cal [ˈkaɫ məˈkaj]

Renom d’una família que viu al passeig Josep Cristià.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Macai, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məˈkaj]

Mas situat a la partida Mas d’en Bover (polígon 21, a la carretera d’Almos-
ter a la Selva, abans d’arribar a la recta del mas de Verrà.

«A la carretera vella de Reus, prop de la riera d’Almoster, abans d’arribar al 
poble» (EF 1965); «Mas del Macai» (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Macai, la mina de [ɫə ˈminə ðə məˈkaj]

Mina d’aigua situada a la partida del Mas d’en Bover.

«Mina de Macay» (Mines d’aigua 1878); «La més important de la Selva. 
Neix a Almoster i dóna aigua a Reus» (EF 1965).
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Macaia
Macaya: variant del cognom documentada entre el cens d’homes de 1714 
i el cadastre de 1846.

Macià1

Renom documentat al segle XIX.

«Josep Baiget. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Macià2

Masiá: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Macià, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məˈsja]

Mas situat a Paretdelgada (polígon 9), molt proper al mas de Miarnau. 
També és conegut com el mas del Pau Fuguet.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Macinet
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Baget» (Cavallé 1999, 11).

Macip
Masip: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Maçó1

Masó: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Maçó2

Maçó, Maso, Masó, Masso, Massó: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Maçó, el clot d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo clot den Maço» (Vàlues 1404).

Maçó, el mas del
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«El mas de maço» (Vàlues 1404); «Al mas del maço tera erma e mallou» 
(Vàlues 1471, 5r).
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Maçonet, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Altre alberg al carer den maçonet» (Vàlues 1471, 29r).

Madrid, ca [ˈka məˈðɾit]

Renom d’una família originària de l’Albiol i amb casa a la Selva. Van bai-
xar del mas a les primeries del segle XX i van comprar una part de la casa 
de ca Flassada, al passatge de la Carnisseria. Anys després, el Pere Ma-
drid hi va posar una ferreria.

«La Marina del mas del Víctor o de ca Madrid. Eren de l’Albiol, d’una casa 
que li deien ca Madrid. Feien d’enllaç entre l’Albiol i Madrid» (ME 1980–
1989); «Renom originari de l’Albiol. A mitjans del segle XIX, el cap de família 
va anar en carro a Madrid per solucionar un plet sobre la propietat d’unes 
terres» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Madrid, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məˈðɾit]

Mas situat al terme de l’Albiol, adossat al mas de Baiget.

Madrina, ca la [ˈka ɫə məˈðɾinɛ]

Renom d’una dona que feia de llevadora al carrer del Forn d’Avall. Es 
troba msculanitzat amb la forma Madrino.

«Era llevadora i sogra de la Canot; feien sabó i vivia al carrer de la Palla» (ME 
1980–1989); «Era comadrona. Feien sabó i el venien, també eren boters» 
(Alumnes 1994).

Madrina, l’hort de la
Hort situat a la muralla de Sant Rafel, al final del carrer de l’Amargura. 
També és conegut com l’hort de Mossèn Boleda.

«Limita amb el torrent de Cassans i per damunt amb la rasa de Batlle i l’hort 
del Ranes» (EF 1965).

Madró
V. Mas de M.

Madró, ca [ˈka məˈðɾo]

Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han con-
firmat com un renom vigent a l’actualitat. Molt probablement es tracta 
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d’una masculinització de madrona, referit a l’ofici de llevadora o al nom 
propi femení Madrona.

(Ollé 2012); «La Montserrat Madró» (SP 2018).

Madró, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə məˈðɾo]
Hort situat entre l’actual avinguda de Puig i Ferreter i el camí de Tarra-
gona, damunt de l’hort de Canot i sota l’hort de Carabitzo. Actualment 
hi ha el Parc Baix Camp i l’Escola Municipal de Música.

Madró, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məˈðɾo]
Mas situat al Burgar; prop del mas del Víctor, entre la Riera Gran i la par-
tió del terme. Correspon a l’antic mas de Colomí.

«Mas situat entre la Riera Gran i la partió del terme» (EF 1965); (Mapa 
Senders 2014).

Madró, la mina de [ɫə ˈminə ðə məˈðɾo]
Mina d’aigua situada al camí de la Bassa.

«Partida camino de la Bassa» (Mines d’aigua 1878).

Madró, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə məˈðɾo]
Nom pel qual també es coneix l’hort de Madró.

Madrona, ca la [ˈka ɫə məˈðɾonɛ]
Renom que prové de l’ofici de llevadora. La casa era al carrer Major, abans 
d’arribar a la cantonada del carrer del Forn d’Avall. Després vengueren 
la casa i van anar a viure al carrer dels Ollers.

«Ca la Madrona, al carrer Major, on ara és la casa de la Marta del Revolt» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Madrona, el puget de la
Eufemià Fort situa aquest petit puig al Terroig i el documenta al segle 
XVI però no en cita la font.

«A sota el Terroig» (EF 1965 [1599]).

Maellà, el
Renom aplicat a una persona de Maella, a l’Aragó.

«Persona procedent del poble de Maella» (FEF s. d.).

Magí Bossa, lo [ɫu məjˈʒi ˈβosɛ]
Renom individual d’un home que feia de cafeter al Casino. Devia viure 
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en una casa a la muralla de Sant Pere perquè es troba una torre amb el 
seu nom.

«El foc prenia unes proporcions grandiosos, no tal sols cremava a cal Vadó de 
la Bossa» (Blasi 1925); «Feia de cafeter al Casino» (ME 1980–1989).

Magí Bossa, la torre de cal
Eufemià Fort situa aquesta torre a la muralla dels Ollers.

«Enderrocada la dècada dels deu. A la muralla dels Ollers» (EF 1965).

Magí de les Timbales, lo [ɫu məjˈʒi ðə ɫəs timˈbaɫəs]
Renom individual.

«En referència a una persona de la Selva que recordava el personatge de les 
festes de Tarragona. A Tarragona per festes sortia una mula amb un home a 
dalt, la mula portava un timbal a banda i banda» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «Magí de les timbales. Era un home que es va matar tirant-se a una 
bassa perquè no tenia diners; però a la butxaca encara li van trobar dues o 
tres pessetes» (CB 2018).

Magí de Rocallaura, lo [ɫu məjˈʒi ðə ˌrɔkəˈʎawɾɛ]
Renom aplicat a una persona del poble de Rocallaura.

«Família descendent de Rocallaura. Venia cacauets a l’entrada del cine. Vivia 
al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Magí Fiat, lo [ɫu məjˈʒi fiˈat]
Renom individual. Vivia al carrer de Gentil i Vallet.

(ME 1980–1989).

Magimbesa
Renom documentat al segle XIX.

«Magí Domingo» (F. Not. 1813).

Maginet
V. Barranc del M.

Maginet, l’alzina de [ɫəɫˈzinə ðə məjʒiˈnɛt]
Alzina situada a uns 500 metres del pontet del camí d’en Grau, una mica 
abans del mas de les Caragoles en direcció al Balç.

«A la muntanya (Albiol). Al camí del Grau, després del mas de Sant Magí» 
(CB 1985); «Pujant pel camí d’en Grau de la Selva a l’Albiol, hi ha un pontet 
que s’agafa al camí d’en Grau. I a uns 500 metres o així hi ha l’alzina de 
Maginet. Puges uns tombs cap al tros de la terra de les Caragoles i cap a la 
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Balç. Passes la balç que és com una fondària i hi passaves per dalt sobre el 
terreno aquell i quedava com un riu fondo. I tires amunt, amunt fins al Pla del 
terme que parteix lo terme de l’Albiol i la Selva. Agafes cap als pins del mas 
de Joan Nas, mas de Prats i au, agafar el camí, la drecera o camí dels animals, 
cap dalt al mas Blanc, plans de Maideu i l’Albiol» (IA 2018).

Maginet, el barranc del
Barranc situat al vessant esquerre de la Riera, a un quart d’hora a peu del 
poble, per on passa el camí del mas de Prats.

Maginet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məjʒiˈnɛt]
Mas situat a Paretdelgada (polígon 9), proper al mas dels Ous i al mas de 
Barrufet; el caminal és al davant del mas de Tallapedra. Probablement 
és del 1896, data escrita a la porta. S’hi accedeix pel camí de la Montoliva.

(Padró 1970); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Maginet, la mina de [ɫa ˈminə ðə məjʒiˈnɛt]
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

«Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Magineta, ca la [ˈka ɫə məjʒiˈnɛtɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Magineta, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə məjʒiˈnɛtɛ]
Nom amb el qual també és conegut el mas de Maginet.

Magraner
Magrané, Magraner: variants del cognom documentades entre el Fons 
de Miquelets de 1795 i el padró de 1860.

Magrinyà
Magriña, Magrinya, Magrinyà, Magriñà, Magriñá, Magrinÿa: variants del 
cognom documentades entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 
1880. També s’ha recollit la forma de Magriñá al padró de 1860.

Maians, els
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«Los Maians» (Vàlues 1404); «Los Mayans» (Vàlues 1404).

Maideu
Maydeu: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.
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Maimó
Maimo, Maimó, Maymo, Maymó, Maÿmo: variants del cognom documen-
tades entre el fogatge de 1553 i el cadastre de 1800.

Maimó, la font d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La font den maymo» (Vàlues 1404).

Maimó, l’hort
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altra pessa de terra de pa regadiu tras de lhort Maymo» (Heras 1734, 152v).

Maimó, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas den maymó» (Vàlues 1404).

Maimó, la plana d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La plana den maymo» (Vàlues 1404).

Maimó, el verger de
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Lo verger de Andreu Maymo» (EF 1965 [1690]).

Mainer
Mayner: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Mainer, el
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al mayner avellanés» (Vàlues 1471, 69r).

Major, lo carrer [ɫu kəˈre məjˈʒo]
Carrer principal del nucli antic que va del Portal d’Avall al Portal 
d’Amunt. Segueix el traçat de l’antic camí que duia de mar a muntanya. 
Actua com un eix central del nucli emmurallat on van a parar, perpendi-
cularment, la resta de carrers. Pel carrer Major hi passava el rec de la Vila 
amb l’aigua de consum que venia de la Riera procedent de la Font Major. 
En aquest carrer hi havia la major part de les cases nobles del poble que 
es reformaren per a fer-hi botigues a la planta baixa.

«Y al 1359 Andreu Rerriol vengué a Bonanat Gavella “unum hospitium 



308

juxta portalem inferiorem ville de Silva (…) prout confrontat vobiscum 
emptoribus de duabus partibus et cum vico majori et cum muro ville et cum 
turri solo ville» (Pié 1984, 29);«Carer Magor» (Vàlues 1404); «Al quarer 
magor huna cassa» (Vàlues 1471); «Una casa en lo carrer mayor» (Vàlues 
1690, 22v); «Vico majori» (F. Not. 1726); «Calle mayor 49 y 51» (Amill. 
1880); (Padró 1930); «El carrer Major de La Selva —la via sacra selvatana— 
en realitat no és altra cosa que un petit fragment d’aquest camí. Millor 
dit, n’és el fragment final, el seu contacte amb la plana, que és com el lloc 
d’aiguabarreig d’un riu i el mar» (Iglésies 1956, 21); «Dalt de tot, el campanar 
/ com un guaita que vigila, / mentre a tu van a parar / tots els carrers de la 
vila» (Blasi 1961, 25); «Calle Mayor» (Padró 1970); (Plànol 2008).

Major, lo celler [ɫu səˈʎe məjˈʒo]

Edifici destinat a l’emmagatzematge i producció del vi que forma part 
del conjunt d’estances del Castell. Està documentat en un inventari del 
1322 (Vila 2011, 25).

Major, l’església
Nom amb què també es coneix l’església de Sant Andreu.

«Convocat y ayustat consell general de totlo poble en lo porxo davant la 
yglesia mayor» (Det. Consell 1601); «Estaria moltbe q en la yglesia mayor 
de Sant Andreu de fer una tomba y que los que se soterrarien en dita tomba 
pagassen alguna cosa q a Sant andreu per millor poder soportar los gastos 
dela sechristania» (Det. Consell 1601).

Major, la font [ɫə ˈfɔm:əjˈʒo]

Font natural d’aigua situada al terme de l’Albiol, dins d’una propietat 
anomenada la Nevera que el comú de la Selva, davant la necessitat d’asse-
gurar-se aquest recurs essencial, va comprar al segle XVII. Des del segle 
XII el comú de la Selva tenia el dret d’empriuar tots els recursos naturals 
del terme de l’Albiol, entre aquests, l’aigua de la Font Major, que ha estat 
durant segles el recurs d’aigua més important de la vila.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á la 
font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á la 
font del Prat» (Pié 1984, 233); «La seva deu, conduïda i engruixida nodreix 
la vila. És una de les fonts de la comarca amb més anomenada» (EF 1965); 

«Al terme de l’Albiol» (FG i ALl 2013).

Major, la plaça [ɫə ˈpɫasə məjˈʒo]

Plaça situada al mig del nucli antic, pujant pel carrer Major, presidida per 
la Casa de la Vila. Ha rebut diversos noms: la plaça del Sitjar, en època 
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medieval; plaça Nova, al segle XVII; plaça de la Constitució, al segle XIX; 
plaça de la República, a la Segona República i plaça del Generalíssimo, en 
època franquista (Masdeu 2000). En ser la plaça més important de la vila, 
es coneix com la Plaça.

«Plaza Mayor» (C. Aux. 1932); (Blasi 1961, 30); (Plànol 2008).

Major, el pont
Nom que també rebia el Pont Alt.

«En un document de l’any 1447 diu, que Francisco Gavaldá vengué á 
Bartomeu Vilafrancha un tros de terra, en la part anomenada al molí del 
pont y confrontava ab lo camí que va a Prades, ab la riera, y ab lo pont major» 
(Pié 1984, 243).

Major Vell, el pont
Nom que també rebia el Pont Alt.

«Donchs, varis documents dels sigles XIII i XIV parlant del pont major 
vell, y segons les confrontacions no podia ésser altre que’l pont alt (…) Diu 
la escriptura de referencia: “XI kal. Septembris anno dni. 1300 (…) illius 
pontis novi qui modo noviter factum et hedificatum est in riaria de Silva 
inter pontem majorem veterem» (Pié 1984, 242); (Fort 1964, 31).

Majoral, cal [ˈkaɫ məjʒuˈɾaɫ]

Renom documentat al cadastre de 1846.

(Alumnes 1994).

Majoral, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məjʒuˈɾaɫ]

Mas del terme de Vilallonga, a la partida del terme de la Font, tocant al 
terme de la Selva.

«Era el mas de dos germans solters, de ca Majoral, que quan van morir ho 
van deixar repartit en dos bocins» (RR 2017).

Majorala, la [ɫə məjʒuˈɾaɫɛ]

Renom individual provinent de la feminitzación de Majoral, al carrer 
Major.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «La Montserrat Majorala» (MS 2019).

Malcasada
Renom. Tenien la casa al carrer de la Font.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Malenassa, ca la [ˈka ɫə məɫəˈnasɛ]

Renom provinent del nom Malena, afèresi i pejoratiu de Magdalena. Van 
viure al carrer de les Clavegueres i al carrer de la Font.

(ME 1980–1989);«Era una dona que es deia Malena (Magdalena) i era molt 
grossa» (Alumnes 1994).

Malenasso, el [ɫu maɫəˈnasu]

Renom individual. Era un home que feia de guardatermes.

(Alumnes 1994); «Lo Malenasso, que era el guardatermes, ballava el ball del 
Tau al bar del Fermín» (SP 2018).

Maler
Malé: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

«Josep Plana. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Malesporgat, cal [ˈkaɫ ˌmaɫəspuɾˈɣat]

Renom.

«Era de l’Albiol, s’estava a ca la Pepeta Favada» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994).

Malet
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Malhivern, lo [ɫu ˌmaɫiˈβɛrn]

Renom d’una família que vivia al passatge de la Carnisseria.

(ME 1980–1989); «Malhivern, al carrer de l’Hospital» (Alumnes 1994); 
«Lluís Malhivern, al carrer del Pou de la Vila» (SP 2018).

Malla
Cognom documentat al padró de 1860.

Mallafrè
Mallafre, Mallafré, Mallafrè, Mallofre: variants del cognom documenta-
des entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Mallafrè, ca [ˈka məʎəˈfɾɛ]

Renom de família. La casa era la primera a mà esquerra del carrer de 
l’Abadia, tocant a la plaça.

«La va comprar el Marrill» (SP 2017).
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Mallafrè, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məʎəˈfɾɛ]

Mas partioner del terme de la Selva amb els termes d’Alcover i de l’Al-
biol. Part de la propietat es va començar a urbanitzar amb el nom de Les 
Masies Catalanes a la dècada dels 60. També es coneix com el mas d’Ur-
rútia o Villa Urrútia.

Mallafrè, la premsa de [ɫə ˈpɾemsə ðə məʎəˈfɾɛ]

Eufemià Fort, el 1965, situà aquesta premsa d’oli al passatge de la Car-
nisseria.

Mallat
Renom documentat al cadastre de 1846.

Mallol
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Mallola
Mallola, Maylola: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1414 i l’amillarament de 1880.

Mallola, la rovira de
Eufemià Fort situa aquesta rovira a la muntanya, la data al 1369 però no 
en cita la font. Una rovira és una roureda (DCVB).

«Qui descendit de ipsa rovira de Mallola» (EF 1965 [1369]).

Mallols, els
Eufemià Fort documenta aquesta partida i la data al 1515 però no en cita 
la font.

Malo
Renom documentat al cadastre de 1846.

«Josep Barberà, al raval de Sant Pau; Josep Masdeu, al raval de Sant Pau. 
Desaparegut» (Alumnes 1994).

Malta
Cognom documentat al padró de 1860.

Mamadits, ca [ˈka ˌmaməˈðits]

Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel, tocant a l’hort 
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del Tàrrech. El renom es feminitza per designar les dones de la família, 
la Mamadites.

(ME 1980–1989); «D’un nen ja gran que encara es xupava el dit» (Alumnes 
1994).

Mamanotxes
Renom.

(Alumnes 1994).

Mamàs, ca les [ˈka ɫəs məˈmas]

Renom d’unes germanes que vivien a la muralla de Sant Rafel.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Manaia, la
Antiga partida del terme documentada al segle XVIII i desconeguda a 
l’actualitat.

«Altre pessa de terra pa vinya a la Manaya» (Heras 1734, 37v).

Manco
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Ramon Vagué» (Cavallé 1999, 11).

Mandanga, ca la [ˈka ɫə mənˈdaŋgɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer dels Ollers.

«Carrer dels Ollers. El Mandango sempre parlava de dones» (ME 1980–
1989).

Manescal
Menescall: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Manescal, cal
Renom que prové de l’ofici de manescal (veterinari); la casa era al capda-
munt del carrer Major, davant del carrer de l’Església.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Manescal, el mas de
Topònim documentat l’any 1932. Cap informant l’ha confirmat.

«El mas de Menescal» (C. Aux. 1932).
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Manescal, la mina del
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

«La mina del Munascal. Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Maneta
Cognom documentat al padró de 1860.

Manganesa, la [ɫə məŋgəˈnɛzɛ]

Topònim que descriu una part de la partida del Xalamec. Probablement 
rep el nom dels afloraments de mineral de manganès. Les parets del mas 
de Colom Vell, a la partida del Xalamec, tenen trossos de roca negra que 
és mineral de manganès. La propietària del mas de Cossossants explica-
va que hi havia una mina d’on treien el mineral amb vagonetes, però no 
ha estat localitzada.

Manins-Manons [məˈninz məˈnons]

Renom d’una família que vivia al carrer de la Font, al tram que va cap al 
carrer del Forn Nou.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Manolo, cal [ˈkaɫ məˈnɔɫu]

Botiga d’electrodomèstics al carrer Major, damunt de ca Pasqual, a la 
casa on hi havia hagut el forn de pa del Xut. En funcionament fins la dè-
cada de 1970.

Manolo
V. Bosc del M.

Manolo, el bosc del
Bosc fora terme, situat al damunt del collet de la font de Sant Joan.

(Mapa Senders 2014).

Manqueta, la [ɫə məŋˈkɛtɛ]

Renom aplicat a una dona que, de petita, va perdre la mà per l’explosió 
d’una bomba que li va explotar mentre jugava, després de la guerra.

(Ollé 2012).

Mansa, ca la [ˈka ɫə ˈmansə]

Renom. Es tracta d’una feminització de cal Manso.
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Manset
Cognom documentat al padró de 1860.

Manso, cal [ˈkaɫ ˈmansu]
Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han con-
firmat com un renom vigent a l’actualitat. Havien estat ermitans a Sant 
Pere. Actualment viuen al cantó d’en Vaquer. El renom s’ha feminitzat 
en la forma la Mansa i les Manses.

«Havien estat ermitans de Sant Pere» (ME 1980–1989)«Antonio Garriga, C/ 
Gentil i Vellet; Eren ermitans de Sant Pere. La família arreplegava caritat per 
aquesta ermita des d’on tocaven les campanes per anar a dinar i per tornar al 
tros. Vivien al carrer de l’Hospital» (Alumnes 1994); «La Mansa» (SP 2018).

Manta Blanca, ca la [ˈka ɫə ˈmantə ˈβɫaŋkɛ]
Renom d’una família del carrer del Pou de la Vila i del carrer de l’Abadia.

«La Pepeta de la Manta Blanca del carrer del Pou de la Vila ţambé van viure 
al carrer de l’Abadia. Ell era surí» (ME 1980–1989).

Manuel Anguera, el mas de
Mas documentat al padró de 1930.Cap informant oral l’ha esmentat.

«Mas de Manuel Anguera» (Padró 1930).

Manueles, ca les [ˈka ɫəz məˈnwɛɫəs]
Renom d’una família del carrer de l’Hospital.

«Una de les Manueles era la dona del Joan Llarg; tenia dona i tres filles, al 
carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Manyo, lo [ɫu ˈmaɲu]
Renom d’una persona que procedia de l’Aragó; vivia a Sant Pau.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Maquet, cal [ˈkaɫ məˈkɛt]
Renom d’una família que vivia a la plaça de la Palma.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Mar Fondal, el camí de
Antic camí que anava des dels pobles del Camp a Salou. Tenia ús comer-
cial per transportar mercaderies cap al port de Barenys. També rep el 
nom de carretera de Salou.

«Ja en 1536 se havía proposat al Consell dihent: “Que’l Sr. Rector y’l Batlle 
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de la Selva havían parlat que sería bó comprár lo camí de mar fondal y que 
créyan que Constantí hi participaria» (Pié 1984, 389).

Marc
March: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Marc, el mas del
Amb aquest nom també es coneixen les parades del Marc.

«Mas del March» (Padró 1970).

Marc, les parades del [ɫəs pəˈɾaðəz ðəɫ ˈmaɾk]

Mas situat a la partida del Camí de la Serra (polígon 32), al camí de Tar-
ragona, damunt de la línia de ferrocarril.

«Al camí de Tarragona després de la Creu» (CB 1985); (Mapa Senders 2014); 
(C. Masos 2014).

Marçal1

V. Mas de M.

Marçal2

Marcal, Marsal, Marssal: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Marçal, ca [ˈka məɾˈsaɫ]

Renom documentat al segle XIX. Les fonts orals l’han confirmat com 
un renom vigent a l’actualitat. La família tenia la casa al carrer de Verrà.

«Tenien vaques i venien la llet» (ME 1980–1989); «Josep Mallafré, Marsal» 
(Alumnes 1994).

Marçal, el coscollar de
Antic topònim que Eufemià Fort situa al segle XVI, però no el documen-
ta. Un coscollar és un tros de terra poblat de coscolls (DCVB).

Marçal, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə məɾˈsaɫ]

Hort situat entre el camí del Dilluns al camí de Tarragona, damunt de 
la parada de Ganxí, i sota de l’hort de Canot. També rep el nom d’hort 
de les Vaques.

«Fa uns anys hi havia una mòbila (tocant a la parada de Ganxí). S’hi han 
edificat dugues parceŀles que donen a la carretera, la del Josep M. de les 
Gasseoses i la del metge Lluís» (CB 1985).
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Marçal, de l’hort de [də ˈɫɔɾ ðə məɾˈsaɫ]

Renom de la família que vivia a l’hort de Marçal.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Marçal, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məɾˈsaɫ]

Mas situal a la partida del Torrent de Cassans (polígon 13), al camí de 
l’Horta, entre el mas de la Ninya i el mas Domingo.

«Al camí de l’Horta, damunt de la mina de Boada. Entre el camí de l’Horta i 
el torrent de Cassans» (CB 1985); «Mas de Marsal» (C. Masos 2014); (Mapa 
Senders 2014).

Marçal, la mina de [ɫə ˈminə ðə məɾˈsaɫ]

Mina d’aigua situada al mas de Marçal, al camí de Tarragona.

«Partida camino de Tarragona» (Mines d’aigua 1878).

Marcó
Marcho, Marco, Marcó: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i el fogatge de 1553.

Marcó, el clot d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al clot d’en marquo un ollivar» (Vàlues 1471, 8r).

Marcó, el mas
Eufemià Fort, l’any 1965 situa aquest mas al Mas Ripoll. Cap informant 
l’ha esmentat.

Marcó, la torre de
Torre documentada al 1836 i ubicada a continuació de la torre de la Flora, 
a la muralla de Sant Rafel.

(Romero 2013, 68).

Marduix, cal [ˈkaɫ məɾˈðujʃ]

Renom d’una família que vivia al passatge de la Carnisseria.

«Cal Marduix, al passatge de la Carnisseria; damunt de cal Fiot» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994).

Mare de Déu, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈmaɾə ðə ˈðew]

Aquest camí neix al cantó d’en Vaquer i mor al camí Travesser. El camí 
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dóna nom a la partida homònima. També és anomenat el camí de Santa 
Maria de Paretsdelgades i camí de Vilallonga.

«El cami de la Mare de Deu» (EF 1965 [1285]); «Una pesa de terra de pa y 
porros afronta en lo cami de la Mare de deu» (Vàlues 1690, 11v); «Camino de 
la Mare de Deu» (Cad. 1955); «La creu, que en anys veniders serà coberta, ara 
a la intempèrie, empara els romeus que transiten pel benigne camí de la Mare 
de Déu. Diriem que els repobladors temien que algun parrac esfiligarsat de 
l’esperit de Mafumet restés ocult en el revolt tenebrós d’un barranc o hagués 
quedat pres d’una aresta de llicorella» (Iglésies 1956, 42); (Adesel 27, 1957, 
189); «Comença al final del raval de Sant Pere, travessa la Ràpita i segueix 
avall. En arribar a la Riera passa per la Creu Coberta lloc des d’on surt el camí 
d’Alcover. Segueix avall, paraŀlel a la Riera i travessa la carretera de Reus a 
Alcover. Una mica més» (EF 1965); (Plànol 2008); (Mapa 2008).

Mare de Déu, la rasa de la
Eufemià Fort, l’any 1965, situa aquesta rasa al mas d’en Grau, més cone-
gut com a mas d’Alimbau. Eduard Llevat (Adesel 35, 1958, 248) la descriu 
com el lloc on fou trobada una imatge de fusta colgada de terra que po-
dria tractar-se de la Mare de Déu del Puig d’en Cama.

«Al mas d’en Grau» (EF 1965).

Mare de Déu dels Àngels, la capella de la
Nom que també rebia la capella dels Àngels o de la Verge dels Àngels.

«Era al carrer Major, al costat de la font de Mitja Vila. Enderrocada el 1936» 
(EF 1965).

Mare de Déu de Paretdelgada, el santuari de la
És un dels noms amb què també es coneix l’ermita de Paretdelgada.

Mareta, la [ɫə məˈɾɛtɛ]

Renom aplicat a una dona que vivia a l’avinguda de Puig i Ferreter.

«Vivien a la Carretera. Era una minyona que a la mestressa que tenia li deia 
mareta» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Mareta Meva, ca la [ˈka ɫə məˈɾɛtə ˈmeβɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer de les Clavegueres.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).
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Margalla, de la [ðə ɫə məɾˈɣaʎɛ]

Renom aplicat a la família que vivia a l’hort de la Margalla.

«La Maria i el Joan de la Margalla. A la carretera» (ME 1980–1989); (Ollé 
2012).

Margalla, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə məɾˈɣaʎɛ]

Hort situat al camí de l’Horta, una mica abans de l’Estació, a l’esquerra. 
Damunt hi havia l’hort dels Ous i a sota, el bar del Fermín.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014); «El Joan de la Margalla, jaio, quan 
van fer la carretera es va enfadar molt perquè li prenien un bocí de l’hort. Va 
prometre que no hi passaria mai; i així ho va fer. Quan es va morir, l’enterro 
va pujar pel camí de l’Horta, envès de passar per la carretera perquè ell ho 
volia així» (RR 2017).

Margalla, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə məɾˈɣaʎɛ]

Mas situat al començament del camí de l’Horta un cop passada la carre-
tera C-14, baixant a mà dreta. La propietària era l’Antònia Morella, casa-
da amb Joan de l’hort de la Margalla, de qui pren finalment el nom amb 
què avui és conegut el mas. Hi havia hagut un forn de rajoles abans de la 
guerra civil espanyola.

«Van provar de fer mòbila, hi feien rajoles» (RR 2017).

Maria Antònia, ca [ˈka məˈɾi ənˈtɔniɛ]

Renom d’una família del carrer del Forn d’Avall.

«Ca Maria Antònia, al carrer de la Palla. Uns van morir intoxicats de bolets» 
(ME 1980–1989).

Maria Calcilla, la parada de la [ɫə pəˈɾaðə ðə ɫə məˈɾiə kəɫˈsiʎɛ]

Tros de terra, al camí de l’Horta, sota el Pavelló Municipal d’Esports.

Maria de la Carn, la [ɫə məˈɾiə ðə ɫə ˈkarn]

Renom individual que prové del seu ofici de carnissera.

«Venia carn del seu propi ramat» (Alumnes 1994); «Procedent de Vilanova 
d’Escornalbou, on la Maria es dedicava a la venda de la carn» (Ollé 2012).

Maria del Podall, ca la [ˈka ɫə məˈɾiə ðəɫ puˈðaʎ]

Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

«Era un matrimoni que el fill es va casar amb la Teresa Tuies, al carrer de 
l’Hospital» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).
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Maria Guenya, ca la [ˈka ɫə məˈɾiə ˈɣɛɲɛ]

Renom d’una família, la dona era procedent de l’Albiol.

«Eren de l’Albiol. La Maria Guenya era la mare del Joan Garrut» (ME 1980–
1989).

Maria Soledat, ca la [ɫə məˈɾiə suɫəˈðat]

Botiga de productes d’alimentació del carrer Major, cantonada amb el 
carrer de Boada. Va estar en actiu fins als primers anys de la dècada del 
1960. També anomenada ca la Soledat.

«Ca la Soledat, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Maria Tallera, ca la [ˈka ɫə məˈɾiə təˈʎeɾɛ]

Casa situada al carrer Major, cantonada amb el carrer de Verrà. Venien 
pinso.

«Andreu i Maria Genius. Al carrer Major, cantonada amb el carrer de Verrà. 
La mare de l’Andreu i la Maria era la Maria Tallera» (ME 1980–1989).

Marie Curie, lo passatge de [ɫu pəˈsadʒə ðə məˈɾi kuˈɾi]

Carrer situat a la zona urbana de l’antiga Rasa; comunica el carrer de 
Ghandi amb el carrer de Joan XXIII. És paraŀlel al passatge de Mercè 
Rodoreda i al de Marta Mata.

(Plànol 2008).

Marieta, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada al Tossal.

(Andreazini 2013, 120).

Marimon
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Mariner
Mariné, Marine, Mariner: variants del cognom documentades entre les 
vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.

Marmitó, ca [ˈka məɾmiˈto]

Renom d’una família que vivia al carrer de Boada. Un marmitó és un 
rentaplats o mosso de cuina (DCVB).

(ME 1980–1989).
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Marquès
Margues, Margués, Marques, Marquès, Marqués: variants del cognom do-
cumentades entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Marquesa, la [ɫə məɾˈkɛzɛ]

Renom derivat del cognom Marquès.

«Feminització provinent del cognom Marquès» (Ollé 2012).

Marquet
Cognom documentat al padró de 1860.

Marrada de Santa Maria, la
Antic topònim, probablement era una partida de terra, documentat al 
segle XV i desconegut a l’actualitat. Una marrada és un camí que no va 
directe a un lloc (DCVB).

«Un troç de tera alla marada de santa maria» (Vàlues 1471, 17r).

Marraner
Renom procedent de l’ofici de porcater.

«Perquè tenien un mas on hi havia porcs» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Marrets, lo bocí de [ɫu βuˈsi ðə məˈrɛts]

Tros de terra situat al camí de Perafita.

«Això era un bocí de Marrets. Era vinya. Quan plovia s’hi fotia una bassa 
d’aigua» (RR 2017).

Marrets, cal [ˈkaɫ məˈrɛts]

Diminutiu de Marros; renom d’una família del carrer de Sensmudaina. 
Era el germà petit del Marros.

«Cal Marrets, al carrer de Sensmudaina. Era l’home de la Teba» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); «Era el germà petit del Marros, casat amb la tia 
Teba» (MS 2019).

Marrill, ca [ˈka məˈriʎ]

Renom d’una família de carnissers al carrer Major. També és coneguda 
amb el nom de cal Rabascall.

«Família. El Miquel Marrill va tenir dugues filles que els hi diuen les 
Marrilles» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Renom procedent de 
Castellvell» (Ollé 2012).
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Marros, ca [ˈka ˈmarus]

Renom documentat a l’amillarament de 1860. Tenien cansaladeria i bo-
tiga d’alimentació des de finals del segle XIX; primer, a la muralla dels 
Ollers i després, al carrer Major. La botiga va estar en funcionament fins 
l’any 1998.

«Francesc Masdeu, carrer de Castella; Antonio Masdeu, carrer de les 
Clavegueres. Era un home que li agradava jugar a: un, dos, tres… Marro és!» 
(Alumnes 1994); «El Pep Marros, la Maria, l’Angeleta, el Daniel i l’Antònia 
Marros, tots cinc eren els germans de ca Marros» (MS 2019).

Marros, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈmarus]

Mas de la partida del Torrent d’en Bartra.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Marta Mata, lo passatge de [ɫu pəˈsadʒə ðə ˈmaɾtə ˈmatɛ]

Carrer de la zona urbana de l’antiga Rasa. Comunica el carrer de Ghan-
di amb el carrer de Joan XXIII i és paraŀlel al passatge de Marie Curie.

(Plànol 2008).

Martí
Marti, Martí, Mertí: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1414 i l’amillarament de 1880.

Martinavès, cal [ˈkaɫ məɾtinəˈβɛs]

Renom d’una família del carrer Major, més amunt del carrer de Boada.

«Família, al carrer Major, a la Pujada. Van tenir tres filles solteres, els hi deien 
les Martinaveses» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Martínez
Martines, Martinez, Martínez: variants del cognom documentades entre 
el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Martínes, ca [ˈka məɾˈtinəs]

Renom procedent del cognom. A la cantonada entre el passeig Josep Cris-
tià i la muralla de Sant Pere. Hi ha una torre adossada que ha estat docu-
mentada amb el nom de la casa l’any 1836.

«i els de ca Martines foren els primers de córrer» (Blasi 1925); (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994).
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Martínes, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə məɾˈtinəs]
Hort situat al cantó d’en Vaquer, sota l’hort de Cristià.

Martínes, lo portalet de ca [ɫu puɾtəˈɫɛt ðə məɾˈtinəs]
Punt de sortida del carrer dels Ollers a la muralla de Sant Pere.

Martínes, la torre de
Torre situada a la cantonada entre el raval de Sant Pere i el passeig Josep 
Cristià, a la casa del mateix nom.

(Romero 2013, 68).

Martinica, la mina
Mina de plom al Garramell que estava en funcionament l’any 1842.

(Andreazini 2013, 120).

Martorell
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Martorell, lo mas del [ɫu ˈmaz ðə məɾtuˈɾeʎ]
Mas situat a la partida del Vilamunt (polígon 1), proper al mas de Bruno.

«Al capdamunt del barranc del Maginet» (EF 1965); «És l’últim del terme. 
És una finca bastant gran; va fins al mas de Joan Nas» (CB 1985); (C. Masos 
2014); (Mapa Senders 2014).

Martri, això del [əjˈʃɔ ðəɫ ˈmaɾtɾi]
Tros de terra situat al camí de Perafita.

Martri, cal [ˈkaɫ ˈmaɾtɾi]
Renom de família, al carrer de Paretdelgada.

«Lo Pep Xut estava casat amb una de cal Martri, al camí de la Mare de Déu» 
(ME 1980–1989); «El Pòlit Martri» (FEF s. d.); «La Pepa Martri» (Alumnes 
1994).

Martri, la font del [ɫə ˈfɔn dəɫ məɾˈtɾi]
Font situada a la Riera, prop del Pont Alt. El poeta Ramon Blasi, al recull 
Selvatanies (1961, 83) utilitza aquest topònim en el poema «Pont Alt».

Martri, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ məɾˈtɾi]
Mas de la partida del Camí de Perafita (polígon 11); al camí de les Beren-
gueres, a l’alçada del mas de Tudela.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).
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Mas
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Mas d’Alimbau, la carretera del
Camí que surt d’Almoster en direcció al mas d’Alimbau. Travessa la ri-
era i entra en terme de la Selva. Eufemià Fort la documenta el 1965 i s’hi 
refereix com a carretera pel fet que es tracta d’un camí de pas de carro.

Mas d’Alimbau, lo tallafoc del [ɫu ˌtaʎəˈfɔg dəɫ ˈmaz ðəɫimˈbaw]
Tallafoc situat al Puig d’en Cama, dins la propietat del mas d’Alimbau. 
Topònim de recent creació.

Mas d’Anguera, les aigües del
Curs d’aigua que passava pel mas d’Anguera, entre els termes de la Sel-
va, l’Aleixar i l’Albiol, al coll de la Batalla. Aquesta aigua és esmentada 
als documents que deixaven testimoni de l’acta d’empriu de les aigües, 
que baixaven del terme de l’Albiol cap a la Selva i que eren conduïdes al 
rec de la Vila.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat, desde aquí empriuhavan les aygues del mas de Vallverdú que 
flueixen al salt, d’aquí las del mas d’Anguera, d’aquí las del mas den Baget y 
finalment las del mas den Masdeu» (Pié 1984, 233).

Mas de Baiget, les aigües del
Curs d’aigua que passava pel mas de Baiget, al terme de l’Albiol. Aquesta 
aigua és esmentada als documents que deixaven testimoni de l’empriu 
de les aigües que baixaven del terme de l’Albiol cap a la Selva i que eren 
conduïdes al rec de la Vila.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat, desde aquí empriuhavan les aygues del mas de Vallverdú que 
flueixen al salt, d’aquí las del mas d’Anguera, d’aquí las del mas den Baget y 
finalment las del mas den Masdeu» (Pié 1984, 233).

Mas de Baiget, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðə βəjˈʒɛt]
Camí que surt del camí del Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana TP-
7013), una mica més amunt del mas de Moixó, a la dreta. Condueix, tam-
bé, a l’Albiol. També es coneix com camí del Mas de Galofre.



324

Mas de Baiget, la carretera del
Consta que al segle XVI es va fer aquesta carretera. S’ha d’entendre el 
topònim carretera com a sinònim de camí habilitat per al transport de 
les pedres.

«y que eixa li faría per primera vegada la carretera del mas de Baiget y la del 
coll de les Piques pera tráure les pedres» (Pié 1984, 514 [1582]).

Mas de Baiget, la pedrera del
Pedrera situada damunt del mas de Baiget, al terme de l’Albiol. En van 
treure pedra per a la construcció de l’església de Sant Andreu fent ús del 
dret d’empriu. Pié diu que era de pedra calar, és a dir, de pedra calcinosa. 
També és coneguda com la pedrera Calar.

«son germà Toni, mestre se obligaria á portar tota la pedra que s’hauria de 
menester per tot un any á l’obra de la Iglesia, així de la pedrera del mas den 
Baiget» (Pié 1984, 536).

Mas de Baldomero, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə βəɫduˈmeɾu]
Mina que condueix l’aigua fins al mas o xalet de Baldomero.

Mas d’en Bartra, lo [ɫu ˈmaz ðəm ˈbaɾtɾɛ]
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat. 
Molt probablement es tracta del Torrent d’en Bartra, malgrat que al se-
gle XVII la trobem referenciada amb els dos topònims.

«Hun tros al mas den barta en un i vinya» (Vàlues 1647, 5v); «Un tros al 
mas den bartra» (Vàlues 1647, 35v); «Una vinya y erm al mas den bartra» 
(Vàlues 1690, 25v).

Mas de Belltall, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə βənˈtaʎ]
Mina d’aigua situada al mas de Belltall.

Mas de la Bernada, lo pi del [ɫu ˈpi ðəɫ ˈmaz ðə ɫə βəɾˈnaðɛ]
Pi situat al davant del mas de la Bernarda.

Mas Bertran, lo [ɫu ˈmaz ðəm bəɾˈtɾan]
Partida del terme situada entre la Riera i la partió del terme amb Alcover, 
en direcció al barranc del Burguet. S’ha trobat documentada des d’inicis 
del segle XV fins a l’actualitat. També s’anomena lo Bertran.

«Al mas d’en Bertran terra de blat» (Vàlues 1404, 2r); «Al mas d’en Bertran 
tera de blat» (Vàlues 1471, 11v); «Al mas den Bertran terra de blat» (Vàlues 
1597); «Un tros al mas den bartran» (Vàlues 1647, 1); «Una vinya al mas 
den bartran es de sa muller» (Vàlues 1690, 18v); «Un auliva a la dresera 
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den mas den bertran» (Vàlues 1690, 22r); «Altre pessa de terra al mas den 
Bartran» (Heras 1734, 3v); «Altre pessa de terra Vinya, olives y Bosch al mas 
den Bertran» (Heras 1734, 79v); «Mas den Bartran dit sertinas» (Heras 
1734, 100v); «Partida vocata lo Mas den Bertran» (F. Not. 1745–1746); 
«Terra de pa al Mas Baltran» (Cad. 1800); «Viña mas Bertran de Andreu 
Olle» (Cad. 1846); «Le es caja la finca Mas Bertran y pasa a Juan Ripoll 
Busquets» (Amill. 1880); «Partida del mas Bertran; «D’un Vilar romà —
Mas Bertran—, situat a la cara d’Alcover, a l’altre —L’Abelló—, situat a la 
cara d’Almoster, els romans hi havia de tenir una via per a comunicar-se i 
aquest camí va persistir en els temps visigòtics i era exactament el mateix 
que, en els temps dels sarraïns, conduïa de la localitat mora d’Almoster a 
la localitat mora d’Alcover, creuant pel bell mig el lloc hi ha aposentada 
actualment La Selva» (Iglésies 1956, 20); «A l’altra banda de la riera, xic 
avall al vessant esquerre després de la carretera» (EF 1965); «És al damunt 
del Mas de Mestret (ara mas Salvador)» (ME 1980–1989); (Nomen. 2003); 
(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas d’en Bertran, el camí del
També es coneix com el camí del Bertran.

«A distancia de dos kilómetres del Vilar al E. de la vila, pera hont passa lo 
camí del mas den Bertran, hi havia també, un lloch que en la Edad-Mitjana 
se nomenava lo vilar y la quadra vella del Peborde, ahont hi ha un resto de 
paviment de mosaich identich al del altre Vilar; y no fa pas gayres anys que, 
cavant prop d’allí, s’hi trovaren restos de rechs de pedres picades ab grossos 
bolçons, axis com també una enfora romana, la qual tenen ara al Museu de 
Vich. Aqueix lloch deuria ser probablement una posta romana» (Pié 1984, 10).

Mas de Besora, la baixada del
Canvi de rasant que hi havia a l’antiga carretera de Reus a Montblanc a 
l’alçada del mas de Besora, en creuar la riera d’Almoster.

«La baixada del mas de Besora, a la carretera de Reus» (EF 1965).

Mas de Besora, lo barranc del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ˈmaz ðə βəˈzɔɾɛ]

Barranc situat a l’extrem del terme de la Selva a la partió amb Reus. Pas-
sa pel costat del mas de Besora, travessa la carretera C-14 i desaigua a la 
riera de la Quadra, al terme de Reus.

Mas Blanc, el torrent del
Continuació del torrent de Cassans, a l’altre costat del camí Travesser, 
al terme de Perafort.

«És fronterer de Constantí i la Pobla de Mafumet. Després entra al terme de 
Constantí i és el torrent de la Ferrerota que desaigua al Francolí» (EF 1965).
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Mas de Borbó, l’alzina del [ɫəɫˈzinə ðəɫ ˈmaz ðə βuɾˈβo]

Arbre monumental que es troba al terme municipal de l’Aleixar vora el 
Mas de Borbó. L’alzina té una alçària d’11 metres, un gruix de la soca 
d’uns 750 centímetres de circumferència a un parell de pams de terra i 
un perímetre de brancatge d’un diàmetre de 25 metres; inclosa a la Llis-
ta d’arbres monumentals de Catalunya. A la segona meitat del segle XX, 
era un destí habitual d’excursions de joves de la Selva, especialment el 
Dilluns de Pasqua.

(Mapa Senders 2014).

Mas d’en Bover, lo [ɫu ˈmaz βuˈβe]

Partida del terme situada entre el torrent d’en Bartra, el camí dels Co-
muns, la carretera d’Almoster i la partió amb el terme amb Reus, a tocar 
de la via i la C-14.

«El mas d’en Bover vinya» (Vàlues 1404, 1r); «Hun tros al mas denbover 
avellanes y holiveres» (Vàlues 1597); «Avellanes al mas den Bover» (Vàlues 
1597); «Al mas den Bover avellanes» (Vàlues 1597); «Un auliva ijterra de 
pa al mas den Bove» (Vàlues 1690, 83r); «Partida mas den Bover en dita 
partida» (Heras 1734, 138v); «Vocata lo Mas den Bove, circio amb «La 
Riera» (F. Not. 1745); (Amill. 1880); (Cad. 1955).

Mas Calbó, lo [ɫu ˈmas kəɫˈβo]

Eufemià Fort situa aquesta partida del terme sota la carretera C-14, entre 
el torrent de la Llebreta i el camí de la Bassa, a l’alçada del mas Vermell.

«In partita Vulgarita nominata lo Mas den Calbó» (F. Not. 1713); «Altre 
pessa de terra Avellanes y herm a el mas den calbo» (Heras 1734, 71v); 

«Posesión nombrada Mascabó» (Amill. 1880).

Mas d’en Carbó, el
Antiga partida documentada del segle XV al segle XVIII i desconeguda 
a l’actualitat.

«El mas d’en Carbo» (Vàlues 1404); «Primo al mas d’en carbo tera erma 
e ollives e mallou» (Vàlues 1471, 17r); «Al mas den carbo terra de blas» 
(Vàlues 1597); «Hun tros al mas den carbo» (Vàlues 1647, 3); «Un olivar y 
avallanes al mas den carbo» (Vàlues 1690, 5v); «Altre pessa de terra a el mas 
den carbo» (Heras 1734, 1v); «Altre pessa de terra vinya avellanes en dita 
partida» (Heras 1734, 61v).
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Mas d’en Carbó, les argiles del
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Les Argiles del mas d’en Carbó» (Vàlues 1404).

Mas d’en Cerdà, el
Antiga partida documentada entre els segles XIV i XVIII, desconeguda 
a l’actualitat.

«Primo lo mas de çerdà ab totes ses teres» (Vàlues 1471, 30v); «Al mas d’en 
cerda» (Vàlues 1471, 55r); «It mes al mas den cerda un canyar…» (Vàlues 
1522, 9r); «Altra pessa de terra Vinya al mas de sarda» (Heras 1734, 57v).

Mas de Cortina, el barranc del
Barranc situat al mas de Cortina, conflueix a la Riera, al vessant esquerre.

Mas de la Dama, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðə ɫə ˈðamɛ]
Camí que s’agafa des del camí del Mas Ripoll, a la dreta (actual carretera 
de Vilaplana TP-7013) i que duu al mas de la Dama.

Mas de la Dama, el canyar del
Canyar situat al mas de la Dama, prop de la Riera.

«Al límit amb la Riera i el barranc. Anys enrera tallaven grans quantitats de 
canyes els cistellers de Reus i els canyissers. Era una veritable collita» (EF 
1965).

Mas de la Dama, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə ɫə ˈðamɛ]
Mina d’aigua situada al mas de la Dama.

Mas de n’Eimeric, el
Antic senyoriu situat entre els termes de la Montoliva, el Morell i la Selva 
que pertanyia a la família de Prats. Al segle XIII el senyor d’aquest mas 
era el cavaller Eimeric de Prats. El topònim prové del nom d’aquest pro-
pietari. L’any 1553, els Jurats del Comú de la Selva el van comprar a Feli-
pa de Sant Climent, descendent d’Eimeric de Prats. El mas donà nom a 
una partida homònima documentada entre el segle XVI i el XVIII (Pié 
1984, 678).

«Primo un tros de terra de blat al mas den aymerich» (Vàlues 1552, 2r); 
«Hun tros al mas de najmarich» (Vàlues 1647, 24r); «Hun tros al mas de 
nejmarich» (Vàlues 1647, 30v); «Hun olivar almas den hajmerich» (Vàlues 
1647, 75r); «Un tros al mas den aimarich» (Vàlues 1670, 45v); «Un botgar 
al mas de na aimarich» (Vàlues 1690, 11v); «Un tros avallanes al mas de 
na aymerich» (Vàlues 1690, 100v); «Partida dicta del Mas de Aymarich», 
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Occident limita Camí de l’Horta» (F. Not. 1730); «Altre pessa de terra de 
pa vinya olives al mas de Amarich» (Heras 1734, 50v); «Una pessa de terra 
de pa al mas den Ammarich» (Heras 1734, 134v); «Altre pessa de terra vinya 
al mas den Anmarich» (Heras 1734, 154v).

Mas de Flassada, l’avellanar del
Part de la finca del mas de Flassada dedicada al conreu de l’avellana. Tam-
bé rep el nom de l’avellanar de Rabassa.

«Al Mas Ripoll» (EF 1965).

Mas de Flassada, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðə fɫəˈsaðɛ]
Camí que surt de les Tres Aigües al camí del Mas Ripoll, passa pel mas 
del Sord i arriba al mas de Flassada. La major part del seu recorregut és 
al terme de l’Albiol.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas de Flassada, la riera del
Per la descripció que en fa Iglésies, ha de tractar-se del barranc del Ga-
tellar.

«Si un dia ens vagués, ens plauria molt fer un cant a aquest camí ple de gràcies 
indèdites i de records del passat, trenat de ponts i molins en ruïnes, que 
ressegueix aigües amunt la riera del Mas de Flassada, tenint el Puig d’en 
Cama a l’un costat i les cingleres sangonents de l’Albiol a l’altre» (Iglésies 
1956, 19).

Mas de Galofre, lo barranc del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ˈmaz ðə ɣəˈɫɔfɾɛ]
Barranc del Mas Ripoll que desaigua a la Riera.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas de Galofre, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðə ɣəˈɫɔfɾɛ]
Nom amb què també es coneix el camí del Mas de Baiget i el camí del 
Pi Rebull.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas d’en Garramell, el
Partida del terme documentada al segle XV.

«Primo al mas d’en garamel teres ermes» (Vàlues 1471, 67v).

Mas de Guasch, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə ˈɣwask]
Mina d’aigua situada al mas de Guasch.
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Mas de Gusí, lo coŀlegi del [ɫu kuˈɫɛjʒi ðəɫ ˈmaz ðə ɣuˈzi]

Escola situada al mas de Gusí, a la partida del Burgar que, malgrat ser al 
terme de Reus, era zona escolar de la Selva.

Mas d’en Jossa, el camí del
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al cami del mas d’en jossa» (Vàlues 1471, 42v).

Mas d’en Jossa, el forn del
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«A lo ffron del mas d’en jossa tera erma» (Vàlues 1471, 40v).

Mas d’en Llorenç, el
Antiga partida documentada al segles XVII i XVIII. D’una de les cites do-
cumentals es pot deduir que era al camí de Tarragona.

«Una vinya al mas den llorens» (Vàlues 1690, 30v); «Un tros terra de pa y 
figueres al mas den llorens al cami de Tarragona» (Vàlues 1690, 30v); «Altre 
pessa de terra de pa y Vinya al mas den Llorens» (Heras 1734, 78v).

Mas de Madró, el pontet del
Pontet del torrent de la Llebreta; servia per passar l’aigua d’una mina, 
ara seca.

Mas de Marçal, el bosc del
Bosc del mas d’aquest nom.

«El bosc del mas de Marçal» (Adesel 27, 1957, 189); «Bosquet del mas de 
Marçal, estava regat pel torrent de Cassans» (EF 1965).

Mas d’en Masdeu, les aigües del
Curs d’aigua que passava pel mas d’en Masdeu, al terme de l’Albiol, es-
mentat a les actes de l’empriu de les aigües que baixaven del terme de 
l’Albiol cap a la Selva i que eren conduïdes al rec de la vila.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat, desde aquí empriuhavan les aygues del mas de Vallverdú que 
flueixen al salt, d’aquí las del mas d’Anguera, d’aquí las del mas den Baget y 
finalment las del mas den Masdeu» (Pié 1984, 233).
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Mas de Mates, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðə ˈmatəs]

A l’alçada del Calvari, trobem un camí a mà esquerra que fa una bifurca-
ció; seguint cap a l’esquerra, s’arriba al mas.

«El camí del mas de Mates, emprén a la Riera, a la riba esquerra, enfront del 
Calvari» (EF 1965).

Mas de Mestret, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə məsˈtɾɛt]

Mina d’aigua del mas de Mestret, a la partida del Mas Bertran.

(Mines d’aigua 1878).

Mas del Metge, del [dəɫ ˈmaz ðəɫ ˈmedʒɛ]

Renom aplicat als propietaris del mas del Metge.

(Alumnes 1994).

Mas de Miralles, del
Renom documentat al segle XIX.

«Vda. De Pau Salvat. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Mas de Moixó, lo molí del [ɫu muˈɫi ðəɫ ˈmaz ðə mujˈʃo]

Primer molí de blat baixant per la Riera. El 1285 i el 1305 era d’Arnau Car-
bó. L’any 1424 s’anomenava molí de n’Huguet i passà a ser molí draper. Va 
funcionar fins al segle XIX. També era conegut com molí de n’Huguet o 
molí de Rabassa.

«Segons se demostra en diferents documents havía quatre molíns desde lo 
del pont sech, fins al Mas den Moixó. Lo del pont, del qual se conserven los 
cups lo tenia en l’any 1285 Joan Mulner, y al 1601 encara funcionava. Al mateix 
costat de la riera hont hi ha lo dit molí, un poch més amunt n’hi havía un altre 
del qual solament se hi conserva un troç de paret y en la mateixa fetxa lo tenía 
Joan Barchelona. L’altre era’l que hi havía en una parada prop del camí de 
l’Albiol a Mas-Ripoll, abans de arrivar al Mas den Moixó, y’l tenían Bernat i 
Ramon Aluder, encara sen conserva un resto. Lo del Mas den Moixó, que’s 
lo que més bé s’ha conservat fins ara, era de Arnau Carbó» (Pié 1984, 218); 

«El 1215 es documenten molins de blat, entre ells el del Mas de Moixó, del 
qual encara queden restes» (Geogr. 1982, 210).

Mas de Moixó, la peixera del
Nom amb el qual també es coneix la Peixera.
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Mas de les Monges, del [dəɫ ˈmaz ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]
Renom d’una família que havia viscut al mas de les Monges. Vivien al 
carrer d’en Puig.

«Aplicat a la família que havia viscut al mas que tenien les monges del 
convent de Sant Rafel a la muntanya».

Mas de les Monges, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]
Al camí de les Deveses. S’enfila pel vessant esquerre de la Riera, una mica 
abans del Pont Alt.

Mas de les Monges, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]
Mina d’aigua del mas de les Monges, a les Deveses.

Mas d’en Nicolau, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«El mas den Nicolau» (Vàlues 1404); «Al mas d’en nicollau tera erma» 
(Vàlues 1471, 65r).

Mas de n’Oller, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Un avallana y erm al mas den holler» (Vàlues 1690, 87r).

Mas de n’Ordi, el
Antiga partida documentada des del segle XV al XVII i desconeguda a 
l’actualitat.

«Mas den Ordi» (Vàlues 1404); «Lo mas de nOrdi» (Vàlues 1404); «Al 
mas d’en ordi ollives» (Vàlues 1471, 26v); «Al mas den hordi terra de blat» 
(Vàlues 1597); «Una vinje al mas den ordi» (Vàlues 1647, 46r).

Mas de Passamaner, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə pəsəməˈne]
Mina d’aigua al mas d’aquest nom, al camí de la Serra. La mina raja a la 
bassa, a la vora del camí.

Mas de Patra, la servera del
Eufemià Fort, l’any 1965, documenta aquesta servera.

«Abatuda per un llampec el 1876, hom deia que era l’arbre més alt del terme» 
(EF 1965).

Mas de Pelldegós, la mina del [ɫə minə ðəɫ ˈmaz ðə peʎdəˈɣos]
Mina d’aigua que surt al mas dels Casaments.
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Mas d’en Porcilgues, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«Al mas den porcilgues guaret e herms» (Vàlues 1404, 2v); «Al camí del 
mas d’en Porcilgues herm» (Vàlues 1404, 3r); «Al mas den porçillgues erm 
e tera de blat» (Vàlues 1471, 35r).

Mas de Prats, el camí del
Nom amb què també es coneix el camí d’en Grau.

Mas de Rifà, lo barranc del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ˈmaz ðə riˈfa]
Barranc que passa per aquest mas.

Mas de Rifà, lo bosc del [ɫu ˈβɔz ðəɫ ˈmaz ðə riˈfa]
Bosc situat al mas d’aquest nom.

Mas Ripoll, lo [ɫu ˈma riˈpoʎ]
Partida del terme que avui designa aquella part muntanyosa del terme 
que s’estén a banda i banda del camí del Mas Ripoll (actual carretera TP-
7013 a Vilaplana). Eufemià Fort la identifica com la part alta de la vall de 
la Selva, a la Riera. Seguint Pié es pot afirmar que la partida pren el nom 
d’un mas propietat de la família Ripoll que actualment es coneix com a 
mas de Sant Josep. El mateix Eufemià relaciona la partida del Mas Ripoll 
amb la del Falguerar que trobem documentada entre el segle XV i XVII.

«Al mas den Ripoll casa avellanes y herm» (Vàlues 1597); «Hun tros 
avallanes al mas ripoll» (Vàlues 1647, 15r); «Un avallanar al mas Ripoll» 
(Vàlues 1690, 6r); «Altre pessa de terra Avellanes al mas ripoll» (Heras 
1734, 20v); «El mas ripoll dita partida» (Heras 1734, 104v); «Avel. Mas 
Ripoll» (Cad. 1846); «Mas Ripoll» (Amill. 1880); «Lo haver donat lo nom 
comú del Mas-Ripoll á tota aquella conca de terreno ahon hi ha diferents 
masíes ab llurs propietats, vé del más ahon hi havía’l camp de que parla’l 
document desus dit, qual más havía pertanescut desde molt antich á la 
familia de Ripoll de la Selva. Y es lo más que no fá pas gayres anys era de 
ca’sant Joseph, y actualment es del Sr. D. Arthur, Çaforcada de Barcelona» 
(Pié 1984, 235)«Partida del Mas Ripoll» (Cad. 1955); (Adesel 27, 1957, 188); 
(Blasi 1961, 70); «Lo mas Ripoll o Falgarà» (EF 1965); (Mapa Senders 2014).

Mas Ripoll, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈma riˈpoʎ]
Camí que surt de Sant Pau, puja Riera amunt en direcció al coll de la Ba-
talla i Vilaplana. Actualment, la carretera de Vilaplana TP-7013 segueix 
el traçat d’aquest camí.

«El camí del Mas Ripoll surt per Sant Pau i riera amunt» (EF 1965); (Mapa 
Senders 2014).
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Mas Ripoll, les fonts del
Conjunt de fonts naturals situades al llarg del curs d’aigua que baixava 
pels barrancs i per la Riera des de l’Albiol.

«y’ls homens ó caps de casa havían de seguir la senyera de la vila, portant 
cada hu llurs eynes corresponents pera tallar los arbres que feyan empatx per 
corre l’aygua, ó escurar los rechs, y seguían totes les fonts y manantials del 
Mas-Ripoll y Albiol» (Pié 1984, 228).

Mas Ripoll, la solana del
Nom que també rep la solana del Bosc Gran de Flassada.

Mas de Sales, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈ maz ðə ˈsaɫəs]

Camí que neix a l’esquerra del camí de les Aubagues i remunta cap al 
mas de Sales.

Mas de Sales, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə ˈsaɫəs]

Mina d’aigua del mas de Sales; neix sota d’una roca.

Mas de Sant Josep, l’avellanar del
Eufemià Fort, l’any 1965, recull aquest avellanar i el descriu com una part 
de la finca del mas de Sant Josep (al Mas Ripoll) dedicada al conreu de 
l’avellana.

Mas de Sant Josep, la bassa del [ɫə ˈβasə ðəɫ ˈmaz ðə ˈsaɲ dʒuˈzɛp]

Bassa situada al mas d’aquest nom, a la partida del Camp, tocant al camí 
del Mas d’en Valls.

(C. Masos 2014).

Mas de Sant Josep, la creu del
Creu de ferro forjat situada al mas de Sant Josep. També es coneix com 
la creu dels Llecs.

«De ferro forjat, d’uns 4 pams d’alçària, clavada en un piló de pedra. Al mas 
de Sant Josep de la muntanya. Era de casa» (EF 1965).

Mas de Sant Josep, l’era del
L’era d’aquest mas (al Mas Ripoll).

«A l’era d’aquest mas es repartien els grups de selvatans que antigament feien 
els emprius de la vila al terme de l’Albiol» (Adesel 58, 1962, 187).
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Mas de Sant Josep, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə ˈsaɲ dʒuˈzɛp]
Mina d’aigua situada al mas de Sant Josep, a la partida del Camp.

«La mina del mas de Sant Josep» (Mines d’aigua 1878).

Mas de Sant Josep, la pujada del
Eufemià Fort esmenta aquesta pujada i la situa un cop passades les Tres 
Aigües, abans d’arribar al mas de Sant Josep (al Mas Ripoll).

Mas de Serra, el canyar del
Eufemià Fort, l’any 1965, esmenta aquest canyar i el situa al Mas Ripoll, 
al mas d’aquest nom.

Mas de Serra, la font del [ɫə ˈfɔn dəɫ ˈmaz ðə ˈsɛrɛ]
Font que raja al mas d’aquest nom.

Mas del Sord, del [dəɫ ˈmaz ðəɫ ˈsor]
Renom d’una família de masovers del mas del Sord.

(Ollé 2012).

Mas d’en Valls, lo [ɫu ˈmaz ðəm ˈbaʎtʃ]
Partida del terme a la muntanya, situada a la dreta de la Riera, en direc-
ció a Bonretorn.

«Al mas d’en Valls avellanes» (Vàlues 1404, 1v); «Al mas d’en vals avellanes» 
(Vàlues 1471, 4v); «Al mas den Vails avellanes» (Vàlues 1597); «Un avallanar 
al mas den vals» (Vàlues 1647, 39r); «Altre pessa de terra Avellanes vinya 
garrofes al mas den Valls» (Heras 1734, 147v); (Amill. 1880); (Cad. 1955); 
(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas d’en Valls, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈmaz ðəm ˈbaʎtʃ]
Camí que arrenca del camí de la Trampa, travessa la Riera i puja cap al 
Mas d’en Valls en direcció a les Obagues i Bonretorn.

(Blasi 1961, 57); «Comença al camí del Camp, a l’esquerra, remuntant, 
després del camí de la Pedrera» (EF 1965); «Camí del mas d’en Vals mallou» 
(Vàlues 1471, 86r); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas d’en Valls, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðəm ˈbaʎtʃ]
Mina d’aigua situada a la partida del Mas d’en Valls.

(Mines d’aigua 1878).

Mas de Vallverdú, les aigües del
Curs d’aigua que passava pel mas de Vallverdú, al terme de l’Albiol, prop 
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del coll de la Batalla. Aquesta aigua és esmentada als documents que dei-
xaven testimoni de l’acte d’Empriu de les aigües que baixaven del terme 
de l’Albiol cap a la Selva i que eren conduïdes al rec de la Vila.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat, desde aquí empriuhavan les aygues del mas de Vallverdú que 
flueixen al salt, d’aquí las del mas d’Anguera, d’aquí las del mas den Baget y 
finalment las del mas den Masdeu» (Pié 1984, 233).

Mas de Vallverdú, lo barranc del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ˈmaz ðə βaʎβəɾˈðu]

Barranc del terme de l’Albiol, proper al mas de Vallverdú i al mas de Flas-
sada i que conflueix al barranc del Gatellar.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Mas del Víctor, la mina del [ɫa ˈminə ðəɫ ˈmaz ðəɫ ˈβiktu]

Mina d’aigua situada a la partida del camí de la Serra.

(Mines d’aigua 1878); «Partida camino de la Serra» (EF 1965); (CB 2017).

Mas del Xulí, les granges del [ɫəz ˈɣɾaɲdʒəz ðəɫ ˈmaz ðəʎ tʃuˈɫi]

Granges situades al camí de l’Horta, un cop travessada la carretera en 
direcció al camí Travesser.

Masalies
Masalias: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Mascarell
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Mascarell, el molí d’en
Antic molí documentat al segle XV. No es pot determinar a quin molí es 
refereix.

«Al mol d’em masquarel tera erma» (Vàlues 1471, 68r).

Masdeu1

V. Mas de M.

Masdeu2

Madeu, Masdeo, Masdeu, Masdéu, Nasdeu: variants del cognom docu-
mentades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.
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Masdeu, la granja
Granja documentada al padró de 1970. Cap informant l’ha citada. És pro-
bable que es tracti de la granja annexa al mas de Mates.

«Granja Masdeu» (Padró 1970).

Masdeu, el mas d’en
Mas situat al Mas Ripoll, citat en una acta d’Empriu del 1313.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat» (Pié 1984, 233).

Maset, lo
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement es tracta d’un error de transcripció de la partida del Matet.

«Altre pessa de terra Vinya y Avellanes y herm al maset» (Heras 1734, 220v).

Masferrer
Masfarer: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Masgoret
Cognom documentat al padró de 1860.

Masia, la
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra dita la Masia» (Heras 1734, 76v).

Masies Catalanes, les [ɫəz məˈziəs kətəˈɫanəs]
Nom popular amb què es coneix la urbanització de les Masies Catalanes. 
Està situada entre els termes d’Alcover i l’Albiol, a tocar del de la Selva, 
amb accés per la carretera de la Selva a Alcover (C-14z) o directament 
des de la Selva per la carretera SL-C154. Es va començar a urbanitzar a la 
dècada de 1960 a les terres dels masos de Barberà i d’Urrútia.

Masies Catalanes, la urbanització de les [ɫəwɾβənidzəˈsjo ðə ɫəz ˈməˈziəs 
kətəˈɫanəs]
Nom que també reben les Masies Catalanes.

(Mapa Senders 2014).

Masllorenç, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˌmaz ʎuˈɾɛns]
Mina d’aigua situada probablement al Camí de Perafita.
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Masó
V. Molí de la M.

Masó, el molí de la
Molí fariner i vernisser propietat del comú de la Selva situat a la vora del 
riu Francolí, al terme de la Masó. A la Masó n’hi diuen el molí de la Selva. 
Els molins del poble no devien donar a l’abast i el Comú va decidir com-
prar aquest molí l’any 1499 a Joan Montserrat i a la seva muller Caterina. 
Es va vendre després de la desamortització al segle XIX.

«Feta proposisio si arrendariem lo moli tenim en lo terme de la meso fonch 
determinat ques arrende atems de dos anys al mes donant ablo modo que 
conte enla capitulasio feta per que axo de la Vila» (Det. Consell 1601).

Masquef
Masgnef, Maguesf, Masquef, Masquet: variants del cognom documentades 
entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Massana, ca [ˈka məˈsanɛ]

Taller mecànic i de serralleria fundat al primer quart del segle XX que ha 
tingut diferents ubicacions; primer a la planta baixa del Casino, després 
a la planta baixa de ca Baró i finalment al camí de l’Horta.

Massana, la punta de [ɫə ˈpuntə ðə məˈsanɛ]

Tros de terra que formava una punta (triangle) entre el camí de Perafita 
i el camí de la mina de Mian; tocant a la carretera C-14.

Massoni
Masoni, Massoni: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Massoni, ca [ˈka məˈsɔni]

Renom procedent d’aquest cognom, d’una família que vivia al carrer de 
l’Hospital, en una casa cantonera entre aquest carrer i el dels Ollers.

«Descendents de ca Cordets, a la cantonada del carrer que puja des del carrer 
dels Ollers fins al de Santa Llúcia. Els descendents actuals viuen a Barcelona» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Van tenir una fàbrica de redecilles i a 
Barcelona eren joiers» (MS 2019).

Massot
Cognom documentat al padró de 1860.
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Matadero, lo [ɫu mətəˈðeɾu]
Actualment rep el nom de l’Escorxador, a la plaça de Sant Andreu. Tam-
bé s’ha conegut com la Carnisseria.

Matador [mətəˈðo]
Renom que prové de l’ofici.

«La Carmeta Matador i el Ventura Matador; també era conegut com a 
Ventura Calabrès. Anava a les cases a matar tocinos» (MS 2019).

Matalasser, lo [ɫu mətəɫəˈse]
Renom provinent de l’ofici. S’ha trobat la variant feminitzada Matalas-
sera.

«Feia matalassos picant la llana amb bastons» (Alumnes 1994); «La Carme 
Matalassera, al carrer d’en Puig» (ME 1980–1989).

Mata-rates, cal [ˈkaɫ ˌmatəˈratəs]
Renom d’una família del carrer de la Peixateria.

«Leonor Mata-rates, al carrer de la Peixateria» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).

Mata-rates, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˌmatəˈratəs]
Mina d’aigua situada prop del mas de Batista.

Mata-rates, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə ˌmatəˈratəs]
Terreny sota l’hort de Miró i damunt de la piscina d’estiu. Actualment 
està urbanitzada.

Matarranya, la [ɫə mətəˈraɲɛ]
Partida del terme d’Alcover, a la partió amb la Selva; on tenen terra al-
guns propietaris de la Selva.

(Mapa Senders 2014).

Matarranya, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə mətəˈraɲɛ]
Camí que deriva a l’esquerra del camí d’Alcover a l’alçada de les Masies 
Catalanes.

Matarranya, de la [də ɫə mətəˈraɲɛ]
Renom d’una família que havien estat de masovers a la partida de la Ma-
tarranya, al terme d’Alcover.

«Cal Matarrània, al carrer de Verrà» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
«L’Alfonso de la Matarranya» (SP 2018).
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Mates1

V. Mas de M., Portal de M.

Mates2

Matas, Mates: variants del cognom documentades entre el cens d’homes 
de 1714 i el padró de 1819.

Mates, ca [ˈka ˈmatəs]

Casa situada al carrer del Forn Nou, tocant al portal de Mates, que pren 
el nom de la casa; dóna a la muralla.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012)̧  «A ca Mates eren sastres, tenien sastreria a 
Reus; es van emparentar amb cal Casanoves i la sastreria portava aqueix nom. 
No fa gaires anys encara hi havia aqueixa sastreria al carrer de Monterols, cal 
Casanovas; a mi m’hi van comprar el vestit de la comunió» (SP 2018).

Mates, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈmatəs]

Mas situat a la partida la Tria (polígon 26), proper a la bassa del poble, i 
a la font de Mencion; tocant al camí del Rec i a la Parellada. També es 
coneix com mas de Mesies.

(Blasi 1961, 75); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Mates, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˈmatəs]

Mina d’aigua situada a Mas Calbó.

«Partida Mascalbó» (Mines d’aigua 1878).

Mates, lo portal de [ɫu puɾˈtaɫ də ˈmatəs]

Portal que comunica el carrer del Forn Nou amb la muralla, davant ma-
teix del camí de les Eres. El Portal, obert en una de les torres de la mura-
lla de Sant Pere, ja existia al segle XVI i va ser reparat a meitats del segle 
XVIII. Rep el nom de ca Mates, malgrat que actualment forma part de 
ca Serra. També anomenat Portal Nou. El veïnat s’hi refereix com el Pont, 
en referència al pont que forma l’arc del Portal.

«Lo Portal nou es lo portal de Matas ahon hi ha la casa del Sr. D. Ramon 
Serra» (Pié 1984, 330); «La nova edificació sorgida a la part baixa, la qual 
havia vingut a doblar el perímetre de la localitat, a principis del segle XIV, fou 
posada dins un cercle feroç. Es devia construir completament el mur i les 
torres, que des del que més tard fou el portal de Sant Antoni, volta els carrers 
de les Clavergueres i dels Ollers, per enllaçar amb l’antic cinyell allí on ara 
hi ha el portal de Mates» (Iglésies 1956, 57); (Blasi 1961, 35).
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Matet, lo [ɫu məˈtɛt]

Partida del terme situada entre el Burgar i el terme de Reus.

(Cad. 1955); (Nomen. 2003); (Mapa Senders 2014).

Mateu
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Mateu
V. Cantó del Molí d’en M.

Mateu, el molí d’en
És un dels molins de dins de la vila. Podria tractar-se del molí de la Volta 
que més endavant, al segle XIX, s’anomenà el molí de Caselles.

«Que dita aygua te l’aqueducte al Molí den Mateu pel carrer de l’Abadía pel 
de Castellá, al Vallet dins la casa d’en March Vagué á la muralla» (Pié 1984, 
601 [1726]).

Matrimoni Sant, lo [ɫu mətɾiˈmɔni ˈsan]

Renom.

«Eren molt devots, tot el dia eren a l’iglésia junts» (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Matrimoni Sant, l’hort del
Eufemià Fort situa aquest hort al portal d’Amunt. Cap informant oral 
l’ha confirmat.

«Al portal d’Amunt; s’hi entrava pel camí de Sant Pau, a mà esquerra» (EF 
1965).

Mecànica, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə məˈkanikɛ]

Carrer ubicat al polígon industrial la Drecera, que transcorre paraŀlel a 
la via del tren i a la carretera c-14. Comunica l’avinguda del Progrés amb 
el carrer de l’Energia.

(Plànol 2008).

Meda
Cognom documentat al padró de 1860.
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Mèdia, la [ɫə ˈmɛðiɛ]

Renom d’un matrimoni que vivia al camí de la Mare de Déu. El renom 
es masculinitza amb la forma el Mèdio.

«Tenien cabres amb un boc per saltar les cabres. El Mèdio i la Mèdia. Al 
camí de la Mare de Déu. Quan algú feia pudor, deien: sembla el boc de ca la 
Mèdia» (ME 1980–1989).

Medina
Mandina: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Mediterrània, l’avinguda de la [ɫəβiŋˈguðə ðə ɫə məðitəˈraniɛ]

Avinguda projectada que es preveu que enllaci el camí de la Trampa amb 
el carrer de Blasi i Rabassa, a la zona de la Ràpita. L’avinguda segueix un 
traçat paraŀlel a la Riera.

(Plànol 2008).

Megas
Cognom documentat al padró de 1860.

Melic
Malich: variant del cognom documentada al cadastre de 1734.

Melis
Cognom documentat al padró de 1860.

Menaguerra
Maguerra, Managuerra, Managuerres, Mangera, Menagerra, Menaguerra: 
variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 i 1799.

Menaguerra, l’hort de
Eufemià Fort data aquest hort el 1726 i l’identifica amb l’hort del Tàrrech, 
a la muralla de Sant Rafel.

Menaguerra, el verger d’en
Eufemià Fort data aquest verger el 1354 i el situa del molí de Rovellat però 
no en cita la font.

«Era enfront del molí “De ipso Rovellat”» (EF 1965 [1354]).

Menalt
Cognom documentat a les vàlues de 1597.
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Mencion
V. Font de M.

Mencion, ca
Casa situada al carrer Major, a la cantonada amb el carrer de la Peixate-
ria. Mencion és una variant fonètica de Melcior (DCVB).

(Alumnes 1994).

Mencion, la font de [ɫə ˈfɔn də mənsiˈon]
Font situada a la Terrena, damunt del camí del Rec.

(Mapa Senders 2014).

Mencion, l’hort de
Hort situat als Molins; limita amb el camí que duu a les Parellades, el 
camí dels Molins i l’hort de Carló.

Mencion, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə mənsiˈon]
Mas situat a la partida de les Deveses (polígon 26), prop del mas de Cam-
panet, al camí de Mas Ripoll. Al costat del mas hi ha una bassa on hi raja 
l’aigua d’una mina. A la porta del mas hi ha la data de 1784.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Menja i dorm, cal [ˈkaɫ ˌmeɲʒəjˈðɔɾm]
Renom d’un matrimoni que vivien al carrer de la Peixateria.

«Cal menja i dorm. Eren un matrimoni sense fills, del carrer de la Peixateria, 
davant de ca Batlle» (ME 1980–1989).

Menor, el celler
Dependències del Castell destinada a la producció i emmagatzematge 
del vi. Se cita en un document d’inventari del 1333.

«El 1333 s’enumeren tres cellers: el celler, el celler menor i el celler del vi 
de companya(…) En l’inventari del 1358 es tornen a esmentar els mateixos 
espais tot i que amb denominacions lleugerament diferents. Així, es parla del 
celler Major, el celleret (que hem d’entendre com a referit del celler Menor) i 
el cellario ecclesie, denominació que podria indicar que el tercer dels cellers 
es trovaba a la banda meridional del Castell, prop del límit amb l’església» 
(Vila 2011).

Menut
Renom documentat al segle XIX.

«Francesc Cogul. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Mercader
Mercadé, Mercader: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i el padró de 1860.

Mercè Rodoreda, lo passatge de [ɫu pəˈsadʒə ðə məɾˈsɛ ruðuˈɾɛðɛ]
Carrer de la zona urbana de l’antiga Rasa que comunica el carrer de 
Ghandi amb el carrer de Joan XXIII i que és paraŀlel al passatge de Ma-
rie Curie.

(Plànol 2008).

Merdetes, ca [ˈka məɾˈðɛtəs]
Renom d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila.

«Família, al carrer del Pou de la Vila. Casa on va néixer Joan Puig i Ferreter» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Merla, ca la [ˈka ɫə ˈmɛɾɫɛ]
Renom d’una família del carrer del Pou de la Vila, al costat de ca la Moi-
xona; després de la guerra van anar a viure al carrer de les Clavegueres.

«La Maria Merla, al carrer de les Clavegueres» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «L’Antònia Merla i la seva filla, la Rosa Merla» (MS 2019).

Més Amunt, la font
Nom que també rep la font del Castell.

«La font que es diu mes amunt, ço es, lo deposit de l’aygua per la font y 
l ’abeurador, forent construhits en 1448 per Joan Marí, de Tarragona, 
picapedrer i mestre de cases» (Pié 1984, 226).

Més Amunt, el forn
Forn de pa que Pié documenta l’any 1285 el «furno superiori». Eufemià 
Fort el situa al carrer Major, davant del carrer de Boada, on després hi 
hagué el cafè del Clapat.

«eren tres, anomenats: lo forn més amunt, lo mitjá y’l més avall. Aquest 
y’l més amunt feren lo servey al poble fins al any 1855. Lo forn més amunt 
estava situat á casa la Sra. Cecilia ahont are hi ha un café; lo del mitj, que á la 
centuria setzena ja no servía, estava situat á la cantonada de la mateixa casa 
que hi ha’l café y en front á la plassa y al carrer major, y l’altra era al carrer 
anomenat del forn de vall, qual carrer enfronta ab la font de mitja vila» (Pié 
1984, 244).

Més Amunt, el molí
En relació als altres, és el molí situat més amunt al camí dels Molins i el 
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més proper al camí del Rec. Actualment es coneix com a molí de Baiget 
que funcionà fins al segle XIX. Està documentat que el 1296 tenia dos 
cups (Pié 1984, 222).

«Encara que no’s pot demostrá ben clar si’l molí del mitj existia en lo segle 
tretze, n’obstant semble que si, segóns un document que diu: que en 1308 
Bertran d’Oliva (…) Donchs, aqueix era’l molí més amunt, y si bé diu: aquells 
meus molins, vol dir que hi havía dues moles en una sola casa, y qu’era prop 
del molí o moles den Pere de Nin; donchs aquell havía de ser lo molí del 
mitj, y era ahont ara hi té la casa, junt ab la hisenda y molí més avall, lo Sr. D. 
Arthur Çaforcada, de Barcelona, puig que’l més avall en deyan lo molí den 
Rovellat» (Pié 1984, 222–223).

Més Amunt, la pica
Eufemià Fort anomena així la pica del Rec al seu pas pel carrer Major, tot 
i que el topònim citat per Pié és literalment «pica superius». Era davant 
de la plaça Major.

«á loco vocato pica superius» (Pié 1984, 54 [1326]).

Més Avall, el forn
Forn situat al carrer del Forn d’Avall. També s’anomenava el forn Jussà.

«eren tres, anomenats: lo forn més amunt, lo mitjá y’l més avall. Aquest 
y’l més amunt feren lo servey al poble fins al any 1855. Lo forn més amunt 
estava situat á casa la Sra. Cecilia ahont are hi ha un café; lo del mitj, que á la 
centuria setzena ja no servía, estava situat á la cantonada de la mateixa casa 
que hi ha’l café y en front á la plassa y al carrer major, y l’altra era al carrer 
anomenat del forn de vall, qual carrer enfronta ab la font de mitja vila» (Pié 
1984, 244).

Més Avall, el molí
Nom que també rebia el molí de Rovellat o molí de la Pallota.

(Mapa Senders 2014).

Més Avall, la pica
Una de les piques d’on es podia treure aigua del Rec, al seu pas pel carrer 
Major, davant de la capella dels Àngels i del carrer de la Font.

Mesies, cal [ˈkaɫ məˈziəs]

Renom d’una família del carrer de l’Hospital.

«De Mesies, n’hi ha molts encara» (ME 1980–1989); «Masies» (Alumnes 
1994).
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Mesies, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məˈziəs]

Nom amb què també es coneix el mas de Mates.

Messeguer
Macegué, Masaguer: variants del cognom documentades entre el cens 
d’homes de 1714 i el 1734.

Messon, el [əɫ məˈson]

Bar-restaurant al camí de l’Horta, cantonada amb el carrer de Francesc 
Crusats; en funcionament entre les dècades de 1980 i 1990. El nom co-
mercial era Mesón Elías.

Mestre
Mestre, Mestra: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i l’amillarament de 1880.

Mestre Bertran, el carrer de
Actualment és el carrer de la Font. També ha estat anomenat carrer de la 
Font Nova i d’en Bertomeu Montserrat.

«Carrer de Mestre Bertran» (Vàlues 1404); «Carrer d’en Bertomeu 
Montserrat» (Vàlues 1471).

Mestre Roig, això del [əjˈʃɔ ɾə ðəɫ ˈmɛstɾə ˈrɔtʃ]

Tros de terra situat al camí de Perafita.

Mestres
Cognom documentat entre el padró de 1819 i l’amillarament de 1880.

Mestret
V. Mina del Mas de M., Mas de M.

Mestret, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə məsˈtɾɛt]

Mas situat a la partida del Mas de Bertran (polígon 8) i prop del mas del 
Metge. S’hi arriba pel camí de la Creu Blanca. A la porta del mas dels 
masovers hi figura gravat l’any 1870. També s’ha anomenat mas Vilella, 
granges Salvador i mas de Picanyol. Hi ha un altre mas anomenat mas de 
Mestret situat al camí de la Serra, a la banda avall de la carretera C-14.

(Mapa 2008); «Mas de Vilella o Mas Salvador» (C. Masos 2014); (Mapa 
Senders 2014); «Sota l’Hostal, entre el camí de Tarragona i el de la Serra» 
(CB 2018).
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Mestrico
Renom documentat al segle XVIII.

«Pau Miró, pagès Selva» (F. Not. 1730).

Metaŀlúrgica, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə mətəˈɫuɾdʒikɛ]

Carrer del polígon industrial la Drecera que l’uneix amb el carrer de 
l’Energia; és perpendicular al carrer de la Mecànica.

(Plànol 2008).

Metge
V. Mas del M.

Metge, cal [ˈkaɫ ˈmedʒɛ]

Casa situada al començament del carrer Major, passat el carrer de les Cla-
vegueres. La casa, més coneguda com a ca Pasqual, era d’una família de 
metges, la professió dels quals va donar nom a la casa. Eren propietaris 
del mas del Metge, també conegut com a mas de Pasqual.

«On viu l’Antònia Boles, davant de ca Carnisser. Eren Metges, família de 
donya Assuncion del mas del Metge» (ME 1980–1989).

Metge, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈmedʒɛ]

Mas situat a la partida del Mas de Bertran (polígon 8), prop al mas de 
Mestret. S’hi arriba pel camí de la Creu Blanca. Probablement data del 
1895, data escrita a la capçalera de la barana, a la planta superior. Fins al 
segle XX s’ha trobat documentat com a mas d’en Pasqual.

(Mapa 2008); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Mian
V. Mina de M.

Mian [ˈkaɫ miˈan]

Mian, Miau, Myan: variants del cognom documentades entre el cadastre 
de 1800 i l’amillarament de 1880.

Mian, ca [ˈka miˈan]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals han confirmat que és vigent.

«Carrer dels Ollers, al tram que puja cap al carrer de l’Hospital» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 11).
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Mian, la mina de [ɫə ˈminə ðə miˈan]
Mina d’aigua situada al camí que baixa paraŀlel entre el camí de Perafi-
ta i el de l’Horta.

(Adesel 27, 1957, 189).

Miandreu
Renom documentat al cadastre de 1846.

«Joan Daroca. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Miarnau, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə miəɾˈnaw]
Mas situat a la partida Paretdelgada (polígon 9), sota mateix de l’ermita 
de Paretdelgada. També rep el nom de mas de Pallusso.

(Padró 1970); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Mica
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Francisco Roig, d’Alcover, hereu de Flora Roca i Pamies, de la Selva» 
(Cavallé 2000, 14).

Miclauet
V. Nicolauet.

Micones, el mas de les
Nom amb què també es coneix el mas de Serra.

(Mapa Senders 2014).

Mig, el forn del
Consta que al 1316 hi havia un forn del Mig a la plaça Major que feia can-
tonada amb el forn d’Amunt. Pié explica que aquest forn devia deixar 
d’utilitzar-se a finals del segle XV i que l’any 1516 es feren les capitulaci-
ons per construir-ne un altre que es va ubicar al carrer del forn Nou. Se-
gons Pié, aquest forn va rebre el nom de forn Nou i més tard, forn del Mig.

«unum furnum villa de Silva dictus furnus medius» (Pié 1984, 246).

Mig, el molí del
Nom amb què també es coneix el molí de Saforcada. També ha rebut el 
nom de molí de Pere de Nin; popularment també es coneix com el Molí.

«Encara que no’s pot demostrá ben clar si’l molí del mitj existia en lo segle 
tretze, n’obstant semble que si, segóns un document que diu: que en 1308 
Bertran d’Oliva (…) Donchs, aqueix era’l molí més amunt, y si bé diu: aquells 
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meus molins, vol dir que hi havía dues moles en una sola casa, y qu’era prop 
del molí o moles den Pere de Nin; donchs aquell havía de ser lo molí del 
mitj, y era ahont ara hi té la casa, junt ab la hisenda y molí més avall, lo Sr. D. 
Arthur Çaforcada, de Barcelona, puig que’l més avall en deyan lo molí den 
Rovellat» (Pié 1984, 222–223).

Milà
Mila, Milà, Milá: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Milagro, ca la [ˈka ɫə miˈɫaɣɾu]
Renom que prové del nom o d’un fet miraculós. Era una família que tenia 
la casa al carrer de la Font. L’hem recollit també amb la variant Milagros.

«Ca la Milagro. Al bocí de carrer que puja des del carrer de la Font» (ME 
1980–1989); «Milagros» (Alumnes 1994); «Van ser tres germanes que van 
morir totes, en èpoques diferents, en el transcurs d’una missa» (Ollé 2012).

Milanès
Renom d’una família del carrer del Forn Nou.

(Alumnes 1994).

Milhòmens
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Andreu Miró» (Cavallé 1999, 11).

Miŀlènium, el polígon industrial
Polígon industrial, a la dreta del camí d’Alcover, després de traspassar la 
Riera, davant del polígon Xalamec.

(Mapa Senders 2014).

Millet
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Joan Miró» (Cavallé 1999, 11).

Millor Mosso, el
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Anton Simó» (Cavallé 2000, 15).

Milord
Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

«Josep Roigé, Joan Roigé. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Mimbó
Minbó: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Mina de Fustos, la bassa de la [ɫə ˈβasə ðə ɫə ˈminə ðə ˈfustus]
Bassa situada a camí de Perafita on hi salta l’aigua de la mina de Fustos.

Mina del Mas de Mestret, lo pou de la [ɫu ˈpow ðə ɫə ˈminə ðəɫ ˈmaz ðə 
məsˈtɾɛt]
Pou de mina situat a la partida del Mas Bertran.

Mina de Mian, la bassa de la [ɫə ˈβasə ðə ɫə ˈminə ðə miˈan]
Bassa on raja l’aigua de la mina de Mian.

(Mines d’aigua 1878).

Mina de Mian, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈminə ðə miˈan]
Camí situat entre el camí de Perafita i el camí de l’Horta; duu a la mina 
de Mian.

Miners, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫz miˈnes]
Mas que havia servit d’habitatge als treballadors de les mines a la Fun-
dició.

Mingo, cal [ˈkaɫ ˈmiŋgu]
Renom provinent del nom, al carrer del Pou de la Vila.

(ME 1980–1989); «Afèresi de Domingo» (Alumnes 1994).

Minguella
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Minoves
Cognom documentat al padró de 1860.

Minyons
Renom documentat al segle XVII.

«Pau Pàmies» (F. Not. 1667).

Miquel
Miguel, Miquel: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1497 i l’amillarament de 1880.

Miquel Ciurana, el mas de
Mas documentat al padró de 1970, situat a la partida de Mas d’en Bové, 
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al camí dels Comuns, prop del mas de Fideuer; parteix amb el terme de 
Reus.

«Mas de Miguel Ciurana» (Padró 1970).

Miquel Roda, ca [ˈka miˈkeɫ ˈrɔðɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer Major.

«Ca Miquel Roda. Al carrer Major, sota de ca la Lídia del Peix. Era factor 
de l’estació» (ME 1980–1989); «Cal Miquel Roda la va comprar el Ramon 
Vives de la Conxita» (MS 2019).

Miquel Roda, la mina de [ɫə ˈminə ðə miˈkeɫ ˈrɔðɛ]

Mina d’aigua situada entre el camí de l’Horta i el de Perafita.

«Partida camino de la Huerta» (Mines d’aigua 1878); «Al camí de Profita» 
(CB 1985).

Miquela, el camí de na
Antic topònim documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat.

«Al cami dena miguela olivar» (Vàlues 1597).

Miquelito, el
Renom individual referit a una persona que havia tingut un forn de rajo-
les al lloc on hi ha el carrer de President Companys, tocant a la carretera. 
També havia estat taxista.

Miquelito, lo forn del [ɫu ˈforn dəɫ mikəˈɫitu]

Eufemià Fort localitza aquest forn a la carretera vella de Reus. N’hi va 
haver dos: el més proper al poble, al camí de la Serra i el més allunyat, al 
camí de la Bassa.

«El forn del Miquelito» (EF 1965).

Miqueló
Micalo: variant del renom documentada entre el cadastre de 1846 i l’ami-
llarament de 1880.

Miqueló, ca [ˈka mikəˈɫo]

Renom, derivat del nom. Provenien de l’Albiol, del mas de Miqueló; te-
nien casa al carrer de la Peixateria.

«Eren de la muntanya. Al carrer de la Peixateria» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «Hipocorístic variant de Miquelet«(Ollé 2012).
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Miqueló, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə mikəˈɫo]
Mas situat al terme de l’Albiol, tocant al mas de Llaberia, i proper al mas 
de Morgades.

Miraguelo
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el padró de 1860.

Miralles
V. Mas de M.

Miralles
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Miranius
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Miret
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.

Miriquez
Cognom documentat al padró de 1860.

Miró1

V. Hort de M.

Miró2

Miro, Miró: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1497 
i l’amillarament de 1880.

Miró, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə miˈɾo]
Hort que antigament comprenia el terreny que va del carrer de Paretdel-
gada al carrer del camí de l’Horta, i del passeig Josep Cristià fins a l’hort 
del Petit. S’hi entrava pel Passeig però donava al camí de l’Horta i al de 
Paretdelgada. Actualment, a l’espai de l’hort hi ha el carrer d’Europa, la 
plaça del mateix nom i el carrer de Francesc Crusats. De l’antic hort no-
més en queda l’edifici amb façana al Passeig.

Miró, de l’hort de
Renom documentat al segle XIX. Fonts orals l’han esmentat com un re-
nom vigent aplicat a les famílies que havien estat de masovers a l’hort 
de Miró.

«Antoni Llort» (Alumnes 1994).
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Miserol, cal [ˈka mizəˈɾoɫ]
Renom documentat al segle XIX. Fonts orals l’han esmentat com un re-
nom vigent aplicat a una família que vivia al carrer de Sant Pau.

«Joan Ripoll» (Alumnes 1994); «La Marialcarme de ca Miserol, es va casar 
amb un maellà i van anar a viure a Reus» (MS 2019).

Misma, la mina
Mina de plom en funcionament l’any 1843, al Mas d’en Valls.

(Andreazini 2013, 121).

Missetes, ca [ˈka miˈʃɛtəs]
Renom que prové del diminutiu de missa. La forma actual «mixetes» 
que recorda la manera de cridar els gats, és una transformació fonètica 
de missetes.

«Mixetes. Hort del Mixetes, sota el cementiri» (ME 1980–1989); 
«Deformació fonètica del diminutiu de missa» (Ollé 2012).

Missetes, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə miˈʃɛtəs]
Hort situat sota la trampa de Genius i damunt de l’hort del Planter. És 
dins de l’hort de la Pura, tocant a la Riera.

«A l’altra banda de l’hort de Pau Maidéu, cap a la Riera» (EF 1965).

Missioneres, les [ɫəz misjuˈneɾəs]
Nom amb què també es coneix el convent de Sant Agustí; que també és 
anomenat la Casa Missió, els Padres o la Casa d’Exercicis.

Missioneres, l’hort de les [ˈɫɔɾ ðə ɫəz misjuˈneɾəs]
Nom amb què també es coneix l’hort de Sant Agustí.

Mitjà, el forn
Nom que havia rebut el forn del Mig. També s’havia anomenat forn Nou.

«Arnau, fill de Bertran de Vallcorba (…) En 1294 va donar á cens varies 
peses de terra del mas den Julià, y en 1298 los seus fills eran majors de 15 
anys. Habitavan l’espayós casal, anomenat palau, situat a la plasa del Sitjar, 
y enfrontava ab lo carrer del Sitjar, (ara de l’Abadía) ab la dita plaça y ab los 
forns mitjá y més amunt, que ara estan convertits en un cafè» (Pié 1984, 651).

Mitja Orella
Renom individual.

«Conegut també com el del “Xalet del Pedro”» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Mitja Vila, la capella de
Nom amb què també es coneix la capella dels Àngels.

Mitja Vila, la font de [ɫə ˈfɔn də ˈmidʒə ˈβiɫɛ]

Font construïda el 1519, situada a mig carrer Major, a la cantonada del car-
rer de la Font. L’aigua d’aquesta font provenia de l’hort de la Sínia, l’actual 
hort de l’Abadia. A partir de 1665 rebé aigua del rec del comú que passava 
pel carrer Major. Fou enderrocada durant la guerra civil espanyola, jun-
tament amb la capella dels Àngels. També rebia el nom de la font Nova i 
el de font Nova del Carrer Major.

«La de mitja vila» (EF 1965 [1536]); «A la font de Mitjavila estrenaven 
idiŀlis de jovent en acudir-hi les donzelles de cama àgil, gràcil cintura i 
carona s’àngel, a omplir els seus càntirs» (Iglésies 1956, 93); (Blasi 1961, 26); 

«Monument d’època molt característic i una font monumental d’una gran 
categoria» (EF 1965).

Mitjana, la [ɫə miˈdʒanɛ]

Partida del terme entre el camí d’Almoster, el Burgar i la riera d’Almos-
ter; damunt de la via.

«Un tros vinje ala migana» (Vàlues 1647, 86r); «Altra pessa de terra Vinya a 
la mitjana» (Heras 1734, 149v); (Cad. 1955); (Mapa Senders 2014).

Mixetes, ca [ˈka miˈʃɛtəs]

Forma actual amb què es coneix ca Missetes. V. Missetes.

Mobis
Mobis, Monis, Morbi: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1553 i el cens d’homes de 1714.

Modesto, ca
Casa situada al carrer de Rosselló, propietat de Modesto Roig, de la Ca-
brera.

Modesto, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə muˈðestu]

Mas situat a la partida Riera Gran (polígon 16), al camí de la Serra, prop 
del mas de Colom Nou.

(Padró 1970); «Entre el camí de la Serra i la Riera Gran. Damunt el mas de 
la Bernada» (CB 1985); (Mapa 2008); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).
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Mogues
Moches, Mogas, Moges, Moguer, Mogues: variants del cognom documen-
tades entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Moixó1

V. Mas de M.

Moixó2 [mujˈʃo]

Muxo: variant del renom documentada entre el cadastre de 1800 i l’ami-
llarament de 1880. Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent 
a l’actualitat. Renom atribuït als antics propietaris del mas de Moixó. 
Hem trobat una variant feminitzada per referir-se a les dones de la famí-
lia: la Moixona.

«Joseph Fons, agricola mansi vulgariter lo mas del Muyxó» (F. Not. 1724); 
«Josephus Fons, Mansi del muxó, agrícola» (F. Not. 1724); «Pau Fonts, 
pagès (a) Muixó» (F. Not. 1746); «Ca la Moixona, al carrer Major. Era la 
dona del Sugrañes» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Cavallé 1999, 11); 
(Cavallé 2000, 14); «El Joan Moixó i la Paquita Moixona» (SP 2018).

Moixó, lo bosc de [ɫu ˈβɔz ðə mujˈʃo]

Bosc del mas de Moixó.

«Bosch mas Mixo» (Cad. 1846).

Moixó, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə mujˈʃo]

Mas situat al camí del Mas Ripoll (polígon 1), passat el mas de Rifà; abans 
d’arribar a les Tres Aigües, a mà esquerra. Prop del mas, a l’altre costat de 
la Riera, hi ha les restes de dos molins fariners. El mas és d’origen medi-
eval, el molí del qual ja funcionava al segle XIII. L’any 1679 fou lliurat al 
convent de Sant Agustí i venut en subhasta pública l’any 1803. En aques-
ta època s’anomenava mas de la Plana. Dóna nom a la partida homònima 
que trobem documentada des del segle XVIII fins a l’actualitat. Eufemià 
Fort esmenta que també va ser conegut com a mas de Pallarès.

«Una pessa de terra Vinya a el mas del muixo» (Heras 1734, 30v); «Altre 
pessa de terra vinya al mas del muxo» (Heras 1734, 103v); (Padró 1930); «Mas 
Moixó» (Cad. 1955); «El primer del Mas Ripoll, entre el camí i la Riera, on 
aquesta ja no parteix el terme amb l’Albiol» (EF 1965); «Era anomenat Mas 
Ripoll» (EF 1965 [1483]); «Parteix amb el mas de Cortina i travessa la Riera» 
(CB 1985); (Nomen. 2003); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Moixó, la mina de
Mina d’aigua, a la partida del Garramell.

«Mina de Muxó. Partida Garramell» (Mines d’aigua 1878).

Moixó, la vinya de
Vinya documentada al cadastre de 1846, probablement situada al mas 
de Moixó.

«Viña mas Mixó» (Cad. 1846).

Moixona, ca la [ˈka ɫə mujˈʃonɛ]
V. Moixó.

Moixona, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə mujˈʃonɛ]
Mas situat al camí de la Montoliva.

Moixona, lo tros de la [ɫu ˈtɾɔz ðə ɫə mujˈʃonɛ]
Tros de terra situada al camí de les Berengueres.

«Un tros de la Moixona que el va comprar Pataquetes, de Vilallonga» (RR 
2017).

Molet
Molet, Mulet: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Molet, ca [ˈka muˈɫɛt]
Tenien una botiga de queviures al carrer Major. Van comprar ca Mates, 
on els anys 70 i 80 hi havia una fàbrica de camises anomenada la Fabri-
queta.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Molet, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə muˈɫɛt]
Hort situat al capdamunt de la muralla de Sant Rafel, al camí dels Mo-
lins. S’hi entrava pels Ponts, per una porteta que hi havia a la paret de 
davant del Castell.

Molí
V. Cantó del M.

Molí, el1

Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.
«Un avallana ala partida dita lo pont o molli» (Vàlues 1690, 28v).
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Molí, el2

Nom popular del molí de Saforcada, també anomenat molí del Mig, el 
Molí i molí de Pere de Nin.

Molí, la parra del
Eufemià Fort descriu aquesta parra que devia ser probablement al molí 
de Saforcada que és el que, per antonomàsia, era denominat, «el Molí».

«Morí de la filoxera. Era de pansal, i una sola soca s’entenia i feia raïm per 
assecar sis roves de panses» (EF 1965).

Molí, la séquia del
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Deguesem beurer sis faria la sequia del moli…» (Det. Consell 1601); 
«Horde de consell som anats molts conselles aveurer lo qen se faria la sequia 
del moli…» (Det. Consell 1601).

Molí d’en Gilabert, el trestellador del
Antic topònim documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat. Un 
trestellador és una post que es posa com a comporta per a tancar i obrir 
el pas a l’aigua dins una sèquia o canal (DCVB).

«Y a 20 d’Agost [1553] digueren: senyors esta semmana pasada en un 
parlament vos fonch proposat que’l rech estava fet fins el trestellador del 
moli de’n Gilabert» (Pié 1984, 361).

Molí de la Masó, el camí del
És el camí de la Mare de Déu que, passada l’ermita, anava en direcció a 
Vilallonga i d’allí cap a la Masó, on la Selva hi tenia un molí.

«Un oliva al clot de la Riera junt al cami del moli de la maso prop la armita 
de Nostra Senyora» (Vàlues 1690, 79v).

Molí de Saforcada, la cotxera del [ɫə kuˈtʃeɾə ðəɫ muˈɫi ðə səfuɾˈkaðɛ]

Edificació o caseta situada a l’espai que avui ocupen les restes del molí 
de Rovellat, que van ser descobertes en enderrocar-la arran de les obres 
d’urbanització del carrer dels Molins. Rep aquest nom perquè els propi-
etaris del molí de Saforcada hi tancaven el cotxe.

Molinada, la
Antic topònim documentat al segle XV desconegut a l’actualitat.

«Al digous hun ffereginal apellat la molinada» (Vàlues 1471, 6r).
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Moliner
Holine, Holiner: variant del cognom documentada entre les vàlues de 
1597 i el 1734.

Moliner, el mas de
Mas documentat al padró de 1970. Cap informant oral l’ha esmentat.

«Mas Moliner» (Padró 1970).

Molinero, cal [ˈkaɫ muɫiˈneɾu]
Renom d’una família que vivia al carrer Major. V. Fumat, cal.

«També en deien a cal Fumat, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994).

Molins, los [ɫuz muˈɫins]
Partida del terme situada a la dreta del camí dels Molins pujant des del 
poble.

«Els molins» (Vàlues 1404); «Als mollins tera erma» (Vàlues 1471, 8r); 
«Primo als molins un fereginal» (Vàlues 1522, 37v); «Als molins avellanes» 
(Vàlues 1597); «Un tros als molins terra de blat» (Vàlues 1647, 72r); «Altre 
pessa de terra Avellanes a els molins» (Heras 1734, 45v); (Plànol 2008); 
(Mapa Senders 2014).

Molins, lo camí dels [ɫu kəˈmi ðəɫz muˈɫins]
Camí que surt de la muralla de Sant Rafel, davant del Castell i a tocar 
dels Ponts. Al final d’aquest camí hi ha una bifurcació: a mà esquerra 
s’enfila el camí vell de Sant Pere i a la dreta neix el camí de la Terrena. El 
Rec baixa seguint el camí dels Molins. El camí dóna nom a una partida. 
El poeta selvatà Ramon Blasi, al recull Selvatanies (Blasi 1961, 67) utilitza 
aquest topònim en el poema titulat «Camí dels Molins».

Molins, lo carrer dels [ɫu kəˈre ðəɫz muˈɫins]
Traçat urbà del camí dels Molins. Surt del raval de Sant Rafel, a tocar dels 
Ponts i arriba fins a la rotonda del molí de Rovellat.

(Plànol 2008).

Mollerat
Cognom documentat al padró de 1819.

Molner
Melner, Moiné, Molne, Molné, Molner, Mulner: variants del cognom docu-
mentades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.
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Molones, la [ɫə muˈɫonəs]

Renom d’una dona que pregonava el peix.

«La Molones. Una dona que pregonava el peix i feia rifes» (ME 1980–1989).

Moma
Renom documentat al cadastre de 1800.

Monet
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

«convent de Sant Rafael a la muntanya» (Ollé 2012).

Monges
V. Mas de les M.

Monges, les [ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Nom amb què també es coneix el convent de Sant Rafel. També rep el 
nom de convent de les Monges.

«També convent de Sant Rafel» (EF 1965).

Monges, la bassa de les
Bassa situada a l’hort de les Monges, tocant al convent.

Monges, lo carrer de les [ɫu kəˈre ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Carrer que surt del convent de Sant Rafel i que arriba fins al carrer de 
Gandhi.

(Plànol 2008).

Monges, lo convent de les [ɫu kumˈben də ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Nom amb què també es coneix el convent de Sant Rafel. També rep el 
nom de les Monges.

«Dit també de Sant Rafael» (EF 1965).

Monges, lo coster de les [ɫu kusˈte ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Coster situat al mas de les Monges, a les Deveses.

Monges, la font de les [ɫə ˈfɔn də ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Font situada al mas de les Monges, a les Deveses.

«Cap al Mas Ripoll. Situada al mas d’aquest nom» (Adesel 27, 1957, 189); 
(Mapa Senders 2014).
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Monges, l’hort de les [ˈɫɔɾ ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Anomenat també hort del convent de Sant Rafel, hort dels Descalços o hort 
dels Pares Descalços. És situat a ponent del convent.

«Hort de les monges, fins al camí d’Almoster de Baix. Terreny annex a 
l’edifici del convent. Arriba fins al camí d’Almoster de baix, entre el torrent 
de Cassans i la rasa de Ferrater» (EF 1965).

Monges, lo mas de les1 [ɫu ˈmaz ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Mas situat al vessant dret de la Riera, prop del Pont Alt, a les Deveses.

Monges, lo mas de les2 [ɫu ˈmaz ðə ɫəz ˈmɔɲdʒəs]

Mas situat entre el camí de l’Horta i el torrent de Cassans, a la partida 
del Camí de Tarragona.

(C. Masos 2014); «Ho portava Macià (RR 2017).

Mònica, ca la [ˈka ɫə ˈmɔnikɛ]

Renom procedent del nom. Tenien la casa al carrer dels Ollers.

«Ca la Mònica, tenien la casa al carrer dels Ollers» (ME 1980–1989);«La 
Maria i la Rossita Mònica» (MS 2019); (Ollé 2012).

Monja, la
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Maria Pàmies» (Cavallé 2000, 14).

Monjo, cal [ˈkaɫ ˈmɔɲdʒu]

Renom d’una família de la muralla de Sant Pere.

«Cal Monjo. A la muralla de Sant Pere» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Monjo, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈmɔɲdʒu]

Mina d’aigua situada a la partida del Garramell.

Monner
Cognom documentat al padró de 1860.

Montagut, el torrent d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«El torrent den muntagut» (Vàlues 1404); «Primo al torent d’en montagut 
vinya e avellanes» (Vàlues 1471, 48v).
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Montaner
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i les vàlues de 1597.

Montbru
Monbru: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Montclús
Monclús: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Montesino
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i les vàlues de 1597.

Montesinos
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Montoliva
V. Camí de la M., Quintals de la M.

Montoliva, la [ɫə muntuˈɫiβɛ]

Propietat situada al terme de Vilallonga, que per la seva proximitat a la 
Selva, és un topònim molt utilitzat pels selvatans que hi han tingut vin-
cles laborals i familiars. La família Magrinyà, propietària de la Montoli-
va, han tingut casa a la Selva, coneguda com a ca Baró, en referència a un 
títol nobiliari que havien ostentat en el passat.

(Mapa Senders 2014).

Montoliva, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə muntuˈɫiβɛ]

Camí que s’agafa des del camí de la Mare de Déu (actual carretera TV-
7223 a Vilallonga) a l’alçada de l’empresa Macresac i que va a morir al 
camí Travesser.

(Cad. 1955); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Montseny
Monseny, Monsseny, Montseny: variants del cognom documentades el 1471 
i el padró de 1860.

Montserrat
Monserrat, Moserat, Muntserrat: variants del cognom documentades en-
tre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.
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Montserrat, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic al segle XV. No es pot determinar a quin 
carrer actual correspon.

«Un coral al carer d’en montserrat» (Vàlues 1471, 35r).

Montserrat, el verger de
Hort situat a la plaça Major, annex a l’edifici que actualment és l’Ajun-
tament i que, al segle XV, havia estat propietat de la família Montserrat.

«En l’any 1428, Bartomeu de Montserrat (…) va comprar als Sindichs de 
la Selva, pel preu de 62 ll.barc. la casa ab son verger situada a la plaça Sitjar 
que havia sigut dels Vallcorbas, dels Vilanovas y darrerament de Joana de 
Montoliu» (Pié 1984, 673).

Montur
Cognom documentat al fogatge de 1471. Probablement Montull.

Moragues
Moragas, Moragues: variants del cognom documentades al padró de 1860.

Moràs
Renom documentat al segle XIX. Com que el trobem associat al cognom 
Ollé, és molt probable que tingui relació amb el renom Moret, vigent a 
l’actualitat.

«Vª de Pau Olle Morás» documentat al cadastre de 1846.

Morbo, l’hospital del
Hospital destinat a acollir els malalts de la pesta que hi havia prop de la 
Riera documentat al segle XVI al costat del forn de la Calç.

«En lo llibre dels comptes del Clavari de 1577 s’hi trova que pel arrendament 
del hospital del morbo, la vila cobrava una lliura i 6 sous (…) A 4 de Febrer del 
mateix any (1590) havían determinat en lo consell que’ls pobres tornessin a 
esser acullíts al hospital del morbo qu’era junt al forn de la calç prop la riera» 
(Pié 1984, 326–327).

Morell
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.

Morell, el [əɫ muˈɾeʎ]
Poble, el terme del qual, és partioner amb el de la Selva.

«Entre la Montoliva, Morell y’l terme de la Selva hi havia un altra senyorio ó 
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Baronía, ab son terme, casa y torre, perteneixent á la noble familia de Prats» 
(Pié 1984, 678).

Morell, el tros d’en
Tros de terra documentat al segle XVI en ocasió de les obres de reparació 
del rec de la Vila. Era situat al camí del Rec.

«Y determinaren, “que comensessin á obrar al tros de’n Morell y qu’es 
mudés lo rech per baix lo tros de’n Gatell y’s fessin los ponts que s’haurían 
de menester» (Pié 1984, 359).

Morella, ca la
Renom d’una família procedent del Morell que van ser masovers a l’hort 
de la Morella que pren el nom dels masovers. Una de les filles, la Rosa 
Morella, va tenir cinc filles que eren anomenades les Morelles; vivien al 
carrer de Gentil i Vallet.

(Alumnes 1994); «Ca la Rosa Morella» (Ollé 2012); «La Rosa Morella va 
tenir cinc xiques, l’Antònia, la Rossita, la Maria, la Julita i la Dolors, totes 
van marxar a viure fora» (SP 2018).

Morella, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə muˈɾeʎɛ]

Hort situat entre el camí del Dilluns i el camí de l’Horta. A la banda 
amunt limitava amb el camí del dilluns i l’hort del Toni; a la banda avall 
amb l’hort del Pedro. Comprenia el que ara són els carrers del doctor 
Fleming, de Vidal i Barraquer i de Joan Domingo.

«Huerto Morella» (Padró 1930).

Morelló
Cognom documentat al Fons de Miquelets de 1795.

Morer
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Morera1

Morera, Morere: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1414 i el cadastre de 1734.

Morera2

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

(Cavallé 2000, 15).
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Morera, l’avellanar de
Eufemià Fort cita aquest topònim, el data al 1644 però no el documenta 
ni en cita la font.

«Era al mas Ripoll» (EF 1965 [1644]).

Morera, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Lo carrer den Morera» (Iglésies 1991, 272).

Morera, el mas de
Eufemià Fort cita aquest topònim i l’identifica amb el mas d’en Pàmies 
però no ho documenta ni en cita la font.

«Referit del mas de Pamies» (EF 1965).

Moreres
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Moreres, el vall de les
Nom amb què també es coneix el Vall.

«S’hi conreaven moreres per als cucs de seda» (EF 1965 [1573]).

Morerola, ca la [ˈka ɫə muɾəˈɾɔɫɛ]

Renom d’una família que vivia al carrer del Forn d’Avall. Un morerol és 
una rata petita i amb el morro molt prim, que fa el niu dins la terra o dins 
les parets (DCVB).

(ME 1980–1989); «Morarolo» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Moresca, ca la [ˈka ɫə muˈɾɛskɛ]

Renom localitzat al carrer del Pou de la Vila.

«També cal Moresco» (ME 1980–1989); (Ollé 2012); «L’Angeleta Moresca 
i el Quim Moresco» (SP 2019).

Moresco, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ muˈɾɛsku]

Mas situat entre el torrent de Cassans i el camí de Tarragona, baixant pel 
camí de Tarragona, actual carretera de Constantí, el segon caminal a mà 
esquerra. També és conegut com mas de Joaquim Girona.
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Moret, ca [ˈka muˈɾɛt]

Renom documentat al cadastre de 1846 i vigent a l’actualitat. Pot tenir re-
lació amb el renom Moràs que també s’ha trobat documentat al segle XIX.

«El Pep Moret i el Pere Moret» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Moretó
Moreto, Morato, Morató: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i el cadastre de 1846.

Morgades
Morgadas, Morgades, Murgadas, Murgades: variants del cognom docu-
mentades entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Morgades, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ muɾˈɣaðəs]

Mas situat a la partida de la Costeta, a mig camí de l’ermita de Sant Pere; 
construït als anys setanta del segle XX.

«El mas del Murgadas, a la muntanya de Sant Pere, el van fer cap allà el 1970» 
(RL 2018).

Morit
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Moro, la roca del [ɫə ˈrɔkə ðəɫ ˈmɔɾu]

Roca situada a la partió del terme, al bosc Gran de Flassada, als Tres Pins.

«A sota de la roca del Moro hi ha els Tres Pins» (CB 1985); «Al catastro surt 
com a partida de la Roca del Moro, però al camí hi diu camí del Garramell» 
(SE i SR 2017).

Moros, el pantano dels
Nom amb què també es coneix el Pantano.

(Mapa Senders 2014).

Moros, el pont dels
Nom amb què també es coneix el Pont Alt.

(Mapa Senders 2014).

Moros, el pou dels
Nom amb què també es coneix el pou del Puig d’en Cama.

(Mapa Senders 2014).
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Morral
Cognom documentat al padró de 1819.

Morros
Cognom documentat al padró de 1860.

Mort
Cognom documentat l’any 1836.

Mossèn Boleda
V. Hort de Mossèn B.

Mossèn Boleda, l’hort de
Eufemià Fort, l’any 1965, identifica aquest hort amb l’hort de la Madrina. 
També es coneix com l’hort de la Madrina.

Mossèn Ventura, el carrer de
Eufemià Fort identifica aquest carrer amb el carrer de Rosselló. També 
havia rebut els noms de carrer d’en Rosselló i d’en Guillem Negre.

Mosso
Moso, Mosso: variants del cognom documentades el 1714.

Mosso de Tost
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Sotanes. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Mossos
Renom documentat al segle XIX.

«Pau Ollé» (Alumnes 1994).

Moster
Mosté, Moster: variants del cognom documentades entre les vàlues de 
1690 i el padró de 1860.

Mosterenca, ca la [ˈka ɫə mustəˈɾɛŋkɛ]
Renom d’una família que procedia d’Almoster; vivien al carrer Major. 
S’ha trobat la variant masculinitzada per designar els homes de la famí-
lia: el Mosterenc.

«Angeleta Mosterenca al carrer Major, damunt del Centro» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); «El Joan Mosterenc» (SP 2018).



366

Motxot, el
Eufemià Fort el descriu com un tossal de 468 m, on conflueixen els ter-
mes de l’Albiol, l’Aleixar i la Selva; al coll de la Batalla (EF 1965).

Munda Alzina
Renom d’una dona del carrer de Sant Pau.

(Alumnes 1994).

Muns
Cognom documentat al padró de 1860.

Muntanya1

V. Bernat M.

Muntanya2

Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el fogatge de 1497.

Muntanya, el molí d’en
Molí situat a la Riera, entre el pont Sec i el molí d’en Bernat Aluder. A par-
tir de la descripció que dóna Pié, es creu que podria tractar-se del molí 
de Joan Barcelona (1285) o el molí del Pont.

«En 1395 los curadors dels fills de Ramón Barcha donaren á Bernat Nin tota la 
seva part que’ls corresponía del molí qu’era á la riera de la Selva entre’l molí 
den Muntanya y’l molí den Bernat Aluder» (Pié 1984, 220).

Muntanyès, ca [ˈka muntəˈɲɛs]

Renom d’una família del carrer del Forn Nou.

(ME 1980–1989).

Muntanyola
Montanÿola, Muntanyola: variants del cognom documentades entre el 
fogatge de 1497 i el 1734.

Munter1

Munté: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

«Hipòlit Rabassa, Francesc Rabassa, Munter» (Alumnes 1994).

Munter2

Monter, Munte, Munter: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1497 i el cadastre de 1734.
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Muntereta
Renom documentat a l’amillarament de 1860. Muntereta era un joc de 
xiquets (DCVB).

«Pau Sornellas. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Muntes
Montas, Montes, Munta, Muntas, Muntes: variants del cognom documen-
tades entre el cens d’homes de 1714 i 1879.

Muntes, cal [ˈkaɫ ˈmuntəs]
Barberia al carrer Major, a la cantonada del carrer del Pou de la Vila. Va 
estar en funcionament fins la dècada de 1990.

Muntes, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈmuntəs]
Mas situat al camí de la Montoliva.

Muñoz
Munyoz: variant del cognom documentada al Fons de Miquelets el 1795.

Mur, el
Antic topònim documentat al segle XV, referit a la muralla.

«Un corall prop lo mur» (Vàlues 1471, 43r).

Muralla, la [ɫə muˈɾaʎɛ]
En general, el raval que circumda tota la vila.

«Una casa al carrer de la font junt ala muralla ab la torra» (Vàlues 1690, 21v); 
«Altre pessa de terra de pa regadiu y vinya a la muralla» (Heras 1734, 38v).

Murillo, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə muˈɾiʎu]
Mas situat al camí de Perafita, sota el mas dels Casaments i prop del mas 
de la Ninya.

Murillo Alt, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə muˈɾiʎu ˈaɫ]
Mas situat a la partida del Mas Ripoll (polígon 26), prop de la carretera 
de Vilaplana i del mas de Baró. A la mateixa finca hi ha dos masos: el mas 
de Murillo Alt i el mas de Murillo Baix.

«Mas de Murillo Alt» (C. Masos 2014); «Des d’aquest mas es veu el mas de 
Serra i el mas del Petit» (RL 2018); (Mapa Senders 2014).

Murillo Baix, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə muˈɾiʎu ˈβajʃ]
Mas situat a la partida del Mas Ripoll (polígon 26), prop de la carretera 
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de Vilaplana i del mas de Baró. A la porta hi ha escrita la data de 1910, és 
possible que sigui la data de la construcció.

(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Música, l’escola de [ɫəsˈkɔɫə ðə ˈmuzikɛ]
Escola Municipal de Música de la Selva, al carrer de Tarragona, a l’edifici 
antic de l’escola pública, tocant al Parc Baix Camp.

(Plànol 2008).

Nadal
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el padró de 1860.

Nanos, això dels [əjˈʃɔ ðəɫz ˈnanus]
Tros de terra al camí de la Bassa.

Nanos, los [ɫuz ˈnanus]
Renom d’una família al carrer de l’Hospital. Eren masovers de l’hort que 
avui coneixem com a hort del Xut.

«Els Nanos. Carrer de Sta Llúcia i a l’hort del Xut» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Nanos, l’hort dels
Nom amb què també es coneix l’hort del Xut.

«Ara, hort del Xut. És el nom dels masovers, no dels propietaris» (ME 1980–
1989).

Nanos, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫz ˈnanus]
Mas situat al torrent de l’Agràs, sota el camí d’en Grau; damunt de la 
Faluga.

Nap
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Barbarà» (Cavallé 1999, 11).

Nap, cal [ˈkaɫ ˈnap]
Renom d’una família del carrer de la Font. A la planta baixa de la casa, la 
Maria Napa (la dona del Nap), hi va tenir una peixateria. S’ha trobat el 
renom feminitzat, Napa, i en diminutiu, Napet.

«Carrer de la Font» (ME 1980–1989); «Nap, Napet, la Napa. Variant de la 
mateixa família» (Ollé 2012).
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Narcís
Harcis: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Natzaret, cal [ˈkaɫ nəzəˈɾɛt]
Renom d’una família que vivia al carrer Major, a ca Carnisser.

«Tenien dues imatges i les treien per Setmana Santa, si la gent volia portar-
les. No cada any. Davant de ca l’Ester, al carrer Major» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); «Família que tenia una imatge del Natzaret a casa i sortia 
com a pas a les processons de Setmana Santa» (Ollé 2012).

Navarro
Cognom documentat al padró de 1860.

Navés
Naves, Navés: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Negre
Negra: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Negret, ca
Renom documentat entre el cadastre de 1800 i el cadastre de 1846.

«Leandro Fonts» (Alumnes 1994).

Negreta, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə nəˈɣɾɛtɛ]
Mas situat a la Riera Gran, proper al mas d’en Guasch i al mas de les Ca-
valleres.

Negreta, del mas de
Renom d’una família que vivien de masovers al mas de la Negreta; des-
prés en van ser propietaris.

«Havien viscut al mas de la Negreta» (Ollé 2012); «Lo Gabriel del mas de 
la Negreta» (MS 2019).

Nen
Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

«Andreu Masdeu, Josep Masdeu. Desaparegut» (Alumnes 1994); «Jose 
Masdeu. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Neu, el pou de la
Nom que també rep el pou del Gel o pou del Glaç o pou de gel de la Font 
Major o Nevera.
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Neu, la botiga de la
Lloc on es venia la neu de la nevera de l’Albiol.

«A l’any 1620 se va fer l’arrendament de la neu, y l’arrendatari havía de tenir 
la botiga oberta de les 9 del matí fins a les 10 del vespre» (Pié 1984, 370).

Nevera, la1 [ɫə nəˈβeɾɛ]

Dipòsit de neu al terme de l’Albiol situat al bosc on hi ha la Font Major i 
que és propietat del municipi de la Selva des de que s’adquirí l’any 1594. 
També rep els noms de pou del Glaç, pou del Gel, pou de gel de la Font Ma-
jor i pou de la Neu.

«En el sigle disset los habitants de la Selva feyan molt us de la neu, de manera 
que la vila, ço es, lo Municipi, tenia una nevera al terme de l’Albiol. Dita 
nevera l’arrendavan, y’l qui venia la neu l’havia de vendre á dos diners la 
lliura» (Pié 1984, 370).

Nevera, la2 [ɫə nəˈβeɾɛ]

Nom que també rep la masia de Torredemer —comprada pels Jurats l’any 
1594–, a causa del fet que té el pou de Gel dins de la finca.

Nicolau, ca
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Nicolau, el cafè del
Cafè situat a ca don Benet, al carrer Major.

«Era a ca don Benet, damunt de cal Recader» (CB 1985).

Nicolaua
Renom documentat al segle XIX.

«Vda. de Antonio Pamias» (Alumnes 1994).

Nicolaua, el mas de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La meytat del mas de na nicollaua ves on baget avellanes» (Vàlues 1471, 66r).

Nicolauet, ca [mikɫəˈwɛt]

Niclavet: variant del renom documentada entre el cadastre de 1800 i el 
cadastre de 1846. Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent a 
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l’actualitat. Era una família que vivia a la muralla de Sant Rafel i també 
al carrer de Gentil i Vallet. També és conegut com ca la Nievetes.

«Micalouet o Miclauet, a la muralla de Sant Rafel, carrer de Gentil i 
Vallet» (ME 1980–1989); «Isidre Roig. Carrer Pescateria. Raval sant Rafael 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Nicolauet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə mikɫəˈwɛt]

Mas situat a la partida Mas d’en Bover (polígon 21), al torrent d’en Bar-
tra, proper al mas de Girona i al mas de Macai. S’hi accedeix per la car-
retera d’Almoster, baixant pel torrent d’en Bartra. També anomenat Mi-
calauet o Miclauet.

«El mas de Miclauet. Dit també Nicolauet» (ME 1908–1989); «Mas de 
Miculanet» (Padró 1970); «Mas de Micalouet» (C. Masos 2014); «Vam 
portar el mas de Micalauet naltros un munt d’anys» (RR 2017); (Mapa 
Senders 2014).

Ninot [niˈnɔt]

Renom individual que prové del cognom.

«Salvador Ninot, al carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989); «Provinent del 
mateix cognom» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Ninya, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈniɲɛ]

Mas situat a la partida del Torrent de Cassans (polígon 13). Es troba al 
camí de l’Horta, proper al mas de Pelldegós i al mas dels Casaments.

«Mas Niñas» (C. Aux. 1932); «Mas de la Ninya» (EF 1965); «Mas de la 
Niña» (Padró 1970); «Entre el camí de l’Horta i el de Profita» (CB 1985); 
(Mapa 2008); «Del mas de la Ninya» (Ollé 2012); (C. Masos 2014); (Mapa 
Senders 2014).

Ninya, del mas de la
Niña: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Ninyo
Renom documentat al segle XIX. Vivia al carrer del Pou de la Vila.

«Andreu Roig, niño» (Alumnes 1994).
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Niu, cal [ˈkaɫ ˈniw]
Renom d’una família que vivia al carrer del Forn Nou on tenien un forn 
de pa.

«Família de pastissers al carrer del Forn Nou» (ME 1980–1989); «Hi havia 
un forn de pa. Jaume Masdeu» (Alumnes 1994).

Niu, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ ˈniw]
Nom popular del carrer del Forn Nou, perquè hi havia el forn de cal Niu.

Noalart
Cognom documentat al padró de 1860.

Noet
Cognom documentat al padró de 1860.

Nofre, cal [ˈkaɫ ˈnofɾɛ]
Afèresi d’Onofre. Renom d’una família que tenien un forn de rajoles a la 
carretera C-14 en direcció a Alcover.

«Família. Carrer dels Ollers» (ME 1980–1989).

Nofre, lo forn de [ɫu ˈforn də ˈnofɾɛ]
Forn rajoler i oller que estava situat entre la Riera i el torrent de les Vol-
tes i la carretera de Reus a Alcover, al cap d’avall de la Gília. Actualment 
desaparegut en constuir-se el polígon industrial Silva.

Noguer, el
Antic topònim documentat als segles XV i XVIII i desconegut a l’actu-
alitat.

«Al digous un ffereginal apellat lo noger» (Vàlues 1471); «Una pessa de terra 
de pa y Regadiu al nogue» (Heras 1734, 146v).

Noguers
Noguers, Nogues, Nogués: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Nolla
Cognom documentat al fogatge de 1553 i al 1626.

Nolles
Nolla, Nollas: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i l’amillarament de 1880.
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Nolles, lo mas del [ˈlu maz ðəɫ ˈnoʎəs]

Mas situat al camí de les Berengueres.

Nona
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Nostra Senyora, la [ɫə ˈnɔstɾə səˈɲoɾɛ]

Partida del terme coneguda també amb els noms de Camí de la Mare de 
Déu, Camí de Nostra Senyora i Camí de la Verge Maria.

«Una pessa de terra Vinya y olives a la N. Sra» (Heras 1734, 8v).

Nostra Senyora, la casilla de
Nom pel qual també és coneguda la casilla del Camí de la Mare de Déu.

«Casilla Ntra Señora» (Padró 1930).

Nostra Senyora, la costa de
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra Avellanes y Vinya a la costa de Nt. Sera» (Heras 1734, 
19v).

Nostra Senyora, l’ermita de
És un dels noms amb què també es coneix l’ermita de Paretdelgada.

«Partida dita los quintals en prop la ermita de N. Sra» (Vàlues 1690, 3v); 
«Ermita Nra Señora» (Padró 1930).

Nostra Senyora dels Àngels, la capella de
Nom amb què també es coneix la capella dels Àngels.

«Quan se va construhir la font de mitja vila l’any 1519, al costat hi havia 
l’entrada d’una casa que servia per botiga del pes de la vila y després d’alguns 
anys la convertiren ó transformaren en una capella dedicada a Nostra 
Senyora dels Àngels» (Pié 1984, 581).

Nostra Senyora de Paretdelgada, l’ermita de
És un dels noms amb què també es coneix l’ermita de Paretdelgada.

«Y en Octubre [1619] se firmá un Sindicat al Sr. Rafel Ripollés pera anar á 
Madrit á la Cort pera negociar lo referit assumpto del quint y’l privilegi, y’l 
dit Ripollés se trobava á la Ermita de Ntra. Sra. de Paret delgada» (Pié 1984, 
314).
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Nostra Senyora de Paretdelgada, l’església de
És un dels noms amb què també es coneix l’ermita de Paretdelgada.

«En la capella q novament se fa en la yglesia de nostra senyora de paret 
dalgada» (Det. Consell 1601).

Nostre Senyor Jesucrist, la creu de
També és anomenada la creu del Camí de Tarragona.

«que’ls Jurats y Sindich de la Selva consediren á Bonanat Gavella y els seus 
pera sempre totas las oliadas y murinatas que dels molins d’oli anaven á la vall, 
i sortian de las bassas dels molins, y corrian desde el portal de la vila sobre’l 
qual esta construhída certa torra vulgarment anomenada d’en Beixa, fins a 
un torrent que vá, ó, córra, envers la Creu de Ntre. Sr. Jesucrist, construhida 
en lo camí de Tarragona» (Pié 1984, 604).

Nou, el carrer
Actualment és el carrer de l’Església. Limita amb la façana lateral de la 
Parròquia i va des del carrer Major fins al de l’Abadia. Forma una place-
ta davant l’antiga porta lateral i per això és més conegut per placeta de 
l’Església.

«Cal derrocar una part d’aquests edificis (l’Abadia, la Notaria i la casa 
d’Esteve Oller) alguns dels quals a jutjar per les restes d’una casa del carrer 
Nou, devien tenir alguna noblesa» (Iglésies 1956, 78).

Nou, el forn
Fins al segle XV, el forn Nou era el que hi havia al carrer del Forn d’Avall. 
L’any 1516 es construí un altre forn que va passar a denominar-se forn Nou 
(donant lloc al nom de l’actual carrer del Forn Nou), motiu pel qual l’al-
tre forn va passar a ser el d’Avall.

«Allavores ne digueren lo forn nou fins al sigle setzé que’n feren un altre» 
(Pié 1984, 245); «Dit forn en digueren allavores lo forn nou, y després lo forn 
del mitj, lo cual durá fins al 1855, y era al costat de ca’n Sedó» (Pié 1984, 247).

Nou, lo pont [ɫu ˌpɔˈn:ɔw]

Pont que actualment travessa la Riera, passada la font dels Gossos, al 
camí del Mas Ripoll (actualment carretera de Vilaplana TP-7013). Tam-
bé rep el nom de pont Sec.

«Donchs, ben expressat està que’l pont nou de que parla la escriptura era 
entre’l molí del pont, que era lo del davant de la resclosa, y’l pont major vell, 
que no pot ésser altre que’l pont alt» (Pié 1984, 242 [1300]); «El pont nou 
del camí del Mas Ripoll» (SE i SR 2017).
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Nou, el portal
Nom que també rep el portal de Mates. La gent també l’anomena el Pont.

«Una pessa de terra de pa Regadiu y saca y olives a el portal nou» (Heras 1734, 
75v); «En lo Consell del 18 de Maig de 1586 se tractá de la nova que’stingué 
de la pesta en la vall d’Arán, y’s determiná dihent: (…) que se tanquen los 
dos portals, ço es, lo nou y’l de St. Antoni, y en cada portal guarden un home 
salariat y altre de l’andana» (Pié 1984, 326).

Nou, el xalet
Nom que també rep villa Paca.

«És la villa Paca» (EF 1965).

Nou, l’hospital
Nom amb què es coneix l’hospital de Santa Llúcia en el moment de ser 
construït per tal de diferenciar-lo del que ja existia fora muralles.

Nou de Sant Pere, lo camí [ɫu kəˈmi ðə ˈsam ˈpeɾə ˈnɔw]

Camí que surt del camí d’Almoster i puja fins a Sant Pere. És el camí prin-
cipal fins a l’ermita perquè permet pujar-hi en cotxe. També era anome-
nat el camí del Terroig.

(Mapa Senders 2014).

Nou de Setembre, l’avinguda
Nom que rebia l’avinguda de Puig i Ferreter en temps de la República. 
També ha rebut els noms d’avinguda de Josep Nicolau i del General Mola. 
Se la coneix popularment com la Carretera.

Nova, la bassa
També anomenada bassa de Vinyes i bassa de l’Albelló. En el document de 
compravenda (4/06/1735) de la propietat coneguda com el Vilar, consta 
que els pares del convent de Carmelites de Sant Rafel venen a Maria Da-
roca, vídua de Pere Roca, una finca situada a la Bassa Nova. A partir d’una 
anotació posterior, es dedueix que l’anomenada bassa Nova correspon a 
l’actual bassa de Vinyes, situada dins d’aquesta propietat.

Nova, l’església
Topònim referit a l’església renaixentista començada a finals del segle XVI.

«El dimecres dia 10 de novembre de 1582 el mestre Pere Blai posa la primera 
pedra a l’església nova» (Iglésies 1956, 75).
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Nova, la font
Nom que també rep la font de Mitja Vila. També era anomenada la font 
Nova del Carrer Major.

«Com dins la vila no hi havia mes que aquella font (la del Castell) pel comú, 
los consellers determinaren fer la que hi ha al carrer major anomenada font 
nova, y ara font de mitja vila, la qual fou feta al any 1519» (Pié 1984, 349).

Nova, la plaça1 [ɫə ˈpɫasə ˈnɔβɛ]

Segons Eufemià Fort, la plaça Nova era la plaça Major actual. També ha 
rebut els noms de plaça del Sitjar, de la Constitució, de la República i del 
Generalísimo. Popularment és coneguda com la Plaça.

«La plasa nova» (Vàlues 1597); «Nom de la plaça de casa de la vila. Potser 
perquè s’havia tapat la font fonda que hi havia» (EF 1965 [1622]); «La cassa 
ala plasa nova» (Vàlues 1647, 46v); «peró no’s va efectuar y després féren la 
cassa a la plasa nova» (Pié 1984, 351 [1665]); «Plaza nueva» (Amill. 1880); 
(Padró 1930).

Nova, la plaça2 [ɫə ˈpɫasə ˈnɔβɛ]

Actualment, molts joves selvatans, nascuts a principis del segle XXI, uti-
litzen aquest topònim per referir-se a la plaça del Portal d’Avall.

Nova, la torre
Aquesta torre era situada a la muralla de Sant Pere, prop de la carnisse-
ria (escorxador). A l’actualitat podria correspondre a la torre de ca la Por.

«que ja se havía començat á enderrocar part de les botigues de la carnicería 
segons lo manament que tenían del honorable Sr. en Guillerm Gramatge, 
de fer la muralla desde la torra nova fins al castell de la Selva» (Pié 1984, 39 
[1396]).

Nova del Carrer Major, la font
Nom que també tenia la font de Mitja Vila o font Nova.

«La de mitja vila» (EF 1965 [1536]).

Novelles
Cognom documentat al padró de 1860.

Noves
Novés: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.
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Nunci, cal
Renom provinent de l’ofici de nunci.

(Alumnes 1994); «La Cisqueta del Nunci, al Passatge» (SP 2018).

Obaga, l’
V. Aubaga.

(Mapa Senders 2014).

Obagues, les
V. Aubagues.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Obagues, el camí de les
V. Aubagues.

(Mapa Senders 2014).

Obrador
Obradó: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Octavi, lo carrer de l’ [ɫu kəˈre ðə ɫukˈtaβi]
Nom popular que rep el carrer de Joan Domingo.

Òdena
Cognom documentat al padró de 1860.

Olesa
Aulesa, Olesa: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Olei
Probablement Oller o Solei. Oley: variant del cognom documentada al 
fogatge de 1553.

Oli, el molí de l’
Al 1471 n’era propietari Gabriel Pere; era al passatge de la Carnisseria.

«Lo molli del olli al carer de la querneceria» (Vàlues 1471, 115v).

Oli, l’obrador de l’
Probablement es tracta d’una premsa del carrer de Castella.

«Al carer d’en Ssanç lobrador del olli» (Vàlues 1471, 48v).
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Oliva
Oliva: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Oliver
Auliver, Holiver, Olive, Olivé, Oliver, Olives: variants del cognom documen-
tades entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Oliver, la bassa de n’
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La bassa de nOliver» (Vàlues 1404).

Olivera, el mas de na
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«junt al mas de na aulivera» (Vàlues 1690, 69v).

Oller
Olle, Ollé, Oller, Hollé, Holer, Olera, Ollera: variants del cognom docu-
mentades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Oller, el mas de n’
Mas situat a la partida del Matet (polígon 22). L’entrada s’agafa pel camí 
de servei de l’autovia, proper al mas del Rossendo i al mas del Curto, prop 
de la Venta de Besora. Davant del mas hi ha l’obertura d’un antic refugi.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Oller, el molí de n’
Antic molí documentat al segle XVII. No es pot determinar a quin molí 
es refereix.

«Que al moli den holler los acomodarien y no u volen fer sens horfe del 
consell» (Det. Consell 1601).

Oller, la serra de l’ [ɫə ˈsɛrə ðə ɫuˈʎe]
Serra (indústria de transformació dels troncs) davant de l’Estació i al cos-
tat del xalet de Baldomero, a l’altre costat del camí de l’Horta.

Ollera
Renom documentat al segle XIX.

«Vda de Josep Rabassa» (Alumnes 1994).

Ollers, lo carrer dels [ɫu kəˈre ðəɫz uˈʎes]
El primer pujant el carrer Major, a mà dreta. Comunica el carrer Major 
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amb la muralla o raval de Sant Pere. Abans del Portal, trenca a l’esquer-
ra perpendicularment i va a trobar el carrer de l’Hospital. Al segle XV es 
troba documentat amb el nom de carrer de Johan Casquer.

«Un alberch al carer dels olles» (Vàlues 1471, 25r); «Mes una casa en lo carrer 
dels olers» (Vàlues 1522, 6r); «Lo carrer dels Holles» (Vàlues 1597); (EF 1965 
[1673]); «Lo C dels olles» (Vàlues 1690, 3r); «Carrer Olles» (Cad. 1846); 
«Calle de Alfareros» (Amill. 1880); «Alfareros» (Padró 1930); (Blasi 1961, 
26); «Carrer dels Ollers» (Plànol 2008).

Ollers, els forns
Eufemià Fort els situa al camí de Tarragona, al carrer de l’Hospital de 
fora vila.

«Furnos ollarum» (EF 1965 [1436]); «Y en 1431 Anton Pere vá vendre á Pere 
Farriol Carnicer dos forns, l’un oller y l’altre teuler ab un porxo y hort clos ab 
una sermenyera situats al camí de Tarragona, y confrontavan ab dit camí, ab 
Vicens Cardona Oller y ab un hort del hospital» (Pié 1984, 25).

Ollers, la muralla dels [ɫə muˈɾaʎə ðəɫz uˈʎes]
Nom que també rep el raval dels Ollers.

Ollers, el portal dels
L’obertura que comunica aquest carrer amb la Muralla. Surt esmentat al 
llistat de les obres de fortificació de la guerra carlina, el 1836.

(EF 1965); (Romero 2013, 66 [1836]).

Ollers, el raval dels
La part de la Muralla que s’allarga a partir del carrer d’aquest nom, o si-
gui, el tram final del raval o muralla de Sant Pere (també conegut com 
el raval de Puig i Ferrater); hi havia forns i obradors d’ollers. El poeta Ra-
mon Blasi, al recull Selvatanies (1961, 25) esmenta aquest topònim al po-
ema «Els carrers de la Vila – Raval dels Ollers».

Ollers Més Amunt, el carrer dels
Un dels noms amb què s’ha trobat identificat el carrer de l’Hospital. 
El gremi dels ollers ocupava el carrer dels Ollers i en créixer el nom-
bre d’agremiats, van establir-se al carrer que avui coneixem com el de 
l’Hospital.

«Ara de l’Hospital» (EF 1965 [1330]); «Un altre ofici prestigiós llavors era 
el dels ollers; ja en el segle XIII estaven agrupats al carrer del seu nom; al 
següent ja envaïren el carrer de l’Hospital, que era anomenat dels ollers més 
amunt» (Fort 1964, 47).
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Ollers Més Avall, el carrer dels
És el carrer dels Ollers que, de vegades, es precisava «més avall» per a 
distingir-lo del de «més amunt» o carrer de l’Hospital.

«Lo carre dels olles meavall» (Vàlues 1647, 1r); «Una casa al C dels olles 
mes avall» (Vàlues 1647, 80v); «In vico nominato dels ollés més avall» (F. 
Not. 1734–1735, 70).

Olles, el forn de les
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo fforn deles olles» (Vàlues 1471, 6v).

Onofre, el forn d’
Nom amb què també era conegut el forn de la Riera.

Onofre Manescal, lo carrer d’ [ɫu kəˈre ðuˈnofɾə mənəsˈkaɫ]
Carrer paraŀlel al carrer de Sant Pau i perpendicular al carrer dels Ponts. 
Onofre Manescal va ser professor de teologia a la Universitat de Barce-
lona i publicà alguns dels seus sermons entre el 1604 i el 1611. Manescal 
fou rector de la parròquia de Sant Andreu de la Selva de 1599 a 1606. En 
un dels reculls dels seus Sermons hi afegí una peça oratòria titulada Des-
cripció breu i alabances de la vila de la Selva del Camp en la qual canta les 
exceŀlències de la vila i dels seus habitants comparant-la, entre altres evo-
cacions, a la terra promesa.

(Plànol 2008).

Onze de Setembre, la plaça de l’ [ɫə ˈpɫasə ðə ˈɫonzə ðə səˈtembɾɛ]
Plaça central del primer nucli de cases, pujant per l’avinguda Puig i Fer-
reter a mà esquerra, damunt de la via.

(Plànol 2008).

Ordiet, l’ [ɫuɾðiˈɛt]
V. Torrent de l’Ordiet, el.

«Ordiet» (Cad. 1955).

Ordiet, lo barranc o el torrent de l’ [ɫu βəˈraŋ də ɫuɾðiˈɛt] / [ɫu tuˈren də 
ɫuɾðiˈɛt]
Barranc que baixa de la Terrena i desemboca a la Riera, a l’alçada de la 
Font dels Gossos.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Oreneta
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Joan Mariner, aureneta» (Cavallé 1999, 11).

Orga
Cognom documentat al padró de 1860.

Oriol
Cognom documentat a les vàlues de 1690. Al padró de 1860 hem trobat 
documentada la variant Auriol.

Ous, cals [ˈkaɫˈz ɔws]

Casa situada a la cantonada de la plaça de la Palma i la muralla de Sant 
Rafel.

«Al portal de Sant Antoni o plaça de la Palma, cantonada sobirana amb la 
muralla» (EF 1965); «Cals Ous, a la placeta de la Palma; el pare d’ella de ca 
Carló i vivien al carrer Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Ous, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫˈz ɔws]

Granja de gallines ponedores al camí de la Montoliva, també anomena-
da la granja de Carló.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Ous, la parada dels [ɫə pəˈɾaðə ðəɫˈz ɔws]

Tros de terra que estava situada al camí de l’Horta, baixant a mà dre-
ta; anava del camí de l’Horta al camí del Dilluns, i de l’hort del Pedro a 
l’hort de la Margalla.

Oyanguren
Cognom documentat al padró de 1860.

Paborde
V. Vella del P.

Paborde, el castell del
No apareix documentat fins als anys 50 del segle XX, moment en què al-
guns autors comencen a referir-se al Castell d’aquesta manera.

«El petit temple resultava ja impropi per la importància de la població. Al seu 
devora es dreçava la mola negra del castell del Pavorde, els murs sobirans del 
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qual sobrepujaven la muralla» (Iglésies 1956, 68); «Nom que tingué des dels 
temps més reculats fins a la primeria del segle XV» (EF 1965).

Paborde, la devesa del
Antic topònim. Com que Eufemià Fort la situa a la vall de la Selva, podria 
estar relacionat amb el topònim actual de les Deveses.

«A la Vall de la Selva, 1299. No s’hi podia pasturar, ni hi podia entrar bestiar» 
(EF 1965).

Paborde, el portal del
Eufemià Fort el situa al Castell.

«El portal del Paborde. Era el del Castell» (EF 1965).

Paborde, la torre del
Eufemià Fort la situa amagada en una casa a la Muralla, entre les Pletes 
i l’Hospitalet.

«La torre del Paborde» (EF 1965).

Paca, la villa
Eufemià Fort la situa al camí de l’Horta, a la dreta, abans de l’hort de la 
Margalla.

(EF 1965); (Ap. Padró 1931–1933); «Villa Paca, és l’hort de Don Pedro» (CB 
1985).

Paco de les Mules, lo [ɫu ˈpaku ðə ɫəz ˈmuɫəs]
Renom individual atribuït a una persona que tractava amb bestiar. Vivia 
al carrer d’en Puig.

(Alumnes 1994); «Paco de les mules va venir després de la guerra» (Ollé 
2012).

Paco de los Perros, lo [ɫu ˈpaku ðe ɫos ˈperos]
Renom individual atribuït a una persona que era masover al tros del Ro-
don al Mas d’en Valls.

(Alumnes 1994).

Paco Pujol, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈpaku pujˈʒɔɫ]
Mas situat a la partida del Suro (polígon 24), al camí d’Almoster; té es-
tructura de xalet i el va dissenyar l’artista selvatà Abel Ferrater.

(Padró 1970); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).
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Padoret
Renom documentat al cadastre de 1846.

Padres, els
Eufemiá Fort explica que s’anomenava així el convent de Sant Agustí en 
temps dels claretians. Aquest covent també ha rebut els noms de Casa 
Missió, les Missioneres i Casa d’Exercicis.

Padró
Padró, Pedró: variants del cognom documentades entre el padró de 1819 
i el padró de 1860.

Pagada
Cognom documentat al padró de 1860.

Pagadeta, la
Renom d’una dona que venia mistela al carrer de la Casa de la Vila Vella. 
Un renom actualment en desús que podria provenir del cognom Pagada, 
documentat al segle XIX.

(Alumnes 1994).

Pagadeta, el tros de la
Tros de terra situat al camí del Bertran, més enllà de la Riera.

(CB 1985).

Pagès
Pages, Pagès, Pajes: variants del cognom documentades entre el cens d’ho-
mes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Pagesos, els
Nom que també rep la Cooperativa Agrícola de la Selva del Camp, soci-
etat agrícola fundada al 1900 amb la seu social al carrer Major, davant de 
la Plaça, on actualment hi ha les oficines de Coselva.

Paiarengada [ˌpajəɾəŋˈgaðɛ]
Renom d’una família del carrer de l’Abadia.

(Alumnes 1994).

Paisano [pəjˈzanu]
Renom d’una família que vivien al carrer de les Clavegueres.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).



384

Paja
Cognom documentat al padró de 1860.

Paladella
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1597.

Palamós, el xalet
Topònim desconegut a l’actualitat.

«Chalet Palamos» (Padró 1930).

Palau
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i el padró de 1860.

Palau, el
Nom antic de la casa de ca Colom, a la plaça Major. Al segle XIII era de 
la família Vallcorba (propietaris del Mas Bertran). Més tard, al segle XV, 
va ser de la família Vilanova i, al segle XVII, de la família Pelegrí, de re-
nom Colom.

«Arnau, fill de Bertran de Vallcorba (…) En 1294 va donar á cens varies 
peses de terra del mas den Julià, y en 1298 los seus fills eran majors de 15 
anys. Habitavan l’espayós casal, anomenat palau, situat a la plasa del Sitjar, 
y enfrontava ab lo carrer del Sitjar, (ara de l’Abadía) ab la dita plaça y ab los 
forns mitjá y més amunt, que ara estan convertits en un cafè» (Pié 1984, 651); 

«Donchs aquella histórica casa, vocada lo Palau en la Edat-Mitja, la possehí 
finalment la familia Pelegrí de la Selva ab lo renom de Colom, qual renom 
quan menos data de la centuria dissetena, puig que en un document del any 
1643 diu: “Joannes Pelegrí dictus lo colom” y actualment de l’esmentada casa 
en diuen á cal Colom» (Pié 1984, 673).

Palau, el verger del
Verger annex al Palau, actualment ca Colom, a la plaça Major. Eufemià 
Fort el documenta al segle XIV però no en cita la font.

«Vergeri dicti palacii» (EF 1965 [1380]).

Palillo, cal [ˈkaɫ pəˈɫiʎu]
Renom d’un home que vivia al carrer Major.

«Sempre portava un escuradents a la boca. No tenien fills, vivien al carrer 
Major» (ME 1980–1989).

Palla, ca la [ˈka ɫə ˈpaʎɛ]
Botiga d’estris de casa del carrer del Forn d’Avall. Abans de ser aquí, ha-
via estat al passeig Josep Cristià en dependències de l’hort de Miró. Eren 
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recaders i baixaven palla dels pobles de Lleida on hi venien terrissa sel-
vatana.

«Era el nom de la botiga. Venien palla. Eren descendents de Vimbodí. La 
Teresa i el Salvador de la Palla» (ME 1980–1989); «Al carrer del Forn Nou. 
Anteriorment era al Passeig. Era el nom de la botiga, venien palla i altres 
coses» (RR 2017).

Palla, de la [də ɫə ˈpaʎɛ]
Renom de la família que tenia la botiga de la Palla.

«Eren d’Aragó i baixaven per vendre palla i altres coses» (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Palla, la botiga de la
Antiga botiga que donà nom al carrer de la Palla.

Palla, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈpaʎɛ]
Nom amb què popularment es coneix el carrer del Forn d’Avall pel fet 
que fins a finals del segle XX hi havia hagut la botiga de la Palla. També 
s’ha conegut com el carrer de les Set-xiques.

Pallarès
Pallares: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i les 
vàlues de 1597.

Pallarès, el mas de
Eufemià Fort, l’any 1965, documenta aquest mas i l’identifica amb el mas 
de Moixó però no el data ni en cita la font. Un altre nom que també rep 
és mas de la Plana.

Pallejà
Pallejá, Paslleja, Pellejá: variants del cognom documentades entre el ca-
dastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Palleròs
Cognom documentat al padró de 1860.

Palleta
Renom documentat a meitats del segle XIX i a l’amillarament de 1860.

«La tercera iglesia que s’edificá en la hermita de Sant Pere del puig, fou 
acabada el dia 5 de Juliol de 1877, (…) Al mateix dia en que acabavan 
d’emblanquinarla, á la tarde, hi caygué un llamp que va matar a Joan Font 
(á) Carló, va ferir a un noy N. Masdeu (á) Palleta del qual resulta també va 
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morir després de poch temps» (Pié 1984, 578); «Al carrer del Forn Nou i de 
la Font. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Pallissa
Renom documentat al segle XIX.

«Miquel Sanchez. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Pallol, el
L’any 1740 els Jurats van comprar la planta baixa d’una casa del carrer 
Major, cantonada amb el carrer Peixateria, destinada a servir de Pallol. 
El Pallol era un arbitri que s’imposava sobre el comerç dels cereals. Cada 
any, el Comú de la Vila arrendava la recaptació d’aquest impost. És de 
suposar que hi havia un local perquè al segle XIX consten diferents in-
ventaris dels béns existents al Pallol.

Pallota, el molí de la
Una de les formes d’anomenar el molí de Rovellat o de Més Avall.

(Mapa Senders 2014).

Pallús, ca [ˈka pəˈʎus]

Renom d’una família que vivia al carrer de Gentil i Vallet i a la plaça de 
Sant Andreu. També s’ha recollit la variant feminitzada Pallussa per re-
ferir-se a les dones de la família.

«Carrer Gentil i Vallet i a la plaça de Sant Andreu» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pallús, la mina de
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

«Mina de Pallús. Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Pallusso, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə pəˈʎusu]

Mas situat sota l’ermita de Paretdelgada, baixant pel camí de l’Ermita, a 
mà l’esquerra. Aquest topònim prové de la masculinització de Pallussa; 
també anomenat mas de Miarnau.

«Mas de Pallusso. Era de Miarnau» (CB 2017).

Palma
V. Plaça de la P.
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Palma, el portal de la
Nom amb què també es coneix el portal de Sant Antoni.

Palma, la plaça de la [ɫə ˈpɫasə ðə ɫə ˈpaɫmɛ]
Anomenada també placeta de la Palma o la Placeta. Es troba a la conflu-
ència dels carrers del Forn d’Avall i de la Peixateria i oberta a la muralla 
pel portal de Sant Antoni. Segles enrere havia rebut el nom de plaça del 
Portal de Sant Antoni o plaça de Sant Antoni.

«En lo Consell ajustat als 22 d’Octubre de 1559, fou determinat que’l dia 
de la fira, los objectes de palma, com sàrries, cabassos, etc., estiguessin á la 
plassa del portal de St. Antoni, (de aixó vé lo nomenarse fins ara la plassa de 
la palma) y la fusta al portal (plassa de la carnicería)» (Pié 1984, 340–341); 
(Padró 1930); «Plaza Palma» (C. Aux. 1932); (Blasi 1961, 29); «Plaza Palma» 
(Padró 1970); (Plànol 2008); «Se n’ha dit també Plaça del Portal de Sant 
Antoni» (Masdeu 2000).

Palomo, cal [ˈkaɫ pəˈɫomu]
Renom d’una família que viu al carrer de Sensmudaina. El renom té el 
seu origen a Riudoms. S’ha recollit la variant actualitzada i feminitza-
da Paloma.

«Procedien de Riudoms» (ME 1980–1989); (Ollé 2012); «La Paloma és la 
dona del Mamadits» (RL 2017).

Palomo, el mas del
Mas documentat al padró de 1970.

«Mas Palomo» (Padró 1970).

Pàmies
Pames, Pamias, Pàmias, Pamies, Pàmies: variants del cognom documen-
tades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Pàmies, el mas d’en
Mas que Eufemià Fort situa al Mas Ripoll. El Mapa de Senders identifica 
el mas d’en Pàmies amb el mas de Sant Josep (el del Mas Ripoll). A la do-
cumentació consultada, el mas de Pàmies apareix al segle XVII com a mas 
d’en Pàmies de la plana; trobem també un Pàmies del mas de la Plana; 
aquest mas de la Plana és el que actualment s’anomena mas de Moixó. Es 
fa difícil concloure si el mas d’en Pàmies és el de Sant Josep o el de Moixó.

«Sobre lo bestia del mas den pamies de la plana». «En pamies del mas de 
la plana te bestias de llana y moltes vegades lo troben fora dels limits» (Det. 
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Consell 1601); «Un tros vinje al mas den pamies» (Vàlues 1647, 91r); (Mapa 
Senders 2014).

Pamoreno [ˌpamuˈɾɛnu]
Renom relacionat amb l’ofici de forner ja que tenien un forn de pa.

«També coneguts com els de la Fatarella» (Alumnes 1994).

Pamoreno, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈpa muˈɾɛnu]
Mas situat al camí de la Serra.

Pan, cal [ˈkaɫ ˈpan]
Renom d’una família de recaders que vivien al carrer del Forn d’Avall. 
S’ha recollit el renom en femení i diminutiu: Pana, Panet, Paneta.

«Cal Pan, eren recaders, al carrer de la Palla. La mare del Morros era la 
Paneta» (ME 1980–1989); «Ca Pan, Paneta, Panicoca. Variants aplicades 
a la mateixa família» (Ollé 2012).

Panicoca [ˌpaniˈkokɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer Forn d’Avall. Es tracta d’una va-
riant del renom Pan.

«La Carmeta Panicoca» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Panino
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Jordà. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Pantà, el trestellador del
S’anomenava així la comporta que tancava i obria l’aigua al Pantà que va 
ser construït a la primera meitat del segle XVIII. I Eufemià Fort, el 1965, 
esmenta aquest trestellador o comporta del pantà (vegeu Pantano, el). 
Cap informant l’ha anomenat.

«que s’hi podría recullir tanta aygua, que podría bastar pera regar tot lo 
terme, fenthi una paret molt forta i capás de resistir lo pes de l’aygua y’ls 
trestelladors corresponents» (Pié 1984, 371); «El Trestellador del Pantà. Era 
sòlid, però abandonat annex, la resclosa» (EF 1965).

Pantaner
Pantané: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

«Francesc Vagué, Ramon Vague (a) Pantaner. Desaparegut» (Alumnes 
1994).
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Pantanet, lo [ɫu pəntəˈnɛt]

Nom que també rep lo Pantano.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Pantano, lo [ɫu pənˈtanu]

Construcció per emmagatzemar aigua que l’Ajuntament va resoldre 
construir el 1739 al damunt del mas de Moixó. La paret té set metres de 
gruix, amb dues cares de pedra picada; l’obra va quedar inacabada. S’ano-
mena també lo Pantanet o el pantano dels Moros.

«Pera que’ls molins poguessin moldre, y la vila de la Selva no estigués faltada 
d’aygua, sobretot al estiu, determinaren construir un pantano: y per aixó 
á 28 de Juliol de 1739 se reuní l’Ayuntament (…) y proposaren fer una gran 
resclosa, ó represa d’aygua pera regar y fer anar los molins al istiu» (Pié 1984, 
371); (Mapa Senders 2014).

Panxeta, cal [ˈkaɫ pəɲˈtʃɛtɛ]

Renom d’una família del carrer dels Ollers.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Panxetes» (Ollé 2012).

Panxeta, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə pəɲˈtʃɛtɛ]

Mas situat al camí del Prat.

Panxeta, lo tros de [ɫu ˈtɾɔz ðə pəɲˈtʃɛtɛ]

Tros de terra situat a les Deveses.

Panxo, cal [ˈkaɫ ˈpaɲtʃu]

Renom d’una família del passatge de la Carnisseria, tocant al carrer de 
Verrà. S’ha recollit la variant feminitzada aplicada a les dones de la famí-
lia i també en femení plural: Panxa, Panxes.

«Cal Panxo» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «La Panxa» 
(FEF s. d.); (Ollé 2012); «La tia Rosa Panxa» (SP 2018).

Panxo, la granja del [ɫə ˈɣɾaɲdʒə ðəɫ ˈpaɲtʃu]

Granja situada al camí de la Bassa.

«Ara és del Pascual; era de Pau Bernat, les granges les va fer el Vicente» (CB 
2017).

Panxo, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈpaɲtʃu]

Mina d’aigua al Prat.
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Panxó, cal [ˈkaɫ pəɲˈtʃo]

Pancho: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Les 
fonts orals l’han confirmat com un renom vigent. Vivien al carrer de la 
Font. Trobem la variant feminitzada de Panxona.

«Cal Panxó, al carrer de la Font. Avis Maria Arnau» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); «Panxó, panxona» (Ollé 2012).

Panxó, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə pəɲˈtʃo]

Mas situat al terme de l’Albiol, més amunt de Bonretorn.

Panxó, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə pəɲˈtʃo]

Tros de terra al capdavall del camí de l’Horta, tocant a l’Estació.

Panxones, ca les [ˈka ɫəs pəɲˈtʃonəs]

Renom de dues germanes que tenien una botiga de queviures a la plaça 
de la Palma.

(ME 1980–1989).

Panxos, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəls ˈpaɲtʃus]

Mas situat a la partida del Burgar (polígon 17), damunt del mas de les 
Cavalleres.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Panxut, lo [ɫu pəɲˈtʃut]

Renom individual que es feminitza en la variant Panxuda.

«Era pastor, venia de l’Aubiol» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Paoner
Pahoner, Paoner, Pauner: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i les vàlues de 1597.

Paoner, el forn d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al fforn d’en pauner ollives» (Vàlues 1471, 64r).

Papallona
Renom d’una família al carrer de Castella.

«Era una família molt alegre i una mica bohèmia. Desaparegut» (Alumnes 
1994).
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Paperer, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə pəpəˈɾe]

Mas situat a la partió amb el terme de l’Albiol, al camí de les Obagues.

Paperineta, la [ɫə pəpəɾiˈnɛtɛ]

Renom individual d’una persona que vivia al carrer de Boada.

«Quan anava a comprar sempre demanava una paperineta, al carrer de 
Boada» (ME 1980–1989).

Papiol
Cognom documentat al padró de 1860.

Papiol, cal [ˈkaɫ pəpiˈɔɫ]

Renom provinent del cognom.

«Joan Papiol i Remei Papiol» (ME 1980–1989).

Paquito Regalat, cal
Botiga d’electrodomèstics amb taller al carrer dels Ollers i, més tard, 
l’avinguda de Puig i Ferreter. Portava la botiga amb la seva dona, per 
aquesta raó la botiga també era coneguda com ca la Victòria.

Parades, la mina de les
Mina d’aigua situada al camí de la Serra.

«La mina de les Parades. Partida camino de la Serra» (Mines d’aigua 1878).

Parades de Rabassa, la mina de les
Eufemià Fort situa aquesta mina al camí de la Serra, de manera que deu 
ser un altre nom que rep la mina de les Parades.

Parais, el torrent de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al torent de na parais viya e avellanes» (Vàlues 1471, 19r).

Pardal, cal [ˈkaɫ pəɾˈðaɫ]

Renom documentat al cadastre de 1846. Les fonts orals l’han confirmat 
com un renom vigent a l’actualitat. Vivien al carrer de la Font. Trobem 
la variant feminitzada de Pardala.

«Dona que vivia sola. Al carrer de la Font» (ME 1980–1989); «Al carrer de 
Gentil i Vellet, de cognom Baiget» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Pardaló
Pardalo: variant del renom documentada entre el cadastre de 1800 i l’ami-
llarament de 1880.

«Josep Baget» (Cavallé 1999, 11).

Pardines
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Paredades, les
Antic topònim documentat als segles XIV i XVI i desconegut a l’actualitat.

«Dictam paretatam» (EF 1965 [1308]); «Tota paredada» (EF 1965 [1527]); 
«Les Parades?» (EF 1965).

Parellada, la o les Parellades [ɫə pəɾəˈʎaðɛ]

Indret entre el camí dels Molins i el carrer de Sant Pau que dóna nom a la 
partida homònima. El lloc es coneix també amb el nom de les Parellades; 
n’hi ha tres: la de Peto, la de Fontanals i la de Bover. Estan situades entre 
el camí dels Molins, el carrer de Sant Pau, l’hort de Mencion i el molí de 
Baiget. Una parellada és una extensió de terra que es llaurava normal-
ment en un dia per un parell de bous (DCVB).

«A la parellada terra de blat» (Vàlues 1404, 1v); «Un troç de tera ho fereginal 
a la parellada» (Vàlues 1471, 4r); «Item mes a la parelada terra de blat» 
(Vàlues 1522, 33r); «Hun tros ala parallada» (Vàlues 1647, 99v); «Un 
forreginal ala parallada y avallanes y olives» (Vàlues 1690, 15r); «Terra depa 
a la parrallada» (Cad. 1846); «Perellada ó Tria» (Amill. 1880); (Blasi 1961, 
47); «La Perellada» (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Parellada de Bover, la
Finca de la partida de la Parellada.

Parellada de Fontanals, la [ɫə pəɾəˈʎaðə ðə funtəˈnaɫs]

Finca de la partida de la Parellada. Es troba pujant pel camí dels Molins i 
abans d’arribar al molí de Baget. Hi ha una bifurcació: el camí de la dreta 
ens duu a les Parellades; abans del primer reclau d’aquest camí, se’ns pre-
senta la porta de la parellada de Fontanals. Limita amb l’hort de Menci-
on, la parellada de Bové i el camí de les Parellades.

(Padró 1930).
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Parellada del Peto, la [ɫə pəɾəˈʎaðə ðə ˈpɛtu]
Tros de terra proper al poble que limita amb l’hort de Carló; s’hi entra 
pel carrer de Sant Pau.

«Limita amb l’hort de Carló, la parellada de Fontanals i la de Bové» (Adesel 
27, 1957, 189); (Mapa Senders 2014).

Parellada de la Punta del Ros, la
Antic topònim documentat al segles XV i desconegut a l’actualitat.

«La parellada de la punta d’en Ros» (Vàlues 1404).

Parellada del Senyor, la
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La parellada del Senyor» (Vàlues 1404).

Parellades, el camí de les
Camí que s’agafa des del camí dels Molins, a mà dreta, abans d’arribar 
al molí de Baiget.

Parenostres, cal [ˈkaɫ ˌpaɾəˈnɔstɾəs]
Renom d’una família que viu al carrer de Gentil i Vallet amb entrada pel 
carrer de Castella.

«Cisco dels Panenostres» (FEF s. d.); «Home molt religiós, sempre era a 
missa primera. Anant cap el mas diuen que resava el rosari. Carrer de Gentil 
i Vallet» (ME 1980–1989); «D’un home que sempre resava rosaris, sobretot 
a les vetlles dels morts» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pareplanes, cal [ˈkaɫ ˌpaɾəˈpɫanəs]
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital, encara que una al-
tra font oral la situa al carrer dels Ollers.

«Família, al carrer dels Ollers. Allí hi jugaven a frontó» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pareplanes, lo mas de [lu ˈmaz ðə ˌpaɾəˈpɫanəs]
Mas situat sota la punta de Massana, al camí de Perafita.

Pares Descalços, l’hort dels
Es refereix a l’hort del convent de Sant Rafel, conegut també com l’hort 
de les Monges.

«que la dita aygua tornés á passar d’aquella hora en avant pel mateix puesto 
que passava abans, çó es, desde la fibla del cantó del molí den Mateu fins al 
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Vallet i del Vallet á d’en Vagué fins al hort dels Pares Descalsos» (Pié 1984, 
602 [1726]).

Pare-sant, cal [ˈkaɫ ˌpaɾəˈsan]
Renom d’una família del carrer del Pou de la Vila. S’ha recollit la variant 
feminitzada de Pare-santa.

«Paressant. Carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); «Paresanta» 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Paretdelgada [pəˌɾɛdːəɫˈɣaðɛ]
És un dels noms amb què també es coneix l’ermita de Paretdelgada.

«Pared Delgada» (Cad. 1955); «Que a la Selva hi havia colonització romana, 
resta demostrat per les troballes fetes al parell d’indrets que porten el nom 
de Vilar —un vora la font de l’Abelló i l’altre a Mas Bertran o quadra vella 
del Pavorde— i encara pels mosaics de Paret Delgada» (Iglésies 1956, 15); 
(Mapa Senders 2014).

Paretdelgada, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə pəˌɾɛdːəɫˈɣaðɛ]
Carrer que va des del cantó d’en Vaquer fins la Creu Coberta.

(Plànol 2008).

Paretdelgada, la carretera de [ɫə kərəˈteɾə ðə pəˌɾɛd:əɫˈɣaðɛ]
És la carretera (TV-7223) de la Selva a Vilallonga del Camp. Segueix el 
traçat de l’antic camí de la Mare de Déu.

Paretdelgada, la mina de [ɫə ˈminə ðə pəˌɾɛdːəɫˈɣaðɛ]
Mina d’aigua situada al camí de Perafita.

«Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Paretdelgada, l’ermita de [ɫəɾˈmitə ðə pəˌɾɛdːəɫˈɣaðɛ]
Nom amb què avui es coneix el Santuari de la Mare de Déu de Paretdel-
gada. És a la dreta de la carretera de la Selva a Vilallonga (TV-7223), gai-
rebé a la partió del terme amb Vilallonga, i al costat de la Riera. A la do-
cumentació escrita consultada l’hem trobada amb els següents topònims: 
ermita de Nostra Senyora de Paretdelgada, ermita de Nostra Senyora, 
església de Nostra Senyora de Paretdelgada, església de Santa Maria de 
Parets Delgades i Santuari de la Mare de Déu de Paretdelgada.

«El santuari de la Mare de Déu de Paret Delgada està situat al terme de la vila 
de La Selva del Camp de Tarragona, i pertany a la jurisdicció de la parròquia 
de sant Andreu Apòstol de la mateixa vila. La situació de l’ermita presideix 
un dels més bells paratges de l’inimitable camp de Tarragona; podem dir que 
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està emplaçada en mig d’un veritable verger, voltada d’una immensa planúria 
d’avellaners i d’altres arbres de conreu» (Fort 1947, 19).

Parets noves, les
Antiga partida documentada al segle XVII i avui desconeguda. Les refe-
rències documentals la situen al camí de la Mare de Déu.

«Un oliva ala partida dita las parets novas» (Vàlues 1690, 3v); «Un tros al 
cami de Nostra Senyora dita las pareits novas» (Vàlues 1690, 44r); «Un tros 
al cami de Nostra Senyora alas parests novas» (Vàlues 1690, 91v).

Pariets
Renom documentat al segle XVIII.

«Joannes Bruel» (F. Not. 1725).

Parlader
Parlade, Parladé, Parlader: variants del cognom documentades entre el 
cens d’homes de 1714 i el padró de 1819.

Parròquia, la [ɫə pəˈrɔkiɛ]
Topònim utilitzat per distingir l’església de Sant Andreu de la resta d’es-
glésies del poble.

Parroquial, l’església [ɫiˈɣɫeziə pərukiˈaɫ]
Nom que també rep l’església de Sant Andreu.

«Soplicantlo q no done lissensies per fer vassos en la yglesia parroquial» 
(Det. Consell 1601).

Partió, camí de la
Camí que passa per la partió del terme entre la Selva i Alcover, prop del 
camí del Burguet.

(Mapa Senders 2014).

Pas a nivell, la creu del
Eufemià Fort la descriu com una creu a tocar gairebé del pas a nivell que 
hi havia a la carretera i que recordava una mort violenta.

«La creu del pas a nivell» (EF 1965).

Pasqual
Pascual, Pasqual: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1414 i l’amillarament de 1880. També s’ha trobat la variant femenina, 
Pascuala, al padró de 1860.
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Pasqual, ca
Casa situada al carrer Major, la segona casa pujant a mà esquerra després 
del carrer de les Clavegueres. Eren els propietaris del mas d’en Pasqual 
o mas del Metge.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pasqual, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Lo carrer d’en Pasgual» (Iglésies 1981, 238).

Pasqual, lo mas d’en [ɫu ˈmaz ðəm pəsˈkwaɫ]

Un altre nom per designar el mas del Metge.

«Joan Pamies del mas den pasqual. Primo al mas hera den pasqual la meytat 
de les terres y tota la casa» (Vàlues 1597); «Hun tros al mas den pasqual» 
(Vàlues 1647, 101v); «Una eretat y casa avallanes y mallol en dit terma ala 
partida dita lo mas den Pasqual» (Vàlues 1690, 97r); «Mas Pascual» (Padró 
1930); (Padró 1970); (Mapa Senders 2014).

Pasquala, el mas de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«El mas de na Pasquala» (Vàlues 1404); «Al mas de na pascalla vinya e 
ollivés» (Vàlues 1471, 8v).

Pasquala, el torrent de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo torrent de la Pasquala» (Vàlues 1404); «Al torent de na pascala viya e 
avellanes» (Vàlues 1471, 11r).

Pasqualet, el
Antiga partida documentada al segle XVIII i desconeguda a l’actualitat.

«Una pessa de terra de pa y olives al pasqualet» (Heras 1734, 88v).

Passafic, ca [ˈka pasəˈfik]

Pasafich: variant del renom documentada al cadastre de 1800. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent i aplicat a una família que vi-
via al carrer de la Font.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «Lo Lluís Passafic» (SP 2018).
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Passamaner1

Pasamone: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Passamaner2

V. Mas de P.

Passamaner, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə pəsəməˈne]

Mas situat a la partida del Camí de la Serra (polígon 15), damunt del mas 
de Colom Nou. L’edifici és una torre residencial construïtda als anys 20 
damunt d’una masia més antiga. L’estil, tot i que en força elements mo-
dernistes, és de caràcter noucentista. Durant molts anys es va considerar 
modernista i va ser atribuït erròniament a Lluís Domènech i Muntaner. 
El mas rep el nom de Passamaner perquè el propietari que el féu cons-
truir, Josep Boqué, era venedor d’articles de passamaneria. L’any 2001 es 
va rehabilitar com a hotel. Té un helioport i una font davant del mas amb 
trets modernistes.

«El mas de Passamaner va de punta a punta, entre el camí de Tarragona i el 
de la Serra» (CB 1985);«Pasamané» (Padró 1970); (Mapa 2008).

Passatge, lo [ɫu pəˈsadʒɛ]

Nom amb què la gent es refereix al passatge de la Carnisseria. Havia re-
but el nom de passatge de Jacint Verdaguer.

«Nom antonomàsic del passatge de la Carnisseria» (EF 1965); «El passatge» 
(EF 1965 [1629]); «Un pati de casa al pasatje» (Vàlues 1690, 17v); «In vico 
nominato del Pasatge» (F. Not. 1729); «Pasage» (Padró 1930).

Passatge del Portal de Sant Antoni, el carrer del
Nom d’un carrer del nucli antic; no es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon. Possiblement era proper al portal de Sant Antoni, actu-
alment, plaça de la Palma.

«Carrer del pasatge del portal de Sant Antoni» (F. Not. 1625).

Passeig, lo [ɫu pəˈsetʃ]

Actualment passeig de Josep Cristià. També havia rebut els noms de la 
Paz del Protectorado i de Puig i Ferreter. Eufemià Fort també l’identifica 
com el passeig de Sant Pere.

«Nom antonomàsic de la part del raval entre el carrer Major i el camí de la 
Mare de Déu. Nom popular del raval, al migdia, des del Portal d’Avall al 
Cantó d’en Vaquer. Fa una quarentena d’anys que fou batejat «Paseo de la 
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Paz del Protectorado», nom que fou ridiculitzat i que ningú no es va prendre 
seriosament» (EF 1965).

Passiner
Pasiner: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Pastapoc, ca [ˈka ˌpastəˈpɔk]

Renom d’una família de pastissers que tenien el forn al carrer de Gen-
til i Vallet.

«La Maria i el Joan Pastapoc» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pastelero, cal [ˈkaɫ pəstəˈɫeɾu]

Botiga i obrador de pastissos i llaminadures que hi havia al carrer Major, 
una mica més amunt de la font de Mitja Vila.

«Cal Pastelero, la Irene Pastelera, al carrer Major» (ME 1980–1989); «Tenien 
una botiga de dolços i feien pastissos» (Ollé 2012).

Pastora, ca la [ˈka ɫə pəsˈtoɾɛ]

Renom provinent de l’ofici. Vivien al carrer Major.

«La Rosa Pastora, al carrer Major, sota ca la Savallana» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pastores, lo mas de les [ɫu ˈmaz ðə ɫəs pəsˈtoɾəs]

Mas situat a la partida Torrent d’en Bartra (polígon 18), a la carretera de 
Reus a Montblanc i al costat del torrent de la Llebreta.

(Padró 1970); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Pastorota, la
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra Vinya y Avellanes a la pastorota» (Heras 1734, 190v).

Pataco, cal [ˈkaɫ pəˈtaku]

Renom d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila, a ca l’Adria-
net. S’ha recollit el mateix renom en altres branques de la família que han 
viscut en diversos carrers del poble.

«Cal Pataco. A Pataco el van afusellar els rojos» (ME 1980–1989); «La Tresa 
Pataca, a la muralla de Sant Rafel» (ME 1980–1989); «Al carrer de l’Abadia» 
(Alumnes 1994).
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Pataco, el coix del
Renom individual d’una persona que vivia al carrer de la Font.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Patacó, cal [ˈkaɫ pətəˈko]
Renom d’una família que provenia de la Febró.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pataquera, ca la [ˈka ɫə pətəˈkeɾɛ]
Renom d’una família del carrer de l’Abadia.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Pataquera, la torre de la [ɫə ˈtorə ðə ɫə pətəˈkeɾɛ]
Segons fonts orals, es tracta de la torre situada a continuació de la torre 
de Baró, a la muralla de Sant Rafel.

«És la torre del costat de ca la Berta» (ME 1980–1989).

Pataqueret, cal [ˈkaɫ pətəkəˈɾɛt]
Renom d’una família del carrer dels Ollers. Probablement, una branca 
familiar de ca la Pataquera.

«El Fèlix Pataqueret, al carrer dels Ollers» (ME 1980–1989).

Patava, la premsa de la
Premsa propietat del Comú de la Vila situada al portal de Sant Antoni. 
Després de la desamortització al segle XIX, va passar a mans particulars. 
Probablement es tracta de la premsa de ca Fontanals.

«Era al portal de Sant Antoni el 1737» (EF 1965); «Y fou resolt que l’aygua 
que anirá á la plassa, se conduesca á la canonada que va á la prempsa de la 
Pataua, ó portal de Sant Antoni, a fi de fer un abeurador á la plassa de la 
Palma» (Pié 1984, 351).

Paterenes [pətəˈɾɛnəs]
Renom d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila.

«Paterenes, al carrer Pou de la Vila» (ME 1980–1989); «Perquè no sabien dir 
espardenyes. Raval de Sant Rafael» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Paterenes, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə pətəˈɾɛnəs]
Mas situat a la partida del Garramell (partida 1), a la bifurcació entre el 
camí del Mas Ripoll i el del Garramell.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).
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Patge
Patje: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Pati, lo [ɫu ˈpati]
S’anomena així la plaça o placeta o pati de Sant Andreu. També ha es-
tat anomenada Pati o plaça de la Carnisseria, plaça del Fòrum i plaça de 
Joan Pié.

«La casa del pati» (Vàlues 1647, 55r).

Pati, el molí del
El 1471 pertanyia a A. Payró, que vivia al carrer d’en Joan Casquer.

«Lo moli del pati ffa…» (Vàlues 1471, 9r).

Pati, la font del [ɫə ˈfɔn ðəɫ ˈpati]
Nom que també rep la font del Castell.

Pati, l’abeurador del
Abeurador situat al Pati, actual plaça de Sant Andreu. Als anys 30 del se-
gle XX es va rebaixar el nivell del carrer Major i del Pati i es va aprofitar 
per desplaçar l’abeurador fora muralles, a la paret exterior del Castell.

«No existeix; Era al costat del dipòsit de la font del Pati, i en recollia l’aigua» 
(EF 1965).

Patíbul, el camí del
Camí que puja cap al tossal de les Forques. Topònim documentat per 
Pié en època medieval.

«En aqueixa centuria ja no deuríen existir les forques al tossal, que encara té’l 
mateix nom de tossal de les forques; y’l camí que va a dit tossal se nomenava 
en la Edat Mitjana “camí del patibul”» (Pié 1984, 344).

Patra, ca [ˈka ˈpatɾɛ]
Casa situada al carrer Major, sota el forn de la Pujada, abans d’arribar al 
carrer d’en Puig. De cognom eren Punyet; hi havia hagut un notari, Jo-
sep Punyet.

«Al carrer Major, pujant a l’esquerra, entre la plaça i el carrer d’en Puig» (EF 
1965); «Deien que en aquella casa hi havia hagut un notari. Teresa de ca Patra, 
al carrer Major» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Patra
V. Mas de P.
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Patra, el mas de
Eufemià Fort, l’any 1965, esmenta aquest mas però cap font oral l’ha con-
firmat.

Patuf, cal [ˈkaɫ pəˈtuf]
Renom d’una família al carrer de les Clavegueres.

«On hi ha calçats del Ró; al carrer de les Clavegueres» (ME 1980–1989).

Patxueles, ca [ˈka pəˈtʃweɫəs]
Renom d’una família que viu al carrer de Castella.

«Pepe Patxueles, al carrer Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); «Joan Barberà 
(a) paxueles» (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «La Cisqueta Patxueles» (MS 
2019).

Pau
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Pau, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈpaw]
Segon carrer a mà esquerra pujant per l’avinguda de Puig i Ferreter; co-
munica aquesta avinguda amb la de la Fraternitat.

(Plànol 2008).

Pau Amorós, cal
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent amb casa al carrer dels Ollers, 
al començament a mà esquerra.

«Cal Pau Amorós, al carrer dels Ollers» (ME 1980–1989); (Cavallé 1999, 11).

Pau Badall, cal [ˈkaɫ ˈpaw βəˈðaʎ]
Renom documentat al segle XIX. Les fonts orals l’han confirmat com 
un renom que es recorda a l’actualitat referit a una persona que vivia a la 
muralla de Sant Rafel.

«Cal Pau Badall, a la muralla de Sant Rafel» (ME 1980–1989); «Pau Jordà» 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pau Bernat, ca [ˈka ˈpaw βərˈnat]
Renom d’una família del carrer de la Font. El renom prové del nom d’un 
avantpassat de la família.

«No tenien fills, al carrer de la Font» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012); «La Maria Berta i la Josefina de ca Pau Bernat» (MS 2019).
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Pau Bernat, el mas de
Mas situat a l’altre costat del camí Travesser, davant del torrent de Cas-
sans al terme de Perafort.

Pau Bernat, los olivers de ca [ɫuz əwɫˈβez ðə ˈka ˈpaw βərˈnat]
Un bocí de terra plantada d’olivers, al camí de Perafita; la família l’ano-
mena la Cueta.

Pau de Bonretorn, lo [ɫu ˈpaw ðə ˌβɔnrəˈtorn]
Renom individual que prové del lloc d’origen.

«Renom individual. Devia haver viscut a Bonretorn, al davant de Santa 
Llúcia» (ME 1980–1989).

Pau Casals, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ˈpaw kəˈzaɫs]
Segon carrer pujant a mà dreta per l’avinguda de Puig i Ferreter. Comu-
nica aquesta avinguda amb el carrer de l’Horta.

(Plànol 2008); «El Joan de l’hort de la Margalla va proposar el nom del carrer 
perquè havia estat músic i va voler fer un homenatge a Pau Casals» (RR 2017).

Pau dels Conills, lo [ɫu ˈpaw ðəɫs kuˈniʎtʃ]
Renom individual d’una persona que vivia a la Ràpita.

(Alumnes 1994).

Pau dels Consells, lo [ˈ ɫu paw ðəɫs kunˈseʎʃ]
Renom individual d’un home que era minador i vivia al carrer del Pou 
de la Vila.

«Sabia arreglar rellotges» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Un home que 
sempre aconsellava tothom respecte a com fer les coses» (Ollé 2012).

Pau de la Dama, cal [ˈkaɫ paw ðə ɫə ˈðamɛ]
Renom aplicat al matrimoni que havien estat de masovers al mas de la 
Dama. Tenien una casa amb premsa al passatge de la Carnisseria, abans 
d’arribar al carrer de Rosselló; també van viure al cantó d’en Vaquer.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pau Dropo, cal [ˈkaɫ ˌpaw ˈðɾopu]
Renom d’una família que vivia al carrer de Verrà i després al carrer d’en 
Puig.

«Pare de l’Eufemià Fort. Al carrer d’en Puig, eren de ca la Lleca» (ME 1980–
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1989); (Alumnes 1994); «També els deien de cal Pau Oller» (Ollé 2012); 
«Vivien al carrer de Verrà, a prop del Passatge» (SP 2018).

Pau de la Flauta, lo [ˈɫu paw ðə ɫə ˈfɫawtɛ]
Renom individual. Vivia a Sant Pau.

(ME 1980–1989).

Pau Fuguet, lo mas del [ɫu ˈmaz ðə paw fuˈɣɛt]
També es coneix amb aquest nom el mas de Macià.

(Mapa Senders 2014).

Pau Gener, això del [əjˈʃɔ ðəɫ ˌpaw dʒəˈne]
Tros de terra situat al camí del Bertran.

Pau Gener, la bassa de [ɫə ˈβasə ðə ˌpaw dʒəˈne]
Bassa situada al camí de Perafita.

Pau Maideu
V. Escorralons de Pau Maideu, els.

Pau Maideu, ca [ˈka ˌpaw məjˈðew]
Casa situada al carrer de la Peixateria, a la cantonada amb els escorralons. 
Trobem també documentada amb aquest nom la primera casa de la plaça 
de Sant Andreu tocant al passatge de la Carnisseria; aquesta casa dóna 
a la muralla de Sant Pere. Trobem una tercera casa amb aquest nom al 
carrer Major, davant del carrer del Pou de la Vila.

«Ca Pau Maideu, al carrer de la Peixateria» (ME 1980–1989); «Casa Pau 
Maideu, al pati de la Carnisseria. Exemplar típic de la casa selvatana» (Fort 
1961, 44); «Ca Pau Maideu, al carrer Major» (Alumnes 1994).

Pau Maideu, la bassa de
Bassa situada a l’hort d’aquest nom, al camí de la Trampa, avui desapa-
reguda.

«A l’angle de la muralla amb el camí de la Trampa, a l’hort d’aquest nom» 
(EF 1965).

Pau Maideu, el carrer de
Nom amb què la gent del poble coneixia el carrer de la Peixateria perquè 
hi havia ca Pau Maideu. També ha rebut els noms de carrer de la Pescate-
ria, d’en Bertran Barceló, de n’Andreu Montserrat, del Portal de Sant Anto-
ni, de ca Batlle i de Girona.
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Pau Masdeu, l’era de
Era situada al capdavall del camí de Sant Pau, tocant a la Riera, des d’on 
es feia la crida de l’Empriu al segle XVI.

«Dijous á 19 d’Agost de 1501 requeriren al Batlle pera anar á fer l’empriu 
acostumat en la vall de la Selva y terme del Albiol(…) y’l Batlle á instancia 
dels Jurats manà (…) que ab veu de trompeta sonant públicament fos feta 
una crida en la era de Pau Masdeu damunt e davant la riera» (Pié 1984, 240).

Pau Maideu, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə ˌpaw məjˈðew]

Hort situat entre el camí de la Trampa i el camí de l’Hort del Planter. S’hi 
entrava per la muralla de Sant Pere, sota el cementiri. Més recentment 
se l’havia anomenat l’hort de la Pura perquè n’havien estat masovers i, 
després, propietaris. Una part d’aquest hort ha estat ocupat per l’ampli-
ació del cementiri i un pàrquing. El poeta selvatà Ramon Blasi, al recull 
Selvatanies (1961, 39) utilitza aquest topònim en el poema titulat «Can-
çoneta de novembre».

Pau Maideu1, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌpaw məjˈðew]

Mas situat al mas Ripoll.

(Adesel 27, 1957, 189).

Pau Maideu2, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌpaw məjˈðew]

Mas situat a Paretdelgada, a l’altre costat de la Riera.

Pau Ros [ˌpaw ˈros]

Renom individual d’una persona que vivia a la muralla de Sant Rafel.

«Pau Ros, a la muralla de Sant Rafel» (ME 1980–1989); «Va ser dels últims 
de portar barretina morada» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pau Roseta, ca la [ˌpaw ruˈzɛtɛ]

Renom d’una família que tenia una botiga de queviures al carrer de Sens-
mudaina, davant de la caserna de la Guàrdia Civil.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Pau de la Rossa, lo [ˈɫu paw ðə ɫə ˈrosɛ]

Renom individual. Vivia al carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).



405

Paula, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada al Mas d’en Valls.

(Andreazini 2013, 121).

Paulet
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Paumaninya, ca [ˈka ˌpaw məˈniɲɛ] / [ˈka ˌpaw məˈɲiɲɛ]

Renom d’una família que viu al carrer de Gentil i Vallet.

«Al carrer de Gentil i Vallet. Josep M. Paumanyinya, Dolores Paumanyinya» 
(ME 1980–1989).

Paumaninya, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌpaw məˈniɲɛ]

Mas situat entre el camí de Perafita i el camí de les Berengueres.

«Una pessa de terra de pa Vinya olives al mas den Maniña» (Heras 1734, 
178v); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Pavelló Municipal d’Esports, lo [ɫu pəβəˈʎo munisiˈpaɫ dəsˈpɔɾs]

Pavelló d’esports situat al carrer de l’Horta.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Paz, el passeig de la
V. Pau del Protectorat, passeig de la.

«Paseo de la Paz» (Padró 1930).

Paz de Franco, el carrer de la
L’any 1964 el Règim va celebrar els «25 años de paz» i, per tant, de la «paz 
de Franco» i es va demanar als ajuntaments de posar aquest nom a un 
dels seus carrers. Actualment correspon al carrer del Doctor Fleming.

«Calle Paz de Franco» (Padró 1970).

Paz del Protectorado, el passeig de la
Nom donat al passeig Josep Cristià en temps de la dictadura de Primo de 
Rivera. També havia rebut el nom de passeig de Puig i Ferreter i el Passeig. 
Eufemià Fort també l’identifica com el passeig de Sant Pere.

«Paseo de la Paz del Protectorado era el nom circumstancial del passeig de 
Sant Pere» (EF 1965).
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Pedaç
Padás: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

(Alumnes 1994).

Pedacet, cal [ˈkaɫ pəðəˈsɛt]
Pedasset: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. L’hem 
trobat esmentat a principis del segle XX, a l’època en què una persona de 
renom Pedacet va ser alcalde de la Selva.

«Va ser un alcalde molt famós, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).

Pedra Albó, les crestes de la
Part rocosa de l’Aixanaleu.

«Les crestes de la pedra Albó, de les muntanyes dels Aixanaleus… L’enorme 
cresta rocosa de pedra silex o quars, coneguda vulgarment per Pedra Albó» 
(Adesel 31, 1958, 221).

Pedra Grossa, la
Antic topònim documentat al segle XV. Podria haver evolucionat cap a 
Pedra Fita (Perafita).

(Vàlues 1404); «A la pedra grossa tera erma» (Vàlues 1471, 56v).

Pedrafita, el polígon industrial de
Polígon industrial desenvolupat a finals de la dècada de 1990 situat a la 
partida del camí de Perafita. Limita amb la via del tren, la carretera C-14 
i el camí de la Mare de Déu. La urbanització del polígon s’estén al llarg 
del costat dret del camí de la Mare de Déu en direcció a Vilallonga.

(Mapa 2008); (Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Pedregals, els
Eufemià Fort, l’any 1965, situa aquesta partida al Mas Ripoll. Cap infor-
mant l’ha esmentada.

Pedregosa
Cognom documentat al padró de 1860.

Pedrera, la [ɫə pəˈðɾeɾɛ]
Partida del terme situada a l’esquerra del Calvari, pujant pel camí del 
Mas d’en Valls.

«A la pedrera terra erma» (Vàlues 1404, 4r); «Alla pedrera auellanes» 
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(Vàlues 1471, 8r); «A la pedrera avellanes e viya era de la pedrera» (Vàlues 
1522, 6v); «La pedrera terra de blat y parres» (Vàlues 1597); «Hun tros ala 
padrera olives» (Vàlues 1647, 3v); «Huna vinja j parres ala paderra» (Vàlues 
1647, 17v); «Altre pessa de terra Vinya y herm a la padrera» (Heras 1734, 22v); 
«Posesión nombrada Pedrera» (Amill. 1880); (Mapa Senders 2014).

Pedrera, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə pəˈðɾeɾɛ]

Camí que s’agafa des del camí del Mas d’en Valls, a l’esquerra, passada la 
Torre i puja fins al tossal de les Forques.

(Mapa Senders 2014).

Pedro, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈpeðɾu]

Hort situat entre el camí de l’Horta i el camí del dilluns, sota l’hort de la 
Morella i damunt de la parada dels Ous. Va desaparèixer quan es va ur-
banitzar aquesta part de l’Eixample.

Pedro Font, el mas de
Mas documentat al padró de 1970. No l’ha esmentat cap informant.

«Mas Pedro Font» (Padró 1970).

Pedrol
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

«Jacint Pedrol, dictus del ostal» (F. Not. 1628).

Pedrola, el verdal de na
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un botyar al prat dit la vardal de na pradrola» (Vàlues 1690, 69v).

Pedrola, la
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra de Pa y Vinya a la padrola» (Heras 1734, 38v).

Pedroliques [pəðɾuˈɫikəs]

Renom d’una família que vivia al carrer de la Font, al tram que va cap al 
carrer del Forn Nou.

«El Petruliques es va estimbar al mas Blanc, a la carretera. Vivia al carrer de 
la Font que tira amunt» (ME 1980–1989); «Fedroliques» (Alumnes 1994); 
(Alumnes 1994); «Ca Pedroliques és la casa on va nèixer Ventura Gassol» 
(SP 2018).
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Pedrós
Pedros: variant del cognom documentada al cadastre de 1800.

Peio, cal [ˈkaɫ ˈpɛju]

Afèresi de Pompeyo. Renom que es feminitza per denominar les dones 
de la casa amb la variant Peia. Vivien al carrer del Pou de la Vila.

«Cal Peio, al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012); «Peia» (Alumnes 1994).

Peirí
Peyri: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i les và-
lues de 1597.

Peiró
Peydró, Peyró: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1414 i el padró de 1860.

Peiró, el
Antiga partida documentada entre els segles XV i XVIII i desconeguda 
a l’actualitat. Un peiró és una pilastra que sosté una capelleata a la vora 
d’un camí, similar a una creu de terme. L’existència del peiró singularit-
za el lloc i esdevé topònim per referir la terra del seu voltant. Hem tro-
bat documentat un peiró relacionat amb l’ermita de Sant Pere i un altre 
a l’ermita de Paretdelgada. En aquest cas no es pot determinar que sigui 
l’un o l’altre.

«Al payró tera erma» (Vàlues 1471, 55r); «Al payro tera erma» (Vàlues 
1471, 55r); «Un avellanar al peiro» (Vàlues 1647, 34v); «Altre pessa de terra 
avellanes y Vinya al payro» (Heras 1734, 19v); «Avel. Al Pairó» (Cad. 1846).

Peiró de Sant Pere, el
Antiga partida documentada al segle XV desconegut a l’actualitat, proba-
blement molt proper a l’ermita de Paretdelgada. Un peiró és una pilastra 
que sosté una capelleta a la vora d’un camí, similar a una creu de terme. 
L’existència del peiró singularitza el lloc i esdevé topònim per referir la 
terra del seu voltant.

«Lo peiró de Sent Pere» (Vàlues 1404); «Al payró de sant pere avellanes» 
(Vàlues 1471, 47r).
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Peiró de Santa Maria, el
Antiga partida documentada als segles XV i XVI i desconeguda a l’actua-
litat. Probablement era als voltants de l’ermita de Paretdelgada.

«Primo al payró de santa maria tera de blat e ollives» (Vàlues 1471, 15r).

Peironeta, la font de na
Antiga font que estava situada a la vora de la Riera, prop de la Resclosa.

«Y així mateix, que’s desfacin aquells dos archs de pedra picada que son per 
la riera, ço es, l’un prop de la font de na Peyroneta i l’altre prop l’avellanar 
de’n Esteva Oller, y les pedres sien aportades á la vila per l’obra del rech» 
(Pié 1984, 363 [1555]).

Peix
Renom documentat al segle XIX.

«Francesc Foguet. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Peix, el portal del
Eufemià Fort anomena el portal del Peix al portal que s’obre al carrer de la 
Font des de la Muralla, perquè al costat hi havia les taules de la Peixateria.

Peixana, el molí de la
Eufemià Fort esmenta aquest molí al segle XX i l’identifica com el molí 
Més Amunt, també conegut com el molí de Baiget.

Peixater
Renom documentat al padró 1819.

Peixateria, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə pəjʃətəˈɾiɛ]
És el quart carrer pujant pel carrer Major, a mà esquerra. A la plaça de la 
Palma trenca perpendicularment fins a trobar el carrer de Gentil i Vallet. 
Té un escorraló que dóna al carrer de Gentil i Vallet i un altre, al carrer 
del Forn d’Avall. L’any 1404 era el carrer d’en Bertran Barçaló i al 1471 era 
el carrer de n’Andreu Montserrat. També se n’ha dit carrer del Portal de 
Sant Antoni, carrer de ca Batlle, carrer de Pau Maideu i carrer de Giro-
na. Antigament era anomenat carrer de la Pescateria pel fet que es tracta 
d’un substantiu derivat del verb pescar. Potser pensant que es tractava 
d’un castellanisme, es va normalitzar com a carrer de la Peixateria. Do-
nat que aquesta és avui la forma més habitual, recollim totes les variants 
sota l’entrada Peixateria.

«Una cassa hon sson les taules de la pesqueteria» (Vàlues 1471, 46r); «Huna 
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cassa al C dela pescataria» (Vàlues 1647, 79v); «Per la casa y mobles ab un 
pati al C de la pascataria» (Vàlues 1690, 66r); «Carrer de la Pescateria» 
(Vàlues 1690, 66v); (Cad. 1800); (Cad. 1846); «Calle de la Pescaderia nº 6» 
(Amill. 1880); «Pescaderia» (Padró 1930); (Blasi 1961, 29); (Padró 1970); «Lo 
carrer de la Pescateria» (Iglésies 1981, 239); «Carrer de Girona» (MR 2018).

Peixateries, les
De propietat municipal, eren a la planta baixa de la casa del carrer de la 
Font, a la cantonada amb la muralla de Sant Pere. S’hi accedia des de la 
Muralla i era un local tancat amb reixes. Hi havia tres taules de peix. Hi 
va haver molts anys el dispensari del practicant i, actualment, hi ha les 
dependències de la Guàrdia Municipal.

Peixera, la
La Peixera era una petita resclosa que aturava l’aigua per portar-la al rec 
que conduïa l’aigua als molins de la Riera; és a pocs metres més avall del 
Pantano i prop del mas de Moixó —i per aquest motiu també rep el nom 
de la peixera del Mas de Moixó. Una peixera és un obstacle format de pe-
dres i rama, o de branques, o de posts, o de pedra picada, que es posa en 
el pas d’un riu o altre corrent d’aigua per desviar aquesta i dedicar-la a la 
irrigació, a moure molins, etc (DCVB).

«Interrogatus ubi dns. prepositus fecit hanc convenientiam hominibus de 
Silva dixit quod in campo Raymundi de moreria inter molendinim de ponte 
et paxeriam, et postea hoc idem audivit ab eodem preposito in eclesie Silve» 
(Pié 1984, 217); (Mapa Senders 2014).

Peixet, ca [ˈka pəjˈʃɛt]

Renom d’una família, procedent de l’Albiol, que vivia al carrer del Pou 
de la Vila.

«Ca Peixet, al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
«Peixet, Peixeta. Renom provinent de l’Albiol» (Ollé 2012).

Pelat, cal [ˈkaɫ pəˈɫat]

Renom d’una família que van ser conserges a la Raconera. Havien viscut 
al carrer de la Peixateria, al tram que puja cap al carrer de Gentil i Vallet. 
S’ha recollit aquest renom en la variant feminitzada la Pelada.

(ME 1980–1989); «La Pelada» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).



411

Pelat, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ pəˈɫat]

Mas situat entre el camí de Perafita i el de la Mare de Déu; abans d’arri-
bar a la carretera, sota la via.

«És el mas de la Blasi» (CB 1985).

Pelat, el matollar del
Eufemià Fort situa aquest matollar al camí de Sant Pere i el data l’any 
1725, però no en cita la font.

Pelegrí
Pelegri, Palagrí, Palairi, Pelegrí, Pellegri: variants del cognom documen-
tades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Pelldegós1

V. Mas de P.

Pelldegós2 [ˌpeʎdəˈɣos]

Pell de gos: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Les 
fonts orals l’han confirmat com un renom vigent. Era una família que va 
viure al carrer de la Font, tocant a la Muralla.

«Jaume, Maria Pelldegós. Carrer de la Font, a la muralla» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pelldegós, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə peʎdəˈɣos]

Mas situat a la partida del Torrent de Cassans (polígon 13), al camí de 
l’Horta, entre el mas de Marçal i el mas de la Ninya.

«Entre el camí de l’Horta i el torrent de Cassans. La mina de Pelldegós hi 
rega» (CB 1985); «És de l’Adrianet» (CB 2017); (Mapa Senders 2014); (C. 
Masos 2014).

Pelldegós, lo tros del [ɫu ˈtɾɔz ðəʎ dʒuˈan ˌpeʎdəˈɣos]

Tros de terra al Mas d’en Valls.

Pellisser
Pallice, Pallicé, Pallicer, Pelicera, Pellice, Pellicer, Pelliser, Pellisser: variants 
del cognom documentades entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 
1880.
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Pellisser, el forn rajoler d’en
Forn de rajoles documentat al segle XVI. Va proveir de rajoles les obres 
del rec de la Vila. Se’n desconeix la localització.

«El forn rajoler d’en Pellisser» (EF 1965); «y’s resolgué fer una fornada de 
rejola pel rech al forn d’en Pellisser, y amanir l’arena y pedra» (Pié 1984, 358 
[1540]).

Pellisser, el mas de
Eufemià Fort situa aquest mas damunt de la Resclosa i el data el 1690 però 
no en cita la font. Cap informant l’ha anomenat.

Pelut
Palut: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Penaguella
Penaguella, Penaquella: variants del cognom documentades entre el ca-
dastre de 1734 i el 1800.

Penedès
Panades: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Peníscola
Cognom documentat al padró de 1860.

Penya
Peña: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Penyafel
Panyafe, Penafé, Penyafe, Penxafe, Penyafe: variants del cognom documen-
tades entre les vàlues de 1690 i el padró de 1819.

Peñafuerte, la mina
Mina de plom que estava en producció l’any 1842 situada al Puig d’en 
Cama.

(Andreazini 2013, 120).

Pep de l’Adela, el
Renom individual que prové del nom de la mare; vivia al carrer de Verrà.

«Renom aplicat al fill d’una ona que es deia Adela; conegut com a Pep de 
l’Adela o Pep Delo» (Ollé 2012).
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Pep Camafort, lo bosquet del [ɫu βusˈkɛ d:əɫ ˈpɛp kəməˈfɔɾt]

Bosquet situat al camí del Mas d’en Valls.

Pep dels Caramelos, lo [ɫu ˈpɛb dəɫs kəɾəˈmɛɫus]

Renom individual d’un home que vivia al carrer de Sensmudaina, a ca 
la Delana.

(Alumnes 1994); «Aplicat a un home que convidava les noies a ballar i els 
regalava caramels. Deia que ell no sabia dir coses dolces i per això els donava 
dolços» (Ollé 2012).

Pep Cistella, lo [ɫu ˈpɛp sisˈteʎɛ]

Renom individual, al carrer de les Clavegueres.

«Pep Cistella» (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «El Josep Cistelles» (MR 2018).

Pep de l’Era, el
Renom individual d’una persona que provenia de Bonretorn.

(ME 1980–1989); «Era el sogre del Lluís Quelos. Va ser molts anys masovers 
al mas de Xammar» (SE 2019).

Pep de l’Ermita, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈpɛb də ɫəɾˈmitɛ]

Mas situat al camí de Perafita.

Pep de la Gorra, lo [ɫu ˈpɛb də ɫə ˈɣorɛ]

Renom individual d’un home d’Alcover que tenia terra a l’Aixàvega.

(Alumnes 1994).

Pep Miró, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈpɛb miˈɾo]

Mas situat a la Sisena, al costat del mas del Llop.

(Nomen. 2003).

Pep del Nostro Carrer, lo [ɫu ˈpɛb dəɫ ˈnɔstɾu kəˈre]

Renom d’una família que vivia al carrer de la Font.

«Al carrer de la Font» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pep de la Son, lo [ɫu ˈpɛb də ɫə ˈsɔn]

Renom individual.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Pep Vaia-vaia, lo [ɫu ˈpɛb ˈbajə ˈβajɛ]

Renom individual. Vivia a la plaça de l’Hospitalet.

«Un home que quan parlava amb la gent repetia constantment aquesta 
expressió» (Ollé 2012).

Pepa Picapedrera, la [ɫə ˈpɛpə ˌpikəˈpeðɾɛ]

Renom individual.

«Dona del Pau de la Poca Salut, al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); 
(Ollé 2012).

Pepe de Bonretorn, lo [ɫu ˈpepe ðə ˌβɔnrəˈtɔrn]

Renom individual d’una persona que va viure a Bonretorn.

Pepet del Mas de Vallverdú, cal
Renom d’una família del carrer de Sensmudaina que havien viscut al mas 
de Vallverdú, al terme de l’Albiol.

(Alumnes 1994).

Pepeta, ca la [ˈka ɫə pəˈpɛtə]

Peixateria situada a la plaça Major, a la planta baixa de la Fonda.

Pepeta Reguera, la fonda de la [ɫə ˈfondə ðə ɫə pəˈpɛtə rəˈɣeɾɛ]

Fonda situada al carrer de l’Abadia, a mig carrer pujant a l’esquerra. La 
fonda, que tenia el nom de Fonda Nueva, va estar en actiu fins a l’any 
1947 aproximadament.

Pepita, la villa
Ubicació desconeguda.

«Villa Pepita» (Padró 1930).

Pepita Gibert, ca la [ˈka ɫə pəˈpitə ʒiˈβɛɾt]

Botiga de roba a la muralla de Sant Rafel, al tram que puja cap al convent. 
A finals de la dècada de 1960 es va traslladar al carrer del Forn Nou re-
gentada per Salomé Balcells.

Pepito de l’Hort dels Ferros, lo molí del [ɫu muˈɫi ðəɫ pəˈpitu ðə ˈɫɔɾ ðəɫz 
ˈfɛrus]

V. Bernat Aluder, el molí d’en.
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Perafita, la
Antiga partida de terra documentada entre els segles XV i XVII.

«A Perefita un tros de terra de blat e holivés» (Vàlues 1404, 2v); «Hun tros 
ala pedra fitada» (Vàlues 1647, 18v); «Hun tros ala pedra fitada» (Vàlues 
1647, 60r).

Perafita, lo camí de [ɫu kəˈmi ðə pɾuˈfitɛ]

Camí que surt del camí de la Mare de Déu, a la cantonada de la Closa. El 
camí dóna nom a una partida.

«Camino de Prefita» (Mines d’aigua 1878).

Perdigó
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i el padró de 1819.

Perdiu
Cognom documentat al padró de 1860.

Perdiu, la
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Miquel Bonet, d’Alforja» (Cavallé 2000, 14).

Pere
Pera, Pere: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 i 
el cadastre de 1734.

Pere Blai Boig, lo tros del [ɫu ˈtɾɔz ðəɫ ˈpeɾə ˈβɫaj ˈβɔtʃ]

Tros de terra situat al camí de les Obagues, al Mas d’en Valls.

«El tros del Pere Blai Boig. Al Mas d’en Valls, davant d’allò nostro» (SP 2017).

Pere de l’Hort dels Ponts, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈpeɾə ðə ˈɫɔɾ ðəɫs ˈpɔns]

Mas situat al camí de l’Horta, prop del camí Travesser.

Pere Masdeu, el carrer d’en
Actualment, carrer de Boada. Conegut també com a carrer d’en Ramon 
Punyet, documentat l’any 1404.

«Carrer d’en Pere Masdeu» (Vàlues 1471, 63v).

Pere Molner, el carrer d’en
Actualment, carrer de Rosselló. El 1404 s’anomenava el carrer d’en Gui-
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llem Negre. També se l’ha conegut com carrer d’en Rosselló i de Mossèn 
Ventura.

«Carrer d’en Pere Molner» (Vàlues 1471, 66v).

Pere Morera, el carrer d’en
Actualment, carrer de Gentil i Vallet. L’any 1404 era el carrer d’en Si-
mon Bover.

«Al carer de p. morera una palliça» (Vàlues 1471, 8r i 115r).

Pere Moret, lo tros del [ɫu ˈtɾɔz ðəɫ muˈɾɛt]

Tros de terra situat al camí de Perafita que no era de ca Moret, sinó de ca 
Patra, la casa d’on provenia la muller de Pere Moret.

Pere de Nin, el molí de
Nom amb què era conegut el molí del Mig o de Saforcada l’any 1308 (Pié 
1984, 222). Popularment, també era conegut com el Molí.

Pere Sabater, cal [ˈkaɫ ˈpeɾə səβəˈte]

Renom que prové de l’ofici, al carrer de l’Hospital.

«Cal Pere Sabater. Son pare feia sabates, al carrer de l’Hospital» (ME 1980–
1989).

Pere Taverna, això del [əjˈʃɔ ðəɫ ˈpeɾə təˈβɛrnɛ]

Tros de terra situat al camí del Prat.

Pere Tost, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəl ˈpeɾə ˈtɔst]

Mas al camí de la Bassa.

Pere Vell, el torrent d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo torrent den Pere Vell» (Vàlues 1404).

Pere Vellet, el torrent d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement és el mateix que el torrent d’en Pere Vell.

«Al torrent d’en pere vellet tera erma» (Vàlues 1471, 90r).

Pere Voltas, lo passatge del [ɫu pəˈsadʒə ðəɫ ˈpeɾə ˈβɔɫtəs]

Carrer privat que, des de l’aparcament del CAP, dóna accés a un grup de 



417

cases en renglera. S’hi pot accedir també des del carrer de Dionís Ver-
gonyós.

(Plànol 2008).

Perera
Cognom documentat al padró de 1860.

Pereres, les
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un hor clos alas pereras Basas y Corral» (Vàlues 1690, 10v).

Perés
Cognom documentat al padró de 1860.

Peret de la Maleneta, cal
Casa situada al carrer Major, a la cantonada amb el carrer del Forn d’Avall. 
Eren pastissers; després de la guerra, van arrendar el forn. V. Fadrins, cals.

(Alumnes 1994); «Cal Peret de la Maleneta era al carrer de les Clavegueres. 
Venia roba en un pis, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Peretó, el molí d’en
Antic molí documentat al segle XV. No es pot determinar a quin molí es 
refereix.

«El molí den Peretó» (Vàlues 1404).

Pérez
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i el padró de 1819.

Perico Ranes, cal [ˈkaɫ pəˈɾiku ˈranəs]

Renom d’una família que tenia la casa al carrer Major, cantonada amb el 
carrer del Forn Nou, davant de ca Don Benet.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Periscleo
Renom documentat al cadastre de 1846.

Perladé
Cognom documentat al padró de 1860.
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Pernales, cal [ˈkaɫ pərˈnaɫəs]

Renom d’una família que vivia al carrer del Forn d’Avall.

(ME 1980–1989).

Pes, la botiga del
V. Pes de la Vila.

Pes de la Vila, el
Era la botiga del gra i hi tenien també els pesos i mesures. Era al costat de 
la font de Mitja Vila, on després hi hagué la capella dels Àngels.

«Dels muliners com tornaran la farina que la haien de pesar al pes de la vila» 
(Ordin. 1345).

Pescater
Renom documentat al segle XIX.

«Pere Figuerola. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Pescatera, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə pəskəˈteɾɛ]

Hort situat al raval de Sant Rafel, actualment conegut com a hort del Tàr-
rech. V. Tàrrech, l’hort del.

(ME 1980–1989).

Pescateria, la
S’ha trobat documentada la Pescateria en un llibre de vàlues del segle XV, 
però no se’n sap la localització exacta. Està documentat que l’any 1832 era 
a la cantonada del carrer Major amb el carrer de la Peixateria, des d’on va 
ser traslladada a la plaça de la Palma.

«Una cassa hon sson les taules de la pesqueteria» (Vàlues 1471, 46r); «Y que 
ningú podia tocar lo peix, pero’ls que’l venían havían de posarlo damunt dels 
pedrissos de la pescatería, perque tothom lo pugués veure» (Pié 1984, 206); 
(Soronellas 1993, 268).

Pescateria, el carrer de la
És un dels noms que ha rebut el carrer de la Peixateria. També s’ha ano-
menat d’en Bertran Barceló, de n’Andreu Montserrat, del Portal de Sant An-
toni, de ca Batlle, de Pau Maideu i de Girona.

«y amb la mateixa fetxa (1421) va inventariar los bens que tenía quan vivía 
Agnés, citant entre varies coses, una casa que tenía al carrer pescatería y 
enfrontava ab lo verger del mateix Bartomeu» (Pié 1984, 672).
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Pesseter
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Pamias. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Pessetina
Renom documentat al segle XIX.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Petarró
Patarró: variant del renom documentada entre 1793 i la primera meitat del 
segle XIX. També s’ha recollit la forma feminitzada, Petarrona, a l’ami-
llarament de 1860.

«Joan Guasch, Patarró» (Cavallé 2000, 14); «Andreu Guasch, Raval de Sant 
Pau i Andreu Pàmias, carrer d’en Puig» (Alumnes 1994).

Petarró, la mina del
Mina d’aigua a la partida del Camp.

(Mines d’aigua 1878).

Petit, cal [ˈkaɫ pəˈtit]

Renom documentat als segles XVIII i XIX amb la variant Patit. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent. Era una família que vivia al 
carrer de la Font.

(F. Not. 1755); (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Petit, l’avellanar del
Avellanar situat al mas dels Petits, al mas Ripoll.

«Al mas Ripoll» (EF 1965).

Petit, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ pəˈtit]

Hort sota l’hort de Miró; per la banda avall limita amb el camí de Perafi-
ta. S’hi entra per un porteta al començament del camí de la Mare de Déu, 
sota l’escola bressol Anna Frank.

«Sota l’hort del Petit i damunt del camí de Perafita hi ha la parceŀla de la 
Teresa» (EF 1965).
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Petits, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs pəˈtits]
Mas situat a la partida del Mas Ripoll (polígon 26), prop de la carretera 
de Vilaplana; adossat al mas de Serra i proper al mas de Baró.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Petit, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ pəˈtit]
Mina d’aigua situada al Mas Ripoll.

(Mines d’aigua 1878).

Peto
V. Parellada de.

Peto, cal [ˈkaɫ ˈpɛtu]
Renom d’una família del carrer de Gentil i Vallet.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Peto, lo carrer de cal [ɫu kəˈre ðə ˈkaɫ ˈpɛtu]
Nom donat al carrer de Gentil i Vallet.

«El carrer de cal Peto, al carrer de Gentil i Vellet. Se’n diu perquè hi ha la casa 
d’aquest nom» (EF 1965).

Peus Llevats, la creu dels [ɫə ˈkɾɛw ðəɫs ˈpɛws ʎəˈβats]
Nom pel qual també es coneix la Creu Blanca.

«A mitj kilòmetre abans de arribar al Santuari de Ntra. Sra de Paret-Delgada 
n’hi ha una també de pedra, feta a el any 1604, y’n dihuen la creu dels peus 
llevats ó trencats, perque’l Sant Crist te las camas trencades, y, segons he 
sentit á dir, les hi llevá un Miquelet de la guerra dels set anys ab un tir de 
bala de fusell, y que la sua dona, quan va parir, la criatura va neixer sense 
cames» (Pié 1984, 606).

Pi
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el padró de 1860.

Pi, la vinya del
Vinya situada prop de la riera d’Almoster,

(Adesel 31, 1958, 248).

Pi de na Bertrana, el
Antic topònim documentat al segle XVII situat al Garramell.

«Un tros avallanes […] al Garramell o pi de na bartrana» (Vàlues 1690, 7r).
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Pi d’en Gibot, el
Antic topònim documentat al segl XVII i desconegut a l’actualitat.

«Hun avallanar al pi den gibot» (Vàlues 1647, 64v); «Hun avallanar al pi 
denxibot» (Vàlues 1647, 101r); «Una vinlla avallanes y olives al pi den Gibot» 
(Vàlues 1690, 96v).

Pi del Burgar, la riera o el barranc del
Riera que naixia al terme de la Selva o, almenys, en provenia. Travessa-
va l’antic terme del Burgar per unir-se a la riera de la Quadra, passada la 
carretera de Sant Ramon.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Pi Rebull, lo [ɫu ˈpi rəˈβuʎ]

Antic pi situat a la partió entre el terme de l’Albiol i el terme de la Selva; 
ha donat lloc al camí homònim.

«Arbre dasaparegut d’una corpulència extraordinària. Hi passava el camí 
antic de l’Albiol, pel mas de Baget» (EF 1965).

Pi Rebull, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈpi rəˈβuʎ]

Camí situat a la partió del terme amb l’Albiol. S’agafa des del camí del 
Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana TP-7013), a la dreta, passat el 
mas de Moixó. Porta cap a l’Albiol, passant pel mas de Baiget. També 
s’agafa aquest camí per anar al mas de Galofre i al mas de Cortina.

Piano, lo xalet del [ɫu tʃəˈɫɛdːəɫ piˈanu]

Casa situada a l’avinguda de Puig i Ferreter, davant del Parc Baix Camp. 
Va ser una de les primeres cases construïdes al llarg d’aquesta avinguda.

«Perquè tenia forma de piano. Davant del Parc Baix Camp» (MR 2018); 
«Tenien un piano» (SP 2017).

Pica, la
Ullal d’on prenien l’aigua al Rec del carrer Major. També és anomenat 
l’Ullal.

«N’obstant, al primer terç del segle XIV se promogué una forta questió 
entre’ls habitants de la pica en amunt y’ls de la pica avall, perque aquélls 
volían lo rech descobert, y’ls altres s’hi oposavan» (Pié 1984, 55).
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Pica vella, la
Nom amb què també era coneguda la Pica o ullal del Rec al seu pas pel 
carrer Major, a l’alçada de la plaça Major.

«probablement al principi del segle XIII fou cobert desde’l molí de la volta 
fins la pica vella, continuant descobert des d’aquí fins al portal jussá» (Pié 
1984, 54).

Picabellot
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Domingo. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Picamoixons
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Joan Montserrat» (Cavallé 2000, 14).

Picanyol, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ pikiˈɲɔɫ]

Nom amb què també es coneix el mas de Mestret, mas Vilella o granja 
Salvador.

«També li diuen mas de Mestret, al Bertran» (CB 2017).

Picarilla, ca la [ˈka ɫə pikəˈɾiʎɛ] / [ˈka ɫə pikəˈðiʎɛ]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. Les fonts 
orals l’han confirmat com un renom vigent. El renom s’atribueix a una 
família que havia viscut a la Picarilla, un mas del terme d’Alcover.

«Ca la Picarilla. Família. Havien viscut en un mas del terme d’Alcover que es 
deia la Picarilla, propietat de la família Batlle» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Cavallé 2000, 14); «També se’ls anomena de ca la Picadilla» (Ollé 
2012).

Picarillo, lo tros del [ɫu ˈtɾɔz ðəɫ pikəˈɾiʎu]

Tros de terra situat al torrent de les Voltes amunt.

Pié
Pie, Pié, Pier, Pye, Piher: variants del cognom documentades entre el cens 
d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Piera
Cognom documentat al padró de 1860.
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Piet
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Roig, Hospital. Miquel Llort. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Pigall, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ piˈɣaʎ]
Mas al terme de l’Albiol, sota el mas de Joanàs.

Pigat, cal [ˈkaɫ piˈɣat]
Renom d’una família que vivia al carrer del Forn Nou. S’ha recollit aquest 
renom en la variant feminitzada Pigada.

«M. dels Àngels Pigat. Carrer del Forn Nou» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «El Perico Pigat era cafeter al Casino» (SP 2018); (Ollé 2012); «La 
Maria dels Àngels Pigada, era peluquera al carrer de la Salomé» (MS 2019).

Piles
Pilas, Piles: variants del cognom documentades entre el cens d’homes de 
1714 i l’amillarament de 1880.

Pina
Pyne: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Pinedal, la mina
Mina de coure que s’explotava al 1853 situada al Mas Ripoll.

(Andreazini 2013, 121).

Pineu
Cognom documentat al padró de 1860.

Pino
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Pino, cal [ˈkaɫ ˈpinu]
Renom d’una família que tenia casa al carrer Major.

«Cal Pino era al davant de l’estanc de l’Amat, al carrer Major» (ME 1980–
1989); «Antic Cognom» (Alumnes 1994); «Cognom procedent d’Almoster» 
(Ollé 2012).

Pins, els
Antic topònim documentat als segles XV i XVII i desconegut a l’actualitat.

«Els Pins» (Vàlues 1404); «Als pins avellanes» (Vàlues 1471, 14r); «Hun 
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avallanar als pins que es de sa muller» (Vàlues 1647, 2); «Un avallanar y erm 
als pins» (Vàlues 1690, 25r).

Pins, lo coster dels [ɫu kusˈte ðəɫs ˈpins]

Coster situat al tros de terra propietat de ca Carreter, al mas d’en Valls.

«Era un coster del Mas d’en Valls de ca Carreter» (SP 2017).

Pintaluba
Pintalauba, Pintaluba, Pintalube: variants del cognom documentades en-
tre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Pintalubes, ca les [ˈka ɫəs ˈpintəˈɫuβəs]

Casa situada a l’avinguda de Puig i Ferreter, sota el xalet del Piano i da-
vant del Parc Baix Camp. Van tenir botiga de roba.

Pinyol
Cognom documentat al padró de 1819.

Pio
Renom documentat al cadastre de 1800.

«Vª. De Joan Domingo Pio» (Cad. 1800).

Pipes, ca [ˈka ˈpipəs]

Casa del carrer Major, a la cantonada amb el carrer de les Clavegueres on 
hi havia hagut una botiga d’alimentació i després una sabateria.

«Família. Carrer Major, hi havia una sabateria» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012); «Ca la Maria Pipes» (SP 2018).

Piquer
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i el cadastre de 1734.

Piques
Picas, Piques: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i el padró de 1819.

Pirra
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Pirri, cal [ˈkaɫ ˈpiri]

Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880. 
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Les fonts orals l’han confirmat com un renom que es recorda referit a 
una família de cadirers del carrer de l’Hospital.

(ME 1980–1989); «Feien cadires» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Piscina Coberta Municipal, la [ɫə piˈsinə kuˈβɛɾtɛ munisiˈpaɫ]
Instaŀlacions municipals annexes al pavelló municipal d’esports. S’hi ac-
cedeix des del carrer de l’Horta.

(Plànol 2008).

Pita Nona, la [ɫə ˈpitə ˈnonə]
Renom individual d’una persona que vivia al carrer de Castella; el renom 
de la mare va passar a la filla.

Pito Pan, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈpitu ˈpan]
Mas al camí de les Berengueres.

Pitxerany, el
Antiga partida documentada al segle XV. Podria tractar-se d’una zona 
propera a la partida del Picarany a la partió amb el terme d’Almoster.

«El Pitxerany» (Vàlues 1404).

Piu, ca la [ˈka ɫə ˈpiw]
Renom d’una família de fusters que havien viscut en diferents cases del 
poble.

«Joan de la Piu. Era fuster (Plaça de la Palma). Al carrer de la Font, al Carrer 
de la Palla» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); (FEF s. d.).

Pixabalcons
Renom.

(Alumnes 1994).

Pixaentrades [ˌpiʃənˈtɾaðəs]
Renom.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pixamuntanyes, cal [ˈkaɫ ˌpiʃəmunˈtaɲəs]
Renom d’una família que tenien botiga, primer al carrer de la Font i al 
carrer del Forn Nou, més tard. També es coneix com ca l’Andrea.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Pixat, cal [ˈkaɫ piˈʃat]
Renom d’una família que viu al capdamunt del passatge de la Carnisse-
ria. S’ha trobat amb la forma feminitzada de ca la Pixada.

«Família a la plaça de Sant Andreu, final del passatge ja donant al pati. Eren 
paletes» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Pla del Terme, lo [ɫu ˈpɫa ðəɫ ˈteɾmɛ]
Zona divisòria de la Selva i l’Albiol, al collet, entre els vessants de la Ri-
era i el torrent de les Voltes.

«I tires amunt, amunt fins al Pla del Terme que parteix lo terme de l’Albiol 
i la Selva» (IA 2018).

Plaça
V. Escorralons de la P.

Plaça, la [ɫə ˈpɫasɛ]
Nom popular que rep la plaça Major. També ha rebut els noms de plaça 
del Sitjar, Nova, de la Constitució, de la República i del Generalísimo.

«La Plaça» (Vàlues 1404); «Lauberg de la plaça» (Vàlues 1471, 41v); «Així, a 
seques. Ha estat batejada amb diversos noms de circumstància: Constitució, 
República, Caudillo i potser d’altres per l’estil que no han pres peu» (EF 
1965).

Plaça, la font de la
Font a la vora de la cantonada de la Casa de la Vila que va estar en fun-
cionament fins l’any 1883 fins que la van treure en motiu d’unes obres,

«A 3 d’agost del mateix any 1737 lo Regidor degá digué: “Magnífichs senyors: 
ja á Deu gracies, á la Patrona María Santíssima de Paret Delgada y del Patró 
Apostol S. Andreu, tenim l’aygua á la font de la plassa ab tota quietut» (Pié 
1984, 353).

Plaça de la Palma, la font de la
Nom amb què també es coneix la font de Sant Rafel. També rep el nom 
de font del Portal de Sant Antoni.

Placeta, la [ɫə pɫəˈsɛtɛ]
Nom amb què també es coneix la plaça de la Palma. També ha rebut els 
noms de plaça del Portal de Sant Antoni o plaça de Sant Antoni.

Plana
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.
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Plana, la
Partida del terme documentada entre els segles XV i XVII que Eufemià 
Fort situada propera al mas d’Alimbau. No se n’ha recollit cap referèn-
cia oral.

«La Plana» (Vàlues 1404); «A la pllana tera erma» (Vàlues 1471, 32r); 
«Venda feta er Gaspar Roig i Elionor […] dun avellanar situat en el terme 
de la Selva del Camp, a la partida de la Plana» (F. Not. 1549); «A la plana 
vellanes» (Vàlues 1597); «Hun avallanar ala plana» (Vàlues 1647, 5r).

Plana, el mas de la
Nom que també rep el mas de Moixó o de Pallarès.

«En pamies del mas de la plana te bestias de llana y moltes vegades lo troben 
fora dels limits» (Det. Consell 1601); (Mapa Senders 2014).

Plana d’en Genius, la
Antiga partida del terme documentada al segle XVII i desconeguda a 
l’actualitat.

«Un avallanar ala plana den Genius» (Vàlues 1690, 32v); «Un trosser de 
avallanes ala plana den Genius» (Vàlues 1690, 91r).

Planchamp
Cognom documentat al padró de 1860.

Planell, el
Eufemià Fort documenta aquesta partida del terme l’any 1710, però no 
en cita la font, ni cap informant l’ha confirmada.

Planes, les [ɫəs ˈpɫanəs]
Partida del terme que va des del camí d’Almoster fins al mas d’Alimbau i 
de la riera d’Almoster fins a l’Aixanaleu. Probablement és un escurçament 
del topònim les planes d’Almoster, que s’ha trobat documentat a la matei-
xa època, entre els segles XVII i XVIII. Eufemià Fort la registra l’any 1965 
però cap font oral l’ha confirmat. S’ha recollit la variant Esplanes, fruit 
de la transformació fonètica del plural les Planes a Esplanes.

«Un avallanar alas planes» (Vàlues 1647, 49v); «Un tros terra de pa y olives 
ala partida las planas» (Vàlues 1690, 94r); «Una vinya alas planas» (Vàlues 
1690, 96v); «Altre pessa de terra Vinya Avellanes y herm a las planas» (Heras 
1734, 228v); «Tocant a la Riera, davant d’Almoster» (EF 1965).

Planes d’Almoster, les
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat; 
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relacionada amb la partida el Pou de Vila-rodona i documentada a la ma-
teixa època.

«Hun avallanar alas planes del moster» (Vàlues 1647, 2); «Un avallanar alas 
planas del moster» (Vàlues 1690, 17v); «Un tros avallanes ales planas del 
moster o pou de la Vila radona» (Vàlues 1690, 36v).

Planiol, el [ɫu pəniˈɔɫ] / [ɫu puniˈɔɫ]

Partida del terme situada a la part baixa de la muntanya de Sant Pere; 
entre el camí de la Costeta i el camí de la Coma. Aquest topònim es tro-
ba documentat fins al segle XIX amb la forma Planiol i no és fins al segle 
XX que apareix com a Poniol. Es pot deduir que el topònim originari era 
Planiol, denominació que designa el terreny pla on és situada la partida.

«Al planiol vinya» (Vàlues 1404, 2v); «Al pllanioll tera erma e avellanes» 
(Vàlues 1471, 9v); «Hun tros al planiol avellanes y viny» (Vàlues 1597); 
«Hun tros al planiol» (Vàlues 1647, 2v); «Hun tros avallaner al pleniol» 
(Vàlues 1647, 24v); «Un avallanar vinya garrofes al planiol» (Vàlues 1690, 
8r); «Un tros avallanes al pleniol» (Vàlues 1690, 89r); «In partida lo Planiol» 
(F. Not. 1713); «In partida nominata lo pleniol» Partida Pleniol. Meridie: 

“Cum itinere nominato del Aubelló, vel lo Camí vell qui va a dita villa de la 
Selva ad Cocum del Mosté”» (F. Not. 1724–1725, 133); «Una pessa de terra 
avellanes al pleniol» (Heras 1734, 18v); «Una pessa de terra Vinya al planiol» 
(Heras 1734, 21v); «Avellanes al Planiol» (Cad. 1846); «Partida del Puniol» 
(Cad. 1955); «El Poniol» (Plànol 2008).

Planter
V. Hort del P.

Planter, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ pɫənˈte]

Hort que limita amb l’hort del Policàrpio, amb el de Mixetes i, al fons, 
amb la Riera.

Planter, de l’hort del [də ˈɫɔɾ ðəɫ pɫənˈte]

Renom provinent del fet que la família que hi vivia hi tenia un hort de 
planter per proveir els pagesos.

«També anomenat de la Granja» (Alumnes 1994); «De la família que venia 
planter d’hortalisses, en aquest hort proper al cementiri» (Ollé 2012).

Platards, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs pɫəˈtaɾs]

Mas situat al camí de la Bassa.

«Que ara és del Cassadó» (CB 2017).
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Pletes, les [ɫəs ˈpɫɛtəs]
Les pletes eren corrals de ramat situats entre la Muralla i l’entrada al Cas-
tell, damunt de l’Hospitalet.

«Un pati de casa ala sinia davant la porta de las pletas» (Vàlues 1690, 54v); «Y 
en 1668 se maná, que tots los quí tenían bassas de fems al vall des de’l portal 
de S. Antoni fins a les pletes, las desfessin ó las roblissin dintre tres dies sots 
pena de 3 lliures» (Pié 1984, 296); «Per un orta a les pletas» (Heras 1734, 76v).

Pletes, la mina de les
Nom que també rep la font o mina de la Sínia.

«A 27 de Març de 1729 se participá al Ajuntament, com tenint una aygua la 
present vila, dita la mina de les espletes descoberta»Pié 1984, 351); «pera 
comunicarse l’aygua de dit pou ab la mina de les pletes» (Pié 1984, 353 [1737]).

Pletes, la plaça de les [ɫə ˈpɫasə ðə ɫəs ˈpɫɛtəs]
Plaça ubicada a la zona d’accés a la porta principal del Castell on hi ha-
via pletes per guardar els ramats de la vila. Una pleta és un lloc tancat on 
es recull el bestiar que pastura al camp o la muntanya (DCVB). S’ha re-
collit amb la forma Espletes; es tracta d’una transformació fonètica del 
plural les Pletes a Espletes.

«La plaça de les Espletes» (ME 1980–1989); (Plànol 2008).

Pletes, la torre de les
Eufemià Fort la documenta el 1702. Probablement era la torre de la Pla-
ça de les Pletes, situada per sota de la torre de la Batalla. De totes dues 
torres, en les obres realitzades a la muralla l’any 2017, se n’han trobat els 
fonaments.

«La torre de les Pletes» (EF 1965 [1702]).

Plus
V. Plus Ultra.

Plus Ultra, lo [ɫu ˈpɫuz ˈuɫtɾɛ]
És el local d’estiu de l’Ateneu, on s’hi feia el ball i les revetlles. Està situat 
a l’avinguda de Puig i Ferreter, cantonada amb el carrer de Rafel de Ri-
pollès. S’anomenà popularment el Plus.

(Plànol 2008).

Poble
V. Bassa del P.
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Poble, lo [ɫu ˈpɔβ:ɫɛ]

Topònim que utilitza la gent que viu a l’eixample o altres zones de crei-
xement urbà per referir-se al nucli antic de la Selva.

Poble, la bassa del [ɫə ˈβasə ðəɫ ˈpɔβɫɛ]

Bassa construïda l’any 1981 per emmagatzemar l’aigua del poble proce-
dent de les Tres Aigües. Està situada a la partida de l’Adoberia, damunt 
del mas de Mates; s’hi accedeix des del camí dels Molins.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Poblet
Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Pobleta Nova, la
Nom antic del barri de cases fora vila, on després s’edificà el convent de 
Sant Agustí, al començament del camí de Tarragona.

«Només hem trobat aquest nom en documentació dels segles XIII i XIV, i 
sovintejadament Populeta nova» (EF 1965); «En una escriptura feta á 11 de 
les Kalendas de Octubre de 1313 consta que Guim Cascher vengué á Arnau 
Rabassa per 210 sous “quandam domum in populeta nova que est ad solium 
ville da Silva et extra villam, in camino quo itur de Silva at Tarrachonam, 
que domus tenetur per Raymundum de Manganello”» (Pié 1984, 24–25).

Pobrecito, cal [ˈkaɫ puβɾəˈsitu]

Renom d’una família que eren sabaters.

«Eren sabaters, l’home de la Pau Roseta» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Pobres, ca [ˈka ˈpɔβɾəs]

Renom documentat a l’amillarament de 1860. Les fonts orals l’han con-
firmat com un renom vigent.

«La Teresa Pobres feia de minyona a cal Menja i dorm. Aquest matrimoni 
li va deixar tot en morir, al carrer de l’Abadia» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994).

Pobres, l’hospital dels
Nom que també rebia l’Hospital.

«Aqueix hospital en 1320 encara servia puig que Pere Pelegrí comprá en 
dit any per 310 sous, unes cases, que eran de Eliesenda, y confrontavan ab 
l’hospital dels pobres, ab Vidal Got y ab lo camí que va a Tarragona; però ja 
deuria anar ab molt decahiment, tota vegada que al 1330, ó 1331, ja edificavan 
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l’hospital al carrer dels Ollers, més amunt, junt ab la Iglesia de St. Jaume y Sta. 
Llucia, qual hospital y Iglesia, serviren fins al any 1846 ó 47» (Pié 1984, 253).

Pobreses, ca les [ˈka ɫəs puˈβɾezəs]

Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Pere.

«Matrimoni amb fills, eren pagesos i vivien a la muralla de Sant Pere» (ME 
1980–1989).

Pobrets, ca [ˈka puˈβɾɛts]

Renom d’una família d’emblanquinadors.

«Eren emblanquinadors. Anton de ca Pobrets» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Poc
Poch: variant del cognom documentada al fogatge de 1414. També es re-
cull la variant feminitzada, Poca, documentada entre el Fons de Mique-
lets de 1795 i el cadastre de 1800.

Poc Oli
Renom documentat al segle XIX al carrer dels Ollers.

«Josep Fons. Ollers» (Alumnes 1994).

Poca-salut, ca la [ˈka ɫə ˈpɔkə səˈɫut]

Renom d’una família de pastissers al carrer de Gentil i Vallet.

«Lo Pau de la Poca Salut, era l’avi de la Carmeta Hostalera. Feia de pastisser. 
Carrer de Gentil i Vallet» (Ollé 2012).

Pocurull
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Podall, el
Eufemià Fort esmenta aquesta partida del terme però no la situa ni la do-
cumenta. Cap informant oral l’ha confirmada.

Poetó, cal [ˈkaɫ puəˈto]

Renom d’una família que vivia al carrer de l’Abadia.

(Alumnes 1994); «Cal Poetó, al carrer de l’Abadia» (ME 1980–1989); (Ollé 
2012).

Poetó, el barrancó del
Eufemià Fort, l’any 1965, situa aquest barranc a la Coma.
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Poetó, la muntanya del
Eufemià Fort, l’any 1965, situa aquesta muntanya a la Coma.

Poetó, el pujol del
Eufemià Fort situa aquest pujol a les vessants occidentals de Sant Pere i 
el data al 1644 però no en cita la font.

Pofarré
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Fort. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Polai
Polay: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Policardo
Renom documentat al cadastre de 1846.

Policàrpio, el
Renom que prové del nom del propietari de l’hort del Policàrpio. Tenia 
tres filles. Se n’ha recollita la versió feminitzada Policàrpia.

«La Policàrpia» (Alumnes 1994); «El Policàrpio es va casar quatre vegades 
i va tenir tres filles de tres dones diferentes» (MCB 2018).

Policàrpio, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ puɫiˈkaɾpiu]

Antic hort de planter situat al camí (avui carrer) de l’hort del Planter, sota 
de l’hort de Baiget; a la banda avall, toca amb l’hort de Guitarró.

Policàrpio, lo mas de [ɫu ˈmaz ðəɫ puɫiˈkaɾpiu]

Mas a la partida Mas Ripoll (polígon 26), prop de la carretera de Vilapla-
na, abans d’arribar al coll de la Batalla i als Tres Pins. Probablement, la 
data de construcció sigui del 1744, any inscrit a la clau de la porta d’accés. 
Consta amb aquest nom en documents contemporanis pel fet que en van 
ser propietaris familiars de l’hort del Policàrpio.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Poliona, la [ɫə puɫiˈonɛ]

Renom individual.

«La Poliona. Una dona que deien que tenia lepra; al carrer del Pou de la Vila» 
(ME 1980–1989).
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Pòlits, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs ˈpɔɫits]

Mas situat a la partida Riera Gran (polígon 16), al camí de la Banyera i 
proper al mas del Víctor. Damunt de la porta hi consta la data de 1930.

«Mas Ipolitos» (Padró 1970); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 
2014).

Poll, la plaça del
Eufemià Fort identifica aquesta plaça amb el Pati de la Carnisseria; ac-
tualment, plaça de Sant Andreu.

«El pati, antigament» (EF 1965).

Pollegana, ca la [ˈka ɫə puʎəˈɣanɛ]

Renom d’una família al carrer de Castella.

«Era el pare del Castelló. Vivien al carrer de Castella» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994).

Pols, la
Antiga partida del terme documentada al segle XVII.

«Altre pessa de terra vinya y avellanes a la partida de la Pols» (Heras 1734, 
60v).

Pomet
Cognom documentat al padró de 1819.

Pompeu Fabra, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə pumˈpɛw ˈfaβɾɛ]

Tercer carrer pujant a mà esquerra per l’avinguda de Puig i Ferreter; con-
necta aquesta avinguda amb la de la Fraternitat.

(Plànol 2008).

Pona, ca la [ˈka ɫə ˈponɛ]

Renom d’una dona que vivia al carrer del Forn d’Avall, a la cantonada 
amb el carrer Major. Tenia una botiga de roba a la planta baixa, encara 
avui en servei.

«Viu al carrer de la Palla» (ME 1980–1989); «Aplicat a una dona que 
provenia d’Alcanar» (Ollé 2012).

Ponç
Pons: variant del cognom documentada entre el cens d’homes de 1714 i 
l’amillarament de 1880.
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Poncello, cal [ˈkaɫ punˈseʎu]
Renom d’una família del carrer de Gentil i Vallet i del carrer del Forn 
Nou. Expliquen que a la família va néixer una nena molt bufona i deien 
que semblava una poncella.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Poncet
Fonset: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Poniol
V. El P.

Poniol, el
Nom que també rep el Planiol.

(Mapa Senders 2014).

Poniol, lo barranc del [ɫu βəˈraŋ dəɫ puniˈɔɫ]
Barranc a la partida del mateix nom, al damunt de la Rasa.

«S’ajunta amb el de Cassans. Al peu de la muntanya de Sant Pere, davant del 
xalet del Domingo» (CB 1985).

Ponsoda
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el padró de 1860.

Pont, el1

Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.
«Un avallana ala partida dita lo pont o molli» (Vàlues 1690, 28v).

Pont, el2

Nom popular que rep el portal de Mates o portal Nou, en referència al 
pont que forma l’arc del Portal.

Pont, el molí del
Molí situat a la vora del Pont Sec, a la Resclosa. Dóna nom a una antiga 
partida del terme documentada al segle XVII i desconeguda a l’actuali-
tat; també s’anomena molí de la Porta. Va ser construït a la darreria del 
segle XII. El 1285 era de Joan Molner i, el 1380, del Comú; l’any 1601 en-
cara funcionava.

«El molí de pont» (Vàlues 1404); «Moli del pont» (Vàlues 1471, 35v); «Al 
moli de pont avellanes y vinya» (Vàlues 1597); «Hun tros al moli del pont 
avallanes» (Vàlues 1647, 4r); «Un avallanar y erm ala partida dita lo moli 
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del pont» (Vàlues 1690, 3v); «Un botyar al moli del pont» (Vàlues 1690, 
48r); «Altre pessa de terra d’avellanes» (Heras 1734, 1v); «Altre pessa de 
terra avellanes y herm al moli del pont» (Heras 1734, 67v); «Item statuiren e 
ordenaren que tothom que haia ne tenga bassa alguna davall lo rech per hont 
ve laygua á la vila de la Selva del mulí del pont entro el molí del cup sobirà» 
(Pié 1984, 206 [1378]); (Mapa Senders 2014).

Pontaner
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Pontons
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Ponts
V. Mas dels P.

Ponts, los [ɫus ˈpɔns]

Els ponts del Rec de l’aigua de la vila salven el desnivell de la Muralla, gai-
rebé a tocar del camí dels Molins. Es bastiren per aixecar l’aigua per fer 
anar el molí de la Canal del Castell. Pié dedueix que podien haver estat 
construïts al segle XIII. En aquests moments és una de les imatges més 
emblemàtiques de la Selva.

(Blasi 1961, 43); «“que’l Peborde feu fer lo molí de la Canal a peu del castell 
e hac a exacar l’aygua e a compondre argamassa sobre lo rech veyll perque 
l’aygua anava al dit molí”. Donchs, allavores foren construhits los ponts del 
portal d’amunt per ahont passa l’aygua; pero, encara que no’s pot precisár 
la fetxa de sa construcció, així’s com la del molí, empero probablement se 
deurían fer al principi del sigle tretze» (Pié 1984, 224); (Plànol 2008).

Ponts, lo carrer dels [ɫu kəˈre ðəɫs ˈpɔns]

Carrer que connecta l’antic camí dels Molins (actualment, carrer dels 
Molins) amb el carrer de Sant Pau.

(Plànol 2008).

Ponts, l’hort dels [ˈɫɔɾ ðəɫs ˈpɔns]

Hort situat a la muralla de Sant Rafel, a la cantonada amb el camí dels 
Molins; avui dia urbanitzat.

«Lo meu padrí, lo Salvador de l’hort dels Ponts, hi feia planter» (RR 2017).
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Ponts, de l’hort dels [də ˈɫɔɾ ðəɫs ˈpɔns]

Renom d’una família procedent de l’Albiol, del mas de Meseter, que fe-
ien planter a l’hort dels Ponts a les primeries del segle XX.

«De l’hort dels Ponts» (Alumnes 1994); «Això és del Pere de l’Hort dels 
Ponts» (CB 2017); «Cal Salvador de l’hort del Ponts» (Ollé 2012).

Popo
Renom documentat al cadastre de 1800.

Por
Po: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Por, ca la [ˈka ɫə ˈpɔ]

Casa situada a la plaça de Sant Andreu; pel darrera, dóna a la Muralla, 
davant del cementiri. La família tenia farmàcia a Valls i altres propietats 
a la Selva.

«Les finestres de casa seva donaven al cementiri. Al Pati. Quan un estava 
malalt se li deia: tens una cama a ca la Por» (ME 1980–1989); «Al pati de la 
Carnisseria. Dóna a la muralla, enfront del cementiri. D’ací li deu venir el 
nom» (EF 1965); «Perquè és la casa més aprop del cementiri» (Alumnes 
1994).

Por, l’hort de ca la [ˈɫɔɾ ðə ˈka ɫə ˈpɔ]

Hort situat davant del Castell, a l’altra banda de la Muralla de Sant Pere; 
dóna al camí dels Molins, sota l’hort de Carló. Partia amb l’hort de Mo-
let a la banda avall i s’hi entrava pels Ponts.

Por, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ˈ ɫə ˈpɔ]

Hort situat a la muralla de Sant Pere, sota el cementiri, al costat de la 
Trampa.

Por, la torre de ca la [ɫə ˈtorə ðə ˈka ɫə ˈpɔ]

Torre situada a la part del darrera de ca la Por, davant del cementiri.

Porcigós
Porcigos, Porsigos: variants del renom documentades entre el cadastre de 
1846 i l’amillarament de 1880. També s’ha documentat la variant Porsi-
gols a les vàlues de 1690.
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Porcilgues
Porsigues, Porcilgues, Porsilgues: variants del cognom documentades en-
tre el fogatge de 1497 i les vàlues de 1597.

«Josep Porsigues. Dictus lo burxoch, pagès» (F. Not. 1668).

Porcilgues, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Al carrer d’en porcillges l’auberg qui era de na tosta» (Vàlues 1471, 92r).

Porqueres
Porgueres: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Porrera
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Porrines, ca [ˈka puˈrinəs]

Renom d’una família al carrer Major.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Porta
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i el padró de 1860.

Porta, el molí de la
Nom amb què també es coneix el molí del Pont.

«La mola sobirana del molí de la Porta tenia de gruxaria 5 centímetres i dos 
miŀlímetres, y la jussana 3 centímetres. La mola sobirana del molí del racó 
tenia de grux 6 centímetres menys 1 milímetre» (Pié 1984, 222 [1383]); (Mapa 
Senders 2014).

Porta de Ferro, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈpɔɾtə ðə ˈfɛru]

Nom amb el qual també es coneix el camí de la Costeta.

Porta Falsa, la [ɫə ˈpɔɾtə ˈfaɫsɛ]

Porta lateral de l’església de Sant Andreu. Era d’ús habitual pels feligre-
sos fins que a la dècada de 1930 es va rebaixar el nivell del carrer i va que-
dar inaccessible.

«És a dir, la porta lateral de l’església parroquial que donava a la placeta 
annexa» (EF 1965).
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Porta Falsa, la placeta de la [ɫə pɫəˈsɛtə ðə ɫə ˈpɔɾtə ˈfaɫsɛ]
Placeta que hi ha al carrer de l’Església davant mateix de la porta Falsa.

Portal, lo [ɫu puɾˈtaɫ]
Referit al Portal d’Avall, la forma més anomenada. V. Portal d’Avall, el.

«Un pati de casa junt al portal» (Vàlues 1690, 68v).

Portal, del
Renom documentat al cadastre de 1800.

Portal, el carrer del
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon. Eufemià Fort el situa proper al portal d’Amunt.

«El carrer del Portal, al costat de la carnisseria» (EF 1965 [1299]).

Portal, el passatge del
Antic topònim documentat al segle XVI i desconegut a l’actualitat.

«Hun corral al pasatge del portal» (Vàlues 1597).

Portal d’Amunt, l’abeurador
Abeurador desaparegut. Primer havia estat al Pati i més tard va ser des-
plaçat a la paret del Castell degut a unes obres al carrer Major. Desapa-
regué a finals de la dècada de 1990.

Portal d’Amunt, la creu del
Creu de terme davant del portal d’Amunt. Es reféu als volts de 1875 i la 
van treure del tot el 1936.

«A la sortida del portal de munt també hi havia una creu en la Edat-Mitjana, 
la que també deuria esser enderrocada pel vent, y durant la present centúria 
n’hi havia una de ferro ab lo canó de pedra, primitiu, qu’era pel estil de la del 
camí de Tarragona, si la memoria no m’es infiel, pero també un día lo vent la 
va fer caure, fa uns quants anys, y’l Sr. Rector Rafel Gallissá y la vila varen 
ordenar fer la que hi ha ara, molt senzilla. Consta, que hi havia creu allí en el 
llibre del racional dels censos y censals de 1521» (Pié 1984).

Portal d’Avall, l’abeurador del
Abeurador desaparegut. Primer havia estat adossat a una paret de ca Baró 
i més tard va ser desplaçat a la muralla de Sant Rafel, tocant a l’antiga es-
glésia de Sant Agustí. Eufemià Fort el documenta l’any 1557 però no en 
cita la font.

«Que tot l’enfront de l’abeurador del portal devall, y tot l’enfront del llevador 
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(rentador) y la finestra de’n Sugranyes del abeurador del portal nou tot sia 
tancat, posantlos bones penes: y en les barres de les robes que posan pels 
carrers sía feta ordinació qu’en pena de 5 sous no ni gosen posar» (Pié 1984, 
380 [1557]).

Portal d’Avall, la creu del
Creu al Portal d’Avall avui desapareguda. Feta el 1458, enderrocada el 
1854 i refeta el 1875 v̧a ser enderrocada definitivament el 1936.

«Aquesta creu fou feta per disposició testamentària d’en Pere Ferriol segons 
consta en son testament que diu: (…) s’en fassi una bona creu de pedra al sol 
de la vila en aquell lloch ahont los Jurats i marmessors los aparega millor» 
(Pié 1984, 606).

Portal d’Avall, la font del
Font urbana situada al portal d’Avall. S’hi aconduí aigua de la sínia l’any 
1736; l’any 1924 va ser reformada per l’arquitecte Joan Llevat i desapare-
gué als anys 70 del segle XX.

«Al mes de Agost del any 1736 fou proposat al Ajuntament que essent l’aygua 
de la sínia de tant bona calitat y fresca, si s’en faría una font á la plassa, y si 
s’en conduhiría una porció a la font, ó canal del portal davall: y’s resolgué 
que si» (Pié 1984, 351).

Portal d’Avall, el pati del
Nom que també rep la plaça del Portal d’Avall.

«Pera poder remediar las necessitats, y socorrer als pobres del hospital, 
durant lo mes fort de la pesta, ‘l dia de la Ascensció, 18 de Maig de 1651, havian 
convocat y congregat lo consell general de tot lo poble al páti ó plassa del 
portal d’avall, davant lo monestir de Sant Agustí» (Pié 1984, 338).

Portal d’Avall, la plaça del [ɫə ˈpɫasə ðəɫ puɾˈtaɫ dəˈβaʎ]

Plaça situada al capdavall del carrer Major, on comença l’avinguda de 
Puig i Ferreter. Ha tingut altres noms: al segle XVII era el pati o plaça del 
Portal d’Avall; en temps de la dictadura de Primo de Rivera era la plaça 
de Josep Nicolau; en temps de la República, plaça de Francesc Macià i 
durant el Franquisme, plaza de los Caídos» (Masdeu 2000).

Portal d’Avall, el rentador del
Nom amb què també es coneix el rentador del Portal Jussà.
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Portal d’Avall, la torre del
El portal d’Avall probablement travessava la torre que havia estat anome-
nada torre d’en Beixa i, també, torre del Portal d’Avall.

«Vejan si acabarém de obrar la torra del portal baix com dies passats se 
determiná (…) Mes, feta proposició’l dia 29 del mateix (1559) se determiná, 

“que sia deixada la torra ó casa havem fet al portal davall» (Pié 1984, 320).

Portal Jussà, el rentador del
Segons un document transcrit per Pié hi hagué un litigi l’any 1326 entre 
veïns del carrer Major; els de la pica en amunt i els de la pica en avall que 
es queixaven que el Rec hagués estat parcialment cobert. El paborde dic-
tà sentència l’any 1327, i manà que s’obrissin tres piques al tram de rec co-
bert per facilitar l’accés a l’aigua i que es construïssin dos rentadors fora 
de cadascun dels portals, sobirà i jussà. També rep el nom de rentador 
del Portal d’Avall.

«Item volumus quod extra portalem vocatum jussá fiat unum lavador in loco 
in quo melins fieri poterit et alterum extra portalem vocatum sobirá» (Pié 
1984, 61).

Portal Jussà, la torre del
Eufemià Fort situa aquesta torre ja desapareguda damunt del portal Jussà.

Portal de Mates, l’abeurador del
Era dins del portal, al començament del Passatge, adossada a ca Joanàs; 
després, traslladat a la muralla, fora del portal.

Portal de Mates, la font del [ɫə ˈfɔn dəɫ puɾˈtaɫ də ˈmatəs]

Font urbana adossada a ca Joanàs (o ca Donya Rossita), al capdavall del 
Passatge; avui desapareguda.

(Romero 2013, 66 [1836]).

Portal Nou, l’abeurador del
Nom que també rep l’abeurador del Portal de Mates.

«Que tot l’enfront de l’abeurador del portal devall, y tot l’enfront del llevador 
(rentador) y la finestra de’n Sugranyes del abeurador del portal nou tot sia 
tancat, posantlos bones penes: y en les barres de les robes que posan pels 
carrers sía feta ordinació qu’en pena de 5 sous no ni gosen posar» (Pié 1984, 
380 [1557]).
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Portal Nou, el carrer del
Nom antic de l’actual carrer del Forn Nou. També s’havia anomenat d’en 
Guillem Montserrat, d’en Jaume Andreu, de Sedó i de la Ballesteria.

«Lo carrer del Portalnou» (Iglésies 1981, 237).

Portal de la Plaça de la Palma, l’abeurador del
Nom amb què també es coneix l’abeurador de Sant Rafel o abeurador 
del Portal de Sant Antoni.

Portal de Sant Antoni, l’abeurador del
Nom amb què també es coneix l’abeurador del Portal de la Plaça de la 
Palma o de Sant Rafel.

Portal de Sant Antoni, el carrer del
És un dels noms que ha rebut el carrer de la Peixateria, juntament amb 
els de Pescateria, en Bertran Barceló, n’Andreu Montserrat, ca Batlle, Pau 
Maideu i Girona.

«El carrer del portal de Sant Antoni» (EF 1965 [1526]).

Portal de Sant Antoni, la font del
Font que també rep el nom de font de la Plaça de la Palma i font de Sant 
Rafel.

Portal de Sant Antoni, la plaça del
Segons Eufemià Fort, la plaça no va rebre el nom de plaça de Sant Antoni 
o del portal de Sant Antoni fins l’any 1559. Aquest any s’acordà que la fira 
de palma fos en aquella plaça i per això esdevingué des d’aleshores la pla-
ça de la Palma. També se l’anomena la Placeta.

«En lo Consell ajustat als 22 d’Octubre de 1559, fou determinat que’l dia 
de la fira, los objectes de palma, com sàrries, cabassos, etc., estiguessin á la 
plassa del portal de St. Antoni, (de aixó vé lo nomenarse fins ara la plassa de 
la palma) y la fusta al portal (plassa de la carnicería)» (Pié 1984, 340–341).

Portal Sobirà, el rentador del
El paborde Guerau de Rocaberti va manar fer-lo al Portal Sobirà o 
d’Amunt en una sentència arbitral de l’any 1327.

«Item volumus quod extra portalem vocatum jussá fiat unum lavador in loco 
in quo melins fieri poterit et alterum extra portalem vocatum sobirá» (Pié 
1984, 61).
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Portal Sobirà, la torre del
Eufemià Fort situa aquesta torre damunt del Portal d’Amunt o Sobirà.

Portal de Tarragona, la creu del
V. la Creu del Camí de Tarragona.

«A la primera visita pastoral, és el propi arquebisbe que, en arribar a la creu 
del portal de Tarragona, troba aparellat un altar amb un Crist i un missal 
obert» (Iglésies 1956, 87).

Portal de Vilanova, la torre del
Torre situada al carrer de Vilanova.

«Y en 1387 Bonanat Bové vengué á Joan Teixidó un pati de corrals situats en 
la mateixa lo qual confrontava ab la vall, ab la torra del portal de Vilanova y 
lo carrer» (Pié 1984, 23).

Portaner
Portane, Portaner: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i el cadastre de 1846.

Posansó, ca [ˈka ˈpusənˈso]

Pó Sansó: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Els 
informants han confirmat la vigència d’aquest renom aplicat a una famí-
lia del carrer de les Clavegueres.

«Pusansó. Era guardatermes, era l’home de la Malenassa, vivia al carrer de 
les Clavegueres» (ME 1980–1989); (Ollé 2012); «Tenien un mosso que tenia 
molta força i deien que semblava Samsó» (Alumnes 1994).

Poses, les
Antiga partida documentada al segle XV i avui dia desconeguda. L’hem 
trobada també amb la variant Esposes. Es tracta de la transformació fo-
nètica del plural les Poses a Esposes.

«Les poses» (Vàlues 1404); «A les esposses avellanes (Vàlues 1471, 19r i 38r).

Potau
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el padró de 1860.

Pou
Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i el padró de 1819.
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Pou, el
Partida documentada al segle XV, prop del Puig d’en Cama.

«Un coral al pou» (Vàlues 1471, 21v); (Mapa Senders 2014).

Pou de la Vila, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ ˈpow ðə ɫə ˈβiɫɛ]

El segon carrer pujant pel carrer Major a mà esquerra; dóna a la muralla 
de Sant Rafel i, abans d’arribar-hi, hi conflueix el de les Clavegueres. A 
meitat del carrer, n’hi ha un que no passa i un escorraló que comunica 
amb el carrer del Forn d’Avall. En aquest carrer hi ha la casa nadiua de 
l’escriptor Joan Puig i Ferreter. També se n’ha dit carrer de Bernat Cas-
tellví.

«Del Pou de la Vila, és clar» (EF 1965 [1383]); «Un corall al carer del pou» 
(Vàlues 1471, 48r); «Un hor clos y corral al C del pou de la vila» (Vàlues 
1690, 9r); «in vico nominato lo carrer del pou de la vila» (F. Not. 1724–
1725); (Heras 1734, 118v); (Cad. 1800); (Cad. 1846); (Amill. 1880); «Pou Vila» 
(Padró 1930); (Blasi 1961, 26); «Calle del pozo» (Padró 1970); «Pozo de 
Villa» (Padró 1970); «No s’ha trobat cap referència al pou que dóna nom 
al carrer però hom suposa que seria aquí on hi hauria el pou del comú» 
(Alumnes 1992); «També se n’ha dit carrer de Castellví» (Masdeu 2000); 
(Plànol 2008).

Pou de Vila-rodona, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat. 
Relacionat amb la partida de les Planes d’Almoster. V. Planes d’Almos-
ter, les.

«Un tros avallanes ales planas del moster o pou de la Vila radona» (Vàlues 
1690, 36v); «Una vinya junt al pou de Vila Radona» (Vàlues 1690, 97r); «Un 
avallana ala partida dita lo pou de Vila Rodona» (Vàlues 1690, 98r).

Prat1

Renom documentat al segle XVII i actualment desaparegut.

«Pau Rabassa» (F. Not. 1627).

Prat2

Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i el padró de 1819.

Prat, lo [ɫu ˈpɾat]

Partida del terme situada entre el camí de l’Horta i el camí del Prat per 
sota de la partida del Camí de Tarragona, tocant al camí Travesser. La 
terra d’aquesta partida és molt ben valorada per la seva productivitat, 
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tant, que se’n deia que «qui té terra al Prat, té carn a la cuixa», o bé que 
«el Prat és el rovell de l’ou».

«Un tros al prat» (Vàlues 1647, 3r); «Una vinya al prat» (Vàlues 1690, 8r); 
«Altre pessa de terra vinya al prat» (Heras 1734); «Una pessa de terra vinya 
a la partida de el prat» (Heras 1734, 69v); (Cad. 1955); (Nomen. 2003); (Mapa 
2008); (Mapa Senders 2014).

Prat, la font del
Font natural documentada a l’acta d’Empriu del 1313; al Mas Ripoll.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat» (Pié 1984, 233).

Prat, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ ˈpɾat]

Mina d’aigua situada al camí de Tarragona, a la partida del Prat.

(Mines d’aigua 1878).

Prat, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈpɾat]

Camí que surt del camí de Tarragona i va a parar al camí Travesser.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Prats
Prats, Pratss: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i l’amillarament de 1880.

Prats, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

«Un corall al carer den prasts» (Vàlues 1471, 32v).

Prats, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈpɾats]

Mas situat al terme de l’Albiol, més amunt del mas de Joanàs i del mas 
del Pigall.

(Ollé 2012); «És fora terme» (SE i SR 2017); «Agafes cap als pins del mas de 
Joan Nas, mas de Prats i au, agafar el camí, la drecera o camí dels animals» 
(IA 2018).
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Prats, del mas de [dəɫ ˈmaz ðəɫ ˈpɾats]

Renom documentat al segle XIX i vigent a l’actualitat aplicat a la família 
que havia estat propietària del mas d’aquest nom.

(Alumnes 1994).

Preispà
Cognom documentat al padró de 1860.

Preixens
Prexens: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Premses, les [ɫəs ˈpɾemsəs]

Eufemià Fort les documenta al carrer del Vallet on afirma que n’hi ha-
via tres o quatre.

«Les Premses» (EF 1965 [1669]).

President Companys, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ pɾəziˈðeŋ kumˈpaɲtʃ]

Quart carrer pujant a l’esquerra per l’avinguda Puig i Ferreter que con-
necta l’avinguda amb la plaça de Catalunya. Els primers blocs de pisos 
d’aquest carrer van ser promoguts als anys seixanta per l’industrial local 
Gil Cristià, el qual va anomenar-lo barri del Carme en honor a la seva es-
posa que es deia Carme. Amb la democràcia, com altres carrers de l’Ei-
xample, va canviar de nom, tot i que popularment força gent del poble 
encara el reconeix com el barri del Carme.

(Plànol 2008).

Presó, la
Dependències a la planta baixa de la casa de la Vila, que, fins a la post-
guerra, van servir per retenir les persones detingudes.

Profita
Variant oral més habitual a l’actualitat. V. Perafita.

Progrés, l’avinguda del [ɫəβiŋˈguðə ðəɫ pɾuˈɣɾes]

Avinguda situada al tram urbà del camí de la Mare de Déu entre el pont 
de la via i el pont que travessa la carretera C-14. Divideix els polígons in-
dustrials la Drecera i Pedrafita.

(Plànol 2008).
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Prospo, cal [ˈkaɫ ˈpɾɔspu]

Renom documentat a metitats del segle XIX i a l’amillarament de 1880. 
Fonts orals han confirmat la vigència actual d’aquest renom.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Prospo, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈpɾɔspu]

Nom pel qual també es coneix l’hort de Querebitzo. El nom Prospo és 
una variant fonètica del nom Pròsper.

«Hort de Pròspu o hort de Querebitzo. Deformació de Pròsper» (EF 1965).

Prospet
Renom documentat a meitats del segle XIX i a l’amillarament de 1860.

(Alumnes 1994).

Prunera
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Pubill
Pobil, Pobill, Puvill: variants del cognom documentades entre les vàlues 
de 1597 i el padró de 1860.

Pubill, el
Renom documentat als segles XVI i XVII.

«Gabriel hortet dit lo pobill» (Vàlues 1597); «Joan Ortet, lo pobill» (F. 
Not. 1624); «Gabriel Ortet, lo pubill» (F. Not. 1627); «Gabriel Hortet, dit 
lo povill» (Pié 1984, 336 [1651]).

Pubill, el forn del
Eufemià Fort situa aquest forn el 1558 a la Pedrera. Era de Bernat Cogul. 
Probablement era de calç.

Pubill, el mas del
Eufemià Fort data aquest mas l’any 1582. Cap informant oral l’ha esmen-
tat.

«Era de Gabriel Hortet, dit lo Pubill, de la Selva (EF 1965 [1582]).

Pubillet
Puvillet: variant del renom documentada entre 1793 i finals del segle XIX.

(Cavallé 2000, 14).
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Pubillet, cal [ˈkaɫ puβiˈʎɛt]

Renom documentat als segles XVIII (variant Puvillet) i XIX. Fonts orals 
l’han confirmat com un renom vigent.

«Cal Pubillet; eren els pares del Miquel Sans, al carrer de Gentil i Vallet. 
Potser havien viscut al mas de Pubillet, a dalt de la muntanya, a l’Albiol» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Cavallé 2000, 14); (Ollé 2012).

Pubillet, les coves de [ɫəs ˈkɔβəz ðə puβiˈʎɛt]

Balmes de pedra de sauló vermell, al mas de Galofre. El Comú de la Sel-
va tenir el dret d’empriu dels recursos del terme de l’Albiol; en aquesta 
zona hi havia hagut una pedrera de moles d’esmolar.

Pubillet, lo bosc de [ɫu ˈβɔz ðəɫ puβiˈʎɛt]

Bosc al mas d’aquest nom, al terme de l’Albiol. El poeta Ramon Blasi, al 
recull Selvatanies (1961, 83) utilitza aquest topònim en el poema «Pont 
Alt».

Pubilleta, ca [ˈka puβiˈʎɛtɛ]

Renom d’una família al carrer de la Font.

(ME 1980–1989).

Puces, la torre de les [ɫə ˈtorə ðə ɫəs ˈpusəs]

Un maset al camí d’en Grau.

«Una mica de maset i una finca bastant gran» (CB 1985).

Puches
Cognom documentat al padró de 1860.

Pudero, ca [ˈka puˈðeɾu]

Renom d’una família al carrer de la Font.

(Alumnes 1994).

Puget, el
Eufemià Fort identifica aquest topònim amb la muntanya de Sant Pere.

«Nom antic de la muntanya del Puig, o de Sant Pere» (EF 1965).

Puig
Pug, Puix: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1597 i 
l’amillarament de 1880.
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Puig, ca
Casa situada al carrer d’en Puig, que per la part del darrera, dóna a la pla-
ceta de la Porta Falsa. La paret que dóna a aquesta placeta, és singular pel 
fet que està construïda amb pedres procedents de l’obra de construcció 
de l’església de Sant Andreu.

«Dóna a la placeta de l’església o carrer Nou» (EF 1965).

Puig, el
Antiga partida documentada al segle XVIII. Eufemià Fort, l’any 1965, re-
cull el mateix topònim i el situa a la riera d’Almoster.

«Altre pessa de terra avellanes al puig» (Heras 1734, 224v); «Les elevacions 
immediates a la vora esquerra de la riera d’Almoster, davant del poble» (EF 
1965).

Puig, el clot d’en
Antic topònim, documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo clot d’en Pux» (Vàlues 1404).

Puig, lo carrer d’en [ɫu kəˈre ðəm ˈputʃ]
Carrer a mà esquerra del carrer Major, entre la plaça Major i l’Església.

«Lo carrer den puig» (Vàlues 1597); «Lo C de la batida y C den puig» 
(Vàlues 1647, 95v); «Un pati de casa al carrer den Puyg» (Vàlues 1690, 11v); 
«Por una casa Calle den Puig» (Amill. 1880); (Blasi 1961, 31); «Carrer Puig» 
(Padró 1970); (Iglésies 1981, 239); (Plànol 2008).

Puig Cabirol, el
Partida del terme documentada amb aquest nom des del segle XV fins al 
XVII. Eufemià Fort, afirma que es tracta del nom antic de la muntanya 
del Garramell.

«Pug Cabirol» (Vàlues 1404); «Al pugy cabiroll tera de blat» (Vàlues 1471, 
28r); «Al puig cabirol vinya» (Vàlues 1597); «Un tros al puj que biroll vinje 
ij terra de pa» (Vàlues 1647, 32r); «Hun avallanarj casa al puig cabirol» 
(Vàlues 1647, 11v); «Un avellanar al puig cabiroll» (Vàlues 1647, 40r).

Puig Cogombre, el
Antiga partida documentada del segle XV fins al XVII. En un dels docu-
ments consulats se la relaciona amb al topònim, coll de n’Anguera, que 
és l’actual coll de la Batalla.

«El Puig Cogombre» (Vàlues 1404); «Al pug cobonbre avellanes e tera 
erma» (Vàlues 1471, 7v); «Hun tros terra de blat j olives hun avallanar j 
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cassa al puig cogombro» (Vàlues 1647, 5r); «Hun avallana y casa al puig 
cogombro» (Vàlues 1690, 5r); «Un avallana y terra de pa y garrofes al puig 
Cogrombro y al coll de na anguera» (Vàlues 1690, 54v).

Puig d’en Cama, la muntanya del [ɫə munˈtaɲə ðəɫ ˈpudʒ ðəŋ ˈkamɛ]
Muntanya on es localitza el Puig d’en Cama.

«La tradició diu: que’ls cristians estaven situats en ordre de batalla al 
vessant de la montanya de Puig den Cama, los quals en cas de derrota tenían 
assegurada la retirada cap á la Selva per les crestes de la mateixa y Puig de 
Sant Pere; y’ls alarbs estaven situats á la Solana de Rabassa que sen diu la 
Cara del moro, tenint també assegurada la retirada cap a Prades y Ciurana» 
(Pié 1984, 15).

Puig d’en Cama, lo [ɫu ˈpudʒ ðəŋ ˈkamɛ]
Punt més alt del terme (717 metres) de la Selva, darrera de la muntanya 
de Sant Pere. També és anomenat el Puig Més Alt.

«Podium d’en Cama» (EF 1965 [1204]); «lo torrent, que es entre las 
montanyes de Puig den Cama y la Solana de Rabassa, que en 1324 també 
se’n deia torrent de la Batalla» (Pié 1984, 15); «El puig d’en Cama» (Vàlues 
1404); «Primo al pug d’en cama tera erma» (Vàlues 1471, 22r); «Hun tros al 
puig den cama» (Vàlues 1647, 24v); «Una eretat y casa y demes al puig den 
Cama que es de Grau de porta antas de francesco pasqual» (Vàlues 1690); 
«Muntanya de Puigdencama» (Adesel 27, 1957, 188); «Puig d’en Cama» 
(Nomen. 2003); (Mapa 2008).

Puig d’en Cama, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈpudʒ ðəŋ ˈkamɛ]
Camí que s’agafa a l’ermita de Sant Pere i duu fins al Puig d’en Cama; des 
d’aquí es pot continuar cap a Almoster.

Puig d’en Cama, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ ˈpudʒ ðəŋ ˈkamɛ]
Carrer que comunica el carrer dels Ponts i el carrer d’Onofre de Manes-
cal; té un traçat en forma d’ela.

(Plànol 2008).

Puig d’en Cama, lo pou de [ɫu ˈpow ðə ˈpudʒ ðəŋ ˈkamɛ]
Pou miner al Puig d’en Cama, també anomenat el pou dels Moros. Actu-
alment té una profunditat de 10 metres però sembla que antigament es-
tava format per diversos pous i galeries horitzontals.

(Adesel 27, 1957, 189); (Andreazini 2013, 116); (Mapa Senders 2014).

Puig i Ferreter, l’avinguda de [ɫəβiŋˈguðə ðə ˈpudʒ i fərəˈte]
És l’avinguda d’accés al nucli urbà des del passeig de l’Estació fins al por-
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tal d’Avall. En temps de la dictadura de Primo de Rivera se’n va dir avin-
guda Josep Nicolau, en temps de la República, duia el nom d’avinguda 
Nou de Setembre; i, durant el Franquisme, avenida General Mola (Masdeu 
2000). El traçat d’aquesta avinguda, coneguda popularment com la Car-
retera, data dels primers anys de la dècada de 1920.

(Plànol 2008).

Puig i Ferreter, el passeig de
Nom que rebé en temps de la República el passeig de Josep Cristià. Tam-
bé ha rebut els noms de la Paz del Protectorado i el Passeig. Eufemià Fort 
també l’identifica com el passeig de Sant Pere.

Puig i Ferreter, el raval de
Tram final de la muralla o raval de Sant Pere. Rebé aquest nom en temps 
de la República. També es va conèixer com el raval dels Ollers.

Puig del Gibot, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.

«El puig del Gibot» (Vàlues 1404); «Al pugx d’en gibot vinya e avellanes» 
(Vàlues 1471, 53r).

Puig Més Alt, el
Nom que també rep el Puig d’en Cama.

«De podio superiori» (EF 1965 [1342]); «El puig més alt. Puig d’en Cama» 
(EF 1965).

Puiggener
Puigine, Puiganer, Puigganer: variants del cognom documentades entre 
les vàlues de 1597 i el cens d’homes de 1714.

Puig-redon
Cognom documentat al padró de 1860, amb la forma Puigredon.

Pujada, la [ɫə pujˈʒaðɛ]

Tram final del carrer Major, abans d’arribar a l’Església. Entre la plaça 
Major i la plaça de Sant Andreu.

«La Pujada» (EF 1965 [1596]); «Hun sensal que fa pera bajet de la pujade» 
(Vàlues 1647, 20r); «Huna casa ala pujada» (Vàlues 1647, 84v); «Plasa y 
Pujada» (Cad. 1846);«En la calle nombrada de la Pujada» (EF 1965).
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Pujada, de la
Renom documentat al segle XVII.

«Joan Rabassa, dictus del carrer major de la pugada» (F. Not. 1625); «Joan 
Junqueres, dictus del carrer major de la pujada» (F. Not. 1627).

Pujades
Pujadas, Pujades: variants del cognom documentades entre les vàlues de 
1690 i el padró de 1860.

Pujal
Cognom documentat al padró de 1819.

Pujals
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el cadastre de 1846.

Pujol
Pugol, Puiol, Pujo, Pujol: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Pujol, el carrer d’en
Actualment, carrer Pou de la Vila. L’any 1404 era anomenat el Carrer d’en 
Bernat Castellví.

«Al carer den pugoll un coral, palliça e establa» (Vàlues 1471, 19r); «Al carer 
den pugoll huna cassa e hun pati e coral» (Vàlues 1471, 84r).

Puliardo
Renom documentat al 1725 i al cadastre de 1800.

«Josep Pàmies, a lo Puliardo» (F. Not. 1725).

Pulió
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Amat Vda de Josep Amat. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Punta, la
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement es tracta d’un escurçament del topònim la Punta d’en Ros.

«Un tros terra de pa al cami de tarragona dit la punta» (Vàlues 1690, 45r).
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Punta d’en Ros, la
Antiga partida documentada entre el segle XV i el XVII, situada al camí 
de Tarragona; topopònim desaparegut.

«La punta d’en Ros» (Vàlues 1404); «Tera erma e mallou a la punta d’en 
Ros» (Vàlues 1471, 8r); «Un botgar ala punta den Ros» (Vàlues 1647, 16r); 
«Una vinya y botyar al cami de tarragona dit a la punta del ros» (Vàlues 1690, 
8r); «Una vinya al Cami de Tarragona o punta den ros» (Vàlues 1690, 39r); 
«Una vinya ala punta den ros» (Vàlues 1690, 69v).

Punta del Camí de Tarragona, la
Probablement es tracta de la Punta d’en Ros.

«A la punta del cami de Tarragona ab son espllet» (Vàlues 1471, 77r).

Punyera, el carrer d’en
Actualment carrer d’en Puig.

«Lo carrer de n’A Punyera» (Vàlues 1404).

Punyera, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas den Punyera» (Vàlues 1404); «Al mas den puyera tera erma» 
(Vàlues 1471, 113v).

Punyeres, la torre dels
Eufemià Fort identifica aquesta torre amb la del Sòl de la Vila, actual-
ment la torre de Baró.

«La torre dels Punyeres era al sòl de la vila» (EF 1965 [1324]).

Punyet
Punet, Punyent, Punyet, Punÿet, Puñet: variants del cognom documenta-
des entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Punyet, el carrer d’en
Nom d’un carrer indeterminat del nucli antic. Recollit al segle XV.

«Un corrall al carer d’en Punyet (Vàlues 1471, 66v).

Punyet, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə puˈɲɛt]

Mas situat al camí del Vilamunt.

«El camí del Vilamunt té una bifurcació: una branca va al mas Punyet» (CB 
1985).
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Punyet, el verger de
Eufemià Fort documenta aquest verger, el situa al camí dels Molins, a to-
car de la Muralla i el data l’any 1673 però no en cita la font.

«Bernat Punyet tenia un verger. Al començar lo cami de monsenyor Sant 
Pere, aprop del vall» (EF 1965 [1673]).

Puola, ca [ˈka puˈɔɫɛ]
Renom documentat al segle XIX amb la variant Paola. Els informants 
l’han esmentat com un renom vigent aplicat a dues branques de la famí-
lia, al carrer de Sensmudaina i del Forn Nou. S’ha recollit també la vari-
ant masculinitzada.

«Andreu Puola, al carrer Sensmudaina» (ME 1980–1989); «Juan Figuerola, 
al carrer del Forn Nou» (Alumnes 1994).

Puola, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə puˈɔɫɛ]
Mas situat a la partió amb el terme de Reus, prop del Burgar.

Pupa, ca la [kə ɫə ˈpupɛ]
Renom d’una família del carrer de Sensmudaina.

(ME 1980–1989); «La Pupa era una dona soltera que passejava la canalla del 
Sugranyes i també va guardar una nena de l’Antonio del forn de cal Floro» 
(MS 2019).

Pura, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə ˈpuɾɛ]
Hort situat sota el cementiri, tocant l’hort de Mixetes. Anteriorment co-
negut com l’hort de Pau Maideu. V. Pau Maideu, l’hort de.

Pura, de l’hort de la
Renom que prové del nom, aplicat a la família que hi vivia i que després 
el van comprar.

«El Joan de l’hort de la Pura» (Alumnes 1994); «Ella es deia Montserrat, 
però tota la vida li van dir Pura, perquè tenia una germana que s’ho deia i es 
va morir de petita» (MCB 2019).

Purgatori, el
Eufemià Fort esmenta aquesta partida del terme però no la situa ni la do-
cumenta. Cap informant l’ha confirmada.

Quadra, la riera de la [ɫə riˈeɾə ðə ɫə ˈkwaðɾɛ]
Nom de la riera d’Almoster quan entra al terme de Reus, més avall del 
mas de Besora.



454

Quadrada, la plaça [ɫə ˈpɫasə kwəˈðɾaðɛ]
Nom amb què molts joves selvatans actuals (nascuts a principis del segle 
XXI) coneixen la plaça del Portal d’Avall.

Quarteta, la [ˈɫə kwəɾˈtɛtɛ]
Renom d’una persona que vivia al carrer de les Clavegueres.

«Renom individual, a la cantonada del carrer de les Clavegueres» (ME 1980–
1989).

Quatre Cantons, de
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Estivill. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Que No Passa, lo carrer [ɫu kəˈre kə ˈno ˈpasɛ]
Nom amb què popularment es coneix el carrer de la Casa de la Vila Ve-
lla. També és anomenat carrer de la Vila Vella, carrer de Regomir o dels 
Regomirs.

Que Va a l’Església, lo carrer [ɫu kəˈre kə ˈβa ɫiˈɣɫeziɛ]
Eufemià Fort el situa al carrer de l’Abadia al segle XV.

«El carrer que va a l’Església» (EF 1965 [1407]); «És el carrer de l’Abadia» 
(EF 1965).

Que Va a Vilanova, el carrer
Eufemià Fort el situa entre la plaça de Sant Andreu i el portal d’Amunt, 
al segle XIII.

«Des de la Carnisseria al Portal» (EF 1965 [1299]).

Quella
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i 1795.

Quelos, això dels [əjˈʃɔ ðəɫs ˈkɛɫus]
Tros de terra, al Garramell, sota el mas de la Blanca.

Quelos, cal [ˈkaɫ ˈkɛɫus]
Renom d’una família del carrer de Sant Pau.

«També és a cal Llenyes. El Miquel Quelos, que viu a Sant Pau» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Quequet, ca
Renom documentat a meitat de segle XIX. Un quequet és una varietat de 
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cigala més petita que l’ordinària. Mot documentat a la Selva del Camp. 
(DCVB).

«També anomenat Floricol» (Alumnes 1994).

Queralt
Caralt, Queralt: variant del cognom documentada entre el cadastre de 
1734 i el 1800.

Queralt, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə kəˈɾaɫ]

Mas situat al camí de la Montoliva.

«Feien planter» (CB 2017).

Querebitzo
V. Hort del Q.

Querebitzo [kəɾəˈβidzu]

Carabitso: variant del renom documentada a meitats de segle XIX i a 
l’amillarament de 1880. Alguns informants l’han recordat aplicat a una 
família del segle XX, sobretot en relació a l’hort del mateix nom.

«Carabitzo» (ME 1980–1989); «Antoni Masdeu. Carabitso» (Alumnes 
1994).

Querebitzo, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə kəɾəˈβidzu]

Hort on es va edificar la Defensa Agrària; entre l’avinguda de Puig i Fer-
reter i el camí de Tarragona, damunt de l’hort de Madró. També era ano-
menat l’hort del Prospo.

«Desaparegut. Al portal d’Avall, cantonada al camí de Tarragona, davant de 
Sant Agustí» (EF 1965); «Situat entre l’avinguda de Puig i Ferreter i el camí 
de Tarragona» (CB 1985).

Querit, ca [ˈka kəˈɾit]

Renom documentat a meitats del segle XIX, aplicat a una família del car-
rer dels Ollers. Les fonts orals l’han situat tant al carrer dels Ollers com 
al carrer de la Peixateria.

«Ca Querit, al carrer dels Ollers i al carrer de la Peixateria» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Querit, la parada del [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ kəˈɾit]

Situada a la banda avall de l’hort de Miró, tocant al camí de l’Horta.
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Quiles [ˈkiɫəs]

Renom.

«Quiles, al carrer de Sensmudaina» (ME 1980–1989).

Quimet Ferrer, això del [əjˈʃɔ ðəɫ kiˈmɛt fəˈre]

Tros de terra situat al camí de l’Horta, sota la carretera C-14, baixant a 
mà esquerra.

«Això era del Quimet ferrer» (CB 2017).

Quimet Ferrer, cal [ˈkaɫ kiˈmɛt fəˈre]

Renom aplicat a una família de dues generacions de ferrers de la plaça de 
la Palma; de cognom són Duran i procedien de les comarques gironines.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Química, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈkimikɛ]

Carrer situat al polígon industrial Xalamec, paraŀlel al carrer de la Cerà-
mica. Va des del carrer del Tossal fins al carrer de la Figlina.

Quintals de la Montoliva, els
Aquest indret era situat sota l’ermita de Paretdelgada. Un quintar és una 
pedra molt grossa (DCVB).

«y una pessa de terra, nomenada los quintals de na Montoliva, situada 
al terme de la Selva, davall la Ermita de Santa María de Parets delgades 
enfrontant ab la riera, ab el camí travesser, ab el camí que va desde’l Patró 
o Creu á la Iglesia predita de Sant Maria y ab Llorens Verrá» (Pié 1984, 664 
[1427]).

Quintals, els
Antiga partida documentada entre els segles XV i XVIII i desconeguda a 
l’actualitat. Es pot situar prop de l’ermita de Paretdelgada; probablement 
és un abreviació del topònim els quintars de la Montoliva.

«Quintals» (Vàlues 1404); (Vàlues 1471); «Partida dita los quintals en prop 
la ermita de Nostra Senyora» (Vàlues 1690, 3v); «Un tros als quintalls era 
de pau Ferrater» (Vàlues 1690, 28v); «Una pessa de terra olives y mallol a 
els quintals» (Heras 1734, 90v).

Quintanals, els
Topònim documentat al segle XIX i desconegut a l’actualitat. Un quinta-
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nal és un tros de terra o un camp de conreu immediat a una vila, un altre 
nucli de població, o a la casa d’una masia (DCVB).

«[Viña] idem als guintanals» (Cad. 1846).

Raballar, el
Antiga partida documentada als segles XVII i XIX, desconeguda a l’actu-
alitat. Un raballar és un lloc on creixen molts raballs (rebrot que neix de 
la soca de l’alzina surera o del roure, molt prop de terra (DCVB).

«Hun dinar al revallar» (Vàlues 1647, 20r); «Un oliva a la partida dita lo 
Ravalla» (Vàlues 1690, 41r); «Viña ala revalla» (Cad. 1846).

Rabanillo, cal [ˈkaɫ rəβəˈniʎu]
Renom d’una família originària d’Andalusia. Al poble d’origen ja se’ls 
coneixia amb aquest renom. Tenien una botiga d’alimentació al carrer 
Major.

(Ollé 2012).

Ràbano, cal [ˈkaɫ ˈraβənu]
Renom. Es tracta d’una variant de cal Rabanillo.

Rabascall
Rabascall, Ravascall, Ravescall, Revascall, Revescal, Revesgual: variants del 
cognom documentades entre el fogatge de 1497 i el padró de 1819.

Rabascall, cal [ˈkaɫ rəβəsˈkaʎ]
Nom amb què també es coneix ca Marrill.

Rabassa
Rabaça, Rabasa, Rabassa, Rabasse: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Rabassa, ca [ˈka rəˈβasɛ]
Amb aquest nom hem trobat dues cases. La més antiga, Eufemià Fort la 
documenta des del segle XIII, al carrer Major, a la cantonada amb el por-
tal d’Avall i el carrer dels Ollers. També trobem ca Rabassa al passatge de 
la Carnisseria, un casa més coneguda com ca Flassada; la família Rabassa, 
que era adinerada, n’era la propietària. V. Flassada, ca.

«Al carrer Major, cantonada amb el passeig i el carrer dels Ollers. Potser és 
la casa que manté el nom de més antic. El 1284 era el carrer dels Ollers» (EF 
1965); «Eren molt rics. Només tenien un barret i se l’intercanviaven; per 



458

això es diu: sembla el barret de ca Rabassa (Quan una cosa passa per mans 
de molta gent)» (ME 1980–1989).

Rabassa, el carrer de ca
Eufemià Fort el situa al carrer dels Ollers pel fet que hi havia ca Rabassa.

«El carrer de ca Rabassa era el carrer dels Ollers» (EF 1965).

Rabassa, el molí de
Nom amb què també es coneix el molí del Mas de Moixó o molí de n’Hu-
guet.

Rabassa, el pou d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Una cassa al pou d’en Rabaça» (Vàlues 1471, 37r).

Rabassa, el verdeguer de
Eufemià Fort recull aquest verdeguer i el data l’any 1515 però no en cita la 
font. Un verdeguer és un lloc herbós, de prats o vergers (DCVB).

«El verdeguer de Rabassa. A sota la vila» (EF 1965 [1515]).

Rabassa, el verger de
Eufemià Fort recull aquest verger i el data al 1587. Un verger és un hort 
amb varietat de flors i arbres fruiters (DCVB).

«El 1587 Joan Rabassa llega al seu fill homònim “lo vergeret prop los Molins 
i les prellades”» (EF 1965).

Rabassa, la mina de [ɫə ˈminə ðə rəˈβasɛ]

Nom que també rep la mina de Flassada.

Rabassa, l’avellanar de
Nom que també rep l’avellanar del Mas de Flassada.

«Al mas Ripoll» (EF 1965).

Rabassa, les parades de
Tros de terra a la partida del camí de la Serra.

(Adesel 27, 1957, 189); «Sota la granja del Vives» (CB 1985).
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Rabassa, la solana de
Podria tractar-se d’una variant de la roca del Moro. Pié la identifica com 
la solana de Rabassa.

«La tradició diu: que’ls cristians estaven situats en ordre de batalla al 
vessant de la montanya de Puig den Cama, los quals en cas de derrota tenían 
assegurada la retirada cap á la Selva per les crestes de la mateixa y Puig de 
Sant Pere; y’ls alarbs estaven situats á la Solana de Rabassa que sen diu la 
Cara del moro, tenint també assegurada la retirada cap a Prades y Ciurana» 
(Pié 1984, 15).

Rabassó
Rabaso, Rabasó, Rabassó, Rabesso, Rebasso: variants del cognom docu-
mentades entre el cens d’homes de 1714 i el padró de 1860.

Racó, el molí del
Molí situat al costat del molí del Pont o de la Porta, a la Resclosa.

«La mola sobirana del molí de la Porta tenia de gruxaria 5 centímetres i dos 
miŀlímetres, y la jussana 3 centímetres. La mola sobirana del molí del racó 
tenia de grux 6 centímetres menys 1 milímetre» (Pié 1984, 222 [1383]).

Raconera, la [ɫə rəkuˈneɾɛ]

Nom amb què és coneguda la casa de ca Baiget, per estar situada a l’an-
gle del carrer del Forn d’Avall. Hi havia un societat de pagesos d’ideolo-
gia esquerrana fundada el 1912 anomenada Societat d’Obres Agricultors, 
coneguda amb el nom de la Raconera.

Raconera, de la
Renom aplicat a alguna de les famílies que havien fet de cafeters a la Ra-
conera o a alguna de les famílies que havien viscut en aquesta casa.

(Ollé 2012).

Raconera, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə rəkuˈneɾɛ]

Nom popular del carrer del Forn d’Avall.

Rada
Cognom documentat al padró de 1860.

Radon
Cognom documentat al padró de 1860.
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Rafel de la Botiquita
Eufemià Fort esmenta aquest renom l’any 1965 però no el situa ni en dóna 
més informació.

Rafael Ripollès, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə rəˈfɛɫ ripuˈʎɛs]
Setè carrer a mà esquerra pujant per l’avinguda de Puig i Ferreter que 
connecta aquesta avinguda amb l’antic camí de Tarragona (actualment 
carrer de Tarragona).

(Plànol 2008).

Rafeles
Renom documentat al segle XIX.

«Vda de Josep Bergadà, Rafelas. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Rafí
Cognom documentat al padró de 1860.

Rafini
Renom documentat al segle XIX.

«Josepa Puig, Marià Puig. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Ràfols
Cognom documentat al padró de 1860.

Ràfols, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈrafuɫs]
Mas situat al camí del Burguet, a la partió del terme amb Alcover.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Raguer, la font de
Eufemià Fort esmenta l’any 1965 aquesta font; cap informant l’ha ano-
menada.

Raguer, el mas de
Eufemià Fort esmenta l’any 1965 aquest mas però no el situa; cap infor-
mant l’ha esmentat.

Rajoler, cal [ˈkaɫ rəjʒuˈɫe]
Renom d’una família que tenia un forn de rajoles i que vivia a la plaça de 
Sant Andreu. S’ha recollit la variant feminitzada per referir-se a les do-
nes de la família Rajolera.

«Feien rajoles. Tenien dos forns; un a sota del Calvari i l’altre al camí de la 
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Serra, sota la via. Vivien al Pati» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 
2012); «Rajolera» (AHT, FEF s. d.).

Rajoler, el forn
Dit també teuler, per distingir-lo dels altres forns, principalment els ollers. 
Pié esmenta d’un forn teuler al camí de Tarragona al segle XV.

«Hun tros terra de blat al forn rajoler» (Vàlues 1647, 102r); «Altre pessa 
de terra Vinya y Avellanes al forn rajole» (Heras 1734, 82v); «Terra depa al 
Fornt Rajole» (Cad. 1846).

Rajoler, la mina del
Mina d’aigua a la partida de la Gília, al camí d’Alcover. Actualment és 
polígon industrial.

«La mina del Rajolé. Camino de Gilia» (Mines d’aigua 1878).

Ramiro, això de cal [əjˈʃɔ ðə ˈkaɫ rəˈmiɾu]

Tros de terra situat al camí de l’Horta, sota la carretera C-14, on ara hi 
ha l’hort del Torroja.

«Això era de cal Ramiro» (CB 2017); «Lo tros del Ramiro» (RR 2017).

Ramon
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el cens d’homes de 1714.

Ramon Andreu, el trestellador de
Antic topònim documentat al segle XV.

«que’l trestellador de’n Ramón Andreu d’avall lo molí s’es tancat obrant lo 
rech» (Pié 1984, 362 [1553]).

Ramon Barta, el carrer d’en
Actuament carrer de Verrà.

«Carrer d’en Ramon Barta» (Vàlues 1404).

Ramon Blasi, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə rəˈmom ˈbɫazi rəˈβasɛ]

És el segon carrer a mà esquerra, pujant per la Creu Coberta. Comunica 
el carrer de Paretdelgada, antic camí de la Mare de Déu, amb el carrer 
de Joan Pié i Faidella.

«Carrer de Ramon Blasi» (Plànol 2008).
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Ramon de l’Hostal
Renom d’una persona que tenia un hostal al carrer de l’Hospital.

«Carrer de l’Hospital. Abans hi havia un hostal» (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Ramon Pam-pam, lo [ɫu rəˈmom ˈpam ˈpam]
Renom individual d’un home que viu a la muralla de Sant Rafel.

«Ramon Xeco, a la muralla de Sant Rafel» (ME 1980–1989); «Aplicat a un 
home que, de petit, en preguntar-li el nom, en lloc de dir els dos cognoms 
(Pàmies Pàmies), deia Ramon Pam-Pam» (Ollé 2012).

Ramon Puig, el carrer de
Nom d’un carrer indeterminat del nucli antic, documentat al segle XIV.

«El carrer de Ramon Puig» (EF 1965 [1346]).

Ramon Punyet, el carrer d’en
Actuament, carrer de Boada. L’any 1471 era el carrer d’en Pere Masdeu.

«Carrer d’en Ramon Punyet» (Vàlues 1404).

Ramon Vallcorba, el carrer de
El carrer de Sensmudaina era conegut al segle XIV amb el nom de car-
rer de Ramon de Vallcorba. La família dels Vallcorba és una de les més 
influents a la Selva als segles XII, XII i XIV. També ha rebut els noms de 
carrer de l’Almudaina, d’Andreu Teixidor, de la Dama, de Joan Teixidor i 
de Vallcorba.

«Carrer conegut en el segle XIV amb el nom de Ramon de Vallcorba, 
segons un document que ens parla dels diners que rebia la Pabordia sobre 
l’Almudaina» (Alumnes 1992).

Ramon Verrà, el carrer de
Actualment carrer de Verrà; pujant pel carrer Major a la dreta, quasi da-
vant de la Plaça Major. Comunica el carrer Major amb el passatge de la 
Carnisseria. L’any 1404 era el carrer d’en Ramon Barta.

«Carrer d’en Ramon Verrà» (Vàlues 1471); (EF 1965 [1482]).

Ramonasso, cal [ˈkaɫ rəmuˈnasu]
Renom d’una família del carrer de la Font. Trobem la forma feminitzada 
per referir-se a les dones de la família.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «La Maria Ramonassa» (MS 
2019).
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Ramonpere
Cognom documentat entre les vàlues de 1597 i 1795.

Rana
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. La casa 
devia ser en un dels carrers que van a donar a la muralla de Sant Rafel 
perquè s’hi ha trobat documentada la torre de la Rana.

«Joan Muntas» (Cavallé 1999, 11).

Rana, la torre de la
Torre documentada l’any 1836; situada a continuació de la torre de les 
Pletes, a la muralla de Sant Rafel.

(Romero 2013, 68).

Rander
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Ranes, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈranəs]

Hort a la muralla de Sant Rafael, tocant al torrent de Cassans, sota de 
l’hort dels Ponts i damunt de l’hort de la Madrina. Actualment urba-
nitzat.

Ranes, el mas de les
Mas situat a la partida del Camí de la Mare de Déu (polígon 10), davant 
del mas de Cristià i proper a l’empresa Macresac; s’hi arriba pel camí de 
la Montoliva.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Rano, cal [ˈkaɫ ˈranu]

Renom d’una família que tenien la casa al carrer del Forn d’Avall.

«Montserrat de cal Rano; Angelina de cal Rano, la dona de l’Octavi. Al carrer 
de la Palla» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Ràpita, la [ɫə ˈrapitɛ]

Actualment es coneix com la Ràpita tota la zona urbana que queda deli-
mitada pel camí de la Mare de Déu, la Riera, la Creu Coberta i el cantó 
d’en Vaquer. El topònim prové d’un petit nucli de cases que eren ano-
menades així, situades al camí de la Mare de Déu (actualment, carrer 
de Paretdelgada), per sota el cantó d’en Vaquer. Aquest topònim no s’ha 
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pogut documentar amb cap font escrita, però sí que l’han esmentat els 
informants.

«La toponímia ens proporciona un altre nom alarb a més de l’anterior: un 
raval de La Selva s’anomena La Ràpita» (Iglésies 1956, 22); «Era un carrer o 
barri, una mica marginat de la vila, a unes dotzenes de passes del camí de la 
Mare de Déu, sortint de la Selva, a mà esquerra. Hi vivien els que en deien 
gitanos» (EF 1965); (Plànol 2008).

Ràpita, la bassa de la
Bassa que havia a la Ràpita.

(EF 1965).

Rasa, la [ɫə ˈrazɛ]

Partida del terme situada entre el camí d’Almoster i el Vilar on s’emplaça 
la zona educacional del poble; actualment és una zona molt urbanitzada. 
Una rasa és un solc o excavació practicada al camp de conreu perquè s’hi 
escorri l’aigua de les pluges i no hi faci aiguamoll (DCVB). V. Bover, la rasa 
de; Ferreter, la rasa de; Batlle, la rasa de.

«La Rasa» (Vàlues 1404); «Alla Rassa un ort» (Vàlues 1471, 30v); «Hun 
tros terra de pa ala rase es de sa muller lasimone» (Vàlues 1647, 9v); «Un 
tros ala Rasa» (Vàlues 1647, 35r); «Un farreginal ala quadra diumenya 
crompresos dos trososet que pasan ala part del torrent de la Rasa» (Vàlues 
1690, 21v); «Altre pessa de terra de pa ala rasa» (Heras 1734, 35v); (Cad. 1955); 
(Mapa 2008).

Rasa, de la [də ɫəˈrazɛ]

Renom aplicat a les persones que havien estat de masovers a la Rasa de 
Batlle.

«Josep de la Rasa. Eren masovers de ca Batlle (amos de la Rasa)» (ME 1980–
1989); «Josep Veciana» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Rasa, el barranc de la
Barranc que neix a les faldes de Sant Pere, travessa els dos camins d’Al-
moster, i desaigua al torrent de Cassans; una mica abans del camí de 
Tarragona.

Rasa, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈrazɛ]

Camí que anava des del convent de Sant Rafel fins a la Rasa de Batlle, de 
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Bové i de Ferrater. Actualment és el carrer de les Monges i un tram del 
carrer de Gandhi.

«El camí de la Rasa era a la muralla de Sant Rafael, baixant dels Ponts a mà 
dreta, després de l’hort dels Ponts. Sempre era tancat amb una porta de la 
qual tenien clau els propietaris. Amb el mateix nom també es coneixia el camí 
que hi havia al capdamunt del passeig de Sant Rafael, tocant a l’església de 
Sant Rafael, a mà dreta. Abans també es tancava» (EF 1965).

Rasa de Batlle, la bassa de la
Bassa d’emmagatzematge d’aigua situada a la rasa de Batlle.

Rasa de Batlle, la plaça de la [ɫə ˈpɫasə ðə ɫə ˈrazə ðə ˈβaʎ:ɛ]
Plaça situada a l’antiga rasa de Batlle, entre el passatge de Marta Mata i 
el passatge de Marie Curie.

(Plànol 2008).

Raset
Cognom documentat al padró de 1860.

Rata, ca la [ˈka ɫə ˈratɛ]
Renom d’una família que van posar un bar al portal d’Avall, a mà dreta, 
a la planta baixa de ca Blai Boig (antigament ca Rabassa).

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Rata, el bar de la [əɫ ˈβaɾ ðə ɫə ˈratɛ]
Bar situat a la cantonada entre el passeig Josep Cristià i el carrer Major, 
al portal d’Avall. Un cop aquest bar es tancà, s’anomenà així un bar (Bar 
Masdeu) que la mateixa família havia obert una mica més avall, sota ca 
Satorres.

Rates, això de les [əjˈʃɔ ðə ɫə ˈratəs]
Tros de terra situat al capdamunt del camí de l’Horta, tocant a la carre-
tera C-14, a la partida del Camí de Tarragona.

«Damunt del mas de la Margalla. S’ho van vendre; ho portava el Llenyes» 
(RR 2017).

Rateta, cal [ˈkaɫ rəˈtɛtɛ]
Renom d’una família que tenia la casa al carrer de Boada.

«Ca la Rateta, filla de ca la Rata» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
«Família; alguns d’ells de l’Albiol» (Ollé 2012).
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Ravalla
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Rebull
Raull, Rauull: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1597 
i les vàlues de 1690.

Rec, lo [ɫu ˈrek]
El Rec és la canalització que porta l’aigua de la Riera fins al poble. Se’n 
té notícia des del segle XIII i va ser refet amb pedra picada al segle XVI. 
Dóna nom a la partida homònima.

«El Rech» (Vàlues 1404); «Un avellanar e vinya al rech» (Vàlues 1471, 
24r); «Primo al cami de reg olives e terra de blat» (Vàlues 1522, 3r); «Per 
aixó’l poble determiná forrar tot lo rech d’una canal de pedra, á fi de que no 
s’escolés l’aygua, fenthi una obra de molt cost. Al Consell del primer de Maig 
de 1533 se proposá, que mestre Renyer era de parer que’s comensés a obrar el 
rech als molins» (Pié 1984, 356); «Al rech dos trossos avallanes desa muller» 
(Vàlues 1647, 26r); «Altre pessa de terra Avallanes al rech» (Heras 1734, 55v); 
«Una pessa de terra herm al reg» (Heras 1734, 8v);

Rec, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈrek]
Camí que surt dels camí dels Molins, a l’alçada dels dipòsits i que segueix 
el traçat del rec de l’aigua del poble. Actualment ha estat recuperat com 
a sender local i habilitat fins al mas de Moixó.

(Brum 11, 1932, 6); (Adesel 27, 1957, 189); (Blasi 1961, 73).

Recasens
Recasens, Recasents: variant del cognom documentada a l’amillarament 
de 1880 i al padró de 1860.

Recasens, ca
Casa situada al carrer del Pou de la Vila, dóna a la Muralla.

Recbó
Cognom documentat al padró de 1860.

Rector
V. Hort del R.

Rector, la figuera del
Figuera que hi havia a l’hort del Rector.

«La figuera del Rector, A l’hort de l’Abadia» (EF 1965).
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Rector, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ rəkˈto]
S’anomenava també l’hort de l’Abadia. V. Abadia, l’hort de l’.

«En l’any 1663 encara no estava acabada l’iglésia de Sant Rafel (…) lo Consell 
va determinar: (…) pera que li deixéssin passar l’aygua pel hort del Rector, 
que’ls Pares Descalços prenguessin l’aygua, que tenian en la seua diada, per 
la fibla del Diumenge, que es al cantó de la iglesia dins la vila, y es la fibla hont 
han de péndrer l’aygua dits Pares» (Pié 1984, 600).

Rectoret, el
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Francisco Cabanyes, de Prades» (Cavallé 2000, 14).

Rectoria, la [ɫə rəktuˈɾiɛ]
És un altre nom que rep l’Abadia.

Rectoria, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə rəktuˈɾiɛ]
V. Abadia, l’hort de l’.

Regal
Cognom documentat al padró de 1860.

Regalat, cal [ˈkaɫ rəɣəˈɫat]
Renom documentat al segle XIX. Font orals l’han esmentat referit a una 
família que vivia al carrer de Sensmudaina i al carrer dels Ollers. Un 
membre d’aquesta família, el Paquito Regalat, tenia una botiga d’elec-
trodomèstics.

«Cal Regalat, al carrer de Sensmudaina. Margarita Raset o Paquito Regalat» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Regidor
Reyxidor: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Regina, el mas de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas de na regina» (Vàlues 1404); «Lo mas d’en Regina» (Vàlues 1404); 
«Al mas d’en Regina tera erma» (Vàlues 1471, 16r).

Reginal, el forn
Desconegut. Es podria tractar d’un transformació fonètica del topònim 
Farraginal que hem trobat documentat fins el segle XVIII.

«Casa del Fornt reginal» (Cad. 1846).
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Regomir, el carrer de
Actualment carrer de la Casa de la Vila Vella; també dit carrer Que No 
Passa i carrer dels Regomirs.

«Al carer de Regomir una cassa» (Vàlues 1471, 104r); «que el Consell tingui 
caràcter representatiu, reduint el nombre de regidors i que es celebrin les 
seves reunions a casa de la Vila. Naturalment aquesta és encara la vella del 
carrer de Regomir» (Iglésies 1956, 77).

Reguer1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Teresa Oller, Ragué» (Cavallé 2000, 15); «Pau Ollé, Raguer» (Alumnes 
1994).

Reguer2

Raguer, Regue, Regué: variants del cognom documentades entre les vàlu-
es de 1690 i el cadastre de 1734.

Reguera, ca la [ˈka ɫə rəˈɣeɾɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer Forn d’Avall i al carrer de l’Aba-
dia.

«Andreu de la Reguera. Pepeta Reguera, al carrer del Forn d’Avall» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); «Ca la Reguera» (Ollé 2012).

Rei
Rey, Rei: variant del renom documentada al cadastre de 1846. Renom do-
cumentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Barberà (a) Rei» (Cavallé 2000, 14).

Rei, la mina del
Mina d’aigua situada a la partida de la Gília.

«La mina del Rey. Camino de Gilia» (Mines d’aigua 1878); (Mapa Senders 
2014).

Reiet
Reyet: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880 i a altres 
documents del segle XIX.

«Andreu Buruel, Reiet. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Reig
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i el cadastre de 1734.
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Reinald
Reynalt: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Reiner
Rejner: variant del cognom documentada a les vàlues de 1471.

Rellotge, la plaça del [ɫə ˈpɫasə ðəɫ rəˈɫɔdʒɛ]
Nom amb què també es coneix la plaça de Catalunya. Rep aquest nom 
pel fet que hi ha un rellotge de sol monumental.

Remolar
Romula: variant del cognom documentada al padró de 1819.

Renall, el coll d’en
Antic topònim documentat el segle XVI i desconegut a l’actualitat.

«Avellanes y vinya al coll den renall» (Vàlues 1597).

Render
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i les vàlues de 1597.

Rentadors, los [ɫu rəntəˈðos]
Safareigs públics, originàriament situats al portal d’Avall que, al voltant 
del 1900, van ser desplaçats cap a plaça de les Pletes, tocant a l’hort del 
Castell. També es coneixen com els Rentadors.

(Adesel 65, 1963, 307).

República, la plaça de la
Nom que rebia la plaça Major en temps de la Segona República. També 
ha rebut els noms de plaça del Sitjar, Nova, de la Constitució i del Gene-
ralísimo. Popularment es coneix com la Plaça.

República, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə ɾəˈpuβɫikɛ]
Carrer situat a la zona urbana del Vilar amb traçat paraŀlel a l’avinguda 
de la Llibertat; s’hi pot accedir des de la carretera d’Almoster.

(Plànol 2008).

República, lo pou de la [ɫu ˈpow ðə ɫə ɾəˈpuβɫikɛ]
Pou situat al capdamunt del Calvari, pujant a mà esquerra. Actualment, 
encara és visible la caseta i el dipòsit annex. Va ser construït en època de 
la República per assegurar l’abastiment d’aigua al poble, especialment 
a l’estiu.
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República Catalana, la plaça de la [ɫə ˈpɫasə ðə ɫə ɾəˈpuβɫikɛ kətəˈɫanɛ]

Rotonda situada a la zona educativa, al davant de l’IES Joan Puig i Fer-
reter i l’escola Abel Ferrater.

Resclosa, la [ɫə rəsˈkɫɔzɛ]

La resclosa és el lloc on l’aigua de la riera era conduïda cap al Rec de la 
Vila per fer-la arribar al poble. És més amunt del Pont Alt i propera al 
Pont Sec i al molí del Pont. La trobem documentada des del segle XIV i 
va estar en servei fins a finals del anys 60 del segle XX. També és conegu-
da com la Resclosa de la Vila.

«Donchs, ben expressat està que’l pont nou de que parla la escriptura era 
entre’l molí del pont, que era lo del davant de la resclosa, y’l pont major vell, 
que no pot ésser altre que’l pont alt» (Pié 1984, 242 [1300]).

Reure, el
Antic topònim documentat el segle XVII, al camí d’Alcover.

«Un avallana al Cami del Cover dit lo reura» (Vàlues 1690, 43r).

Reus [ˈrɛws]

Poble, el terme del qual és partioner pel sud amb el de la Selva. Històri-
cament hi ha hagut una gran relació entre les dues poblacions.

«La carta den Guim d’Argentona no solament anava dirigida als de la Selva 
(…) en los lloch de la Selva y de Reus, ó á sos llochstinents, amenassantlos 
sots diverses penes» (Pié 1984, 30).

Reus
V. Camí de R.

Reus, lo camí de [ɫu kəˈmi ðə ˈrɛws]

Camí que anava de la Selva a Reus i amb un traçat que es correspon al 
de l’actual carretera d’Almoster. Segons Eufemià Fort, també s’anome-
nava el camí Vell de Salou.

(Mapa Senders 2014); «El camí vell de Salou és el camí de Reus» (EF 1965).

Reus, la mina de
Eufemià Fort, l’any 1965, cita aquesta mina que passa pel terme de la Sel-
va i que porta l’aigua a Reus.

«Un braç de mina que entra en terme de la Selva i s’uneix al que ve d’Almoster 
i porten l’aigua a Reus» (EF 1965).



471

Reus a Montblanc, la carretera de [ɫə kərəˈteɾə ðə ˈrɛwz ə mumˈbɫaŋ]

Actual carretera C-14.

Reus a Valls, el camí de
Nom que també rep el camí Travesser.

«Item. los quints de la torra que son al terme de la Selva, y afrontan ab lo 
camí que va de Reus a Vayls i ab la riera de la Selva» (Pié 1984, 658 [1388]); 
(Mapa 2008).

Revenedor
Renom documentat al segle XVII.

«Joan Castellà, Revenadó» (F. Not. 1625).

Revolt, del [dəɫ rəˈβɔɫ]

Renom aplicat a una família que hi va viure.

«Damià del Revolt, Maria del Revolt. Hi van viure molts anys» (ME 1980–
1989); «L’Angeleta del Revolt» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Revolt, lo [ɫu rəˈβɔɫ]

Partida del terme situada al camí de l’Horta entre la via i la carretera.

«Un tros prop del Revolt a la quadra del dilluns» (Vàlues 1690, 5r); «Un 
tros terra de pa a la partida dita lo Ravolt» (Vàlues 1690, 66r); «Altre pessa 
de terra y Regadiu Vinya y olives al revolt» (Heras 1734, 3v); «Altre pessa 
de terra de pa regadiu al ravolt» (Heras 1734, 146v); «Terra de pa al Revol» 
(Cad. 1846); (C. Masos 2014).

Revolt, la bassa del [ɫə ˈβasə ðəɫ rəˈβɔɫ]

Bassa del Revolt, al camí de l’Horta, sota la via i damunt de la carrete-
ra C-14.

Revolt, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ rəˈβɔɫ]

Mina d’aigua, al camí de l’Horta.

«Partida camino de la Huerta» (Mines d’aigua 1878).

Revolt, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ rəˈβɔɫ]

Mas situat a la partida del Camí de l’Horta (polígon 30), proper al mas 
de Baldomero i a la serra de l’Ollé.

«Mas Revolt términos» (Padró 1970).
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Revolt d’en Garriga, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Un botyar Revolt den Garriga» (Vàlues 1690, 66v).

Revoltós
Cognom documentat al padró de 1860.

Rialles, la font d’en
Antic topònim documentat el segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La meytat dela ffont d’en Rialles» (Vàlues 1471, 66r).

Ribelles
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Ribera
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Ribes
Ribes, Ribas: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 
i l’amillarament de 1880.

Ribes, el xalet de
Topònim desconegut.

«Chalet de J. Ribas» (Padró 1970).

Ribes, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈriβəs]
Mas a la partida del Mas d’en Valls (polígon 2), entre el camí del Mas d’en 
Valls i el camí de la Pedrera.

«Mas de Ribas» (Padró 1970); (CB 2017).

Ricard
Ricart: variant del cognom documentada entre les vàlues de 1597 i l’ami-
llarament de 1880.

Ricatxó
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Castellà» (Cavallé 2000, 14).

Ricomà
Cognom documentat al padró de 1860.
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Riego, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada a les Aubagues.

(Andreazini 2013, 120).

Riera
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el padró de 1860.

Riera, la [ɫə riˈeɾɛ]

Per antonomàsia, la forma com popularment s’anomena la Riera de la 
Selva. Ve del Mas Ripoll i desaigua al Francolí, més avall de Vilallonga. 
Creua el terme de muntanya a mar.

«A la riera terra de blat e holius» (Vàlues 1404, 1v); «A la riera tera de blat 
e ollives» (Vàlues 1471, 4v); «Hun tros ala riera» (Vàlues 1647, 24v); «Un 
forreginal ala quadra del diyous» (Vàlues 1690); «Altre pessa de terra olives 
y Vinya Avell. ala riera» (Heras 1734, 9v); «Dit també tossal» (Heras 1734, 
65v); «Altre pessa de terra de pa y olives ala rihera» (Heras 1734, 231v); 
(Mapa 2008).

Riera, lo forn de la [ɫu ˈforn də ɫə riˈeɾɛ]

Forn rajoler i oller actualment desaparegut a conseqüència de la urba-
nització del polígon industrial Silva. Era conegut com el forn d’Onofre.

Riera, el forn rajoler de la
Eufemià Fort situa aquest forn davant del mas de la Dama.

Riera, el passeig de la
Passeig pendent d’urbanitzar; situat sota el cementiri, té un traçat per-
pendicular al raval de Sant Pere i connecta el raval amb l’avinguda de la 
Mediterrània en paraŀlel a la Riera.

(Plànol 2008).

Riereta, ca [ˈka riəˈɾɛtɛ]

Renom d’una família al carrer de Castella.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Rifà
V. Mas de R.
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Rifà, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə riˈfa]

Mas situat a la partida del Garramell (polígon 1), pujant pel camí del Mas 
Ripoll, abans d’arribar al mas de Moixò, a mà dreta.

(Padró 1930); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Rigual
Rigual, Rigualt: variants del cognom documentades entre el cadastre de 
1846 i l’amillarament de 1880.

Rincón
Cognom documentat al padró de 1860.

Ripoll
Ripol, Ripoll, Ripolla: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Ripoll, les granges [ɫəz ˈɣɾaɲdʒə riˈpoʎ]

Granges de gallines a la Riera, al camí del Bertran.

Ripoll, la torre d’en
Torre situada al carrer de Vilanova, avui carrer de Sant Pau.

«qu’en 1350 la muller de Ramón Terre doná á Bernat Comes un alberch que 
confrontava ab lo carrer públich de Vilanova, y ab altre carrer, “cum muro 
ville nove et cum torra den Ripoll et cum Mallafre”» (Pié 1984, 23).

Ripollès
Ripolles, Ripollès: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1497 i les vàlues de 1597.

Ripollès, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Huna vinja al mas den ripolles» (Vàlues 1648, 67v).

Ripollet, cal [ˈkaɫ ripuˈʎɛt]

Casa situada al passatge de la Carnisseria, des de damunt de la caserna de 
la Guàrdia Civil fins més enllà d’on el carrer fa racó. El mur posterior de 
la casa és el tros de muralla original millor conservat de tot el nucli antic.

«Al passatge de la Carnisseria, pujant a mà dreta, on aquest tomba en front el 
carrer de Varrà. Dóna a la muralla» (EF 1965); (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).
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Ripollet, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə ripuˈʎɛt]
Tros de terra situat a la creu del Camí de Tarragona. Entre el camí de 
Tarragona i el torrent de Cassans.

Ripollet, el pujol de
Eufemià Fort situa aquest pujol a ponent de Sant Pere i el data l’any 1664 
però no en cita la font.

Ripollet, el roure de
Roure situat a la Coma, en terra de ca Ripollet.

«Era a la coma. El vell se’l vengué —la fusta— a un ebensita de Reus. Era 
molt corpulent i li’n donà dues unces. Però encara tragué més diners del 
carbó del brancam i dels feixos de rames» (EF 1965).

Ripollet, lo tros de [ɫu ˈtɾoz ðə ripuˈʎɛt]
Tros de terra situat al camí de Perafita.

Riquet, cal [ˈkaɫ riˈkɛt]
Renom d’una família al carrer de Rosselló.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Riquet, la font de [ɫə ˈfɔn də riˈkɛt]
Font natural situada a la Terrena. El poeta selvatà Ramon Blasi, al recull 
Selvatanies (1961, 71) utilitza aquest topònim en el poema titulat «Font 
de Riquet».

Riscla
Cognom documentat al cens d’homes de 1714.

Rito, cal [ˈkaɫ ˈritu]
Renom. El poeta Ramon Blasi, al recull Selvatanies (1961, 53) esmenta 
aquest renom en el poema «Matí del Divendres Sant».

«Cal Rito, al carrer Major, damunt de cal Fumat» (ME 1980–1989); (Ollé 
2012).

Riu d’Olms, el cap de
Nom que també rep el coll de la Batalla o coll de n’Anguera. El trobem 
esmentat a la carta de poblament de la Selva de l’any 1165 i en alguns do-
cuments anteriors relacionats amb les cartes de poblament d’altres po-
bles veïns.

(Iglésies 1956, 27); «aquell lloc no se nomenava Coll de la batalla en dita 
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fetxa, sinó Coll de lob y riu d’olms, dihent lo mateix la cart de repoblació 
de la Selva atorgada en l’any 1165 (…) y vivint, després de la repoblació tal 
volta alguns dels que havien lluitat en la esmentada batalla ó quan menos 
sos fills, s’aniria continuant la tradició que allí s’hi havia donat una batalla 
ab los moros, y á fí de perpetuar aquella tradició ó recort, cambiarían lo nom 
de Coll de lob y de cap de riu d’olms ab lo de Coll de la batalla y torrent de 
la batalla» (Pié 1984, 16).

Riudoms, l’oliverar de
Eufemià Fort recull aquest topònim i el situa al segle XIII, però no en 
cita la font.

«L’oliverar de Riudoms» (EF 1965 [1285]).

Riuets, ca [ˈka riˈwɛts]

Renom.

«A cal Pere Miró, sa mare era la Mercè Riuets. Teresa Riuets» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Riulet
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Rius1

Renom documentat al segle XIX.

«Jaume Masdéu, Rius» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Rius2

Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 
1880.

Riutet, el
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un avallanar ala Coma junt al riutet» (Vàlues 1690, 11v).

Rivets
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Robert
Robert, Rubert: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1497 i l’amillarament de 1880.
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Robert Costella, lo [ɫu ruˈβɛɾ kusˈteʎɛ]
Renom individual d’una persona que vivia al carrer de Sensmudaina.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «Robert Costella» (MR 2018).

Robert de les Vaques, lo [ɫu ruˈβɛɾ ðə ɫəz ˈβakəs]
Renom individual d’una persona que tenia una granja de vaques de llet.

(Ollé 2012).

Robuster
Rabuster, Robuste, Robusté, Robuster: variants del cognom documenta-
des entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Roc
Roch: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Roc, cal [ˈkaɫ ˈrɔk]
Renom documentat a meitats del segle XIX. Fonts orals l’han confirmat 
com un renom vigent aplicat a una família que tenia la casa al carrer de 
Verrà, a la cantonada amb el passatge de la Carnisseria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Roca
Roca, Rocha, Roqua: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1414 i l’amillarament de 1880.

Roca, ca la
Renom documentat al segle XVIII. Fons orals l’han confirmat i l’han si-
tuat al passatge de la Carnisseria.

«Isidre Marí» (F. Not. 1726); «Família. Passatge de la Carnisseria. Cisquet 
de la Roca, Pepeta Roca» (ME 1980–1989).

Roca del Reure, la
Antiga partida documentada des del segle XV al segle XVII i desconegu-
da a l’actualitat. Reure és una variant dialectal de roure.

«A la Roqua del Reure avellanes» (Vàlues 1471, 3r); «Una vinje ala Roque 
del Reure» (Vàlues 1647, 49r); «Hun avallanar ala roque del reura» (Vàlues 
1647, 71v); «Un avallana a la Roca del reura» (Vàlues 1690, 36r).

Rocafort
Cognom documentat al padró de 1860.
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Rocallaura, ca la
Casa situada al carrer del Pou de la Vila. Renom procedent de l’origen.

«De Rocallaura. Família procedent d’aquesta població» (Ollé 2012); (FEF 
s. d.).

Rocamora
Roquamora: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Rocassa, la
Eufemià Fort, el 1965, situa aquest topònim al mas d’en Grau (mas 
d’Alimbau).

Roda
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i el padró de 
1860.

Rodes
Rodas, Rodes: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i el padró de 1819.

Rodon
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Rodon, això de [əjˈʃɔ ðə ruˈðon]

Tros de terra al Mas Ripoll, propietat de la família Rodon.

Rodríguez
Rodrigas, Rodriguez, Rodríguez: variants del cognom documentades en-
tre el cadastre de 1734 i el padró de 1819.

Rofa, el torrent de na
Antic topònim documentat el segle XV i desconegut a l’actualitat.

(Vàlues 1404).

Rofes
Ruffes: variant del cognom documentada a les vàlues de 1471.

Roger
Roge, Rogé, Roger, Roige, Roigé: variants del cognom documentades entre 
les vàlues de 1597 i l’amillarament de 1880.
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Rogés
Cognom documentat al padró de 1860.

Roig
Roig, Roiç: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 i 
l’amillarament de 1880.

Roig, el
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Masquef, renom desaparegut» (Alumnes 1994).

Roig, el mas
Antic topònim documentat al segle XVII i avui desconegut.

«Un avallanar al mas Roig» (Vàlues 1647, 45v).

Roig de l’Aixàviga, lo [ɫu ˈrɔdʒ ðə ɫəjˈʃaβiɣɛ]

Renom d’una família procedent de l’Aixàvega.

«Cal Roig de l’Aixàviga és a la muralla de Sant Rafel, damunt de l’hort dels 
Ferros» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Roig de l’Aixàviga, lo mas del [ɫu ˈmaz ðeɫ ˈrɔdʒ ðə ɫəjˈʃaβiɣɛ]

Mas situat a la partida del Camí de l’Horta (polígon 12), sota la mina de 
Mian.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Roig de la Cabrera, lo [ɫu ˈrɔdʒ ðə ɫə kəˈβɾerɛ]

Renom d’una família que tenia una casa al carrer Major.

«El Roig de la Cabrera, al carrer Major. Era el pare del Roig Ferran» (ME 
1980–1989).

Roig de la Cabrera, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈrɔdʒ ðə ɫə kəˈβɾeɾɛ]

Nom amb què també es coneix el mas de la Cabrera.

Roldorar, el
Antiga partida documentada al segle XV i desconeguda a l’actualitat.
El nom prové dels camps de roldor que fins al segle XIX havien estat una 
collita en llocs de conreu poc productius. Un roldor és un arbust molt ra-
mós, les fulles del qual s’utilitzava per assaonar les pells (DCVB).

«Al Rolldorar viya e ollives» (Vàlues 1471, 11r).
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Rollat
Renom documentat entre el cadastre de 1800 i l’amillarament de 1880.

«Andreu Masdeu, Plaça de la Palma, Andreu Masdeu, al carrer de la 
Peixateria. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Romeguera
Romaguera: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Romeguera, la
Antiga partida documentada al segle XVIII i desconeguda a l’actualitat. 
Una romeguera és un esbarzer.

«Altre pessa de terra Vinya y Avellanes ala romaguera» (Heras 1734, 235v).

Romeu
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Romiguera, el camí de la
Eufemià Fort situa aquest camí al desviament del camí d’Alcover.

Romiguero, ca
Renom d’una família que vivia al passatge de la Carnisseria.

«L’avi de la M. Pilar Poblet. Tractaven amb animals i carros» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012); «La casa era al Passatge» (SP 2018).

Roques
Roches: variant del cognom documentada entre el cadastre de 1846 i el 
padró de 1860.

Roqueta
Renom documentat al segle XVII.

«Dit de na grassiona, moliner Selva» (F. Not. 1629).

Ros1

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Francisco Vidal, Ros» (Cavallé 1999, 11).

Ros2

Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 
1880.
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Ros Esquerrer, el
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Pere Joan Vallverdú, lo Ros Escarrer» (Cavallé 1999, 11).

Rosers
Roser, Roses: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 
i el cadastre de 1734.

Roseta, ca la [ˈka ɫə ruˈzɛtə]

Nom que també rep ca l’Hostalera, ca la Carmeta o ca les Etes.

Rosic
Rosic, Rosich: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i l’amillarament de 1880.

Rossasso, ca [ˈka ruˈsasu]

Renom d’una família procedent de l’Albiol.

(ME 1980–1989); «Roçasso. Procedent de l’Albiol» (Alumnes 1994).

Rosselló
Rosallo, Rosello, Rossello, Rosselló: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i el cadastre de 1734.

Rosselló, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə rusəˈʎo]

El novè pujant pel carrer Major, a la dreta; comunica el carrer Major amb 
el passatge de la Carnisseria. Eufemià Fort esmenta que també era ano-
menat carrer de mossèn Ventura. Altres noms que ha rebut són d’en Ros-
selló i d’en Guillem Negre.

«Lo carre den Rosallo» (Vàlues 1647, 49r); «Huna casa al C den rosello» 
(Vàlues 1647, 84r); «Q dita villa selva vici den rossello» (F. Not. 1672, 26); 
«Lo carrer den Rosello» (Vàlues 1690, 38r); (Cad. 1800); (Cad. 1846); «Calle 
de Roselló» (Amill. 1880); (Blasi 1961, 31); (Plànol 2008).

Rossendo, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə ruˈsɛndu]

Hort situat al fons del carrer del Cantó d’en Vaquer.

Rossendo, lo mas [ɫu ˈmaz ruˈsɛndu]

Mas situat al Matet, prop de la partió amb el terme de Reus.

(Padró 1970).
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Rosset
Roset: variant del cognom documentada entre el cens d’homes de 1714 
i el 1734.

Rota
Cognom documentat al padró de 1860.

Roure
Raure: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Rovellat, el molí de
Molí situat al camí dels Molins. Actualment, les restes d’aquest molí són 
visibles a la rotonda que uneix l’avinguda de Luther King amb la carre-
tera de Vilaplana (TP-7013). Havia estat conegut com el molí Més Avall i 
molí de la Pallota. Consta que va ser refet el 1346.

«Encara que no’s pot demostrá ben clar si’l molí del mitj existia en lo segle 
tretze, n’obstant semble que si, segóns un document que diu: que en 1308 
Bertran d’Oliva (…) Donchs, aqueix era’l molí més amunt, y si bé diu: aquells 
meus molins, vol dir que hi havía dues moles en una sola casa, y qu’era prop 
del molí o moles den Pere de Nin; donchs aquell havía de ser lo molí del 
mitj, y era ahont ara hi té la casa, junt ab la hisenda y molí més avall, lo Sr. D. 
Arthur Çaforcada, de Barcelona, puig que’l més avall en deyan lo molí den 
Rovellat» (Pié 1984, 222–223).

Rovira
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillara-
ment de 1880.

Rovira, cal
Casa situada a la cantonada del carrer Major amb la plaça Major. Hi vi-
via el veterinari anomenat Sr. Rovira. Més tard, després de la guerra, hi 
va haver la fonda de ca la Carme.

Royo
Cognom documentat al padró de 1819.

Rubinat
Rubirat: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Rubió
Cognom documentat al Fons de Miquelets de 1795.
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Rull
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el 1795.

Rumbo, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈrumbu]
Mas situat a la partida del Torrent d’en Bartra (polígon 18), proper a la 
masia Blanca o mas Vermell, i al mas de les Pastores.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Runa
Renom documentat al segle XIX.

«Sebastià Porta. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Rupit
Cognom documentat al Fons de Miquelets de 1795.

Rut, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈrut]
Mas situat a la partida del Torrent de la Pols (polígon 1), sota el mas de 
Martorell.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Sabater, el mas
Mas esmentat al padró de 1970, probablement es refereix al mas del Metge.

«Mas Sabaté» (Padró 1970).

Sabater
Sabate, Sabaté, Sabater: variants del cognom documentades entre les và-
lues de 1597 i el padró de 1860.

Sabateret, cal [ˈkaɫ səβətəˈɾɛt]
Renom d’una família amb moltes branques; amb casa al carrer dels Ollers 
i a altres carrers.

«Cal Gori Sabataret, al carrer dels Ollers i l’Anton Sabataret, a la Raconera» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Sabateret, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ səβətəˈɾɛt]
Mas situat al camí del Prat, a tocar del camí Travesser; proper al mas de 
Fontcoberta.

Sabatereta, la
Renom documentat a l’amillarament de 1860.
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Sabatot, lo bosc del [ɫu ˈβɔz ðəɫ səβəˈtɔt]
Bosc situat a la partió del terme amb l’Albiol, damunt del mas de Moixó, 
pujant pel camí del Pi Rebull.

Saboner, lo [ɫu səβuˈne]
Renom individual.

«Lo Saboner, al mas Bertran» (ME 1980–1989).

Saboneria, la
Situada al carrer de Joan Casquer, l’actual carrer dels Ollers. El 1471 per-
tanyia a Johan Monter.

«La ssaboneria» (Vàlues 1471, 6v); «1448, Cilia viuda den Guim Ortá vá 
vendre á Pere Benuç, saboner, de dita Vila, un alberch anomenat la Sabonería, 
situat al carrer de Andreu Morera ab tot sos aparaments» (Pié 1984, 463).

Sacias
Cognom documentat al padró de 1860.

Safarejos, los [ɫu səˈfɾɛjʒus]
Nom amb què també es coneixen los Rentadors.

Saforcada
V. Molí de S.

Saforcada, lo mas de
Nom que també rep el mas de Sant Josep (a Mas Ripoll).

«El mas de Sant Josep del mas Ripoll» (EF 1965).

Saforcada, lo molí de [ɫu muˈɫi ðə səfuɾˈkaðɛ]
Nom de la propietat situada al camí dels Molins (partida de la Costeta, 
polígon 26), propera al nucli del poble i als Ponts. En una de les depen-
dències del mas, tocant al camí, hi ha encara les restes d’un molí fariner 
utilitzat fins al segle XIX. Al camí hi ha tres molins i aquest era conegut 
també com el molí del Mig o, simplement, el Molí.

«Molí Saforcada» (Padró 1930); «Sota la parada de Cristià; arriba fins al 
camí de la Coma i la porta de Ferro» (EF 1965); (Mapa Senders 2014).

Sagal
Renom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

«Antoni Mallafré, Raval St Rafael; Antoni Masdeu, Carrer del Pou de la Vila; 
Pere Masdeu Carrer de l’Abadia. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Sagal
Cognom documentat al padró de 1860.

Sagal, la font o la mina de [ɫə ˈfɔn dəɫ səˈɣaɫ] / [ɫə ˈminə ðəɫ səˈɣaɫ]
Font natural d’aigua, a les Deveses; aflora sota d’un marge molt alt.

«És a les deveses. Hi ha un marge molt alt i sota el marge hi ha la font. Hi 
anaven la gent a buscar aigua. Era de la dona del Pere Blai Boig, que era de 
ca Valentí Ferrater» (SP 2017).

Sagí
Sagi, Sagí, Sagina: variants del cognom documentades entre les vàlues 
de 1597 i les vàlues de 1690.

Sagí, el verger de
Eufemià Fort esmenta aquest verger i el situa al camí de la Mare de Déu 
l’any 1714, però no el documenta.

Sagrantana, ca [ˈkaɫ səɣɾənˈtanɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer de Castella.

«Sagrantana, Sargantana; al carrer de Castella» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «Sagrantana, variant de sargantana» (Ollé 2012).

Sagrera
Sebrera: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Saiola
Sayola: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Sal
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Masdeu. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Sal, la pedra de la [ɫə ˈpeðɾə ðə ɫə ˈsaɫ]
Pedra prop del Calvari, davant de l’Adoberia. Els pastors hi posaven sal 
per a les cabres. Eufemià Fort la cita com «la gran pedra salera» i la si-
tua una mica més enllà del mas de la Dama. També és coneguda com la 
pedra Salera.

«Al mas de la Dama. Los pastors hi posaven sal pel ramat» (SE i SR 2017).

Sala
Cognom documentat al padró de 1860.
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Salat
Cognom documentat al padró de 1819.

Saldó, la pedrera de
Nom que també rep la pedrera del Coll de les Piques.

«ço es, de la pedrera calá del mas den Baiget 10 sous per carretada, y de la de 
Saldó del Coll de les Piques á 4 sous la carretada, y se li prengué la dita, fent 
una capitulació» (Pié 1984, 536 [1618]).

Salera, la pedra
Nom que també rep la pedra de la Sal.

Saleres, les
Antiga partida documentada entre els segles XV i XVII i desconeguda a 
l’actualitat.

«Alles ssalleres viya» (Vàlues 1471, 16v); «Hun tros alas saleres avallanes» 
(Vàlues 1647, 4r); «Un tros alas salleras» (Vàlues 1647, 46r); «Salleres» 
(Vàlues 1647, 52r); «Un avallanar alas sallares» (Vàlues 1647, 93v); «Un tros 
terra de pa avallanes y olives a las saleras» (Vàlues 1690, 8r).

Sales1

Salas, Sales: variants del cognom documentades entre el Fons de Mique-
lets de 1795 i el cadastre de 1800.

Sales2

V. Mas de S.

Sales, el barranc de
Barranc que baixa des del mas de Sales cap al camí d’Alcover.

Sales, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˈsaɫəs]

Mas situat a la partida del Mas d’en Valls (polígon 3), prop del mas de 
l’Adrianet.

(Padró 1930); «Partida llevantina la del mas d’en Valls, entre la Riera i el 
torrent de les Voltes, ja més cap a aquest» (EF 1965); (Mapa Senders 2014).

Salet, cal [ˈkaɫ səˈɫɛt]

Renom d’una família del carrer del Forn Nou.

«Cal Pep Salet, al carrer de la Salomé» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012); «La Montserrat Salet i l’Alfredo Salet» (MS 2019).
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Salla
Cognom documentat al padró de 1860.

Salmeron, cal [ˈkaɫ səɫməˈɾon]
Renom d’una família del passatge de la Carnisseria. Trobem esmentada 
la variant Salmerona.

«Al Passatge» (ME 1980–1989); «S’assemblava a Nicolàs Salmeron, 3r 
President de la I República» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Salou
V. Vell de S.

Salou, el camí de
Eufemià Fort descriu que aquest camí passava per sota el Burgar, tocant 
al terme de Constantí. El documenta l’any 1512 però no n’esmenta la font.

Salou, la carretera de
També rep el nom de camí de Mar Fondal.

Salt
Salt: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Salt, el
Referit al cingle del barranc o torrent del Salt.

Salt, lo barranc o el torrent del [ɫu βəˈraŋ dəɫ ˈsaɫ]
Barranc que neix al terme de l’Albiol i que va a parar a la riera de la Selva, 
a les Tres Aigües, on conflueix amb el de la Font Major i el del Gatellar.

(Adesel 27, 1957, 188).

Saludes
Saludas, Saludes: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Salvador
Salvadó, Salvador: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1414 i el padró de 1860.

Salvador, la granja [ɫə ˈɣɾaɲdʒə ðə səɫβəˈðo]
Granja avícola del mas de Mestret en època en què el propietari era Sal-
vador Picañol. També s’ha conegut com mas de Picanyol o mas Vilella.

«Granja Salvador» (Padró 1970).
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Salvador, lo mas [ɫu ˈmasːəɫβəˈðo]

Una altra manera d’anomenar el mas de Mestret. V. Mestret, lo mas de.

«Mas de Mestret (Mas Salvador o Mas Vilella)» (C. Masos 2014).

Salvat
Saluat, Salvat: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1553 i l’amillarament de 1880.

Salvat, el mas d’en
Antic topònim documentat el segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al mas d’en ssalvat tera erma» (Vàlues 1471, 6v).

Salvat, l’estany d’en
Antic topònim documentat el segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un tros terra de pa vinya olives al estany den Salvat» (Vàlues 1690, 28v).

Sàlvia, ca la [ˈka ɫə ˈsaɫβiɛ]

Renom d’una família d’ollers que vivia i tenia el forn al passeig Josep Cris-
tià. S’ha recollit la variant masculinitzada cal Salvi referida als homes de 
la família (els fills de la Sàlvia).

«Els primers d’adonar-se’n havien estat els de la Sàlvia» (Blasi 1925); «Sa 
mare, ca la Sàlvia i el fill, Salvi» (ME 1980–1989); «Ca la Montserrat Pàmies, 
son pare era el Jordi Salvi, germà del Joan Salvi; tots dos eren ollers al 
Passeig» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Samà
Cognom documentat al padró de 1860.

Samada
Cognom documentat al padró de 1860.

Samsó1

Senso: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Samsó2

Sampsó, Samsó, Samso, Sansó: variants del renom documentades entre el 
cadastre de 1734 i el cadastre de 1846.

«Macià Baget» (F. Not. 1751); «Josephus Baget, pagès de la Selva» (Cavallé 
1999, 11).
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Samuntà
Samanta: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880 i a 
altres documents del segle XIX.

«Pedro Roig, Semuntà. Desaparegut» (Alumnes 1994).

San
Cognom documentat al padró de 1860.

San Bernabé, la mina
Mina de plom que estava en producció el 1842, al Torrent de la Pols.

(Andreazini 2013, 120).

San Fernando, la mina
Mina de plom situada al Vilamunt, a uns 250 metres de la font dels Gos-
sos i en producció fins l’any 1930.

(Andreazini 2013, 121).

San Lorenzo II, la mina
Mina de plom que estava en funcionament el 1842, al Garramell.

(Andreazini 2013, 120).

Sanç
Sanch, Sanç, Sans: variants del cognom documentades entre el fogatge 
de 1497 i l’amillarament de 1880.

Sanç, el carrer d’en
Actualment carrer de Castella. Antigament havia rebut el nom de carrer 
de Castellar o Castellà.

(Vàlues 1404); «El carrer de Sans» (EF 1965 [1410]); «Al carer de Ssanç 
lobrador del olli» (Vàlues 1471); «Lo carrer den sançs» (Vàlues 1597); 
(Iglésies 1981, 239); «Lo carrer de’n Sans es lo que ara se’n diu erradament 
carrer de Castella, puig que antiguament se’n deya carrer d’en Sans, perqué 
hi habitava la familia del mateix nom, y com la majoría dels carrers estavan 
dedicats al personatge mes noble ó rich que habitava en aquel carrer, mentres 
existí dita familia va tenir lo nom de l’esmentada familia» (Pié 1984, 353).

Sança, el mas de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas de na sança» (Vàlues 1404); «Al mas dena Sança tera erma» 
(Vàlues 1471, 26v).
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Sánchez
Cognom documentat al Fons de Miquelets el 1795 i al padró de 1860.

Sanglàs
Sanglas, Sangles: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i el padró de 1819.

Sanromà
Cognom documentat al padró de 1860.

Sant Agustí1

Nom amb què també es coneix el convent de Sant Agustí.

Sant Agustí2

Renom documentat al segle XIX.

«Josep Rius. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Sant Agustí, la bassa de
Bassa situada a l’hort del convent de Sant Agustí.

Sant Agustí, el camí de
Nom que també rep el camí de Tarragona.

«Lo camí devant del convent de St. Agustí» (F. Not. 1713).

Sant Agustí, la cisterna de
Cisterna situada al claustre del convent de Sant Agustí.

«Al convent al mig del claustre» (EF 1965).

Sant Agustí, lo coŀlegi de [ɫu kuˈɫɛjʒi ðə ˈsan əɣusˈti]

Escola que tenien els claretians al convent de Sant Agustí que, en decla-
rar-se la guerra va ser incendiada. L’any 1952, es va fundar una escola par-
roquial a les dependències del Casal Selvatà (la Defensa Agrària) amb 
el mateix nom.

Sant Agustí, lo convent o monestir de [ɫu kumˈben də ˈsan əɣusˈti]

Convent situat a la plaça del Portal d’Avall, a l’inici del camí de Tarrago-
na. Es va fundar el 1598 a partir d’una iniciativa municipal i es va aixecar 
amb l’ajuda de donacions, com la de Rafel Ripollès. La vida monàstica hi 
ha estat intermitent i s’hi han succeït agustins, jesuïtes i claretians. El seu 
claustre, d’estil renaixentista, destaca per ser una de les obres de l’Esco-



491

la del Camp. És conegut popularment amb el nom de Sant Agustí, Casa 
d’Exercicis, els Padres o les Missioneres.

«En dies passats soterraren tal castellara del oller la qual ana al monesty de 
sant agost y Sr Rector fet pagar» (Det. Consell 1601); «No oblidem que poc 
més o menys al mateix temps i amb més o menys interrupcions, part de fora 
del portal Jussà o d’Avall, tenia lloc una altra construcció meritòria amb el 
convent de Sant Agustí. Una església folgada havia de fer costat a un claustre 
renaixentista, el qual, igual que l’hexàedre catedralici del Portal d’Amunt, 
Déu volgué que restés a mig enllestir» (Iglésies 1956, 79–80); «Pera poder 
remediar las necessitats, y socorrer als pobres del hospital, durant lo mes 
fort de la pesta, ‘l dia de la Ascensció, 18 de Maig de 1651, havian convocat y 
congregat lo consell general de tot lo poble al páti ó plassa del portal d’avall, 
davant lo monestir de Sant Agustí» (Pié 1984, 338); (Plànol 2008).

Sant Agustí, l’església de [ɫiˈɣɫeziə ðə ˈsan əɣusˈti]
Església del convent de Sant Agustí. V. Sant Agustí, el convent de.

Sant Agustí, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə ˈsan əɣusˈti]
Hort situat a l’inici del camí de Tarragona. S’hi entra per aquest camí i 
pel carrer de Joan de la Creu Baiget i Pàmies. Limitava amb el camí d’Al-
moster i arribava fins al torrent de Cassans; actualment, la major part de 
l’hort està urbanitzada. També es coneix com l’hort de les Missioneres.

«Després, quan parteix dit Iŀlustríssim lo acompanyan, si vá á Alcover, fins al 
cantó den Vaqué lo Ajuntament y demés Senyors y si vá á Reus ó Tarragona, 
fins al hort de Sant Agustí ó á la creu del camí de Tarragona» (Pié 1984, 277); 
«Altre pessa de terra […] y ort devant Sant Agustí» (Heras 1734, 3v).

Sant Agustí, el taronger de
Eufemià Fort esmenta un taronger al jardí, probablement al claustre, de 
Sant Agustí.

«Era al jardí; era més alt que l’edifici. Aterrat pels volts de 1919, en deixaren 
un rebrot» (EF 1965).

Sant Andreu, l’església o l’església parroquial de [ɫiˈɣɫeziə ðə ˈsan 
ənˈdɾɛw]
L’església de Sant Andreu es va aixecar sobre una església romànica que 
hi havia al mateix lloc. Més enllà dels seus murs, hi havia un fossar a la 
façana meridional, que va ser el primer cementiri de la Selva. Just da-
vant de l’església hi havia un porxo on es reunien els Consells generals 
de la vila i, en ocasions, els de la Comuna del Camp. L’actual església de 
Sant Andreu data de finals del segle XVI i va ser projectada per Pere Blai 
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i Jaume Amigó. És una de les poques obres del Renaixement manierista 
a Catalunya. També se la coneix com la Parròquia.

«Soplicar al Sr. Arcabisbe done lisensia defer bona tomba en la yglesia de 
Sant Andreu. Estaria molt be q en la yglesia mayor de Sant Andreu de fer una 
tomba y que los que se soterrarien en dita tomba pagassen alguna cosa q a 
Sant andreu per millor poder soportar los gastos dela sechristania…» (Det. 
Consell 1601); (Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Sant Andreu, l’olivar de
Antic topònim documentat entre el segle XV i el segle XVII. Desapare-
gut a l’actualitat.

«L’olivar de Sant Andreu» (Vàlues 1404); «Al olljvar de St Andreu…» 
(Vàlues 1471, 79r); «Hun olivar; terra de blat al cami de dit lo camp fa hun 
corta de oli de St andreu» (Vàlues 1647, 62v).

Sant Andreu, la plaça o la placeta o el pati de [ɫə ˈpɫasə ðə ˈsan ənˈdɾɛw]
Plaça situada al capdamunt del carrer Major, abans d’arribar al Portal 
d’Amunt, davant de l’església de Sant Andreu. Al llarg de la història ha 
rebut diversos noms: plaça del Fòrum i pati de la Carnisseria. En temps 
de la República se’n va dir de Joan Pié (Masdeu 2000).

(Blasi 1961, 32); (Plànol 2008).

Sant Antoni
V. Portal de Sant. A.

Sant Antoni, el pati de
Nom que també rebia la plaça de la Palma pel fet que hi havia el portal 
de Sant Antoni.

«Una casa o pallisa al pati de St Antoni» (Vàlues 1690, 67v); «Per la casa 
en dit carrer (major) moli doli fins al pati de St Antoni ab la oficina de fer 
aiguardent y sos moblas» (Vàlues 1690, 73v); «Després, pera aprofitar l’aygua 
de la font, ó mina de la sinia determinaren construír una font y abeurador á 
la plassa de la palma, ó pati de Sant Antoni, que es la mateixa plassa» (Pie 
1984, 351).

Sant Antoni, el portal de
Comunicava la placeta de la Palma amb la muralla de Sant Rafel. Va ser 
enderrocat al segle XIX. També se’l coneix com el portal de la Palma.

«La casa al portal de St Antoni» (Vàlues 1647, 76v); (EF 1965 [1668]); «Un 
pati de casa al pati del portal de Sant Antoni» (Vàlues 1690, 92v); «In 
platea sive patio nominato del Portal de Sant Antoni» (F. Not. 1730–1731); 
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«Altre pessa de terra de pa y hort al portal de Snt Antoni» (Heras 1734, 47v); 
«La nova edificació sorgida a la part baixa, la qual havia vingut a doblar el 
perímetre de la localitat, a principis del segle XIV, fou posada dins un cercle 
feroç. Es devia construir completament el mur i les torres, que des del que 
més tard fou el portal de Sant Antoni, volta els carrers de les Clavergueres 
i dels Ollers, per enllaçar amb l’antic cinyell allí on ara hi ha el portal de 
Mates» (Iglésies 1956, 57); «circuída de murs ab llurs portals; però els més 
antichs é histórichs, ço es, lo portal de munt, lo portal de vall, anomenats 
antigament portal sobirá i jussà, lo del Sr. Arquebisbe y’l de S. Antoni foren 
enderrocats durant lo present segle» (Pié 1984).

Sant Cristòbal, el mas de
Mas esmentat al padró de 1970. Cap informant l’ha anomenat.

«Mas S. Cristobal» (Padró 1970).

Sant Jaume i Santa Llúcia, l’església de
Església que hi havia al carrer de l’Hospital. Va estar destinada al culte 
fins al 1847; posteriorment, l’edifici va acollir l’escola pública fins a prin-
cipis dels anys 70 del segle XX. Actualment, és un auditori municipal des-
tinat a activitats culturals. També és coneguda amb els noms d’esglèsia 
de Santa Llúcia i Santa Llúcia.

«al 1330, ó 1331, ja edificavan l’hospital al carrer dels Ollers, més amunt, junt 
ab la Iglesia de St. Jaume y Sta. Llucia, qual hospital y Iglesia, serviren fins 
al any 1846 ó 47» (Pié 1984, 253); «La Selva havia aconseguit el màxim l’any 
1860 (…) Alguns portals havien estat derrocats i altres esborancs s’havien fet 
al circuit murallat per a donar eixida a alguns dels carrers transversals vers 
els ravals. El castell era menys caigut, el temple es trobava en el mateix estat 
d’ara, per bé que amb altars intactes. Eren en peu els convents de Sant Agustí 
i Sant Rafael amb els desperfectes que hi havien ocasionat els iconoclastes 
del vuit-cents. Les esglésies de Sant Jaume i Santa Llúcia, Sant Pau i la capella 
dels Àngels obrien llurs portes i al defora de la vila hi havia, com ara, les 
ermites» (Iglésies 1956, 92).

Sant Joan
Sanjoan, Sanjuan, Sant Joan, Santjoan: variants del cognom documenta-
des entre el Fons de Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Sant Joan
V. Font de Sant J.

Sant Joan, cal [ˈkaɫ ˈsaɲ dʒuˈan]
Renom d’una família del carrer de Gentil i Vallet.

«Home que anava molt a l’esglèsia, al carrer de Gentil i Vallet (sa germana, 
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Sant Magina). Vivia amb una tal Sant Magina» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).

Sant Joan, la font de [ɫə ˈfɔn də ˈsaɲ dʒuˈan]

Font natural d’aigua situada al vessant oriental del Puig d’en Cama, al 
fons d’un barranquet, a la partió del terme de la Selva amb el de l’Aleixar. 
Eufemià Fort esmenta que ja estava perduda l’any 1965.

Sant Joan, les mines de
Eufemià Fort esmenta aquestes mines i les situa al Mas Ripoll.

Sant Josep1

V. Mas de Sant J.

Sant Josep2

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Rabassa; Josep Boquer» (Cavallé 2000, 15).

Sant Josep, ca
Casa que Eufemià Fort situa (1965) al carrer Major, a mà dreta, cantona-
da superior al carrer de Rosselló.

Sant Josep, lo mas de1 [ɫu ˈmaz ðə ˈsaɲ dʒuˈzɛp]

Mas situat a la partida del Camp (polígon 28), al camí del Mas d’en Valls, 
proper al mas de l’Adrianet; a la dreta del camí del Camp.

«El mas San José» (Padró 1930); «Pel camí del Mas d’En Valls / he pujat a 
mitja tarda (…) / Vora el Mas de Sant Josep / una sínia cantava / i una mina 
el ploricó / feia saltant a la bassa» (Blasi 1961, 57); (Mapa Senders 2014); (C. 
Masos 2014).

Sant Josep, lo mas de2 [ɫu ˈmaz ðə ˈsaɲ dʒuˈzɛp]

Mas situat al Mas Ripoll (polígon 26), proper a les Tres Aigües. La cons-
trucció original és del segle XV, posteriorment es van realitzar modifica-
cions i la construcció actual és del segle XVIII. Al segle XV aquest mas 
era de la família Guim Ripoll de la Selva; d’aquí que el nom de la parti-
da hagi derivat a Mas Ripoll. A finals del segle XIX, la família Saforcada, 
després de comprar el mas, hi feu construir una capella on Mossèn Pié, 
a petició del propietari del proper mas de Serra, l’advocat Ramon Serra 
Monné, hi celebrava missa cada diumenge. És anomenat mas de Sant Jo-
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sep «de la muntanya» per distingir-lo del seu homònim al pla, a la partida 
del Camp. També havia estat conegut com el mas de Saforcada.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Sant Josep, del mas de [dəɫ ˈmaz ðə ˈsaɲ dʒuˈzɛp]

Renom que identifica la família que vivia en aquest mas.

«La Pepeta del mas de Sant Josep que vivia al carrer de Gentil i Vallet» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Sant Josep, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˈsaɲ dʒuˈzɛp]

Mina d’aigua situada al mas de Sant Josep, al Mas Ripoll.

«La mina de Sant Joseph. Partida del Masripoll» (Mines d’aigua 1878).

Sant Magí, la font de [ɫə ˈfɔn də ˈsa mːəjˈʒi]

Petita font sota el mas de la Dama. Data de l’any 1749 i es troba dins una 
capella en forma de cova; la imatge del sant és de ceràmica.

(Mapa Senders 2014).

Sant Magí, el mas de
Partida documentada al cadastre de 1955 i al catàleg de masos.

«Partida. El mas de Sant Magí» (Cad. 1955).

Sant Magina, ca la [ˈka ɫə ˈsam:əjˈʒinɛ]

Renom d’una família que vivien al carrer de Gentil i Vallet.

«Dona que vivia amb el Sant Joan, al carrer de Gentil i Vallet (potser eren 
germans, no ho recordo ben bé)» (ME 1980–1989).

Sant Martí
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Sant Martí, l’hort de
Antic topònim documentat al segle XVI i actualment desconegut.

«Al hort de Sant marti te XI…» (Vàlues 1597).

Sant Miquel, el mas de
Mas esmentat en un padró de 1970 que no ha estat confirmat per cap 
font oral.

«Mas de San Miguel» (Padró 1970).
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Sant Miquel, la capella de
Capella edificada l’any 1296 al cementiri situat fora muralles. Avui de-
sapareguda.

«Pel Novembre del mateix any (1296) determinaren edificarhi una capaella 
á Snt. Miquel» (Pié 1984, 483).

Sant Nicolau [ˈsan mikuˈɫaw]
Antiga partida del terme que pren el nom, per la seva proximitat, de la ca-
pella de Sant Nicolau, al camí de la Mare de Déu. També es coneix amb 
aquest nom la capella de Sant Nicolau.

«Un tros terra de pa y olives al cami de Nostra Senyora junt al St Nicolau» 
(Vàlues 1690, 13r); «Una pessa de terra Vinya y olives a Sant Nicolau» (Heras 
1734, 43v).

Sant Nicolau, la capella de [ɫə kəˈpeʎə ðə ˈsan mikuˈɫaw]
Petita capella situada a l’antic camí de la Mare de Déu, al costat mateix 
de la carretera TV-7223, prop de la Creu Blanca. És un indret força po-
pular per la gent de la Selva que anava a peu a Paretdelgada. Un ditxam 
popular que les fadrines deien davant la capella era: «Sant Micolau, deu-
nos marit si us plau».

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Sant Nicolau, la mina de
Eufemià Fort esmenta una mina d’aigua que rajava prop de la capella de 
Sant Nicolau. El mapa de Senders publicat per l’ajuntament el 2014 situa 
una mina del mateix nom al camí d’Alcover dins el polígon Argenteria.

(Mapa Senders 2014).

Sant Pasqual, el mas de
Mas esmentat al padró de 1970. Cap informant l’ha confirmat.

«Mas de San Pascual» (Padró 1970).

Sant Pau [ˈsam ˈpaw]
Comprèn la zona situada al capdamunt del poble mirant a muntanya.

«Que es portin los malalts a Sant Pau (…) que els convalescents se abarraquin 
de fora de Sant Pau ahont convindrà (…) que es faci una tomba ben fonda a 
Sant Pau amb una porta per a tancar-la» (Anònim 2001, 96 [1651]); «Altre 
pessa de terra de pa y ort a Sant Pau» (Heras 1734, 67v); (Blasi 1961, 87); 

«Anar cap a Sant Pau no és anar solament a l’església o al carrer d’aquest nom, 
sinó a la part alta de la Vila, en direcció a la Riera i al Mas Ripoll» (EF 1965).
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Sant Pau, el camí de
Camí que es correspon a l’actual carrer de Sant Pau i que va donar nom a 
una partida homònima que trobem documentada els segles XVII i XVIII.

«Lo camí anomenat de Sant Pau» (F. Not. 1781, 97); «Camí de Sant Pau, 
un carrer de Sant Pau» (F. Not. 1781, 97); «A 2 de Febrer de 1541 lo Consell 
determiná que fos fet lo forn de cals de St. Pau, tan prest com se podría y que 
fessin dues o tres fornades de rajoles pel dit rech» (Pié 1984, 359).

Sant Pau, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ˈsam ˈpaw]

Nom popular amb què es coneix el carrer que oficialment s’anomena ra-
val de Sant Pau.

(Cad. 1846).

Sant Pau, la casa de
Altre nom amb què es coneix l’església o l’ermita de Sant Pau.

«En els últims anys de la centúria setzena, se tractá de fundar un Monastir 
á la Selva, y en l’any 1597 lo Consell determiná ferlo á la casa de Sant Pau» 
(Pié 1984, 583).

Sant Pau, l’ermita de
Nom amb què també es coneix l’església o la casa de Sant Pau.

«Heremite sancti Pauli extramuros» (Pié 1984, 581 [1476]).

Sant Pau, l’església de [ɫiˈɣɫeziə ðə ˈsam ˈpaw]

Església situada fora muralles, al carrer de Sant Pau. Documentada ja al 
segle XV, també s’han recollit les variants emita o casa de Sant Pau.

«ja saben com en la iglesia de S. Pau se havía principiat un plet entre el Rector 
y Comunitat, y la universitat de dita vila sobre de qui era dita Iglesia» (Pié 
1984, 588 [1598]); (Padró 1930); (Ap. Padró 1931–1933); (Plànol 2008).

Sant Pau, el forn de calç de
Nom amb què també es coneix el forn de la Calç.

Sant Pau, lo raval de [ɫu rəˈβaɫ də ˈsam ˈpaw]

Fora muralla, davant del Portal d’Amunt en direcció a la Riera. Al llarg 
del temps, també ha rebut els noms de Vilanova de la Selva, el barri de Vi-
lanova, el raval de Vilanova i el carrer de Vilanova.

«Arrabal de San Pablo número 9» (Amill. 1880); (Ap. Padró 1931–1933); (C. 
Aux. 1932); (Blasi 1961, 30); (Padró 1970); (Plànol 2008).
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Sant Pere1

V. Darreres de Sant P., Erm de Sant P., Nou de Sant P., Peiró de Sant P., Vell 
de Sant P.

Sant Pere2 [ˈsam ˈpeɾɛ]

Antiga partida del terme que pren el nom de l’ermita i de la muntanya. 
Aquest topònim és el més utilitzat per referir-se tant a la muntanya de 
Sant Pere com a l’ermita.

«Sent Pere» (Vàlues 1404); «A ssent pere un mallou» (Vàlues 1471, 16r); 
«primo a després dit sagristá pera fer Sant Pere de nou,» (Pié 1984, 464 
[1503]); «Una pessa de terra avellanes y vinya en dita partida» (Heras 1734, 
10v); «Altre pessa de terra avellanes y herm a Snt. Pera» (Heras 1734, 81v); 
(Cad. 1955).

Sant Pere, l’alzinar de
Eufemià Fort documenta aquest topònim però no en cita la font.

«Hi passava el camí de l’Aleixar» (EF 1965 [1461 i 1464]).

Sant Pere, el botjar de
Eufemià Fort documenta aquest botjar l’any 1844 però no en cita la font.

«Als Darreres de l’ermita» (EF 1965 [1844]).

Sant Pere, lo camí de [ɫu kəˈmi ðə ˈsam ˈpeɾɛ]

Camí que surt del camí dels Molins a l’esquerra i puja fins a l’ermita; ac-
tualment conegut com a camí vell de Sant Pere. Va donar nom a una anti-
ga partida documentada entre els segles XV i XVII.

Sant Pere, la casa de
Habitatge de l’ermità de Sant Pere adossat a l’edifici de l’ermita.

«que la casa de Sant Pere estava sense hermitá, y qu’en lo mes de Març 
acostumava á muntar molta fent á dita casa, per causa que als divendres hi 
haiva perdonances» (Pié 1984, 576).

Sant Pere, la costa de
Partida del terme situada a la muntanya de Sant Pere.

«Alla costa de sant pere avellanes» (Vàlues 1471, 51v); «Hun botjar ala 
costa de St pera» (Vàlues 1647, 8v); «Hun avallanar ala costa de san pera» 
(Vàlues 1647, 30r); «Un avallana ala costa de St Pera» (Vàlues 1690, 45v); 
«Un avallana ala costa de Sant Pera» (Vàlues 1690, 80v); «Altre pessa de 
terra Avellanes a la costa de Snt. Pera» (Heras 1734, 32v); «y que fra Bernat 
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Guasch per esser tant vell, puig tenia vuytanta anys, y ab molt gran perill 
pujava la cósta de Sant Pere» (Pié 1984, 576 [601]).

Sant Pere, l’erm de
Eufemià Fort data aquest topònim l’any 1462 però en cita la font. El si-
tua al capdamunt de la muntanya, confrontant amb el camí i l’ermita. Un 
erm és un lloc no conreat, desert, àrid, amb vegetació esclarissada (DIEC).

Sant Pere, l’ermita de [ɫəɾˈmitə ðə ˈsam ˈpeɾɛ]

Ermita situada al cim de la muntanya de Sant Pere. Per la seva posició, 
esdevé un mirador privilegiat del Camp de Tarragona. L’escriptor Jordi 
Llavina Murgadas dedica el poemari Ermita (2017) a l’ascensió a l’ermi-
ta de Sant Pere.

«Un botyar hi artogo prop la armita de St Pera» (Vàlues 1690, 19r); «En 
el mes de Abril de 1437 lo procurador del Rector de la Selva y’ls Jurats 
admeteren per donats á la hermita de Sant Pere a Anton Bartomeu ab sa 
muller» (Pié 1984, 572).

Sant Pere, la muntanya de [ɫə munˈtaɲə ðə ˈsam ˈpeɾɛ]

Muntanya al peu de la qual s’estén el nucli de la Selva. Es troba a 500 me-
tres sobre el nivell del mar i és la part més extrema de la serralada del Puig 
d’en Cama. També és coneguda com el Puig de Sant Pere.

«los habitants no podían aprofitar altres aygues que les que raijen de la 
montanya de Sant Pere» (Pié 1984, 7).

Sant Pere, la muralla de [ɫə muˈɾaʎə ðə ˈ sam ˈpeɾɛ]

Nom popular amb què es coneix el raval de Sant Pere.

Sant Pere, el passeig de
Eufemià Fort va documentar l’actual passeig Josep Cristià com a passeig 
de Sant Pere.

«Va del carrer Major al camí de la Mare de Déu. És un tros del raval de Sant 
Pere» (EF 1965).

Sant Pere, el pont de
Pont situat al rec de la Vila.

«y en lo Consell del 6 d’Agost del mateix any [1541] se digué: ahir anarem al 
rech ab lo mestre y alguns Consellers, y trobarem de la hont se son deixats 
d’obrar fins al tros de’n Morell afenty trenta canes y del tros de’n Morell fins 
al pont de S. Pere ha tres centes canes» (Pié 1984, 359).
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Sant Pere, lo puig de [ɫu ˈpudʒ ðə ˈsam ˈpeɾɛ]
Un altre nom per referir-se a la muntanya de Sant Pere.

«Apud podium sancti petri» (EF 1965 [1286]); «In podio sancti petri» (EF 
1965 [1327]); «Al pux de sant pere» (Vàlues 1471, 93v); «los quals en cas 
de derrota tenían assegurada la retirada cap á la Selva per les crestes de la 
mateixa y puig de Sant Pere» (Pié 1984, 15).

Sant Pere, lo raval de [ɫu rəˈβaɫ də ˈsam ˈpeɾɛ]
Denominació oficial de la muralla de Sant Pere. Del seu tram final, també 
se’n va dir raval dels Ollers i en temps de la República raval de Puig i Fer-
reter (Masdeu 2000). Tothom s’hi refereix com la muralla de Sant Pere.

«Arrabal de San Pedro» (Amill. 1880); «Arr. San Pedro» (Padró 1970); «El 
raval de Sant Pere» (Plànol 2008).

Sant Pere, la serralada de
Eufemià Fort documenta aquest topònim però no en cita la font.

«Serralatam beati petri» (EF 1965 [1294]).

Sant Pere, el serret de
Eufemià Fort documenta aquest topònim però no en cita la font.

«Dit també del puig d’en Cama» (EF 1965); (EF 1965 [1744]).

Sant Pere del Puig [ˈsam ˈpeɾə ðəɫ ˈputʃ]
Altre nom amb què també es coneix l’ermita o església de Sant Pere del 
Puig.

«En lo testament de Ramon Vives fet a la Selva a 8 dels Idus de Febrer de 
l’any 1249 s’hi trova una deixa a Sto. Petro de Podio de Silva» (Pié 1984, 568).

Sant Pere del Puig, l’ermita de [ɫəɾˈmitə ðə ˈsam ˈpeɾə ðəɫ ˈputʃ]
També es coneix amb aquest nom Sant Pere del Puig o església de Sant 
Pere del Puig.

«En lo compte de les despeses fetes á la Ermita de Sant Pere del Puig, que 
presentá’l sagristá Tomás Jonqueres en 1503 diu» (Pié 1984, 464); (Mapa 
2008); (Mapa Senders 2014).

Sant Pere del Puig, l’església de
Altre nom amb què també es coneix Sant Pere del Puig o l’ermita de Sant 
Pere del Puig.

«també hi havia Deodatas (donades) pera cuidar de la iglesia de Sant Pere 
del Puig» (Pié 1984, 569 [1298].
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Sant Pere del Puig d’en Cama
Nom utilitzat pel poeta Blasi per referir-se a la muntanya de Sant Pere.

«Bé us heu triat el niu alt, / Sant Pere del Puig d’En Cama» (Blasi 1961, 65).

Sant Pere i Puig d’en Cama, la serralada de
És un altre nom amb què és coneguda la muntanya del Puig d’en Cama.

«En aquella época hi havia hermitans en les serralades de Sant Pere y Puig 
den Cama y Albiol, ahon s’hi retiravan á fer penitencia» (Pié 1984, 570).

Sant Rafel [ˈsan rəˈfɛɫ]

Nom amb què popularment es coneix el convent, l’església i l’escola 
d’aquest nom.

(Padró 1930).

Sant Rafel, l’abeurador de [ɫəβəwɾəˈðo ðə ˈsan rəˈfɛɫ]

Abeurador a la muralla de Sant Rafel, a la cantonada de la placeta de la 
Palma. Va estar en ús fins la dècada de 1970. Era conegut també com 
l’abeurador del Portal de la plaça de la Palma o del Portal de Sant An-
toni. Un abeurador és un lloc on es portava el bestiar perquè hi begués.

Sant Rafael, lo coŀlegi de [ɫu kuˈɫɛjʒi ðə ˈsan rəˈfɛɫ]

Nom actual de l’escola concertada d’educació infantil i primària, situada 
al convent de Sant Rafel.

Sant Rafel, lo convent de [ɫu kumˈben də ˈsan rəˈfɛɫ]

Convent situat a la muralla de Sant Rafel, davant de l’antic portal de Sant 
Antoni, avui placeta de la Palma. Antic convent de Carmelites Descalços 
fundat al segle XVII sota el mecenatge de Rafel Ripollès. L’any 1820 va ser 
suprimida la comunitat i el 1847, l’edifici, que havia passat a ser propietat 
municipal, va ser dedicat a hospital i escola, regentats per una comuni-
tat de Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Avui, l’edifici segueix 
dedicat a l’ensenyament (coŀlegi Sant Rafael), però ja no s’utilitza com a 
casa-convent de la comunitat religiosa. També rep els noms de les Mon-
ges i el convent de les Monges.

«tota vegada que’ls Pares Descalsos del Convent S. Rafel no volían entrar á 
les professons del Corpus y de Snt. Andreu, per la dificultat que tenen ab los 
capellans» (Pié 1984, 566); (Cad. 1800).
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Sant Rafael, el convent-coŀlegi
Nom amb què també es coneix lo convent de Sant Rafel.

(Plànol 2008).

Sant Rafel, l’esglèsia de [ɫiˈɣɫeziə ðə ˈsan rəˈfɛɫ]

Església del convent de Sant Rafel.

«Tal volta era un hermano dels Frares Carmelitas Descalsos de la Iglesia de 
Snt Rafel de la mateixa vila» (Pié 1984, 547); (Mapa Senders 2014).

Sant Rafel, la font de
Font que hi havia a la muralla de Sant Rafel, tocant a la plaça de la Pal-
ma, a la vora d’un abeurador. Van estar en funcionament fins la dècada 
de 1970. També se la coneix com a font de la Plaça de la Palma o font del 
Portal de Sant Antoni.

«A fora, a la muralla, tocant a cals Ous. L’aigua alimentava l’abeurador que 
hi havia al costat (EF 1965).

Sant Rafel, la muralla de [ɫə muˈɾaʎə ðə ˈsan rəˈfɛɫ]

Nom amb què popularment es coneix lo raval de Sant Rafel. El poeta Ra-
mon Blasi, al recull Selvatanies (1961, 25) l’esmenta al poema «Els carrers 
de la Vila – Muralla de Sant Rafel».

Sant Rafel, el passeig de
Eufemià Fort documenta el tram del raval de Sant Rafael que va des de 
la muralla fins al convent de Sant Rafael com a passeig de Sant Rafael.

«Va des de la Muralla fins al convent» (EF 1965).

Sant Rafel, el pensionat de
Pensionat que hi va haver al convent de Sant Rafel.

«Coŀlegi intern que hi tingueren les monges paüles» (EF 1965).

Sant Rafel, el portal de
Eufemià Fort atribueix aquest nom al portal de Sant Antoni.

«El portal de Sant Rafel era el portal de Sant Antoni» (EF 1965).

Sant Rafel, lo raval de [ɫu rəˈβaɫ də ˈsan rəˈfɛɫ]

La muralla occidental que va des del portal d’Avall fins al raval de Sant 
Pau i que, a mig camí, es bifurca en un tram del mateix nom que porta al 
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convent de Sant Rafel. També es coneix com la muralla de Sant Rafel. En 
temps de la República se’n va dir raval d’Àngel Guimerà. (Masdeu 2000).

«Arreval de Sant Rafel» (Cad. 1846); «Arrabal de San Rafael» (Amill. 1880); 
«Arrabal San Rafael» (Ap. Padró 1931–1933); «Arr. San Rafael» (Padró 
1970); «Raval de Sant Rafael» (Plànol 2008).

Santa Càndia, la
Eufemià Fort esmenta aquesta partida, però no la documenta ni en cita 
la font.

Santa Càndia, la font de
Eufemià Fort esmenta aquesta font, però no la documenta ni en cita la 
font.

Santa Eulàlia, la mina
Mina de plom que estava en funcionament el 1843, situada al Camí d’en 
Grau. Amb el mateix nom hi ha una altra mina de manganès situada al 
Xalamec, documentada l’any 1852.

«Mina Santa Aulalia» (Andreazini 2013, 121).

Santa Filomena, la mina
Mina de manganès en producció l’any 1852 al Xalamec.

(Andreazini 2013, 121).

Santa Llúcia [ˈsantə ˈʎusiɛ]
Nom popular de l’església de Sant Jaume i Santa Llúcia, al carrer de l’Hos-
pital.

Santa Llúcia, l’auditori de
Auditori en què s’ha convertit, actualment, l’església de Sant Jaume i 
Santa Llúcia.

(Plànol 2008).

Santa Llúcia, l’església de [ɫiˈɣɫeziɛ ðə ˈsantə ˈʎusiɛ]
Nom que també rep l’església de Sant Jaume i Santa Llúcia. Popularment, 
també és coneguda com Santa Llúcia.

Santa Llúcia, l’hospital de
Nom que també rebia l’Hospital o hospital dels Pobres.

«Després de la guerra dita dels Set anys, allá per los anys 1846 ó 47, las 
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Germanas de S. Vicens de Paul, qu’eran al Hospital de Sta. Llucia, se 
transferiren á dit convent y iglesia» (Pié 1984, 603).

Santa Llúcia, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ˈsantə ˈʎusiɛ]
Nom que també rep el carrer de l’Hospital. També s’havia anomenat car-
rer d’en Guerau Regina.

«Hom li atribuïa aquest nom per l’església d’aquesta santa que hi havia a mig 
carrer» (EF 1965).

Santa Maria
V. Camí de Santa M, Marrada de Santa M., Peiró de Santa M.

Santa Maria
Nom que també rebia el Camí de la Mare de Déu.

«Senta Maria» (Vàlues 1404); «Primo a santa maria viya e ollives» (Vàlues 
1471, 28r).

Santa Maria, el clot de
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. El 1471 
n’era propietari Johan Torrens.

«Lo clot de santa maria» (Vàlues 1471, 36v).

Santa Maria de Parets Delgades, el camí de
Nom pel qual també es coneix el camí de la Mare de Déu.

«Ramon Sastre, en 1299, vá vendre á Pere Guasch, Sagristà de Sant Andreu, 
(…) un cens de 3 quartans y mitj d’oli, que cada any feya Jaume Forné sobre 
un tros de terra, al camí de Sta. María de Parets Delgades» (Pié 1984, 492).

Santa Maria de Parets Delgades, l’ermita o església de
És un dels noms amb què també es coneix l’ermita de Paretdelgada.

«Ego Vitalis martini cohabitans juxta ecclesiam Ste. Marie de parietibus 
delatis in termino de Silva» (Pié 1984, 255 [1282]); «Sancta Maria de Parets 
Delgades» (Ordin. 1345).

«y una pessa de terra, nomenada los quintals de na Montoliva, situada 
al terme de la Selva, davall la Ermita de Santa María de Parets delgades 
enfrontant ab la riera, ab el camí travesser, ab el camí que va desde’l Patró 
o Creu á la Iglesia predita de Sant Maria y ab Llorens Verrá» (Pié 1984, 664 
[1427]).

Santacana
Cognom documentat al padró de 1860.
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Santacoloma
Cognom documentat al padró de 1860.

Santafè
Sanctafe, Santafe, Sentafe: variants del cognom documentades entre el 
fogatge de 1553 i les vàlues de 1597.

Santafè, lo [ɫu ˈsantəˈfɛ]
Renom d’una família que vivia al carrer de la Peixateria.

«Lo Santafè era el pare de la Pepita del Torrents i de l’Andreu Santafè, al 
carrer de la Peixateria però també a altres llocs. L’Andreu Santafe venia les 
entrades al Casino» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Santgenís
Sangenís: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Santíssim, la capella del [ɫə kəˈpeʎə ðəɫ sənˈtisim]
Capella situada a l’església de Sant Andreu. Construïda el 1844 en el ter-
reny de l’antic pati del Castell.

Santmartí
Cognom documentat al padró de 1860.

Santuales, ca les [ˈka ɫə səntuˈaɫəs]
Renom de dues germanes al carrer dels Ollers.

«Dues germanes molt míseres. Carrer dels Ollers» (ME 1980–1989); «La 
santuala» (Ollé 2012).

Sanuí, això de les [əjˈʃɔ ðə ɫəsənuˈi]
Tros de terra al camí de l’Horta.

«És dels amos d’aquella casa que era ca la Savallana. Ho portava el 
Malhivern» (RR 2017).

Saperes
Saperas: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Sarament
Renom documentat al segle XIX.

(Alumnes 1994).

Sarandillo
Renom documentat al cadastre de 1800.
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Sardina
Renom documentat al segle XVIII.

«Pau Maimó, pagès Selva» (F. Not. 1751).

Sardina, la font de la [ɫə ˈfɔn də ɫə səɾˈðinɛ]

Font situada al capdamunt del Mas d’en Valls, al mas del mateix nom.

Sardina, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə səɾˈðinɛ]

Mas situat al Mas d’en Valls, pujant pel camí de les Obagues, prop del 
mas de Paperer.

Sarencau
Renom documentat al cadastre de 1846.

Sargantí
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Llaberia» (Alumnes 1994).

Sargento
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Joan Guillem» (Cavallé 2000, 15).

Sarito, el [ɫu səˈɾitu]

Renom individual.

«Afirmava que havia viscut a la mateixa casa que la Sara Montiel» (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).

Sarrà
Cognom documentat a les vàlues de 1597 i al fogatge de 1690.

Sarrió
Renom documentat al segle XIX.

«Marcos Constantí. Carrer de Castella, Josep Lluna. Desaparegut» 
(Alumnes 1994).

Sastreret [səstɾəˈɾɛt]

Renom que prové de l’ofici. Vivia al carrer del Forn d’Avall.

«Era sastre. Carrer de la Palla, al costat de les Set Xiques» (ME 1980–1989).
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Satorres, ca [ˈka suˈtorəs] / [ˈka səˈtorəs]

Casa construïda a l’hort de l’Alejandra, o hort de Don Pepe. S’hi entra 
pel passeig Josep Cristià i fa cantonada amb l’avinguda de Puig i Ferrater.

Savall
Çavall: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Savallana, ca la [ˈka ɫə səβəˈʎanɛ]

Renom d’una família que provenia de Savallà del Comtat. Vivien al car-
rer Major i tenien una botiga d’alimentació. S’ha recollit la variant en 
plural Savallanes.

«Eren de Savallà del Comtat, vivien al carrer Major, al costat de ca la 
Carmeta» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Sec, lo pont [ɫu ˈpɔn ˈsɛk]

Pont més amunt del Pont Alt i una mica més avall de la Resclosa. Era uti-
litzat per creuar l’aigua d’un costat a l’altre de la riera, a la sortida de molí 
del Pont o de la Porta. També ha rebut el nom de pont Nou.

«Després d’un centenar d’anys, la resclosa ó peixera que hi ha demunt del 
pont sech, y serveix pera conduhir l’aygua cap al rech de la vila, deuria estar 
molt malament segons se demostra en un document que diu: A 28 d’Agost 
de 1689» (Pié 1984, 366); (Adesel 27, 1957, 188).

Sec de la Llarga
Renom documentat al segle XIX.

«Isidre Baiget. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Secall
V. Torrent del S.

Secall, el
Antiga partida documentada al segle XVIII i desconeguda a l’actualitat.

«Altre pessa de terra vinya y avellanes a la partida de el sacall» (Heras 1734, 
32v); «Altre pessa de terra pa vinya y avellanes al secall» (Heras 1734, 66v).

Secalló
Renom documentat al segle XIX.

(Alumnes 1994).
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Secallons, cal [ˈkaɫ səkəˈʎons]
Renom d’una família que vivia a la Ràpita.

(ME 1980–1989).

Secretària, la mina
Mina de plom que estava en funcionament el 1842, al Torrent de la Pols.

(Andreazini 2013, 120).

Sedasser, cal [ˈkaɫ səðəˈse]
Renom d’una família al carrer de la Peixateria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Sedera, la [ɫə səˈðeɾɛ]
Antiga propietat situada al capdavall de l’avinguda de Puig i Ferreter a la 
dreta, damunt la parada de Vetes. Era una fàbrica on treballaven la seda. 
Actualment urbanitzada al voltant de la plaça Onze de Setembre.

Sedó
Sedo, Sadó: variants del cognom documentades entre el cens d’homes 
de 1714 i el padró de 1860.

Sedó
V. Hort de S.

Sedó, ca [ˈka səˈðo]
Renom documentat a l’amillarament de 1860. Fonts orals l’han anome-
nat i el situen al carrer del Forn Nou.

(ME 1980–1989); «Antoni Palau, carrer del Forn Nou, Pau Pamias. 
Actualment desaparegut» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Sedó, el carrer de
Eufemià Fort el situa al carrer del Forn Nou on hi havia ca Sedó.

Sedó, l’hort de [ˈɫɔɾ ðə səˈðo]
Hort situat a la cantonada de la muralla de Sant Pere, a la banda amunt 
del camí de les Eres, davant del portal de Mates. Actualment, és conegut 
com l’hort de Guitarró, tot i que ja està parcialment urbanitzat.

Sedó, la mina de
Mina d’aigua situada a Mas Calbó.

«Partida Mascalbó» (Mines d’aigua 1878).
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Segalà
Sagala, Sagalà: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1414 i el cadastre de 1846.

Segalà, cal [ˈkaɫ səɣəˈɫa]

Renom d’una família del Carrer de Gentil i Vallet.

«Cal Segalà, al Carrer de Gentil i Vallet. Avui Ràdio la Selva» (ME 1980–
1989).

Segalà, la font de [ɫə ˈfɔn də səɣəˈɫa]

Font natural situada al capdavall del camí dels Banyadors.

Segalà, la mina de [ɫə ˈminə ðə səɣəˈɫa]

Mina d’aigua situada al camí de la Bassa.

«Partida camino de la Bassa» (Mines d’aigua 1878).

Segalà, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə səɣəˈɫa]

Mas situat a la partida del Camí de la Serra, entre la carretera d’Almos-
ter i la via del tren.

«Mas Segalá (termino)» (Padró 1970); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 
2014).

Segarra
Sagarra, Segare, Segarra: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Segarra, la mina de
Mina d’aigua situada la partida del Suro.

«Partida Suro» (Mines d’aigua 1878).

Segarra, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə səˈɣarɛ]

Tros de terra que era situat a l’actual avinguda Puig i Ferreter i arribava 
fins al camí de l’Horta, més amunt de l’hort de la Margalla. Actualment 
urbanitzada tot i que una part de la parada queda darrera de les cases.

Segarra, la parada del [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ səˈɣarɛ]

Tros de terra situat al camí de l’hort del Planter, limita amb l’hort de la 
Pura i l’hort de Missetes. Dins de la parada, tocant al camí hi ha la cen-
tral de telèfons.
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Segarrès
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Inglés. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Segon
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Gasull. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Seguer
Sagué: variant del cognom documentada al padró de 1819.

Seguí
Segui: variant del cognom documentada entre el fogatge de 1553 i el pa-
dró de 1860.

Segura
Cognom documentat entre el padró de 1819 i l’amillarament de 1880.

Seller
Selle: variant del cognom documentada al cens d’homes de 1714.

Sellers
Cellés, Selles: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1497 
i el fogatge de 1553.

Selva, la [ɫə ˈsɛɫβɛ]
Nom més utilitzat per referir-se a la vila.

«Un olivar al cami de la basa ab era de polit managuera de la Selva» (Vàlues 
1690, 107r); «¿Com era la Selva que deixaren els sarraïns? (…) El fet que 
l’indret prengués una denominació nova, la qual no deriva de construccions 
humanes, sinó de l’exhuberància de la vegetació, sembla indicar que aquesta 
predominava i s’imposava a l’esperit per damunt de tota altra circumstància. 
Les edificacions, més o menys ruïnoses, no comptaven davant l’ufana de 
l’arbrat» (Iglésies 1956, 29).

Selva, la mina
Mina de plom en funcionament el 1843, a l’Aixanaleu.

(Andreazini 2013, 120).

Selva, la riera de la
Curs d’aigua format per les aigües que baixen dels barrancs del Puig d’en 
Cama i de l’Albiol, travessa el terme de la Selva i desemboca al riu Fran-
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colí. La Riera pròpiament dita es conforma a l’indret anomenat les Tres 
Aigües, on conflueixen els torrents més importants: el torrent del Salt, el 
del Gatellar i el de la Font Major. La llera de la Riera segueix el traçat de 
la vall de la Selva al llarg de la qual hi ha diferents construccions medi-
evals relacionades amb l’aprofitament de l’aigua com ara molins, ponts, 
recs i rescloses.

(Plànol 2008); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Selva Constantina, la
La primera denominació de la Selva del Camp va ser Villa Constantina; 
apareix a la carta de Població del 1165. Posteriorment, al document de 
la compra efectuada pel paborde Ramon de Sanllorenç del senyoriu de 
l’Albiol, l’any 1218, s’hi inclouen dues versions del topònim, el nom pri-
migeni (Villa Constantina) i un nom alternatiu (Villam Silve Constantine), 
topònim que va donar pas immediatament a la denominació Silva, que 
va ser la definitiva (Morelló 2014, 20).

«Aixís, donchs, considerantse la Selva y lo que ara es son terme, agregada a 
Constantí, se compren que sen digués Selva Constantina, puix que després 
de pochs anys d’esser repoblada, ja no’s trova cap document en que se nomeni 
aixís» (Pié 1984, 4).

Selva del Camp, la [ɫə ˈsɛɫβə ðəɫ ˈkam]
El terme de la Selva del Camp, de 35,18 km², està situat als límits del Baix 
Camp i junt amb les comarques del Tarragonès i l’Alt Camp constituei-
xen l’històric Camp de Tarragona. S’estén des de la plana fins als contra-
forts de la serra de la Mussara i l’Albiol. El nucli urbà es troba a la cota 
dels 237 metres i el punt més alt correspon al Puig d’en Cama (717,5 m). 
Parteix amb els termes de Reus, Almoster, l’Aleixar, l’Albiol, Alcover, Vi-
lallonga, el Morell, Perafort i Constantí. El nucli antic de la vila conserva 
l’urbanisme medieval. Al llarg del carrer Major trobem la font de Mitja 
Vila, amb l’escut esculpit el 1519, i algunes cases que encara guarden la 
fisonomia d’altres èpoques. Podem descobrir racons com els antics es-
corralons (passos estrets entre les cases per on s’escorren les aigües plu-
vials). A la plaça Major hi ha la Casa de la Vila, antic palauet gòtic tardà 
amb l’escut de la família Montserrat a la façana. L’església de Sant Andreu, 
de grans dimensions, és una joia de l’arquitectura renaixentista de l’ano-
menada escola del Camp, i de la qual destaca la volta i el cimbori. Es con-
serven algunes torres de la muralla del segle XIV i es pot visitar el Castell 
restaurat i convertit en centre d’interpretació i d’activitats culturals. Junt 
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al Castell, els Ponts, aqüeducte singular, s’ha convertit en el monument 
emblemàtic de la població. Fora muralles trobem els convents de Sant 
Agustí i de Sant Rafel del segle XVII i l’Hort d’Iglésies, amb el mas d’es-
til neoclàssic —actual seu de l’arxiu, biblioteca, casa de cultura i estudis 
de televisió municipals— i els seus jardins. La situació geogràfica i els 
límits del terme ja apareixen documentats a la carta de Població (1165): 
«L’esmentada vila afronta de la banda d’orient amb el torrent que baixa 
de les mateixes voltes de l’Argenteria a la partida de les Parets Gràcils; 
de la part de ponent amb el mateix torrent de Moster i puja per les restes 
dels puigs més alts i passa per la capçalera del riu d’Oms, segons les aigües 
es decanten vers el torrent; pel migdia fins a mig camí entre l’esmenta-
da vila i Constantí; per la banda de tramuntana fins a les penyes que hi 
ha sota el mateix Albiol. I retorna a l’esmentat torrent de l’Argenteria.»

(Plànol 2008); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Selva del Camp a Vilaplana, la carretera de la
Carretera TP-7013 segueix el traçat de l’antic camí del Mas Ripoll.

(Mapa 2008).

Semundo, de
Renom documentat al segle XIX.

«Pere Roig. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Senabre
Sanabre: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Senant
Sanant: variants del cognom documentades entre el cens d’homes de 
1714 i el cadastre de 1800.

Senant, cal [ˈkaɫ səˈnan]

Renom d’una família del carrer del Forn Nou.

«La seva dona era de ca l’Encadernada, al carrer del Forn Nou» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994).

Senanta, la [ɫə səˈnantɛ]

Renom individual.

«La Senanta era l’àvia de la Berta, una dona molt cridanera» (ME 1980–1989).
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Sénia, la [ɫə ˈseniɛ]
Peça de terra situada al Mas Bertran, pren aquest nom del fet que hi ha-
via un pou amb una sénia antiga.

Seno
Cognom documentat al padró de 1860.

Sensmudaina, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə ˌsenzmuˈðaɲɛ]
Sisè carrer pujant pel carrer Major, a mà dreta; va a parar al passatge de la 
Carnisseria. En aquest carrer hi havia l’edifici àrab anomenat l’almudai-
na, casa de pesos i mesures. També se n’ha dit carrer de l’Almudaina, de 
Joan Teixidor, d’Andreu Teixidor, de Ramon de Vallcorba, de Vallcorba 
i de Sens Mudaina (és a dir, sense l’Almudaina). Eufemià Fort l’anome-
na com el carrer de la Dama.

(Iglésies 1981, 237); «Lo carrer Sensmudanya» (Vàlues 1597); «Huna cassa al 
C de sens mudanja» (Vàlues 1647, 9r); «Carrer sens mudanya» (Vàlues 1690, 
30r); «Un pati de casa al C Sens mudanyna» (Vàlues 1690, 66r); «Carrer de 
Sesmudnyas» (Cad. 1800); «Carrer de Sasmudaña» (Cad. 1846); «Por una 
casa Calle de Sensmudaña» (Amill. 1880); «Sensmudaina» (Padró 1930); 
(Blasi 1961, 29); «També consta que en 1568 hi havía Anton Maymó del carrer 
de la Mudanya. Doncs en aqueix carrer encara existeix la casa dels Maymóns, 
qu’es al costat d’ahont hi havía l’Almudayna, y damunt de la portalada de 
dita casa hi ha l’escut d’aquells» (Pié 1984, 667); (Plànol 2008); «També se 
n’ha dit carrer de l’Almudaina, de Ramon de Vallcorba» (Masdeu 2000).

Sentís
Sentís: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Senyor, la quadra del
Nom amb què era coneguda una propietat de Julià de Vallcorba, situada 
a la partió entre els termes de la Selva i l’Albiol que després va ser ano-
menada mas d’en Julià.

«Julià de Vallcorba, militar qui poseía un mas anomenat la quadra del Senyor, 
ab ses terres dintre’l terme d’Albiol, tocant ab el terme de la Selva, (ahon no 
fá gayres anys, s’hi descobriren restos de cases antigues y sepultures) y densá 
que ell va posseir dita quadra, li quedá’l nom del mas d’en Julià, lo que durá 
fins al sigle setzé ó més ensá. (…) Arnau, fill de Bertrán de Vallcorba, era el 
que posseía’l mas den Juliá l’any 1292» (Pié 1984, 651).

Senyor Bernat, la mina del
Mina d’aigua a la partida del Camí de l’Horta.

«Partida camino de la Huerta» (Mines d’aigua 1878).
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Senyor Grimau, la casa del
És el nom que rebia l’edifici abans que s’hi instaŀlès l’Ajuntament.

«van junts ab los Balls y Música á buscar lo Illustrissim á la Badía, de ahont 
lo acompanyan á la casa del senyor Grimau (ara és la Casa de la vila)» (Pié 
1984, 277).

Senyor Ramon, la parada del [ɫə pəˈɾaðə ðəɫ səˈɲo rəˈmon]
Parada situada al camí de l’Horta, sota el camp de futbol.

«És l’hort de la Maria Calcilla» (CB 1985).

Senyora, la mina
Mina de plom en ús l’any 1843, al Mas d’en Valls.

(Andreazini 2013, 121).

Senyora Elvira
Renom individual d’una persona que vivia al carrer del Forn d’Avall.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Senyora Maria de les Mosques, ca la [ˈka ɫə səˈɲoɾə məˈɾiə ðə ɫəz ̍ moskəs]
Renom individual d’una dona que vivia a la plaça de Simó Salvador.

«Va posar tela metàŀlica a les finestres» (ME 1980–1989); «Perquè va posar 
mosquiteres a totes les finestres» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Senyora Mesquer
Renom individual d’una persona del carrer de la Casa de la Vila Vella.

(Alumnes 1994).

Serapit
Cognom documentat al padró de 1860.

Seràpit, cal [ˈkaɫ səˈɾapit]
Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel. Trobem la for-
ma feminitzada Seràpita per designar les dones de la famíllia.

(Blasi 1961, 57); «Cal Sarapit: Peret Sarapit, Maria Saràpita. Muralla de Sant 
Rafel» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Serena
Renom documentat al cadastre de 1846.

«Josep Rabassa. Desaparegut» (Alumnes 1994).



515

Serení, lo [ɫu səɾəˈni]

Renom d’una família d’ollers o tupiners que encara avui tenen la casa i 
la botiga a la muralla del Ollers. L’últim oller és Hipòlit Martorell, nét 
del Ramon Serení.

«la tenien llogada al vell Serení, oller de tota la vida que hi vivia davant per 
davant» (Blasi 1925); «Era oller, ceramista. Ramon Serení. Avi de l’Hipòlit» 
(ME 1980–1989); «Era tupiner» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Serení, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ səɾəˈni]

Hort situat al Cantó d’en Vaquer, als darreres de ca l’Hipòlit; a la banda 
amunt parteix amb l’hort del Xut.

Serenyana
Sagranyena, Saranyana, Sarenana, Sarenyana, Sarenÿane, Seranyana, Se-
renyana, Serenyane, Serenyano, Sereñana, Sereyana: variants del cognom 
documentades entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Serenyana, cal [ˈkaɫ səɾəˈɲanɛ]

Renom documentat al segle XIX. Fonts orals han documentat aquesta 
casa al segle XX al carrer Major. El renom prové del cognom.

«Francesc Gasull. Desaparegut» (Alumnes 1994); «Cal Serenyana, carrer 
Major» (ME 1980–1989).

Serenyana, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə səɾəˈɲanɛ]

Mas situat a la partida del Camí de Perafita (polígon 11), molt proper al 
mas de Paumaninya, tocant gairebé al camí Travesser.

(Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Serra1

Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Serra2

V. Damunt del Mas de S., Mas de la S.

Serra, ca [ˈka ˈsɛrɛ]

La primera casa a mà dreta pujant el passatge de la Carnisseria; cobreix 
el portal de Mates i dóna a la muralla. Eren els propietaris dels masos 
d’aquest nom: un al Mas Ripoll i l’altre, sota Paretdelgada, al terme de 
Vilallonga.
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Serra, de la [də ɫə ˈsɛrɛ]

Renom d’una família propietària de dues serres, una al camí de les Eres 
i l’altra al passeig de l’Estació.

«El Pere de la Serra i el Josep de la Serra. L’Antonio de la Serra era el fill del 
Pere» (MS 2018).

Serra, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈsɛrɛ]

Aquest camí neix al camí d’Almoster i mor al camí Travesser. El camí 
dóna nom a la partida homònima que s’estén entre el marge esquerre 
d’aquest camí, mirant a mar, fins a trobar el camí de la Bassa.

«Neix a la carretera vella de Reus, a mà esquerra després del forn rajoler» 
(EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Serra, el portal de ca
Eufemià Fort esmenta amb aquest nom el Portal de Mates; la part supe-
rior del Portal és propietat de ca Serra.

Serra, la [ɫə ˈsɛrɛ]

Partida del terme que s’estén entre la carretera d’Almoster, la via del tren, 
el camí de Tarragona (en aquest tram, actual avinguda de la Fraternitat) 
i el camí de la Serra.

«La Serra» (Vàlues 1404); «Alla sera tera erma» (Vàlues 1471, 26v); 
«Partida de la Serra» (F. Not. 1781, 47); (Mapa 2008).

Serra, la [ɫə ˈsɛrɛ]

Serradora a mig camí del camí de les Eres, a la dreta. Actualment, desa-
pareguda.

Serra, la font d’en
Antic topònim documentat entre els segles XV i XVII i desconegut a l’ac-
tualitat.

«La font den Serra» (Vàlues 1404); «Alla ffont d’en sera viya e avellanes» 
(Vàlues 1471, 26v); «Hun tros ala font den sarra avallanes» (Vàlues 1647, 2r); 
«Hun tros ala font den serra avallanes» (Vàlues 1647, 3v); «Un avallanar al 
font den serra» (Vàlues 1690, 24v).

Serra, la mina de
Eufemià Fort, l’any 1965, esmenta aquesta mina sense situar-la. Cap in-
formant oral l’ha anomenada.
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Serra, l’oliverar de [ɫuɫiβəˈɾa ðə ˈsɛrɛ]

Camp d’olivers situat a la creu Coberta, tocant al camí de la Mare de Déu.

Serra, lo mas de1 [ɫu ˈmaz ðəˈsɛrɛ]

Mas situat a la partida del Mas Ripoll (polígon 26), proper a la carretera 
de Vilaplana i al mas de Baró. És adossat el mas dels Petits. La data de 
construcció podria ser 1887, any que consta a la façana lateral; davant del 
mas hi ha un grup de plàtans monumentals. També s’anomena mas de les 
Micones pel fet que un antic propietari es deia Micó i va tenir dues filles 
anomenades les micones, una de les quals, Mercè Micó, es va casar amb 
Lluís Companys el 1910. La família Serra també era propietària del mas 
de Serra del pla, situat a l’antic terme de la Font de l’Astor.

(Padró 1970); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Serra, lo mas de2 [ɫu ˈmaz ðəˈsɛrɛ]

Mas situat a la partida del Terme de la Font, al terme de Vilallonga.

«Que correspon a l’antic terme de la Font de l’Astor» (Anguera, Ventura & 
Rovira 1982, 215); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Serrador [sərəˈðo]

Renom d’una família de la plaça de Simó Salvador.

«El jaio era Paleta. Plaça de l’Hospitalet» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
(Ollé 2012).

Serralleres, les
Renom d’unes modistes al passatge de la Carnisseria.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Serrat
Sarrat: variant del cognom documentada al cadastre de 1846.

Sertines
Antic topònim documentat al segles XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un avallana al mas den Bartran dit las set tiras» (Vàlues 1690, 43v);«Altre 
pessa de terra avellanes al Mas den Bartran dit Sertinas» (Heras 1734, 100v).

Setfonolls
Set Funolls: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.
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Setginolls
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Masdeu, dit també Espardanyer» (Cavallé 1999, 11).

Set-xiques
V. Hort de les S.

Set-xiques, les [lə ˈsɛt ˈtʃikəs]
Botiga d’alimentació i joguines al carrer del Forn d’Avall.

«Les Set Xiques, al carrer de la Palla» «Gentilici. Família nouvinguda a la 
postguerra» (Ollé 2012).

Set-xiques, de les [də ɫə ˈsɛt ˈtʃikəs]
Renom atribuït a una família que tenien set filles, vivien al carrer del 
Forn d’Avall.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Set-xiques, lo carrer de les [ɫu kəˈre ðə ɫə ˈsɛt ˈtʃikəs]
Nom amb què popularment es coneix el carrer del Forn d’Avall pel fet que 
fins a finals del segle XX hi havia hagut una botiga anomenada les Set-xi-
ques. També era conegut com el carrer de la Palla.

Set-xiques, l’hort de les [ˈɫɔɾ ðə ɫə ˈsɛ ˈtʃikəs]
Hort al començament del camí de Perafita, a mà dreta, damunt de la via 
del tren.

(Adesel 27, 1957, 189).

Set-xiques, el mas de les
Nom referit al mas de l’hort de les Set-xiques. També rebia el nom del 
mas del Virgínio.

«Dit també Hort» (EF 1965); «També anomenat del Virgínio» (CB 1985).

Sevillana, ca la [ˈka ɫə səβiˈʎanɛ]
Renom que probablement prové del lloc d’origen. Vivien al carrer Major, 
damunt del forn de la Pujada.

Silva, el polígon industrial
Polígon industrial situat entre el camí d’Alcover i la via del tren. Entre els 
polígons industrials Miŀlènium i Argenteria.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Simeon
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Francesc Puiggener» (Cavallé 2000, 15).

Simó
Simo, Simó: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i l’amillarament de 1880.

Simó, el mas d’en
Antic topònim documentat als segles XV i XVIII i desconegut a l’actu-
alitat.

«Lo mas d’en Simó» (Vàlues 1404); «Al mas d’en simó lo forn e tera de blat 
e ollives» (Vàlues 1471, 5r); «Altre pessa de terra de pa vinyes olives a lo mas 
den Simó» (Heras 1734, 95v).

Simó Salvador, la plaça de [ɫə ˈpɫasə ðə siˈmo səɫβəˈðo]

Plaça coneguda popularment com l’Hospitalet que, a la dècada de 1960, 
va rebre el nom oficial de plaça de Simó Salvador, fill iŀlustre de la Vila.

(Blasi 1961, 31); (Plànol 2008).

Simon, la parada de
Tros de terra situat damunt de l’hort de les Vaques. Actualment hi ha el 
Parc Baix Camp.

Simon Bover, el carrer d’en
Actualment és el carrer de Gentil i Vellet. Al 1471 era el carrer d’en Pere 
Morera.

«Carrer d’en Simon Bover» (Vàlues 1404).

Sindicat, lo [ɫu sindiˈkat]

Nom amb què popularment la gent coneix la Cooperativa Agrícola de 
la Selva del Camp.

Sindicat Agrícola de la Selva del Camp, el
Nom amb què també es coneix la Cooperativa Agrícola de la Selva del 
Camp.

Sindicat Agrícola de Sant Andreu, el
V. Flassada, ca.
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Sindicat Agrícola de Sant Isidre, el
Nom amb què també es coneix la Cooperativa Agrícola de la Selva del 
Camp.

Sínia, el pou de la
Era el pou d’on es treia l’aigua que anava a la font de Mitja Vila.

«El pou de la Sínia» (EF 1965 [1586]).

Sínia, la
Dit també hort de la Sínia. L’aigua anava a la font de Mitja Vila. El 1583 
se’n prengué un tros per a l’hort de l’Abadia, en fer l’església Nova. V. Sí-
nia, l’hort de la.

«La Sínia» (EF 1965 [1563]); «Un pati ala Senia» (Vàlues 1647, 91v); «Un pati 
de casa ala sinia devant la porta de laspletas» (Vàlues 1690, 54v).

Sínia, la font o mina de la
Font situada a la plaça de l’Hospitalet o plaça del bisbe Simó Salvador.

«Allí ahont es ara l’hort del Sr. Rector, y part de la plassa contigua, hi havía 
un hort anomenat de la Cinia y un pati que’n deyan de la Calsinada. En dit 
hort hi havía també una font ab certa canonada y la cinia de la vila, desde 
ahon l’aygua anava á la font nova, ó de mitja vila[1538]» (Pié 1984, 350).

Sínia, l’hort de la
Situat a l’actual plaça de Simó Salvador, coneguda popularment com 
l’Hospitalet.

«Allí ahont es ara l’hort del Sr. Rector, y part de la passa contigua, hi havía 
un hort anomenat de la Cinia y un pati que’n deyan de la Calsinada» (Pié 
1984, 349–350 [1538]).

Sínia, la plaça de la
V. Simó Salvador, la plaça de.

Siré
Cognom documentat al padró de 1860.

Sisena, la [ɫə siˈzɛnɛ]
Partida del terme situada entre el Camí de la Serra, el terme de Reus i el 
camí Travesser.

«A la sisena vinya e herm» (Vàlues 1404, 2v); «A lla sissena mallou e tera 
de blat» (Vàlues 1471, 5r); «Una vinya a la sisena» (Vàlues 1522, 20v); «Una 
vinya a la sisena» (Vàlues 1647, 20v); «In partita nominata la Sizena» (F. 
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Not. 1734); «Altre pessa de terra Vinya y olives a la Sisena» (Heras 1734, 8v); 
(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Sisena, el barranc de la
Probablement es tracta de la Riera Gran que desigua al terme de Cons-
tantí.

Sisena, el camí de la
Eufemià Fort l’esmenta i creu probable que es tracti del tram del camí 
de la Serra al seu pas per la Sisena. No l’ha anomenat cap altra font oral.

Sisena, la mina de la [ɫə ˈminə ðə ɫə siˈzɛnɛ]

Mina d’aigua situada al mas dels Pòlits, a la partida del camí de la Bassa.

Sisena, la riera de la [ɫə riˈeɾə ðə ɫə siˈzɛnɛ]

V. Riera Gran, la.

Sisterres
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Sitjar, el
Nom abreviat de la plaça del Sitjar. V. Sitjar, la plaça del.

«Lo Cigar» (Vàlues 1404); «El Citjar» (Iglésies 1991, 272).

Sitjar, el cantó del
Cantó de la plaça Major i carrer Major.

«Cantó del Cigar» (Vàlues 1404); «usque ad locum vocatum cantó del 
Cigar» (Pié 1984, 60 [1327]).

Sitjar, el carrer del
Era el carrer de l’Abadia; possiblement anomenat així perquè menava a 
la plaça del Sitjar, actualment, plaça Major. El trobem documentat ja al 
segle XIII.

«Arnau, fill de Bertran de Vallcorba (…) En 1294 va donar á cens varies 
peses de terra del mas den Julià, y en 1298 los seus fills eran majors de 15 
anys. Habitavan l’espayós casal, anomenat palau, situat a la plasa del Sitjar, 
y enfrontava ab lo carrer del Sitjar, (ara de l’Abadía) ab la dita plaça y ab los 
forns mitjá y més amunt, que ara estan convertits en un cafè» (Pié 1984, 651).

Sitjar, la plaça del
Nom que rebia la plaça Major en època medieval. També ha rebut els 
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noms de plaça Nova, de la Constiutució, de la República, del Generalísimo 
i es coneix popularment com la Plaça.

«L’honorable Simó Salvador, (…) y Bernat Salvador de la Selva germà seu, 
posseheixen una casa en la mateixa, situada a la plassa del Citjar» (Pié 1984, 
617).

Siurana
Cognom documentat al padró de 1860.

Sobirà
V. Portal S.

Sobirà, el portal
Nom antic del portal d’Amunt.

«Que negun Judeu ni Judia no gos lauar mans ni peus ni cara ni altres partides 
de llur cors en lo rech de la vila de la porta sobirana amunt» (Ordin. 1345, 
7v); «circuída de murs ab llurs portals; però els més antichs é histórichs, ço 
es, lo portal de munt, lo portal de vall, anomenats antigament portal sobirá 
i jussà, lo del Sr. Arquebisbe y’l de S. Antoni foren enderrocats durant lo 
present segle» (Pié 1984).

Societat, el forn de la
Pels volts del 1900 es va constituir una societat d’ollers que regulava les 
condicions laborals dels treballadors del sector. La seu de la societat era 
també un obrador amb el forn corresponent.

Societat, la
Botiga de la Societat dels Pagesos situada al carrer Major, davant de la 
plaça Major.

Societat Agrícola, la
V. Agrícola, l’.

Sòl de la Vila, el
Part sud del nucli emmurallat, fora del Portal d’Avall.

«En una escriptura feta á 11 de les kalendas de Octubre de 1313 consta que 
Guim Cascher vengué á Arnau Rabassa per 210 sous “normals” quandam 
domum in populeta nova que est ad solium ville de Silva et extra villam, in 
camino quo itur de Silva ad Tarrachonam» (Pié 1984, 24–25).
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Sòl de la Vila, la pica del
Pica per abeurar animals que estava situada a la part jussana de la vila i 
documentada al segle XIV.

«Item apres aço los prohomens de la Selva feren una picha al sol de la vila 
ques ara dita picha en la qual los prohomens abeuren lurs besties la qual picha 
era de la pera de Salou» (Pié 1984, 58 [1327]).

Sòl de la Vila, la torre del
Pié la identifica amb la torre de Baró.

«Y al 1359 Andreu Ferriol vengué a Bonanat Gavella “unum hospitium 
juxta portalem inferiorem ville de Silva (…) prout confrontat vobiscum 
emptoribus de duabus partibus et cum vico majori et cum muro ville et cum 
turri solo ville» (Pié 1984, 29).

Solà
Solà, Solá: variants del cognom documentades entre el cadastre de 1800 
i l’amillarament de 1880.

Solanes
Solanas, Solanes, Solonas: variants del cognom documentades entre el 
cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Solanes, ca [ˈka suˈɫanəs]
Renom que prové del cognom; tenien la casa al carrer de Gentil i Vallet.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Soler
Solé, Soler: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1497 
i l’amillarament de 1880.

Solera, la [ɫə suˈɫeɾɛ]
Renom procedent de la feminització del cognom Soler.

«El seu home era el Soler, vivien a la muralla de Sant Pere» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); «D’una família que es dedicava a posar culs a les cadires» 
(Ollé 2012).

Solfo, cal [ˈkaɫ ˈsɔɫfu]
Renom d’una família del carrer del Forn d’Avall. Trobem també la vari-
ant Solfa que, probablement, és l’orginal.

(Blasi 1961, 53); «Maria Solfa. Al Carrer del Forn d’Avall (Salmeron)» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); «Ca Solfa / Solfo» (Ollé 2012).
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Solivella
Cognom documentat al padró de 1860.

Solsona
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Someretes [suməˈɾɛtəs]
Renom d’una família que havien viscut al carrer dels Ollers i que després 
de la guerra, van fer de conserges a la Casa de la Vila.

«Vivien a Casa de la Vila» (Alumnes 1994); «Carrer dels Ollers» (ME 1980–
1989); (Ollé 2012).

Sord
Renom documentat al segle XVII.

«Andreu Gondolbeu» (F. Not. 1668).

Sord
V. Mas del S.

Sord, cal [ˈkaɫ ˈsor]
Renom dels propietaris del mas del Sord que tenien casa al carrer Ma-
jor, a la Pujada i també a la muralla de Sant Rafel, a l’angle que va cap al 
convent.

«Cal Sord. Relacionat amb el mas del Sord. Carrer Major. Muralla (premsa 
de Basseda)» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Sord, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈsor]
Hort que estava entre l’hort d’Iglésies i l’hort de les Monges; actualment 
està urbanitzat.

Sord, lo mas del [ɫu ˈmaz ˈsor]
Mas situat al terme de l’Albiol entre el mas de Flassada i el mas de Corti-
na. S’hi entra pel camí del mas de Flassada des del camí del Mas Ripoll.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Sord de la Creu
Renom.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Soronelles
Soranelles, Saronellas, Seronellas, Solanelles, Soronellas, Soronelles, Surune-
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llas: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 i l’ami-
llarament de 1880.

Sorts, les
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Dos pesas de terra ditas las sorts del cami de Tarragona fins al cami de la 
Serra» (Vàlues 1690, 43r).

Soterrani, el molí
El 1471 n’era propietari Bertomeu Oller. V. Volta, el molí de la.

«Lo moli sotarani» (Vàlues 1404); «Lo molli sotarani» (Vàlues 1471, 65r); 
«Itm. vos pregam eus soplicam Senyor quel moli soterrani quen ischa per tal 
com lonch de temps» (Pié 1984, 58).

Sucrero
Renom documentat entre 1729 i la primera meitat del segle XIX.

«Joannes Baget, pagès. Selva. Andreu Baget, pagès Selva. Pau Baget, pagès 
Selva» (F. Not. 1729); (Cavallé 2000, 15).

Sugranyes
Sogranyes, Sugranyas, Sugranyes, Sugraña, Sugrañes: variants del cognom 
documentades entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Suguí
Renom documentat al segle XIX.

«Andreu Vallverdú. Desaparegut. Sugui» (Alumnes 1994).

Suïssos, lo camí dels [ɫu kəˈmi ðəɫ suˈisus]
Camí que surt de la Riera, a l’alçada de la Verònica i duu als xalets dels 
suïssos.

Suïssos, los xalets dels [ɫus tʃəˈɫɛdz ðəɫ suˈisus]
Cases aïllades situades a la partida del Calvari; prenen el nom de la pro-
cedència dels seus propietaris.

Sula, ca la [ˈka ɫə ˈsuɫɛ]
Renom que prové del nom Úrsula. Vivien al carrer del Forn Nou.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Sunyer
Suñé: variant del cognom documentada al padró de 1860.
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Suro, lo [ɫu ˈsuɾu]

Partida del terme situada entre el barranc de la Coma al nord, la carrete-
ra d’Almoster al sud i a l’est, i el camí d’Almoster a l’oest.

«Al suro vinya erma» (Vàlues 1404, 3v); «Al suro tera de blat e ollivés» 
(Vàlues 1471, 5r); «Al suro avelanes olives» (Vàlues 1522, 27r); «Altre pessa 
de terra Vinya y olives al Suro» (Heras 1734); «Altre pessa de terra vinya 
al suru» (Heras 1734, 11v); «Altre pessa de terra de pa olives a la partida del 
Suro» (Heras 1734, 227v); «Viña al Suro» (Cad. 1846); (Amill. 1880); (Cad. 
1955); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Suro, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈsuɾu]

Camí que surt de la carretera d’Almoster en direcció a la partida del Suro.

Susagna
V. Hort de la S.

Susagna, de l’hort de la [ðə ˈɫɔɾ ðə ɫə suˈzagnɛ]

Nom amb què es coneix la família propietària de l’hort de la Susagna.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Susagna, l’hort de la [ˈɫɔɾ ðə ɫə suˈzagnɛ]

Hort situat al camí de Tarragona, entre l’hort de Sant Agustí i l’hort 
d’Iglésies; va del camí de Tarragona fins al torrent de Cassans.

Tallada
Cognom documentat entre el Fons de Miquelets de 1795 i el padró de 1819.

Tallapedra, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˌtaʎəˈpeðɾɛ]

Mina d’aigua que neix al terme de Reus i mor al terme de la Selva també 
anomenada la mina del mas de Tallapedra.

Tallapedra, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌtaʎəˈpeðɾɛ]

Mas a la partida del Camí de la Mare de Déu (polígon 10), al camí de la 
Montoliva, molt proper al mas de Barrufet i davant del mas de Maginet.

(EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014);«Baixant pel camí de la 
Montoliva, abans de reformar-lo hi havia unes moreres molt antigues. 
Darrera del mas encara existeix part d’una sínia de cadena. Al costat del 
mas hi ha una basseta petita que devia ser un safareig» (RL 2018).
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Taló, ca [ˈka təˈɫo]

Casa situada al carrer de Sensmudaina.

«Ca Taló era al carrer de Sensmudaina. Ara hi viu el Palomo i l’Angelina 
Garí» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Tan Suspirado, la mina
Mina de plom en ús l’any 1843 situada a l’Aixanaleu.

(Andreazini 2013, 120).

Tapioles
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Tapís [təˈpis]

Renom que prové de la catalanització del cognom Tapiz. Va ser agutzil 
municipal i vivia a la muralla de Sant Rafel.

«Va ser l’últim pregoner del poble» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Tapissoli, cal [ˈkaɫ təpiˈsɔɫi]

Tibisoli: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Infor-
mants l’han esmentat com un renom actual amb la variant Tapissoli que 
prové de la transformació fonètica de Tibi Soli, una expressió religiosa 
en llatí. També s’ha trobat la variant actualitzada Tapi.

«Transformació fonètica de l’expressió llatina “Tibi soli”. Carrer Major» 
(Alumnes 1994); (ME 1980–1989).

Tapissoli, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə təpiˈsɔɫi]

Mas situat a la partida del Burgar, entre el camí dels Comuns i el camí 
de l’Aixamorera.

Tapissoli, lo tros del [ɫu ˈtɾoz ðə təpiˈsɔɫi]

Tros de terra situat al Garramell.

Taresco
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Tarragó
Tarago, Tarrago, Tarragó: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1553 i el cadastre de 1800.
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Tarragó, el puig d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al pugx d’en tarago tera erma» (Vàlues 1471, 26r).

Tarragó, el torrent d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al torent d’en tarago tera erma» (Vàlues 1471, 39r).

Tarragona, lo camí de [ɫu kəˈmi ðə tərəˈɣonɛ]

Aquest camí neix al Portal d’Avall i mor al camí Travesser. El camí dóna 
nom a una partida homònima. Actualment aquest camí s’ha convertit en 
la carretera de Constantí. També ha rebut el nom de camí de Sant Agustí.

«Estava malament el 1538» (EF 1965 [1538]); (Mapa 2008); (Mapa Senders 
2014).

Tarragona, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə tərəˈɣonɛ]

Tram urbà de l’antic camí de Tarragona. Surt del Portal d’Avall, a la can-
tonada del convent de Sant Agustí i va a parar a la plaça de Catalunya on 
encara avui hi ha la creu de terme del camí de Tarragona que antigament 
delimitava un dels accessos al poble.

(Plànol 2008).

Tàrrech
Tarrch, Tarrach, Tàrrec, Tarrech, Tàrrech: variants del cognom documen-
tades entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Tàrrech, la premsa del [ɫə ˈpɾemsə ðəɫ ˈtarək]

V. Valldossera, la premsa de ca.

Tàrrech, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈtarək]

Hort situat a la muralla de Sant Rafel, fent angle amb el passeig. Actual-
ment està urbanitzat.

Tàrrech, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈtarək]

Mas situat al camí de l’Horta. V. Coquinet, l’hort de.

Tàrrega
Tarrega, Tàrrega: variants del cognom documentades entre l’amillara-
ment de 1880 i el padró de 1819.
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Tarrés
Terre, Terres: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1414 
i les vàlues de 1597.

Tartaner, cal [ˈkaɫ təɾtəˈne]

Renom d’una família que feia de recaders.

«Feia viatges amb la tartana de la Selva a Reus. Carrer Forn d’Avall. 
Cançoneta: Portar sants al manicomi, llençar músics al carrer, fer carreteres 
torçades i desterrar a gent de bé, és el que fa en aquest poble, el que en fou 
tartaner» (Alumnes 1994); «Josep Arbós, que havia estat secretari municipal 
a la dècada de 1920, era de cal Tartaner» (SP 2018).

Tartraneta, ca la [ˈka ɫə təɾtɾəˈnɛtɛ]

Renom d’una família que feia de recaders del carrer del Forn d’Avall. Pro-
bablement es tracti de la mateixa família que tenien per nom cal Tartaner.

«Es veu que feien transports de la Selva a Reus amb una tartrana. Carrer del 
Forn d’Avall» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Tatarí, ca [ˈka tətəˈɾi]

Renom.

«Ca Tatarí, eren parents de l’Andreazini» (ME 1980–1989).

Tatauies
Tatauyas: variant del renom documentada al 1845 i a l’amillarament de 
1880.

«Josep Rabassa, Tetahuies. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Tato
Renom documentat a l’amillarament de 1860.

Tauler
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Taverna
Taberna, Taverna, Taverne: variants del cognom documentades entre el 
cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Taverna, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə təˈβɛrnɛ]

V. Pau Bernat, el mas de.
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Teba, ca la [ˈka ɫə ˈtɛβɛ]

Renom d’una família del carrer de Sensmudaina.

«Anton de la Teba, al carrer de Sensmudaina» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); «La Marieta Teba» (SP 2018); «Les Tebes» (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Teia, la [ɫə ˈtɛjɛ]

Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La teia» (Vàlues 1404).

Teixidor
Teixidó, Teixidor, Texidor, Teyxidor: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i el padró de 1860.

Teixidor, cal
Renom que prové de l’ofici. Joan Pié era de cal Teixidor i la casa era al 
carrer Major, a la cantonada amb el carrer d’en Puig.

(FEF s. d.).

Teixidor, el carrer d’en
Nom d’un carrer del nucli antic. No es pot determinar a quin carrer ac-
tual correspon.

(Iglésies 1991, 271).

Teixidor, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə təjʃiˈðo]

V. Colom Nou, el mas de.

Teixidor, la parada del
Eufemià Fort documenta aquesta parada, la data al 1618 i la situa a la qua-
dra del Dilluns però no en cita la font.

Teló, cal [ˈkaɫ təˈɫo]

Renom. Trobem la variant feminitzada Telona.

«Cal Teló, Telona, la dona del Mesies» (ME 1980–1989).

Teresa Colomera, la
Renom individual de la mestressa del forn de la pujada fins a finals de la 
dècada de 1950.

(Alumnes 1994).
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Teresa Conill, ca la [ˈka ɫə ˈtɾɛzə kuˈniʎ]
Renom d’una família a la muralla de Sant Rafel.

«Teresa Conill, a la muralla de Sant Rafel, sota del Miquel Sans» (ME 1980–
1989).

Tereseta del Mosaic, la [ɫə təɾəˈzɛtə ðəɫ muˈzajk]
Renom.

«Va ser una de les primeres dones que va fer posar mosaic a casa seva» 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Teresina Pegadet, ca la [ˈka ɫə tɾəˈzinə pəɣəˈðɛt]
Renom d’una persona que vivia al carrer de la Casa de la Vila Vella.

«Venia licor, era molt d’església. Vivia al carrer que no passa» (ME 1980–
1989).

Terma
Cognom documentat al padró de 1860.

Terme de la Font, lo [ɫu ˈteɾmə ðə ɫə ˈfɔn]
Partida del terme de Vilallonga del Camp, a la partió amb el terme de la 
Selva, al vessant esquerre de la Riera. Pren el nom de l’antic senyoriu de 
la Font de l’Astor, avui mas de Serra (Fort 1964, 59). El camí que hi mena 
surt del terme de la Selva i molts pagesos de la Selva hi tenien terra.

Terme de la Font, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˈteɾmə ðə ɫə ˈfɔn]
Camí que surt del camí de la Mare de Déu a l’alçada de la Creu Blanca i 
que porta cap a la partida del Terme de la Font.

«El camí del terme de la Font» (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Terme de la Font de l’Astor, el
V. Terme de la Font, el.

Terol
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Terrada
Tarreda: variant del cognom documentada a l’amillarament de 1880.

Terrena, la [ɫə təˈrɛnɛ]
Partida del terme situada a la muntanya de Sant Pere, al vessant dret de 
la la Riera venint de la Selva, entre l’Adoberia i el Torrent de l’Ordiet. A 



532

la documentació del segle XV es troba referenciada com a Camí de la 
Terrena.

«Al cami de tarana tera de blat» (Vàlues 1471, 57v); «Una pessa de terra 
Avellanes y Vinya ala Tarrena» (Heras 1734, 19v); «Dit també Torrent del 
Ordiet» (Heras 1734, 62v); «Posesión nombrada Terrena» (Amill. 1880); 
(Cad. 1955); (Mapa Senders 2014).

Terrena, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə təˈrɛnɛ]
Camí que surt del camí dels Molins, una mica més amunt de la cruïlla 
amb el camí del Rec i que puja cap a Sant Pere.

Terrena, la font de na
Antiga partida documentada als segles XVII i XVIII i desconeguda a l’ac-
tualitat. Molt probablement es tracta de la partida de la Terrena que al 
segle XVII i XVIII apareix referenciada com la font de na Terrena. V. Ter-
rena, la.

«Hun tros ala font de na tarrena» (Vàlues 1647, 75r); «Un avellana a la font 
de la terrena» (Vàlues 1690, 4v); «Avallana y bosch a la font de na terrena» 
(Vàlues 1690, 8r); «Un avallanar ala font de na tarrena» (Vàlues 1690, 19r).

Terrena, el roquer de la
Terreny rocós situat a meitat de camí de la Terrena.

«A mig camí, l’ha de salvar una sobtada i complicada giragonsa» (EF 1965). 
«No em deu altre mirador/que el camí de la Terrena/per contemplar el 
muntanyam/que s’aboca a la riera» (Blasi 1961, 70); (Plànol 2008); (Mapa 
Senders 2014).

Terrers, la torre dels
Eufemià Fort data aquesta torre l’any 1324, sense citar-ne la font. La iden-
tifica amb la del Sòl de la Vila, actualment la torre de Baró.

«Era al Sòl de la Vila» (EF 1965 [1324]).

Terroig, lo [ɫu ˌtowˈrɔtʃ]
Partida del terme situada damunt de la Costeta, limita pel sud amb el 
barranc de la Coma. És la part més alta de la muntanya Sant Pere des del 
vessant que dóna al poble. El topònim Terroig prové de terrer roig. Un 
terrer és un lloc d’on es treu terra per a la indústria terrissera (DCVB).

«Lo Terer Rog» (Vàlues 1404); «Al terer rog auellanes» (Vàlues 1471, 6v); 
«Primo al terer roig una vinya» (Vàlues 1522, 29); Venda feta per Miquel 
Tort […] dun avellanar situat en el terme de la Selva, a la partida del Terroig… 
(F. Not. 1579); «Al terroig avellanes y herm» (Vàlues 1597); «Hun tros al 



533

tarraroig» (Vàlues 1647, 6r); «Hun tros al tararoig» (Vàlues 1647, 25r); «Un 
avallanar al tarajot» (Vàlues 1647, 39v); «Un avallana y vinya al terra roig» 
(Vàlues 1690, 30v); «Una vinya avallanes y bosch al terraroig» (Vàlues 1690, 
71r); «Terrayroig» (Vàlues 1690, 81r); «Altre pessa de terra avellanes al Terra 
Roig» (Heras 1734, 16v); «Una pessa de terra vinya y herm el Terraroig» 
(Heras 1734, 144v); «Avallans. Al terrarroyos» (Cad. 1800); (Mapa 2008); 
(Mapa Senders 2014).

Terroig, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˌtowˈrɔtʃ]

Camí situat a un centenar de metres del camí de la Costeta, a la dreta. 
Actualment també rep el nom de camí Nou de Sant Pere.

Terroig de Berguedà, el
Topònim documentat al segle XIX i probablement referit a la partida del 
Terroig.

«Avellanes al Terroig de Bergada» (Cad. 1846).

Terroig de Cogul, el
Terroig citat al cadastre de 1846. Cap informant oral l’ha citat. Probable-
ment es tracta d’una propietat a la partida del Terroig.

«Avellanes al Terroig de Pau Cogul» (Cad. 1846).

Tesana, la [ɫə təˈzanɛ]

Renom que prové de la feminització de l’afèresi del nom Baltasar. Vivi-
en al carrer dels Ollers.

«La Tesana. L’home es devia dir Tesà i ella, Tesana. L’home venia verdura. 
Carrer dels Ollers. L’Agustí Tesà» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Tesoro, la mina
Mina de plom que s’explotava al 1843 situada al Garramell.

(Andreazini 2013, 120).

Tetangues
Tetangas: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Teu, la mina del
Mina d’aigua situada a la partida del Vilamunt.

«Partida Vilamunt» (Mines d’aigua 1878).
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Teula, la font de la
Font natural d’aigua documentada a l’acta d’Empriu del 1313 localitzada 
cap al torrent del Gatellar.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat» (Pié 1984, 233).

Teuler, el forn
Antic topònim documentat als segles XV i XVIII i desconegut a l’actu-
alitat.

«El forn teuler» (Vàlues 1404); «Lo fforn tauller ab ses teres» (Vàlues 1471, 
86r); «Per la Barraca al forn Taule» (Heras 1734, 82v).

Teules, el forn de les
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La meytat del fforn de les teulles» (Vàlues 1471, 66r).

Tià [tiˈa]

Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

(Alumnes 1994); (Cavallé 2000, 15).

Tianó, cal [ˈkaɫ tiəˈno]

Renom d’una família del carrer de Verrà. Trobem la variant feminitza-
da la Tianona.

«Cal Tianó, al carrer de Verrà. La Tianona no estava massa bé» (ME 1980–
1989).

Tibant, cal [ˈkaɫ tiˈβan]

Renom d’una família del carrer de la Font.

«Home que anava molt tiesso, al carrer de la Font» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Tibau, la sort d’en
Antic topònim documentat als segles XV i desconegut a l’actualitat. Una 
sort és una porció de terreny més o menys petita que no forma masia 
(DCVB).

(Vàlues 1404).
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Tibi-soli
V. Tapissoli.

Tiblara
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Girona. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Tiesso
Tieso: variant del renom documentada al cadastre de 1800.

Timor
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Tires, les
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Hun avallanar dit les tires» (Vàlues 1647, 7v).

Tità, ca [ˈka tiˈta]

Renom d’una família del carrer de Verrà. S’ha trobat la variant feminit-
zada la Titana.

«Teresina Tità o la Titana» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Títeres, les [ɫəsˈ titəɾəs]

Renom d’una família del carrer de l’Hospital.

«Feia títeres i sants; marmolista» (ME 1980–1989); «Feien putxineŀlis» 
(Alumnes 1994); «Ca Títeres» (Ollé 2012).

Titet, cal [ˈkaɫ tiˈtɛt]

Renom d’una família de Barcelona que tenia una casa al carrer Major, 
una mica més amunt del carrer de l’Hospital.

«Eren de Barcelona, al carrer Major, on ara viu l’Angeleta del Revolt» (ME 
1980–1989).

Tito
Renom documentat al cadastre de 1800.

Tocaboires
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Josep Pintaluba» (Cavallé 1999, 11).



536

Toda
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Tòfol, lo [ɫu ˈtɔfuɫ]

Renom documentat al cadastre de 1846. Alguns informants han esmen-
tat aquest renom per referir-se a una família del carrer del Forn d’Avall 
i del carrer de Castella. Es tracta d’una afèresi de Cristòfol. Es troba la 
variant feminitzada la Tòfola.

«Cal Tòfol, Tòfola. Potser venia de Cristòfol. Al carrer del Forn d’Avall i al 
carrer de Castella» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Tolrà, les planes d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Alles pllanes d’en tollrà» (Vàlues 1471, 43r).

Tomacona, ca la [ˈka ɫə tuməˈkonɛ]

Renom d’una família del carrer de l’Hospital, abans d’arribar a Santa 
Llúcia.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Tomàs
Thomas, Tomas, Tomàs, Tomás: variants del cognom documentades en-
tre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Tonet
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Toneta, ca la [ˈka ɫə tuˈnɛtɛ]

Renom individual d’una dona que tenia un estanc al carrer Major.

«Hipocorístic amb afèresi d’Antònia» (Ollé 2012); «Era fadrina. Tenia un 
estanc al carrer Major; sota de ca la Savallana on hi havia la pastisseria de la 
Roseta» (SP 2018).

Toni, cal
Renom documentat entre el padró de 1819 i l’amillarament de 1880. In-
formants han esmentat aquest nom per identificar una casa de la plaça 
Major, a la cantonada amb els escorralons.

«Cal Toni, els Tonis; a la plaça de l’Ajuntament, on viu la Marrilleta» (ME 
1980–1989).
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Toni, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəɫ ˈtɔni]

Hort molt petit situat entre el camí de Tarragona i la carretera vella d’en-
trada a la Selva.

Torelló
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Torner
Torné: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Torralbes
Torralves: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Torre, la [ɫə ˈtorɛ]

Mas situat a la partida del Mas d’en Valls (polígon 2), prop del mas de 
l’Adrianet. També és coneguda com el mas de la Torre.

«A la tora un ort» (Vàlues 1471, 64r); «Huna aratat dita latora» (Vàlues 
1647); «Masia al vessant esquerre de la Riera, després del Calvari i al davant 
del camí del Camp» (EF 1965); «A la Riera, on arriba el camí del Mas d’en 
Valls» (ME 1980–1989); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Torre, de la [ðə ɫə ˈtorɛ]

Renom atribuït als masovers que vivien al mas de la Torre a comença-
ments del segle XX, anys més tard van anar al mas de Carnisser.

«El Cisco de la Torre i el Lluís de la Torre al temps de la guerra vivien al mas 
de Carnicer» (MCB 2018).

Torre, lo mas de la [ɫu ˈmaz ðə ɫə ˈtorɛ]

Nom amb què també es coneix la Torre.

Torre, la mina de la
Mina d’aigua documentada al registre de mines de l’any 1878. Se’n des-
coneix la localització.

«Partida Pechera» (Mines d’aigua 1878).

Torre de la Batalla, el carrer de la
Pié documenta aquest carrer al segle XIV al lloc on hi havia la torre de la 
Batalla, a tocar de la muralla i els Ponts.

«y en 1370 havía altra casa que confrontava ab Joan Ripoll, Bernat Masdeu, 
Bernat Maçó y ab lo carrer de la torra de la batalla» (Pié 1984, 22–23).
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Torredemer
Torademer, Torrademé, Torrademer, Torredemé: variants del cognom do-
cumentades entre el fogatge de 1497 i el padró de 1860.

Torrell
Cognom documentat entre el cadastre de 1846 i l’amillarament de 1880.

Torrent
Cognom documentat al fogatge de 1471.

Torrent, el
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Hun tros avallanes al torent» (Vàlues 1647, 20r); «Una paradella pasat lo 
torrent» (Vàlues 1647, 43r).

Torrent de l’Agràs, lo [ɫu tuˈren də ɫəˈɣɾas]

Partida del terme situada sota el camí d’en Grau.

«El torrent de l’Agràs» (Cad. 1955); (Blasi 1961, 69); (Mapa 2008); (Mapa 
Senders 2014).

Torrent de l’Agràs, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ tuˈren də ɫəˈɣɾas]

Camí que surt del costat dret del camí del Mas Ripoll (actual carretera 
de Vilaplana TP 7013) i que duu a la partida del Torrent de l’Agràs i les 
Obagues.

(Mapa Senders 2014).

Torrent d’en Bartra, lo [ɫu tuˈren dəm ˈbaɾtɾɛ]

Partida que es troba entre el torrent de la Llebreta i el d’en Bartra. Tam-
bé s’anomena Mas d’en Bartra.

«Al torent d’en Barta herm» (Vàlues 1404, 1v); «Al torent d’en Barta mallou 
e olilivés» (Vàlues 1471, 4r); «Al torrent den barta homas terra de blat holives 
y vinya al torrent den Barta» (Vàlues 1597); «Torrente den Bartra» (F. Not. 
1627, 60); «Hun tros al torrent den barta que era de barbara» (Vàlues 1647, 
2v); «Un avallanan al torrent den bartre» (Vàlues 1647, 21v); «Un avallanar 
ala par dita del torrent den bartra» (Vàlues 1690, 3v); (Cad. 1955); «Cap a 
Almoster» (CB 1985).

Torrent d’en Bartra, la casilla del
Casilla que hi havia al pas a nivell del Torrent d’en Bartra, avui desapa-
reguda.
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Torrent d’en Bartra, lo pas a nivell del [ɫu ˈpaz ə niˈβeʎ dəɫ tuˈren dəm 

ˈbaɾtɾɛ]

Pas a nivell de la via situat al Torrent d’en Bartra.

Torrent d’en Bover, el
Partida del terme documentada entre el segle XV i el XIX. No és probable 
que es tracti de la partida Mas d’en Bover ja que trobem ambdues deno-
minacions en els mateixos segles. No es pot determinar a quin topònim 
actual correspon.

«Torrent d’en Bover» (Vàlues 1404); «Al torent d’en bover avellanés» 
(Vàlues 1471, 4r); «Primo al torrent d’en bover dues… de avellanés» (Vàlues 
1522, 2r); «Al torrent den bover avallaner» (Vàlues 1647, 10r); «Terra de 
pa a la partida lo torrent den bove o tres cortons» (Vàlues 1690, 4r); «Un 
avallanar y erm al torrent den bover» (Vàlues 1690, 15v); «Itinere nominato 
del torrent den Bové» (F. Not. 1728–1729); «Altra pessa de terra Avallanes 
al torrent den Bover» (Heras 1734, 55v); «Torrent den Bové» (Amill. 1880); 

«Posesión nombrada Torrent den Bové» (Amill. 1880).

Torrent de Cassans, lo [ɫu tuˈren də kəˈsans]

Fins al segle XVIII el trobem documentat com a partida però a partir de 
llavors el trobem referit només al torrent que travessa diverses partides.

«Torrent de Casans» (Vàlues 1404); «Torrent de Casasans» (Vàlues 1404); 
«El torrent de Ca Sans» (EF 1965 [1406 i 1737]); «Al torent de Cassa Sans tera 
de blat» (Vàlues 1471, 11v); «Al torrent de cassans» (Vàlues 1597); «Primo 
al torrent dequasans terra de blat» (Vàlues 1597); «Hun tros al torrent de 
casans terra de blat» (Vàlues 1647, 5r); «Un tros terra de pa afronta en lo 
torrens de casans» (Vàlues 1690, 8r); «Altre pessa de terra de pa al torrent 
de casans» (Heras 1734, 18v); (Cad. 1955).

Torrent de la Feredat, el
Antiga partida documentada al segle XVII i desconeguda a l’actualitat.

«Un botyar al torrent de la faradat ho mas den bover» (Vàlues 1690, 6r); «Un 
mallol al torrent de na feredat» (Vàlues 1690, 96r).

Torrent d’en Garramell, el
Partida del terme documentada del segle XV al segle XIX.

«Al torent d’en grame» (Vàlues 1471, 53r); «Al torent d’en garamel un herm» 
(Vàlues 1522, 58v); (Amill. 1880).
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Torrent del Gatellar, la font del
Font natural d’aigua documentada a l’acta d’Empriu del 1313.

«Primerament se dirigien a la font de la Cova, d’aquí á la font de la Canal 
davall lo mas den Masdeu, desde aquí á la font de la Teula, desde aquesta á 
la font del Torrent del Gatellá y d’aquí á la font Major, després s’en anaven á 
la font del Prat» (Pié 1984, 233).

Torrent d’en Mallols, el
Antiga partida documentada al segle XVI i desconeguda a l’actualitat.

«Al torrent den mayols avellaners» (Vàlues 1552, 3v).

Torrent d’en Negre, el
Antiga partida documentada al segle XV, desconeguda a l’actualitat.

«Lo torrent den Negre» (Vàlues 1404); «Al torent den Negre avellanes» 
(Vàlues 1471, 65r).

Torrent de l’Ordiet, lo [ɫu tuˈren də ɫuɾðiˈɛt]

Partida del terme situada pujant pel camí del Mas Ripoll (actual carrete-
ra TP-7013) a mà esquerra entre el camí d’en Grau i el Pont Alt.

«El torent den Ordiet» (Vàlues 1404); «Al torent d’en ordiet avellanes» 
(Vàlues 1471, 35v); «Primo al torent d’en ordiet un avellanar» (Vàlues 1522, 
18v); «Partida» (EF 1965 [1541 i 1584]); «Torrent den hordiet avellanes» 
(Vàlues 1597); «Hun avallanar al torrent de nordiet» (Vàlues 1647, 25r); 
«Hun avallaner al torrent den ordiet» (Vàlues 1647, 75r); «Una avallana 
y casa al torrent den hordiet» (Vàlues 1690, 17v); «Un avallanar al torrent 
de na ordiet» (Vàlues 1690, 27v); «Una pessa de terra vinya a el torrent de 
lordinet» (Heras 1734, 31v); «Dit també la Tarrena» (Heras 1734, 62v).

Torrent de l’Ordiet, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ tuˈren də ɫuɾðiˈɛt]

Camí que neix a la Riera, a l’alçada del pontet del camí del Grau i s’enfi-
la cap a Sant Pere. També se’l coneix com el camí de la Font dels Gossos.

«Arrenca des de la Riera, a mà esquerra. És molt pujadís» (EF 1965). (Mapa 
Senders 2014).

Torrent de l’Ordiet, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ tuˈren də ɫuɾðiˈɛt]

Mina d’aigua situada al camí de la Terrena, a la Riera.

Torrent de l’Ordiet, el pont del
Pont situat al camí del Rec que travessa el Torrent de l’Ordiet damunt 
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de la font dels Gossos, per aquest motiu també se l’ha anomenat barranc 
de la Font dels Gossos.

«que havían mirat lo pont del torrent de’n Ordiet, y ahon havían de fer los 
dos ponts pera veure com se farán, si’ls farém de pedra picada, ó de rajola» 
(EF 1965 [1541]).

Torrent de la Pols, lo [ɫu tuˈren də ɫə ˈpoɫs]

Partida situada entre el Torrent de l’Agràs i el Garramell. Es troba docu-
menat des del 1386 fins a l’actualitat.

«Torrrent de na Pous» (Vàlues 1404); «Al torrent dena pols un erm» 
(Vàlues 1471, 15r); «Primo al torent de na pous vinya e avellanes» (Vàlues 
1471, 31r); «Al torrent dena pols avellanes» (Vàlues 1522, 3r); «Al torrent 
denapols avellanes» (Vàlues 1597); «Un tros al torrent de na polls» (Vàlues 
1647, 32r); «Un tros avallanes y erm al torrent de na polls» (Vàlues 1690, 7r); 
«Un avallanar y erm al torrent de na pols» (Vàlues 1690, 26r); «Altre pessa 
de terra Vinya y Mallol al torrent de la pols» (Heras 1734, 24v); «Dit també 
Camí del Grau» (Heras 1734, 62v); «Torrent de la Pols» (Amill. 1880); (Cad. 
1955); (Adesel 27, 1957, 188); (Blasi 1961, 69 i 79); «en la sort de’n canal al cap 
del torrent de na pols in termino de Silva» (Pié 1984, 103 [1386]; (Mapa 2008); 
(Mapa Senders 2014).

Torrent de la Pols, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ tuˈren də ɫə ˈpoɫs]

Camí que surt del camí del Mas Ripoll (actual carretera de Vilaplana TP-
7013) a la dreta, passada la font dels Gossos.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Torrent de Secall, el
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat. Pro-
bablement era una partida de terra.

«Altre pessa de terra vinya y avellanes al torrent de sacall» (Heras 1734, 133v).

Torrentet, el
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo Torrentet» (Vàlues 1404).

Torrents
Torens, Torrens, Torrents: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i l’amillarament de 1880.



542

Torrents, això del [əjˈʃɔ z ðəɫ tuˈrens]

Tros de terra situat al camí de la Bassa.

«Això és del Torrents. Van fer una bassa gran que hi reguen una colla» (CB 
2017).

Torrents, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə tuˈrens]

Mas situat a la partida del Torrent de la Pols (polígon 1), prop de la font 
dels Gossos; el segon camí passada la font.

«A les Obagues» (EF 1965); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Torrents, la mina de
Mina d’aigua situada al vessant dret de la Riera.

«Partida chalamech» (Mines d’aigua 1878); «Partida Tosal» (Mines d’aigua 
1878); «Partida Torrent de la Pols» (Mines d’aigua 1878).

Torres
Cognom documentat entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Torres, les
Antic topònim documentat als segles XIV i XV i desconegut a l’actualitat. 
Probablement es refereix a les torres de les muralles.

«Que no sia neguna persona de qualque condicio ni stat que fos piquar argila 
dins lo clos de la vila per fer olles […] sino ales torres lla on juguen a ballesta» 
(Ordin. 1345); (Vàlues 1404).

Torres, el pati de les
Eufemià Fort situa aquest pati a Fontanals; al colze del carrer actual Gen-
til i Vallet i cita que s’hi celebrà consell el 1422.

«També de vegadas reunian lo consell general al fossar y algun cop ál pati de 
las torras [1305])» (Pié 1984, 180).

Torroell
Cognom documentat al padró de 1860. Recollit amb la forma femenina, 
Torroella, al Fons de Miquelets de 1795.

Tort
Cognom documentat entre el cadastre de 1800 i l’amillarament de 1880.
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Tort, el xiprer
Eufemià Fort, a l’any 1965, esmenta aquest xiprer del cementiri.

«Era al cementiri. Quan l’arrencaren l’any 1874, abatut per una ventada, el 
rector en feu 21 quintars de llenya» (EF 1965).

Toses
Tosas, Toses: variants del cognom documentades entre el cens d’homes 
de 1714 i el padró de 1860.

Tossal, lo [ɫu tuˈsaɫ] / [ɫu tɾuˈsaɫ]
Antic topònim documentat des del segle XVIII fins a l’actualitat. El fet 
que aquest topònim aparegui per primera vegada al segle XVIII fa pen-
sar que es tracta d’un escurçament del topònim el tossal de les Forques.

«Altre pesa de terra vinya y avelllanes al Tosal» (Heras 1734, 96v); «Posesión 
nombrada Tossal» (Amill. 1880); (Cad. 1955); (Blasi 1961, 69); (Mapa 2008); 
(Mapa Senders 2014).

Tossal, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ tɾuˈsaɫ]
Camí que puja cap al tossal de les Forques, a la dreta de la Riera, prop 
del camí del Calvari.

«Camí del Trossal» (SP 2017).

Tossal, el carrer del
Carrer situat al polígon industrial Xalamec. Surt de l’avinguda de l’Alu-
mini i enllaça aquesta avinguda amb el carrer de la Figlina.

Tossal, la muntanya del
Muntanya situada entre el Mas d’en Valls i les Aubagues.

«La muntanya del Tossal» (Adesel 27, 1957, 188); (EF 1965).

Tossal de les Forques, lo [ɫu tuˈsaɫ də ɫəsˈfoɾkəs] / [ɫu tɾuˈsaɫ də ɫəsˈfoɾkəs]
Partida del terme situada a la muntanya, per damunt del mas de la Dama 
i del Calvari, al costat dret de la Riera pujant cap al Mas Ripoll. Rep 
aquest nom pel fet que les penes capitals s’executaven a les forques que 
es muntaven al Tossal.

«El tossal de les Forcas» (Vàlues 1404); «Itirere del Tosal de las Forcas» (F. 
Not. 1672, 42v); «Un avallana al tosal de les forcas» (Vàlues 1690, 63v); «En 
la partida … lo Tosal de las Forcas» (F. Not. 1713, 43); «In partida nominata 
lo tosal de las Forcas» (F. Not. 1724); «Altre pessa de terra Vinya al tosal de 
les forcas» (Heras 1734, 4v); «El tossal de les Forques» (Iglésies 1956, 38); 
(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Tost
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el 1860.

Tost, ca [ˈka ˈtɔst]

Renom d’una família del carrer de Sensmudaina. Prové del cognom.

«Pere Tost, era paleta i vivien al carrer de Sensmudaina. Pepita Tost, vivia 
a la muralla de Sant Rafel» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Tost, l’hort de ca
Nom que antigament rebia l’hort de Carnisser.

Tost, el mas de
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Una pessa de terra de pa y vinya al mas de Tost» (Heras 1734, 60v).

Tota, el torrent de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

(Vàlues 1404).

Tous
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Trabuquet, el mas del
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra de pa, vinya y olives al mas del Trabuquet (Heras 1734, 
13v).

Trampa, la [ɫə ˈtɾampɛ]

Mas situat a la partida el Camp (polígon 28), al costat del cementiri a l’ini-
ci del camí del Mas d’en Valls. La propietat arriba fins a la Riera; toca amb 
l’hort de Pau Maideu (o de la Pura) i amb el camí de la Trampa. També 
es coneix com la Trampa de Genius.

«Altre pessa de terra de pa regadiu ala Tranpa» (Heras 1734, 59v); «Altre 
pessa de terra ort a la trampa» (Heras 1734, 215v); (C. Masos 2014).

Trampa, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə ˈtɾampɛ]

Camí que antigament sortia del costat del Cementiri, des de la muralla 
de Sant Pere i que avui s’agafa des del carrer de Sant Pau. Condueix a la 
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Trampa i arriba fins a la Riera. Un cop travessada la Riera passa a anome-
nar-se camí del Mas d’en Valls.

(Plànol 2008); (Mapa 2008).

Trampa, el mas de
Nom que també rep la Trampa o la Trampa de Genius.

(Mapa Senders 2014).

Trampa de Genius, la [ɫə ˈtɾampə ðə ʒəˈniws]

Nom que també rep la Trampa o mas de la Trampa.

Traspet, la mina de
Mina d’aigua situada a la partida del Camí de l’Horta.

«Partida camino de la Huerta» (Mines d’aigua 1878).

Travesser, lo camí [ɫu kəˈmi tɾəβəˈse]

Camí que marca el límit oriental del terme. Anava de Reus a Valls —i 
per això també es coneix com el camí de Reus a Valls o camí de Valls— i 
és partioner amb els termes de Vilallonga, el Morell, Perafort, Constan-
tí i Reus. Tots els camins del terme que baixen de muntanya a mar van a 
parar al camí Travesser. Donà nom a una partida homònima documen-
tada entre els segles XV i XVIII.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Treginera, la plana de na
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La plana de na Treginera» (Vàlues 1404); «Alla plana treginera avellanes 
e tera de blat» (Vàlues 1471, 27v).

Tremoleda, la
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«La Tremoleda» (Vàlues 1404); «A la tremoleda tera erma» (Vàlues 1471, 
6r).

Tres Aigües, les [ɫəs ˈtɾɛˈz ajɣwəs]

És la confluència del torrent de la Font Major, del barranc del Salt i del 
barranc del Gatellar a la Riera, just a la partió del terme amb l’Albiol.

(Mapa Senders 2014).
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Tres Aigües, la mina de les [ɫə ˈminə ðə ɫəs ˈtɾɛˈz ajɣwəs]
Mina d’aigua situada a les Tres Aigües.

«La mina de les Tres Aigües» (EF 1965).

Tres Cares, la fita de les
Eufemià Fort esmenta aquest topònim en relació a la partió entre els ter-
mes de la Selva, Reus i Almoster.

«Que delimita els termes de Reus, Almoster i la Selva, a prop del mas de 
Besora» (EF 1965).

Tres Cortons, els
Antiga partida documentada als segles XV i XVII i desconeguda a l’ac-
tualitat.

«Primo als tres cartons mallou e avellanes» (Vàlues 1471, 88r); «Als tres 
cortons viya» (Vàlues 1471, 101v); «Hun malloe als tres cortons» (Vàlues 
1647, 78r); «Un tros avallanes y botyar als tres cortons» (Vàlues 1690, 11v); 
«Un avallana y botjar als 3 cortons» (Vàlues 1690, 74r).

Tres Creus, les
Trobem aquest topònim relacionat en dues ubicacions. D’una banda, Eu-
femià Fort el situa al capdamunt del Calvari i, de l’altra, apareix docu-
mentat a les vàlues de 1690 situat al camí de la Mare de Déu. Podria estar 
relacionat amb el mas de les Creus, damunt de Paretdelgada.

«Un olivar al cami de Nostra Sra junt las tres creus» (Vàlues 1690, 43r); «El 
capdamunt del Calvari. Les tres creus» (EF 1965).

Tres Pins, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs ˈtɾɛs ˈpins]
També rep el nom de mas de la Bernada.

Tres Pins, los [ɫus ˈtɾɛs ˈpins]
Indret on conflueixen tres termes: el de la Selva, el de l’Aleixar i el de l’Al-
biol. Es troba al coll de la Batalla, al capdamunt del Mas Ripoll.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Tres Quartants, cal [ˈkaɫ ˈtɾɛs kuɾˈtans]
Renom d’una família del carrer de Gentil i Vallet.

«Al Carrer de Gentil i Vallet. Treballaven a ca Flassada» (ME 1980–1989).

Tresserres
Trescerras: variant del Cognom documentat al cadastre de 1734.
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Tria
Cognom documentat al padró de 1860.

Tria, la [ɫə ˈtɾiɛ]

Partida documentada entre els segles XV i XX. És una altra manera de 
designar la Parellada.

«A la tria ollives e avellanes» (Vàlues 1471, 53r); «Hun tros ala tria avallanes» 
(Vàlues 1647, 5v); «Un avallanar ala trie» (Vàlues 1647, 42v); «Una vinya y 
olives a la tria» (Vàlues 1690, 7r); «Altre pessa de terra Avellanes ala tria» 
(Heras 1734, 47v); «Perellada ó Tria» (Amill. 1880); (Cad. 1955).

Trilla
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Tronc, cal [ˈkaɫ ˈtɾoŋ]

Renom d’una família que vivia al carrer del Pou de la Vila, al costat de ca 
Fontcoberta. Es troba la variant feminitzada Tronca.

«Cal Tronc, Tronca, al carrer del Pou de la Vila. Quan havien de dir tronc 
deien llenya perquè s’enfadaven quan els hi dien tronc» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «L’Ismael del Tronc» (SP 2018).

Truc
Truch: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Trullols
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.

Tudela
Cognom documentat al cadastre de 1800.

Tudela, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə tuˈðɛɫɛ]

Mas situat a la partida Camí de l’Horta (polígon 12), al camí de Perafita; 
proper al mas Masdeu i al mas del Roig de l’Aixàviga.

«Entre el camí de Profita i el de l’Horta, més amunt del mas dels Casaments» 
(EF 1965); (C. Masos 2014).

Tudó
Cognom documentat al padró de 1860.
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Tuies, ca la [ˈka ɫə ˈtujəs]
Renom d’una família que vivia al carrer de Rosselló.

«Ca la Tuies. El Pep de la Tuies, la Teresa Tuies … Al carrer de Rosselló» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Tuietes [tuˈjɛtəs]
Renom.

«Era un matrimoni vell del carrer de Roselló. Res a veure amb ca la Tuies» 
(ME 1980–1989).

Tuixent
Tuixenc: variant del cognom documentada al Fons de Miquelets el 1795.

Turull
Turuel, Turull: variants del cognom documentades entre el cens d’homes 
de 1714 i el cadastre de 1846.

Ullal, l’ [ɫuˈʎaɫ]
Altra denominació per referir-se a la Pica.

«qual pica era ollal ú obertura que hi havia, no fa pas gayres anys, al enfront 
de la casa que actualment habita lo Sr. Metge Jaume Roig; la altra pica era 
á la cantonada de la iglesia major y la altra al enfront poca diferencia de la 
capella de Ntra. Senyora dels Àngels» (Pié 1984, 60).

Ullets
Renom d’una família un membre dels quals era músic.

(ME 1980–1989).

Unglo, ca l’ [ˈka ˈɫuŋgɫu]
Renom documentat al cadastre de 1846. Les fonts orals l’han confirmat 
com un renom referit a una família que havia estat masovera d’un mas 
a la Sisena.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Malena de l’Unglo» (Ollé 2012); «Lo 
Salvador de l’Unglo vivia al reclau que fa l’iglésia» (RR 2017); «Lo Mariano 
de l’Unglo era son padrí de la Moresca» (SP 2018).

Univers, lo passatge de l’ [ɫu pəˈsadʒə ðə ɫuniˈβɛɾs]
Vial que surt del carrer del Vilar i que va a parar a un aparcament de la 
zona urbana de l’Hort d’Iglésies. És paraŀlel al passatge de les Amèriques.

(Plànol 2008).
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Urgell
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Urgell, el clot dels
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Primo lo clot dels orgell» (Vàlues 1471, 9v).

Urgellès
Urgelles, Urgellès: variants del cognom documentades entre el fogatge de 
1497 i les vàlues de 1597.

Urrútia, lo mas d’ [ɫu ˈmaz ðə ˈrutjɛ] / [ɫu ˈmaz ðu ˈrutjɛ]
Mas modernista construït l’any 1913, al mig de la urbanització de les Ma-
sies Catalanes. També se’l coneix com la villa Urrútia i mas de Mallafrè.

(Mapa Senders 2014).

Urrútia, la villa
Nom amb què també es coneix lo mas d’Urrútia o mas de Mallafrè.

Vagal
Renom documentat al segle XIX.

«Antoni Mallafré. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Vagué
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Mallafré. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Valentí Fonedo, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ βəɫənˈti fuˈnɛðu]
Mas situat al camí de la Bassa.

Valeti, ca [ˈka βəˈɫɛti]
Renom d’una família de la muralla de Sant Pere, sota l’hort del Xut.

«Ells, els de Baleti» (Blasi 1925); «Ca Valeti, a la muralla de Sant Rafel» (ME 
1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Valeti, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəˈɫɛti]
Mas situat a la Riera, al camí del Bertran.

«Mas de Valeti de la Riera a Alcover» (CB 1985).

Vall, el
Excavació fonda feta longitudinalment al voltant de la muralla que cir-
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cumdava la vila. També rep el nom de Vall de les Moreres. Documentat 
des del segle XIII.

«Un ort clos aprés lo vall» (EF 1965 [1304]); «Y en altre document diu (1406) 
Los curadors de Pere Ripoll vengueren á Joan Paoner de la Selva un pati 
situat á Vilanova “desuper castrum dicte ville” y confrontava ab lo pati que 
hi ha junt á la vall de dita vila» (Pié 1984, 23); (Vàlues 1471, 18r); «Era plantat 
de moreres per als cucs de seda» (EF 1965).

Vall de la Selva, la
Vall que va del terme de l’Albiol al terme de la Selva i que es conforma a 
partir de la muntanya del Puig d’en Cama i de les muntanyes de l’Albiol. 
La llera de la Riera configura aquesta vall. El topònim està molt relacionat 
amb les actes aixecades en motiu de l’empriu. Pié esmenta actes d’empriu 
que es refereixen a aquest topònim des del segle XIV.

«Noverint universi quorum die luna VI kal. Septembris anno dm. 1313 (…) 
omni alio emprivio et servituts quam dicta universitas habet et consuevit 
habere citra et nunc in valle de Silva et in tot termino de Albiolo» (Pié 1984, 
233); «Dijous á 19 d’Agost de 1501 requeriren al Batlle pera anar á fer l’empriu 
acostumat en la vall de la Selva y terme del Albiol,» (Pié 1984, 240).

Vallcorba, el carrer de
Antic nom amb què es coneixia l’actual carrer de Sensmudaina. També 
conegut com carrer de l’Almudaina, de Joan Teixidor, d’Andreu Teixidor, 
de Ramon Vallcorba i de la Dama.

«Pretèrit de l’Almudaina» (EF 1965).

Vallcorba, el mas de
Mas documentat entre els segles XIII i XV, a la partida del Mas Bertran.

«el mas de Vallcorba» (Vàlues 1404); «Al mas d’en val corba tera erma» 
(Vàlues 1471, 35v); «També l’any 1295 va fer ápoca per haver rebut de son 
germá Arnau, y en nom de Pericó de Vallcorba, fill de Pere (…) L’esmentat 
Pericó era casat ab Agnés i en la mateixa fetxa posseía lo mas de Vallcorba, 
situat a la partida del mas den Bertran» (Pié 1984, 652).

Vallcorba, la torre del
Eufemià Fort esmenta aquesta torre però no la situa.

«Una altra branca dels Vilanova, la propietària de la torre de Vallcorba i del 
palau de la plaça estava representada a les darreries del segle per Bernat de 
Vilanova; el 1386 era batlle de la vila i el 1388 ja era mort» (Fort 1964, 57).



551

Valldaran, ca [ˈka ˌβaʎdəˈɾan]

Renom d’una família que vivia al passatge de la Carnisseria. Es troba una 
variant feminitzada del renom: ca la Valldarana.

«Era una dona de la Matarrània; Lluís Valldaran» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «L’Antònia Vallderana, estava casada amb el 
Lluís Xato» (SP 2018).

Valldossera
Valldosera, Valldossera: variants del cognom documentades entre el ca-
dastre de 1734 i l’amillarament de 1880.

Valldossera, ca [ˈka ˌβaʎduˈseɾɛ]

Renom que prové del cognom. Casa situada al carrer de la Font, en el 
tram que uneix aquest carrer amb el del Forn Nou. La família Tàrrrech 
va comprar aquesta casa al segle XX i per aquest motiu, també és cone-
guda com cal Tàrrech.

«Al carrer de la Font; els darreres donen a la muralla» (EF 1965); «Ca 
Valldossera» (ME 1980–1989); «Familia provinent de la serra de Valldosssera. 
Tenien premsa d’oli» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Valldossera, el carrer de ca
El tros del carrer de la Font, que comunica amb el carrer del Forn Nou. 
Rebia aquest nom perquè hi havia ca Valldossera.

Valldossera, l’hort de
Nom amb què també es coneix l’hort dels Nanos o del Xut.

«a la gran bassa a l’hort de Vall-llosera» (Blasi 1925).

Valldossera, la premsa de
Premsa d’oli i de vi situada a la casa d’aquest nom al carrer de la Font, 
amb accés des de la muralla de Sant Pere. També coneguda com la prem-
sa del Tàrrech.

«Tiraven l’aigua bruta i les vinasses per un empriu que hi ha entre l’hort de 
la Comadrona i l’hort del Xut» (EF 1965).

Valldossera, el verdeguer de
Eufemià Fort documenta aquest verdeguer a l’any 1715 i el situa al Torrent 
de Cassans, però no en cita la font.
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Vallès
Valles, Vallès: variants del cognom documentades entre el Fons de Mi-
quelets de 1795 i el padró de 1860.

Vallès, el mas
Possiblement es tracta del mas de Maginet a Paretdelgada.

«Mas Vallés» (Padró 1930).

Vallès, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo mas den Vaylès» (Vàlues 1404).

Vallesà
Renom documentat al segle XVII.

«Antoni Baget, Vallessa» (F. Not. 1628).

Vallet
Cognom documentat al fogatge de 1414.

Vallet, el carrer de
Nom pel qual també es coneix el carrer Gentil i Vallet. També havia re-
but els noms de carrer d’en Pere Morera i d’en Simon Bover.

«In vico nominato lo carrer den Vallet» (EF 1965 [1669]); «Un pati de casa 
al vallet» (Vàlues 1690, 16r); «Una casa al carrer del vallet» (Vàlues 1690, 
18r); «Casa y obrador de oli al carrer den vallet» (Vàlues 1690, 31r); «El 
Vallet» (EF 1965 [1726]); «Por una casa calle del Vellet nº 29» (Amill. 1880).

Vallet, el clot d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Al clot d’en vellet un ollivar» (Vàlues 1471, 8r).

Vallet, el maset d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Lo maset den Vallet» (Vàlues 1404).

Vallet, els trèmols d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. Un 
trèmol és un arbre de la família de les salicàcies, d’escorça llisa i bran-
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ques eixamplades, fulles molt bellugadisses que sembla que sempre tre-
molen (DCVB).

«Los trèmols den Vallet» (Vàlues 1404).

Vallets, el mas
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Barnat Aguader i Mateu Agoder de mas ballets» (Vàlues 1647, 106v).

Valls
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Valls, lo camí de [ɫu kəˈmi ðə ˈβaʎtʃ]
Nom que també rep el camí Travesser. També rep el nom de camí de 
Reus a Valls.

Vallverde
Cognom documentat al cadastre de 1734.

Vallverdú
Vallvedú, Vallverdu, Vallverdú, Valverdu: variants del cognom documen-
tades entre el fogatge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Vallverdú
V. Mas de V., Pepet del Mas de V.

Vallverdú, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə ˌβaʎβəɾˈðu]
Mas situat al terme de l’Albiol, damunt del mas d’Anguera.

(Mapa Senders 2014).

Vaquer
Vaqué: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Vaquer, lo cantó d’en [ɫu kənˈto ðəm bəˈke]
S’anomena el cantó d’en Vaquer la cantonada entre el passeig Josep Cris-
tià i el raval o muralla de Sant Pere d’on arrenca el camí de la Mare de Déu.

Vaquer, el portal d’en
Era el portal del camí de la Mare de Déu, a l’alçada de l’actual Cantó 
d’en Vaquer.

«El portal d’en Vaquer, al carrer dels Ollers amb muralla de Sant Pere» (EF 
1965).
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Vaques, l’hort de les [ˈɫɔɾ ðə ɫəz ˈβakəs]

Nom que també rep l’hort de Marçal.

«També dit hort de Marçal» (MR 2018).

Veciana
Veciana, Veciano: variants del cognom documentades entre el Fons de 
Miquelets de 1795 i l’amillarament de 1880.

Veguer
Bagué, Vague, Vagué, Vaguer, Vaigue: variants del cognom documentades 
entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Velirana, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

(Vàlues 1404).

Vell, el rec
Tram de rec que entrava al poble abans que hi hagués els Ponts.

«“que’l Peborde feu fer lo molí de la Canal a peu del castell e hac a exacar 
l’aygua e a compondre argamassa sobre lo rech veyll perque l’aygua anava al 
dit molí”. Donchs, allavores foren construhits los ponts del portal d’amunt 
per ahont passa l’aygua; pero, encara que no’s pot precisár la fetxa de sa 
construcció, així’s com la del molí, empero probablement se deurían fer al 
principi del sigle tretze» (Pié 1984, 224).

Vell, l’hospital
Nom amb què era conegut el primer hospital de la Vila, situat fora mu-
ralles, al lloc on hi ha el convent de Sant Agustí.

Vell d’Almoster, lo camí [ɫu kəˈmi ˈβeʎ dəɫmusˈte]

El camí d’Almoster passà a ser conegut com a camí vell d’Almoster en el 
moment en què s’asfaltà el camí de Reus, avui conegut com a carretera 
d’Almoster.

Vell del Bertran, lo camí [ɫu kəˈmi ˈβeʎ dəmbəɾˈtɾan]

També rep el nom de camí del Bertran.

Vell de Reus, lo camí [ɫu kəˈmi ˈβeʎ də ˈrɛws]

Nom amb què també es coneix el camí de Reus.

(Plànol 2008); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).
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Vell de Salou, el camí
Segons Eufemià Fort, es tracta del camí de Reus.

«El camí vell de Salou és el camí de Reus» (EF 1965).

Vell de Sant Pere, lo camí [ɫu kəˈmi ˈβeʎ də ˈsam ˈpeɾɛ]
Camí de pas de ferradura que surt del camí dels Molins, puja fins a Sant 
Pere pel vessant de la muntanya; és molt costerut. Era el camí d’ús habi-
tual per pujar a Sant Pere fins que es va obrir el camí nou que permet la 
circulació de cotxes.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Vella, l’església
Topònim referit a l’església romànica que va ser enderrocada per edifi-
car l’actual.

«El 1625, després de la corresponent deliberació, es posen les campanes de 
l’església vella a la nova. (…) Però el 1632 encara hi havia els enderrocs de 
l’església vella a l’interior de la nova» (Iglésies 1956, 77).

Vella d’Alcover, la carretera
Camí de pas de carro que duia a Alcover. Antigament era anomenat camí 
d’Alcover.

«Carretera Vella» (EF 1965 [1378]); (Adesel 27, 1957, 189).

Vella del Paborde, la quadra
Antic topònim que Pié situa al camí del Mas Bertran.

«Que a la Selva hi havia colonització romana, resta demostrat per les troballes 
fetes al parell d’indrets que porten el nom de Vilar —un vora la font de 
l’Abelló i l’altre a Mas Bertran o quadra vella del Pavorde— i encara pels 
mosaics de Paret Delgada» (Iglésies 1956, 15); «La quadra vella del Paborde. 
On hi havia el vilar oriental, camí del mas Bertran» (EF 1965); «A distancia 
de dos kilómetres del Vilar al E. de la vila, pera hont passa lo camí del mas 
den Bertran, hi havia també, un lloch que en la Edad-Mitjana se nomenava 
lo vilar y la quadra vella del Peborde, ahont hi ha un resto de paviment de 
mosaich identich al del altre Vilar; y no fa pas gayres anys que, cavant prop 
d’allí, s’hi trovaren restos de rechs de pedres picades ab grossos bolçons, axis 
com també una enfora romana, la qual tenen ara al Museu de Vich. Aqueix 
lloch deuria ser probablement una posta romana» (Pié 1984, 10).

Vellago
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Llevat. Desaparegut» (Alumnes 1994).
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Velocidad, la mina
Mina de plom que estava en producció el 1842, situada al Xalamec.

(Andreazini 2013, 120).

Vendrell
Vendrell, Venrell: variants del cognom documentades entre el cens d’ho-
mes de 1714 i el padró de 1860.

Ventajol, el mas d’en
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Mas d’en Ventagol» (Vàlues 1404); «El mas den Ventegoll» (Vàlues 
1404); «Al mas den Vantagols terra erma» (Vàlues 1471, 14r); «Al mas den 
ventagols tera erma» (Vàlues 1471, 14r); «Al mas den Ventegoll» (Vàlues 
1471, 91r).

Ventall
Renom documentat al segle XVII.

«Antón Vallverdú. Pagès Selva. Pau Masdeu, pagès» (F. Not. 1627); «Dictus 
del passatge de St. Antoni Masdeu» (F. Not. 1627).

Ventallons, el mas d’en
Antic topònim documentat del segle XVI al XVII. Actualment en de-
sús però per la documentació trobada, se sap que era al camí de Perafita.

«Al mas den Ventallons oliveres» (Vàlues 1597); «Un tros al mas de 
vantalols» (Vàlues 1647, 46v); «Hun olivar al mas den valtallons» (Vàlues 
1647, 97v); «Una eretat y casa ala partida dita lo cami de Pera fita lo mas den 
Vatallons» (Vàlues 1690, 76r).

Ventosa
Cognom documentat al padró de 1860.

Ventura
Cognom documentat entre el fogatge de 1414 i el fogatge de 1497.

Ventura Gassol, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə βənˈtuɾə ɣəˈzɔɫ]
Nom donat al carrer, sense sortida, situat a l’antic hort dels Ponts entre 
el carrer dels Molins i el raval de Sant Rafel.

(Plànol 2008).

Venturet
Cognom documentat al padró de 1860.
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Venturosa, la mina
Mina de plom que estava en producció el 1844 situada al Garramell.

(Andreazini 2013, 121).

Verd
Ver: variant del cognom documentada al fogatge de 1553.

Verder
Verdier: variant del cognom documentada a les vàlues de 1597.

Verdulero, això del [əjˈʃɔ ðəɫ βəɾðuˈɫeɾu]
Tros de terra situat a la partida del Mas d’en Valls.

Verdulero, lo [ɫu βəɾðuˈɫeɾu]
Renom d’una família que vivia al carrer d’en Puig.

«Vivien al carrer d’en Puig. Van morir enverinats de rovellons» (ME 1980–
1989); (Ollé 2012).

Verge dels Àngels, la capella de la
Nom que també rep la capella dels Àngels o de la Mare de Déu dels Àn-
gels.

«després de las paraules: botiga del pes, diu, ab diferent tinta i caràcter de 
lletra: “es are la capella de la verge dels Àngels. Paga la marmessoria de 
Berenguer Montserrat”» (Pié 1984, 582).

Vergés
Cognom documentat entre el cadastre de 1734 i el padró de 1860.

Vergonyós
Vergonyoç, Vergonyos: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1497 i les vàlues de 1597.

Verjo, cal [ˈkaɫ ˈβɛɾdʒu]
Verju: variant del renom documentat al cadastre de 1846. Les fonts orals 
l’han confirmat com un renom vigent. Vivien a la muralla de Sant Rafel.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994).

Vermell, lo mas [ɫu ˈmaz βəɾˈmɛʎ]
Mas situat a la partida del Torrent d’en Bartra (polígon 18); a la carrete-
ra C-14, proper al mas de les Pastores. És entre el torrent de la Llebreta i 
el d’en Bartra, prop del cementiri de cotxes. Antigament era tot vermell, 
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imitant pedra, i d’aquí li ve la denominació del mas Vermell. Avui està 
pintat tot blanc i l’anomenen també, masia Blanca o mas Blanc.

(Adesel 27, 1957, 189); (Mapa Senders 2014); (C. Masos 2014).

Vermella, la creu
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un oliva al dit cami junt ala creu vermella» (Vàlues 1690, 85v).

Vernet
Renom documentat a la primera mitat del segle XIX i a l’amillarament 
de 1860.

«Andreu Feliu. Desparegut» (Alumnes 1994).

Vernet
Cognom documentat a les vàlues de 1597.

Verneta
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Geltrudis Guinovart» (Cavallé 1999, 11).

Verònica, la [ɫə βəˈɾɔnikɛ]
Indret situat al final del carrer Sant Pau, tocant a la Riera. El nom prové 
de l’estació de la Verònica del Via-crucis.

«La Verònica» (Cad. 1955); «Pujada de la riera» (Adesel 27, 1957, 189); (Blasi 
1961, 47); (Mapa Senders 2014).

Verrà1

Renom documentat al segle XIX. Prové del cognom Verrà.
«Andreu Feliu. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Verrà2

Barrà, Varra, Varrà, Varrá, Verra: variants del cognom documentades 
entre el fogatge de 1414 i l’amillarament de 1880.

Verrà, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə βəˈra]
El setè pujant pel carrer Major a la dreta; acaba al passatge de la Carnis-
seria. En aquest carrer hi havia la premsa d’oli de la Cooperativa Coselva, 
actualment en desús. El 1404 era el carrer d’en Ramon Barta.

«Lo carrer d’en Verra» (Iglésies 1981, 237); «Carer d’en Ramon Barta» 
(Vàlues 1404); «Carrer d’en Ramon Verrà» (Vàlues 1471); «La cassa al C 
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den varra» (Vàlues 1647, 5r); «Un pati de casa al carrer den varra» (Vàlues 
1690, 12v); «Una casa en dit carrer den varrar» (Vàlues 1690, 34r); (Cad. 
1800); (Cad. 1846); (Blasi 1961, 30); «Calle de Varrá nº 18» (Amill. 1880); 
«El carrer d’en Barra» (Iglésies 1991, 271); «Carrer de Varra» (Plànol 2008).

Verrà, el carrer d’en
Actualment carrer de Verrà.

«Lo carrer d’en Verra» (Iglésies 1981, 237).

Verrà, els horts
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra Vinya y garrofes als orts varra» (Heras 1734, 158v).

Verrà, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə βəˈra]
Mas situat a la partida Mas d’en Bover (polígon 23), a la carretera d’Al-
moster, en una llarga recta abans d’arribar al poble d’Almoster. S’ha do-
cumentat la variant Varrà.

«Posesión nombrada Mas Varrá» (Amill. 1880); (Padró 1930); (Ap. Padró 
1931–1933); (Mapa Senders 2014).

Verrà, la mina de
Mina d’aigua situada al mas d’aquest nom.

Verrà, el molí d’en
Antic molí documentat al segle XV. No es pot determinar a quin molí es 
refereix.

«Lo molí d’en Verrà» (Vàlues 1404).

Verrà, els pins de
Antic topònim documentat al segle XVIII i desconegut a l’actualitat.

«Altre pessa de terra Vinya y Avellanes als pins de varra» (Heras 1734, 212v).

Vetes
Vetas: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Vetes, ca [ˈkaˈβɛtəs]
Renom atribuït a una família que tenia la casa al carrer Major. Els infor-
mants orals recorden el capellà de Vetes, mort durant la revolta del 1936.

«Mossén Anton Vetes, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); 
«Sembla ser que tenien una botiga on venien vetes» (Ollé 2012).
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Vetes, la parada de [ɫə pəˈɾaðə ðə ˈβɛtəs]

Tros de terra situada a la carretera, actual avinguda de Puig i Ferreter; al 
tomb de davant del pont de la via i prop de l’Estació.

Via, la [ɫə ˈβiɛ]

Topònim referit al traçat del ferrocarril que sovint s’utilitza per situar i 
delimitar les propietats que hi són properes. Travessa el terme per la part 
plana de nord-est a sud, té un traçat paraŀlel a la carretera C-14.

Vià
Cognom documentat al padró de 1860.

Viaje, la mina
Mina de plom que estava en producció el 1843, a la Coma.

(Andreazini 2013, 120).

Vicari
Viscari: variant del cognom documentada al fogatge de 1497.

Vicenç
Vicenç, Vicens, Vicente: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1497 i l’amillarament de 1880.

Vicentó, cal [ˈkaɫ βisənˈto]

Renom d’una família que vivia al carrer Major.

«Cal Vicentó, al carrer Major» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Víctor
V. Mas del V.

Víctor, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ ˈβiktu]

Mas de grans proporcions situat a la partida Riera Gran (polígon 16), al 
camí de la Banyera, molt proper al mas dels Pòlits; entre el camí de la 
Serra i la Riera Gran. La data de construcció probablement sigui 1853, 
any escrit al rellotge de sol de la façana principal. A la part posterior del 
mas hi ha una gran porxada que ocupa el pimer pis i el porxo amb arcs 
de mig punt. Té un pati interior. El mas fou construït per Josep Rosselló 
Martí, de cal Víctor de Reus, alcalde de la ciutat (1866–68). Es diu que 
per edificar el mas s’aprofità d’obrers municipals de Reus, els quals tam-
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bé construïren els grans marges de la finca. L’any 1870 el va comprar el 
senyor Andreu Anglada i va passar a dir-se mas d’Anglada.

(Padró 1970); (Mapa 2008); (C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Víctor, del mas del [ðəɫ ˈmaz ðəɫ ˈβiktu]

Renom atribuït a la família, procedent de Torredembarra, que eren ma-
sovers d’aquest mas.

«L’Esteve, el Manel del mas del Víctor i els seus fills portaven el mas» (MR 
2017); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Victòria, ca la
Nom amb què també es coneix cal Paquito Regalat.

Vidal
Vidal, Vidall: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 
i l’amillarament de 1880.

Vidal i Barraquer, lo carrer de [ɫu kəˈre ðə βiˈðaɫ i βərəˈke]

Quart carrer a mà dreta pujant per l’avinguda de Puig i Ferreter. Comu-
nica aquesta avinguda amb el carrer de l’Horta.

«En temps del franquisme se’n va dir carrer del Almirante Carrero Blanco» 
(Masdeu 2000);«Carrer de Vidal i Barraquer» (Plànol 2008).

Vidrier, cal [ˈkaɫ βiðɾiˈe]

Renom d’una família del carrer de Castella. S’ha trobat la variant Vidri.

«Anaven pels pobles a vendre olles, porrons…» (ME 1980–1989); (Alumnes 
1994); (Ollé 2012).

Vidrier, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ βiðɾiˈe]

Mas situat al camí de l’Horta, entre la via i la carretera C-14.

Vila
Cognom documentat entre el cens d’homes de 1714 i l’amillarament de 
1880.

Vila, la font de la
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat.

«Un tros terra de pa ala font de la vila y garrofes» (Vàlues 1690, 53r).
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Vila, el forn de calç de la
Antic forn de calç.

«que no s’acosten del forn de la calç de la vila en avant, y del forn d’en Joan 
Masdeu en avant y així tot alrededor» (Pié 1984, 325–326).

Vila, el mas de la
Topònim documentat al segle XVI i actualment desconegut.

«Hun tros al mas de la Vila» (Vàlues 1597).

Vila, la pedrera de la
Pedrera d’on es va extreure pedra per a l’obra del Rec, al segle XVI.

«A 7 de Febrer de 1555 fonch determinat pel Consell dihent: “que per aquest 
any s’óbre lo rech de la vila fins á metre l’agua á la font, y que’s piquin canals 
necessaries pel dit rech a la pedrera de la vila”» (Pié 1984, 362–363).

Vila, el portal de la
Probablement es tracta del portal Jussà o d’Avall.

«que’ls Jurats y Sindich de la Selva consediren á Bonanat Gavella y els seus 
pera sempre totas las oliadas y murinatas que dels molins d’oli anaven á la vall, 
i sortian de las bassas dels molins, y corrian desde el portal de la vila sobre’l 
qual esta construhída certa torra vulgarment anomenada d’en Beixa, fins a 
un torrent que vá, ó, córra, envers la Creu de Ntre. Sr. Jesucrist, construhida 
en lo camí de Tarragona» (Pié 1984, 604).

Vila, les portes de la
Eufemià Fort esmenta aquest topònim, sense citar-ne la font, i l’identifi-
ca amb les portes del portal Jussà o Sobirà.

«Ad januas ville» (EF 1965 [1285]).

Vila, el rec de la
Nom que també rep lo Rec.

«Hun avallanar al rech de lavila» (Vàlues 1647, 5r); «Un avallanar al rech de 
la vila y garrofes» (Vàlues 1690, 17v); «Un avallana y […] al rech de la vila 
ala dobaria» (Vàlues 1690, 33v); «Un avallana als host ho Rech de la Vila» 
(Vàlues 1690, 55r); «El Rec de la vila» (Fort 1964, 40).

Vila, la resclosa de la
Nom que també rep la Resclosa.

«Un avallanar y forn de Rayollas a la Resclosa de la vila» (Vàlues 1690, 55r).
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Vila Constantina
Nom amb què s’esmenta la Vila a la carta de Població datada al 1165. Per 
tant, és el primer topònim documentat referit al nom del poble.

«donamus cunctis inhabitantibus villam nostram que dicitur villam 
constantinam» (Pié 1984, 18).

Vila Vella, lo carrer de la [ɫu kəˈre ðə ɫə βiɫə ˈβeʎɛ]

Actual carrer de la Casa de la Vila Vella. També ha rebut el nom de carrer 
de Regomir o dels Regomirs i carrer Que No Passa.

«Por una casa calle de la Villa vieja» (Amill. 1880); «Vilavella» (Padró 1930); 
(Plànol 2008).

Vilafranca
Vilafranca, Vilafrancha: variants del cognom documentades entre el fo-
gatge de 1414 i les vàlues de 1597.

Vilagrassa
Cognom documentat al padró de 1860.

Vilagrassa, cal [ˈkaɫ βiɫəˈɣɾasɛ]

Vilagrasa: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880. Casa 
situada a la cantonada del carrer Major i el carrer d’en Puig.

«Cantonera sobirana del carrer Major amb el de Puig» (EF 1965); «Cal 
Vilagrassa, al carrer d’en Puig» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Vilallarga
Cognom documentat al padró de 1860.

Vilallonga
Villalonga: variant del cognom documentada al padró de 1819.

Vilallonga, la carretera de [ɫə kərəˈteɾə ðə βiɫəˈʎoŋgɛ]

Carretera TV-7223 que surt de la carretera C-14 i va fins a Vilallonga del 
Camp. Segueix el traçat de l’antic camí de la Mare de Déu.

Vilallonga, el camí de
Rebia aquest nom el camí de la Mare de Déu o camí de Santa Maria de 
Parets Delgades, un cop passada l’ermita en direcció a Vilallonga (actu-
al carretera TV-7223).
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Vilallonga del Camp [βiɫəˈʎoŋgə ðəɫ ˈkam]]

Poble, el terme del qual, és partioner amb el de la Selva pel sud-est.

Vilalta
Cognom documentat entre el fogatge de 1553 i l’amillarament de 1880.

Vilamajor
Cognom documentat al padró de 1860.

Vilamunt, lo [ɫu ˌβiɫəˈmun]

Partida del terme situada damunt del Garramell, a tocar de la partió amb 
el terme de l’Albiol. S’hi accedeix pel camí homònim. El topònim apa-
reix al segle XVIII però el trobem documentat des del segle XV fins al 
XVII amb la forma Vilamur. Podria tractar-se d’una d’una transformació 
fonètica de Vilamur a Vilamunt, que és el topònim utilitzat actualment.

«Una pessa de terra vinya y herm al Vilamunt» (Heras 1734, 33v); «Posesión 
nombrada Vilamunt» (Amill. 1880); «Vila Amunt» (Cad. 1955); (Adesel 27, 
1957, 188); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Vilamunt, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ ˌβiɫəˈmun]

Camí que s’agafa a la dreta del camí del Mas Ripoll (actual carretera de 
Vilaplana TP-7013), entre el torrent de la Pols i el camí del Garramell.

Vilamur, el
Antic topònim documentat dels segles XV al XVII i desconegut a l’ac-
tualitat.

«Vilamur» (Vàlues 1404); «Al villa mur avellanes e tera de blat» (Vàlues 
1471, 24v); «Hun avallanar al vilamur» (Vàlues 1647, 15r); «Hun avallanar 
al vila mur» (Vàlues 1647, 82v); «Huntros al vila muler avallanes» (Vàlues 
1647, 27v)«Un botya al Vila Mur» (Vàlues 1690); «Un tros terra de pa a la 
partida dita Vilamur» (Vàlues 1690, 5v).

Vilamur, el pontet de
Antic topònim documentat al segle XVII i desconegut a l’actualitat. Pel 
fet que s’ha relacionat el topònim Vilamur amb la forma actual Vilamunt, 
es pot suposar que es tracta d’un pont petit que travessava el torrent que 
baixa del Vilamunt fins la Riera.

«Un avallanar y vinya al ponet de vilamur» (Vàlues 1690, 31r).
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Vilamur, el torrent del
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat. Proba-
blement es tracta del torrent que baixa del Vilamunt fins la Riera.

«Lo torrent del Vilamur» (Vàlues 1404); «Lo cap del torrent del Vilamur» 
(Vàlues 1404).

Vilanova
V. Arcs de V., Portal de V.

Vilanova
Antic topònim documentat al segle XV. Es refereix a la Vilanova de la Sel-
va, l’actual raval de Sant Pau.

«Vilanova» (Vàlues 1404); «A villa nova un pati» (Vàlues 1471, 48v).

Vilanova
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i el padró de 1860.

Vilanova, el barri de
És un altre nom per referir-se al raval de Sant Pau.

Vilanova, el carrer de la
Antic nom amb què era conegut l’actual raval de Sant Pau, situat fora 
muralles.

«Era el carrer de Sant Pau» (EF 1965 [1503]);«Al carrer de la Vila nova 
corral» (Vàlues 1597); «Hun coral al C de vila nova» (Vàlues 1647, 28v).

Vilanova, el forn de
Forn de pa documentat al segle XIV i situat a Sant Pau.

«En el mes de Novembre del any 1345 Roger de Mirapeix (…) concedeix á 
Ramón de Puig y Ramón Valirana (…) un forn de coure pa á Vilanova al 
cementiri de dit lloch» (Pié 1984, 23).

Vilanova, la muralla de
Eufemià Fort l’esmenta al 1350, però no aporta cap referència documental.

Vilanova, el portal de
Eufemià Fort l’identifica amb el Portal d’Amunt, tocant al raval de Vila-
nova [1386] però no el documenta ni en cita la font.
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Vilanova, el raval de
És un altre nom per referir-se al raval de Sant Pau.

«Tot just està organitzada la vida de la població en el seu àmbit reduït originari, 
s’inicia el seu expandiment. La tendència és manifesta, de bon començ per 
la part superior, on sorgeix el raval aleshores anomenat de Vilanova (…) 
Tot això, aïlla Vilanova i la serva com un barri extra-murs» (Iglésies 1956, 
49); «Tan tost fou publicada aqueixa carta no’s trigá gayres anys en quedar 
habitada tota la vila, puix que la gent se vejé obligada á edificar cases á fora 
de les muralles y formá arravals, donant á un d’ells el nom de Vilanova de la 
Selva» (Pié 1984, 20).

Vilanova de la Selva
És un altre nom per referir-se al raval de Sant Pau.

«Barri forà del clos de la vila, a la part sobirana. Ara és el carrer de Sant Pau» 
(EF 1965); (Fort 1964, 49).

Vilar
Vilà, Vilar: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1497 
i el padró de 1860.

Vilar, del [dəɫ βiˈɫa]
Renom d’una família que vivia al mas del Vilar.

«El Pep del Vilar i el Carlos del Vilar» (MR 2017); (Alumnes 1994); (Ollé 
2012).

Vilar, lo [ɫu βiˈɫa]
Partida del terme, a ponent de la vila, situada entre el camí d’Almoster i el 
camí de Reus (actual carretera d’Almoster), al costat de la Rasa. Segons 
Eufemià Fort, ja era anomenada així a l’Edat Mitjana, una denominació 
que s’ha atribuït a l’origen romà d’aquesta part del terme. Pié documen-
ta que, a finals del segle XIX, s’hi havien descobert paviments, canalitza-
cions d’aigua i enterraments romans.

«El vilar» (Vàlues 1404); «Al villar quatre parades» (Vàlues 1471, 18r); 
«Hun tros al vilar terra de blat» (Vàlues 1647, 8r); «Un tros terra de blat 
al villar» (Vàlues 1647, 39v); «Vilar o bassa nova» (F. Not. 1668); «Un 
tros terra de pa al vilar» (Vàlues 1690, 12r); «Una pesa de terra de pa al 
villar» (Vàlues 1690, 63v); «Una pesa de terra de pa vinya y parres al vila» 
(Vàlues 1690, 71r); «Altre pessa de terra de Pa y Vinya a la partida del Vilar» 
(Heras 1734); «Altre pessa de terra al Vila» (Heras 1734, 3v); (Cad. 1800); 
(Cad. 1846); «Posesión nombrada Vilá» (Amill. 1880); «Quan s’establiren 
los primers habitants en la Selva, era molt natural que busquessin un lloch 
ahont facilment poguessen estar servits de la aygua. Cap lloch tan apropiat 
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podian trovar per eixa encontrada com lo Vilar, perque’s podian servir 
molt facilment y ab poch gasto de la aygua del Albello, tota vegada que 
es un manantial que tal volta jamay s’ha vist estroncat (…) Aqueixa font 
ó manantial dista del Vilar uns 200 metres, y no fá pas gayres anys que’ls 
pagesos, plantant una vinya al tros que hi ha al demunt del camí de Almoster, 
ahont hi ha lo paviment romà, hi trovaren dos canonades d’un metall que 
no saberen clasificar, y ningú’s prengué la pena de analisarlo, segons me’n 
referí’l Sr. Feliu Metge de la Selva. Donchs les esmentades canonades no 
podían tenir altre objecte que conduhir la aygua del Albello al Vilar» (Pié 
1984, 8); «Partida. A ponent, mig quart de la vila. Anomenat així a l’Edat 
Mitjana. Orient: “Lo camí vell del Musté”. Circio: “Torrente dicto del 
Auballó”» (EF 1965); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Vilar, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəɫ βiˈɫa]

Camí que s’agafava davant del carrer de les Clavegueres, a la muralla de 
Sant Rafel. Seguia el traçat del torrent de Cassans en direcció al Vilar.

(Plànol 2008); (Mapa Senders 2014).

Vilar, lo carrer del [ɫu kəˈre ðəɫ βiˈɫa]

Carrer que segueix el tram urbà del camí del Vilar.

(Plànol 2008).

Vilar, la mina del [ɫə ˈminə ðəɫ βiˈɫa]

Mina d’aigua situada al Vilar.

Vilar, la residència del [ɫə rəziˈðɛnsiə ɫ βiˈɫa]

Residència geriàtrica situada al carrer del Vilar, al costat del centre d’as-
sistència primària, en terreny de l’hort de les Monges.

(Plànol 2008).

Vila-rodona
Vilaredona: variant del cognom documentada al fogatge de 1414.

Vila-rodona, el molí d’en
Antic molí documentat al segle XV. No es pot determinar a quin molí es 
refereix.

«Lo molí den Vilaredona» (Vàlues 1404).

Vilella
Cognom documentat a l’amillarament de 1860.
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Vilella, lo mas [ɫu ˈmaz βiˈɫeʎɛ]

Nom amb què també es coneix el mas de Mestret o mas de Picanyol o 
granja Salvador.

«Mas Vilella» (Padró 1930); «Mas de Mestret (Mas Salvador o Mas Vilella)» 
(C. Masos 2014).

Vileta
Renom documentat al segle XVII.

«Joan Guasch, veí de la Selva» (F. Not. 1668).

Viló, ca [ˈka βiˈɫo]

Renom d’una família que vivia al carrer de les Clavegueres.

«La Carmeta Viló» (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Vimbodí, de
Renom documentat al segle XIX.

«Pere Ferrer. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Vimbodina, ca
Renom que prové d’un gentilici. Vivien al carrer de l’Abadia.

«Anomenants també de l’Esqueixalat» (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Vinader
Vinadé: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Vinagret, ca [ˈka βinəˈɣɾɛt]

Renom d’una família que vivia al carrer dels Ollers. Trobem la variant 
feminitzada la Vinagreta.

«Era tapisser» (ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Ca Vinagret o Vinagreta» 
(Ollé 2012); «La Dolores Vinagret venia a comprar a casa» (MS 2019).

Vinyals
Cognom documentat a les vàlues de 1690.

Vinyes
Vinyas, Vinyes, Viñas: variants del cognom documentades entre el fogat-
ge de 1553 i el cadastre de 1800.
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Vinyes, la bassa de [ɫə ˈβasə ðə ˈβiɲəs]

Bassa situada a la finca del Vilar. També anomenada bassa de l’Albelló. A 
més, consta que existia amb el nom de bassa Nova l’any 1735.

«Recull l’aigua de la mina de l’Albelló» (EF 1965); «La bassa de Vinyes» 
(Adesel 27, 1957, 189).

Vinyes, la mina de [ɫə ˈminə ðə ˈβiɲəs]

Mina que duia l’aigua a la bassa de Vinyes, al camí d’Almoster. També 
s’anomena la mina de l’Aubelló.

Virgen Maria, la [ɫə ˈbiɾkə m:əˈɾiɛ]

Renom individual. Vivia en una caseta al carrer del Pou de la Vila.

«Caseta darrera de l’escenari del Casino. L’enderrocaren» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Virgili
Vergili, Virgili: variants del cognom documentades entre el fogatge de 1553 
i l’amillarament de 1880.

Virgínies, ca les [ˈka ɫəz βəɾˈkiniəs]

Eren dues germanes que tenien una botiga d’alimentació damunt de la 
font de Mitja Vila, al carrer Major.

(ME 1980–1989); «Eren molt polides i netes, portaven davantals, tenien les 
balances lluents» (CM 2018); «Eren parentes de ca Coquinet» (MS 2019).

Virgínio, lo mas del [ɫu ˈmaz ðəɫ βəɾˈkinju]

Nom que també rep el mas de les Set-xiques.

Viruelo
Cognom documentat al padró de 1860.

Visiedo, la farmàcia del [ɫə fəɾˈmasjə ðəɫ βiˈsjeðu]

Farmàcia situada a la plaça Major, a la planta baixa de ca l’Adrianet, al 
costat de ca Colom. Estigué regentada pel farmacèutic Gustavo Visiedo 
fins l’any 1978.

Visiedo, lo tros de [ɫu ˈtɾoz ðə βiˈsjeðu]

Tros de terra situat al camí del Bertran, prop del mas de Fontanals.
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Vistalegre, la
Partida del terme situada als peus del Puig d’en Cama, propera al mas 
d’Alimbau i Almoster, prop dels Aixanaleus.

«L’altura del Puig d’en Cama és de 777 metres i la dels cims de les Boelles, 
l’Artiga, els Banyadors, la Rocosa i Vista Alegre, és entre els 700 i els 777 que 
té el cim més alt» (Adesel 35, 1958, 248); (Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Viu, cal
Renom que prové d’un cognom, aplicat a una família de pastissers del 
carrer de la Peixateria.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012); «Eren pastissers i tenien lo forn al carrer de la 
Peixateria» (SP 2018).

Viuda1

Renom documentat al segle XIX.

«Josep Barbera. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Viuda2

Cognom documentat al padró de 1860.

Viudes
Viudas: variant del renom documentada entre el cadastre de 1800 i l’ami-
llarament de 1880.

Viudes, el clot de les
Eufemià Fort identifia aquest topònim com una partida però no el do-
cumenta ni en cita la font.

Viver, el
Antiga partida documentada al segle XVIII i desconeguda a l’actualitat.

«Altre pessa de terra de Pa Regadiu al Viue» (Heras 1734, 165v).

Vives
Cognom documentat entre les vàlues de 1690 i l’amillarament de 1880.

Vives, la granja del [ɫə ˈɣɾaɲdʒə ðəɫ ˈβiβəs]

Granges situades al camí de Tarragona (actual carretera C-422) entre el 
camí de Tarragona i el camí de la Serra.

(Mapa Senders 2014).
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Volateria, el mercat de
Segons Eufemià Fort, era al pati o plaça de la Carnisseria. Una volateria és 
un conjunt d’animals de ploma comestibles, sobretot gaŀlinàcies (DCVB).

Volta
Renom documentat al segle XVII.

«Andreu Ollé» (F. Not. 1625).

Volta, la
S’anomenava així a l’ullal del rec que hi havia a la cantonada actual de 
l’Església.

«Tots temps havia a tenir los limits de la creu qui es en la volta» (Ordin. 1345).

Volta, el molí de la
Molí situat a la cantonada del carrer Major amb el carrer de l’Església. 
També se’n deia molí Soterrani i, més tard, de Caselles.

«Lo molí soterrani, ó de la volta, com s’en deya indistintament, era davall la 
entrada de la casa, que fa cantonada al carrer nou y al enfront de la cantonada 
de la iglesia parroquial. Probablement dit molí fou construhit al sigle dotze 
ó als primers del tretze. (…) Aqueix molí sempre serví fins al primer terç 
del sigle XIX, y com era devall la entrada de la casa, la gent entrava per una 
obertura que hi havía al sol del mateix carrer major davant de la pared de la 
casa, y de casa Mn. Francisco Girona, difunt» (Pié 1984, 226–227); «El molí 
de la Volta era sota de cal Braç de Goma» (EF 1965).

Voltes
Valtas, Voltas, Voltes: variants del cognom documentades entre el cens 
d’homes de 1714 i l’amillarament de 1880.

Voltes, les
Antiga partida documentada al segle XV. Probablement es refereix al Tor-
rent de les Voltes.

«Les Voltes» (Vàlues 1404); «Alles voltes tera erma» (Vàlues 1471, 6v).

Voltes, el camí de les
Antic topònim documentat als segles XVII més conegut com el Torrent 
de les Voltes, per on transcorre un camí que porta cap a Bonretorn.

«Un avallanar al cami del cover prop lo cami de las voltas» (Vàlues 1690, 5r).

Voltes, lo torrent de les [ɫu tuˈren də ɫəz ˈβɔɫtəs]
Torrent partioner amb el terme de l’Albiol que va fins la Riera. A la carta 
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de Població s’esmentat com a torrent de les Voltes de l’Argenteria. Dóna 
nom a una antiga partida homònima.

«Terminatur autem predicta villa á parte orientis in ipsum torrentem qui 
vadit de ipsis voltis de argenteria ad parietes graciles ab occidente in ipsum 
torrentem de mosters et ascendit per cacumina montium altium et transit 
per collem qui est supercaput de rivo ulmorum sicut aque vergunt verso 
orientem, á meridie in medio loco inter jam dictam villam et constantinum 
[1165]» (Pié 1984, 18–19); «El torrent de les Voltes» (Vàlues 1404); «Al 
torent de les volltes tera de blat» (Vàlues 1471, 24v); «Al torent deles voltes 
avelanes» (Vàlues 1522, 11r); «Al torrent de les voltes avellanar» (Vàlues 
1597); «Hun avallanar al torren de las voltes» (Vàlues 1647, 7r); «Un tros 
avallanes al torrent de las Voltas» (Vàlues 1694, 45v); «Altre pessa de terra 
avellanes al torrent de las voltas» (Heras 1734, 27v); (Mapa 2008); (Mapa 
Senders 2014).

Voltes de l’Argenteria, el torrent de les
Nom que també rep el torrent de les Voltes.

Voltor
Valtor, Volto: variants del cognom documentades entre les vàlues de 1690 
i el cadastre de 1734.

Vurgel, els àlbers de
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Als albes de Vurgel» (Vàlues 1471, 24r).

Xafafinestres, cal [ˈkaɫ ˌtʃafəfiˈnestɾəs]
Renom d’una família que vivia a la muralla de Sant Rafel.

«Família. Tenien un noi molt tremendo. Muralla de Sant Rafel» (ME 1980–
1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xalai
Renom documentat al cadastre de 1846.

Xalamec, lo [ɫu tʃəɫəˈmɛk]
Partida del terme situada entre el torrent de les Voltes al nord, la partió 
del terme amb l’Albiol al nord-oest, el Camí del Mas d’en Valls a l’oest i 
la partida del Camp al sud.

«Altre pessa de terra de pa y Vinya al Xaulamech» (Heras 1734, 53v); «Orient: 
Torrent de les Voltes» (F. Not. 1747); «Posesión nombrada Chalamech» 
(Amill. 1880); (Cad. 1955); (Blasi 1961, 61); (Mapa 2008); (Mapa Senders 
2014).
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Xalamec, lo camí del [ɫu kəˈmi ðəʎ tʃəɫəˈmɛk]
Camí que surt del camí d’Alcover (actualment avinguda de l’Alumini) i 
puja cap a la partida del Xalamec passant pel mas de Cossossants.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Xalamec, el polígon industrial
Polígon industrial situat a la partida del Camp, a l’esquerra del camí d’Al-
cover i tocant a la partida del Xalamec.

Xalaneu, lo [ɫu tʃəɫəˈnɛw]
Aquesta variant del topònim Aixanaleu l’hem recollida de fonts orals i 
l’hem trobada documentada als mapes del terme municipals publicats 
al 2008 i 2014, però a la resta de documentació escrita la variant recolli-
da és Xanaleu.

(Mapa 2008); (Mapa Senders 2014).

Xalet, del [dəʎ tʃəˈɫɛt]
Renom aplicat a una família de masovers que vivien al xalet de l’Estació 
o de Baldomero.

«Lluís del Xalet. Carrer de Sensmudaina. Referit al xalet de Baldomero» 
(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); «Dolores del xalet» (Ollé 2012).

Xammar, lo mas del [ɫu ˈmas dəʎ tʃəˈma]
Nom amb què també es coneix el mas dels Casaments.

«Mas Xama» (Padró 1930).

Xamorera, la [ɫə tʃəmuˈɾeɾɛ]
Variant oral del topònim Aixamorera.

Xamorera, lo camí de la [ɫu kəˈmi ðə ɫə tʃəmuˈɾeɾɛ]
Variant oral del topònim camí de l’Aixamorera.

Xamparret
Renom documentat al segle XIX.

«Miquel Arbolí. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Xana
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Masdeu, carrer del Forn Nou, Magdalena Masdeu. Desaparegut» 
(Alumnes 1994).
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Xanaleu, lo [ɫu sənəˈɫɛw]
Variant oral del topònim Aixanaleu.

Xancanet
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Cavallé, carrer dels Ollers; Isidre Baiget. Desaparegut» (Alumnes 
1994).

Xano
Chano: variant del renom documentada a l’amillarament de 1880.

Xap, cal
Renom d’una família de la muralla de Sant Rafel.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xaragalls, los [ɫus tʃəɾəˈɣaʎtʃ]
Pedregals situats al vessant oriental del Puig d’en Cama, a la partida de 
les Deveses. S’ha recollit només de fonts orals, tan sols Eufemià Fort la 
documenta l’any 1541 sense citar-ne la font. Un xaragall és una incisió 
erosiva que produeix l’aigua de la pluja en escórrer-se per un terreny in-
clinat (DIEC).

«Un alzinar prop dels xaragalls» (EF 1965 [1541]); «Els Xaragalls són al bosc 
de Guerrero» (SR i SE 2017).

Xàtima
Xatima: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Xàtimo
Renom documentat al segle XIX.

«Francesc Ferraté. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Xato, cal [ˈkaʎ ˈtʃatu]
Renom documentat al segle XIX.

«Miguel Aymemi, Josep Pamies, Carrer de l’Hospital» (Alumnes 1994).

Xato de Bonito, lo [ɫu ˈtʃatu ðə βuˈnitu]
Renom individual. Vivia al carrer de l’Abadia.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xauxes
Chauches: variant de renom documentada a l’amillarament de 1880.
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Xaxo
Renom documentat al segle XIX.

«Pau Arbós. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Xeco [ˈtʃɛku]

Checo, Txeco: variants del renom documentades entre 1736 i l’amillara-
ment de 1880. Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent del 
carrer del Pou de la Vila.

«Josep Pàmies, pagès Selva. Josephus Pàmies, Xeco» (F. Not. 1736); «El 
Txeco, pare del Ramon Pàmies, al carrer del Pou de la Vila» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xen [ˈtʃɛn]

Chen, Chent: variants del renom documentades entre el cadastre de 1800 
i l’amillarament de 1880; vigent fins al segle XX, al carrer de la Font.

«Cal Xen, al carrer de la Font. La seva dona era la Carmeta de la Sal. Era sord 
com una tàpia» (ME 1980–1989); «Va ser dels últims en portar barretina 
morada» (Alumnes 1994).

Xerines, cal
Cherinas: variant del renom documentada al segle XIX.

«Josep Daroca, Josep Domingo. Desaparegut, Xerines» (Alumnes 1994).

Xerric, cal [tʃəˈrik]

Renom d’una família del carrer del Pou de la Vila.

(Alumnes 1994).

Xerrit, cal [ˈkaʎ tʃəˈrit]

Renom que, per la informació rebuda, probablement prové de Xerric.

«Xerrit, carrer de l’Hospital» (Alumnes 1994);«Home que gastava bromes. 
Segons Ventura Gassol, van apostar a veure qui podria xerricar més temps 
amb el porró i d’aquí vingué aquest renom. Carrer del Forn d’Avall, carrer 
del Pou de la Vila» (MR 2018); (Ollé 2012).

Xerrit, la font del
Eufemià Fort esmenta aquest topònim, però no en cita la font ni la do-
cumenta.
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Xiet
Renom documentat al segle XIX.

«Isidro Baiget. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Ximenis
Cognom documentat al fogatge de 1553.

Xinxalla, ca la [ˈka ɫə tʃiɲˈtʃaʎɛ]

Renom.

«Ca Xinxalles» (ME 1980–1989).

Xinxons
Renom documentat al segle XVIII.

«Miquel Burbó» (F. Not. 1730).

Xiprers, els
Antic topònim documentat al segle XV i desconegut a l’actualitat.

«Als xipres viya e tera de blat» (Vàlues 1471, 115v).

Xirines, cal
Era una botiga de galledes, escombres i altres estris al carrer Major.

«Cal Xirines. Botiga de galletes, escombres… al carrer Major. Van anar a 
viure a Reus, on van morir» (ME 1980–1989).

Xirri
Renom documentat al segle XIX.

«Joan Llombart, Josep Llombart, Isidre Baiget. Desaparegut» (Alumnes 
1994).

Xixell
Xixel: variant del cognom documentada a les vàlues de 1690.

Xocolater, el mas del
Eufemià Fort situa aquest mas a la partida del Mas Ripoll. No s’ha trobat 
documentat, ni cap font oral actual l’ha esmentat.

Xocolí
Renom documentat al segle XIX.

«Josep Fons» (Alumnes 1994).
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Xollador, ca [ˈka tʃuʎəˈðo]

Renom que prové de l’ofici. Vivien al carrer de Gentil i Vallet.

«Era esquilador d’animals, al carrer de Gentil i Vallet» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xollat
Renom documentat al segle XIX.

«Miquel Fort i Josep Fort. Desaparegut» (Alumnes 1994).

Xollina
Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX.

«Maria Rabassa, feminització de Xolí» (Cavallé 2000, 14).

Xufler
Xuflé: variant del cognom documentada al padró de 1860.

Xulí
V. Mas del X.

Xulí, ca [ˈka tʃuˈɫi]

Chuli, Xoli, Xuli, Xuly: variants del renom documentades entre el 1713 i 
l’amillarament de 1880. Les fonts orals l’han confirmat com un renom 
vigent. Trobem la variant feminitzada la Xulina.

«Josep Pàmies, pagès Selva» (F. Not. 1713); «Josephus Pàmies, pagès Selva» 
(F. Not. 1732); «Ca Xulí. Mas de Xulí. Camí de l’Horta avall» (ME 1980–
1989); «Vivien al mas de Xulí. Joan Pamias, Pou de la Vila, carrer Gentil i 
Vallet» (Alumnes 1994); (Cavallé 2000, 14); «La Rosa Xulina va viure a 
l’hort del Xulí» (Ollé 2012).

Xulí, lo mas de [ɫu ˈmaz ðə tʃuˈɫi]

Mas situat a la partida del Torrent de Cassans (polígon 13), al camí de 
l’Horta i proper al mas Domingo.

«És entre el camí de l’Horta i el torrent de Cassans» (CB 1985); (Mapa 2008); 
(C. Masos 2014); (Mapa Senders 2014).

Xupa-xups, lo mas dels [ɫu ˈmaz ðəɫs ˈtʃupə ˈtʃups]

Mas situat al camí de l’Horta. Els seus propietaris estaven vinculats amb 
l’empresa Xupa-Xups i d’aquí el seu nom.

«Aquest xalet és damunt del nostre tros, al camí de l’Horta» (RL 2018).



578

Xura
Renom documentat al cadastre de 1800.

Xurrumac, cal
Renom d’una família que vivia al carrer de l’Hospital.

«Cal Xurrumac, Xurrumaca. Carrer de l’Hospital» (ME 1980–1989); 
(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xurrumaques, ca les [ˈka ɫəz tʃuruˈmakəs]
Cansaladeria i botiga de queviures, al passatge de la Carnisseria. Va estar 
oberta fins la primera dècada del segle XXI.

Xusta
Chusta: variant del renom documentada al cadastre de 1846.

Xut, cal [ˈkaʎ tʃut]
Chut: Renom documentat entre 1793 i la primera meitat del segle XIX. 
Les fonts orals l’han confirmat com un renom vigent. Era una família de 
pastissers que tenien el forn al carrer Major.

«El Xut, era pastisser. Josep Punyet, Carrer de Castella, Miquel Llort, Carrer 
Major» (Alumnes 1994); (Cavallé 2000, 15); (ME 1980–1989); (Ollé 2012).

Xut, lo bar del [ɫu ˈβaɾ ðəʎ ˈtʃut]
Antic bar situat al Portal d’Avall, als baixos de ca Baró, en actiu des de 
principis del segle XX fins a les darreries del mateix segle. L’últim propi-
etari va ser Francisco Estrada.

Xut, l’hort del [ˈɫɔɾ ðəʎ ˈtʃut]
Hort situat sota l’hort de la Comadrona, a la muralla de Sant Pere. Abans 
era conegut per hort dels Nanos (n’eren masovers) i més antigament, 
l’hort de Valldossera.

«A sota l’hort de la Comadrona, s’hi entra per la muralla de Sant Pere. Abans 
hort dels Nanos» (CB 1985).

Xutxet, cal [ˈkaʎ ˈtʃutʃɛt]
Renom d’una família del carrer dels Ollers.

(Alumnes 1994); (Ollé 2012).

Xutxo, això del [əjˈʃɔ ðəʎ ˈtʃutʃu]
Tros de terra situat al camí de la Bassa.
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Xutxo, cal [ˈkaʎ ˈtʃutʃu]
Renom d’una família del carrer dels Ollers i del passatge de la Carnisseria.

(ME 1980–1989); (Alumnes 1994); (Ollé 2012).
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Llista temàtica dels topònims

EDIFICIS RELIGIOSOS

Abadia
Abadia, l’
Rectoria, la

Calvari
Calvari, lo
Calvari, el mont
Encuentro, l’
Verònica, la

Capelles
Àngels, la capella dels
Cementiri, la capella del
Mare de Déu dels Àngels, la capella 

de la
Mitjavila, la capella de
Nostra Senyora dels Àngels, la capella 

de
Sant Miquel, la capella de 
Sant Nicolau
Sant Nicolau, la capella de
Santíssim, la capella del
Verge dels Àngels, la capella de la

Convents
Agustins, els
Carmelites, els
Casa d’Exercicis, la
Casa Missió, la
Descalços, els
Jesuïtes, els
Missioneres, les
Monges, el convent de les
Monges, les

Padres, els
Sant Agustí, el convent de
Sant Agustí, el monestir de
Sant Rafel, el convent-coŀlegi
Sant Rafel
Sant Rafel, lo convent de

Creus
Blanca, la creu
Camí d’Alcover, la creu del
Camí de la Montoliva, la creu del 
Camí de Santa Maria, la creu del
Camí de Tarragona, la creu del
Camí Travesser, la creu del
Cantó d’en Vaquer, la creu del
Coberta, la creu
Fossar, la creu del
Llecs, la creu dels
Mas de Sant Josep, la creu del
Nostre Senyor Jesucrist, la creu de
Pas a nivell, la creu del
Peus Llevats, la creu dels
Portal d’Amunt, la creu del
Portal d’Avall, la creu del
Tarragona, la creu del portal de
Tres creus, les
Vermella, la creu

Ermites
Darreres de Sant Pere, els 
Ermita, l’
Mare de Déu de, el santuari de la
Nostra Senyora de Paretdelgada, 

l’ermita de
Nostra Senyora, l’ermita de
Paretdelgada, l’ermita de
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Sant Pau, l’ermita de
Sant Pere del Puig, l’ermita de
Sant Pere, l’ermita de
Santa Maria de Parets Delgades, 

l’ermita de

Esglésies
Església, l’
Major, l’església 
Nostra Senyora de Paretdelgada, 

l’església de
Nova, l’església
Parròquia, la
Parroquial, l’església
Porta Falsa, la
Sant Agustí, l’església de
Sant Andreu, l’església de
Sant Andreu, l’església parroquial de
Sant Jaume i Santa Llúcia, l’església de
Sant Pau, la casa de
Sant Pau, l’església de
Sant Pere del Puig, l’església de
Sant Rafel, l’església de
Santa Llúcia
Santa Llúcia, l’església de
Santa Maria de Parets Delgades, 

l’església de
Vella, l’església 
Verge Maria, la

Peiró
Peiró de Sant Pere, el 
Peiró de Santa Maria, el 

HIDRÒNIMS

Barrancs
Albelló, el barranc de l’
Baiget, el barranc de
Bartra, lo barranc d’en
Bassa, el barranc de la
Burgar, el barranc del 
Cànema, lo barranc de la

Cogullada, lo barranc de la
Coma, el barranc de la
Cotxero, el barranc del
Esperit Sant, lo barranc de l’
Font de Sant Joan, el barranc de la 
Font dels Gossos, lo barranc de la 
Font Major, lo barranc de la
Garramell, lo barranc del
Gatellar, lo barranc del
Maginet, el barranc del
Mas de Besora, lo barranc del 
Mas de Cortina, el barranc del 
Mas de Galofre, lo barranc del 
Mas de Rifà, lo barranc del 
Mas de Vallverdú, lo barranc del 
Ordiet, lo barranc de l’
Poetó, el barrancó del
Poniol, lo barranc del
Rasa, el barranc de la
Sales, el barranc de
Salt, lo barranc del
Sisena, el barranc de la

Basses
Albelló, la bassa de l’
Blanqueta, les basses de na
Camí de la Mare de Déu, la bassa del
Capdamunt del Camí de l’Horta, la 

bassa del
Carlonet, la bassa del
Casilla, la bassa de la
Closa, lo bassot de la
Fidel, la bassa de
Genius, la bassa de
Hort de l’Abraham, la bassa de l’
Hort de Carló, la bassa de l’
Hort dels Ferros, la bassa de l’
Hort de Genius, la bassa de l’
Hort d’Iglésies, la bassa de l’
Hort de Miró, la bassa de l’
Hort de Mossèn Boleda, la bassa de l’
Hort dels Nanos, la bassa de l’
Hort dels Ponts, la bassa de l’
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Hort del Querebitzo, la bassa de l’
Hort de Rabassa, la bassa de l’
Hort de la Susagna, la bassa de l’
Hort de les Set-xiques, la bassa de l’
Hort de Sedó, la bassa de l’
Macai, la bassa de
Mas de Sant Josep, la bassa del 
Mina de Fustos, la bassa de la 
Mina de Mian, la bassa de la
Monges, la bassa de les
Nova, la Bassa
Oliver, la bassa de n’
Ous, la bassa dels
Pau Gener, la bassa de
Pau Maideu, la bassa de
Poble, la bassa del
Ràpita, la bassa de la
Rasa de Batlle, la bassa de la 
Revolt, la bassa del
Sant Agustí, la bassa de
Vinyes, la bassa de

Cisternes i dipòsits
Dipòsits, los
Girona, la cisterna d’en
Sant Agustí, la cisterna de

Fonts
Abelló, la font de l’
Canal, la font de la
Capdamunt del carrer Major, la font 

del
Capellans, la font dels
Carlonet, la font de
Castell, la font del
Cocodril, la font del
Cova, la font de la
Diable, la font del
Esperit Sant, la font de l’
Ferro, la font del
Font de n’Asbert, la
Font de l’Astor, la 
Font, la

Freda, la font
Geperut, la font del 
Gombau, la font d’en
Gossos, la font dels
Huguet, la font de n’
Joanàs, la font de ca
Maimó, la font d’en
Major, la font
Martri, la font del
Mas d’Anguera, les aigües del 
Mas de Baiget, les aigües del 
Mas d’en Masdeu, les aigües del 
Mas Ripoll, les fonts del
Mas de Serra, la font del 
Mas de Vallverdú, les aigües del 
Mencion, la font de
Més Amunt, la font
Mitjavila, la font de
Monges, la font de les
Nova del Carrer Major, la font 
Nova, la font
Pati, la font del
Peironeta, la font de na
Plaça, la font de la
Plaça de la Palma, la font de la 
Portal d’Avall, la font del
Portal de Mates, la font del 
Portal de Sant Antoni, la font del 
Prat, la font del
Raguer, la font de
Rialles, la font d’en
Riquet, la font de
Sagal, la font de
Sant Joan, la font de
Sant Magí, la font de
Sant Rafel, la font de
Santa Càndia, la font de
Sardina, la font de la
Segalà, la font de
Serra, la font d’en
Sínia, la font de la
Terrena, la font de na
Teula, la font de la
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Torrent del Gatellar, la font del 
Vila, la font de la
Xerrit, la font del

Mines
Abraham, la mina de l’
Agustench, la mina d’
Albelló, la mina de l’
Baiget, la mina de
Basseda, la mina de
Batista, la mina de
Benet, la mina de
Blanc, la mina de
Boada, la mina de
Cabanya, la mina de la
Camí de la Bassa, la mina del
Camí de Perafita, la mina del
Camp, la mina del
Carlonet, la mina del
Carreter, la mina de
Cavaller, la mina de
Comú, la mina del
Daurador, la mina del
Fariner, la mina del
Fe, la mina de la
Ferreter, la mina de
Fidel, la mina de
Flassada, la mina de
Fontanals, la mina de
Fontcoberta, la mina de
Fustos, la mina de
Genius, la mina de
Gran del Mas d’Alimbau, la mina 
Grau, la mina de
Guapo, la mina del
Llevat, la mina de
Llort, la mina del
Macai, la mina de
Madró, la mina de
Maginet, la mina de
Manescal, la mina del
Marçal, la mina de
Mas de l’Artemi, la mina del 

Mas de Baldomero, la mina del 
Mas de Belltall, la mina del 
Mas de la Dama, la mina del 
Mas de Guasch, la mina del 
Mas de les Monges, la mina del 
Mas de Mestret, la mina del 
Mas de Passamaner, la mina del 
Mas de Pelldegós, la mina del 
Mas de Sales, la mina del 
Mas de Sant Josep, la mina del 
Mas del Víctor, la mina del 
Mas d’en Valls, la mina de
Masllorenç, la mina de 
Mata-rates, la mina de
Mates, la mina de
Mian, la mina de
Miquel Roda, la mina de
Moixó, la mina de
Monjo, la mina del
Pallús, la mina de
Panxo, la mina del
Parades, la mina de les
Parades de Rabassa, la mina de les 
Paretdelgada, la mina de
Petarró, la mina del
Petit, la mina del
Pletes, la mina de les
Prat, la mina del
Rabassa, la mina de
Rajoler, la mina del
Rei, la mina del
Reus, la mina de
Revolt, la mina del
Sagal, la mina de
Sant Joan, les mines de
Sant Josep, la mina de
Sant Nicolau, la mina de
Sedó, la mina de
Segalà, la mina de
Segarra, la mina de
Senyor Bernat, la mina del
Serra, la mina de
Sisena, la mina de la
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Tallapedra, la mina de
Teu, la mina del
Torre, la mina de la
Torrent de l’Ordiet, la mina del 
Torrents, la mina de
Traspet, la mina de
Tres Aigües, la mina de les
Verrà, la mina de
Vilar, la mina del
Vinyes, la mina de

Molins
Baiget, els molins de
Baiget, lo molí de
Bernat Aluder, el molí d’en
Blader, el molí
Canal, el molí de la
Cantó del Molí, el
Caselles, el molí de
Castell, el molí del
Cellort, el molí d’en
Cup Sobirà, el molí del
Gilabert, el molí d’en
Huguet, el molí de n’
Joan Barcelona, lo molí de
Jonqueres, el molí de
Mas de Moixó, lo molí del 
Mascarell, el molí d’en
Masó, el molí de la
Mateu, el molí d’en
Més Amunt, el molí
Més Avall, el molí
Mig, el molí del
Molí, el cantó del
Molí d’en Gilabert, el trestellador del 
Muntanya, el molí d’en
Oli, el molí de l’
Oller, el molí de n’
Pallota, el molí de la 
Pati, el molí del
Peixana, el molí de la
Pepito de l’hort dels Ferros, lo molí del
Pere de Nin, el molí de

Peretó, el molí d’en
Pont, el molí del
Porta, el molí de la
Rabassa, el molí de
Racó, el molí del 
Rovellat, el molí de
Saforcada, lo molí de
Soterrani, el molí
Verrà, el molí d’en
Vila-rodona, el molí d’en
Volta, el molí de la

Neu-Gel
Font Major, el pou de Gel de la 
Gel, el pou del
Glaç, el pou del
Nevera, la

Piques i ullals
Amunt, la pica de més
Avall, la pica de més
Cantó del Sitjar, la pica del
Més Amunt, la pica
Més Avall, la pica
Pica, la
Pica Vella, la
Sòl de la Vila, la pica del
Ullal, l’
Volta, la

Ponts
Abadia, lo pont de l’
Alt, lo Pont
Barranc del Maginet, el pontet del 
Camí d’en Grau, lo pontet del
Carcasses, el pont d’en
Carretera, el pont de la
Creu del Camí de Tarragona, el pont 

de la 
Ferro, el pont de
Gilabert, el pont d’en
Major, el pont
Major Vell, el pont
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Mas de Madró, el pontet del 
Moros, el pont dels
Nou, lo pont
Pont, el (2)
Ponts, los
Sant Pere, el pont de
Sec, lo pont
Torrent de l’Ordiet, el pont del 
Vilamur, el pontet de

Pous
Ajuntament, els pous de l’
Baró, lo pou de
Castell, el pou del
Font Major, el pou de gel de la
Gardel, lo pou de 
Hort del Rector, el pou de l’
Mina del Mas de Mestret, lo pou de la 
Moros, el pou dels
Neu, el pou de la
Pou, el
Puig d’en Cama, lo pou de
Rabassa, el pou d’en
República, lo pou de la
Sínia, el pou de la

Rec
Carcasses, el rec d’en
Carrer Major, el rec del 
Rec, lo
Vell, el rec
Vila, el rec de la 

Rescloses
Moros, el pantano dels
Pantanet, lo
Pantano, lo
Peixera, la
Resclosa, la
Vila, la resclosa de la

Rieres
Almoster, la riera d’

Burgar, la riera del
Gran, la riera 
Mas de Flassada, la riera del 
Pi del Burgar, la riera del
Quadra, la riera de la
Riera, la
Selva, la riera de la
Sisena, la riera de la
Tres Aigües, les

Torrents
Agràs, el torrent de l’
Almoster, el torrent d’
Alzina, el torrent de n’
Anglès, el torrent de n’
Argenteria, el torrent de l’
Balç, el torrent del
Banyadors, el torrent d’en
Bartra, lo torrent d’en 
Bassa, el torrent de la
Batalla, el torrent de la
Cànema, el torrent de na
Cànoves, el torrent de na
Cassans, el torrent de
Devesa, el torrent de
Feredat, el torrent de la
Ferreter, lo torrent de
Gatellar, el torrent del
Gavella, el torrent de la
Guardiola, el torrent de
Llebreta, lo torrent de la
Lluc, el torrent del
Mas Blanc, el torrent del 
Montagut, el torrent d’en
Ordiet, el torrent de l’
Parais, el torrent de na
Pasquala, el torrent de na
Pere Vell, el torrent d’en
Pere Vellet, el torrent d’en
Rofa, el torrent de na
Salt, el torrent del
Secall, el torrent de
Tarragó, el torrent d’en



587

Torrent d’en Bover, el 
Torrent d’en Mallols, el 
Torrent d’en Negre, el 
Torrent, el
Torrentet, el
Tota, el torrent de na
Vilamur, el torrent del
Voltes de l’Argenteria, el torrent de les
Voltes, lo torrent de les

Trestelladors
Pantà, el trestellador del
Ramon Andreu, el trestellador de

Altres
Banyera, la
Camí de Perafita, el sifò del
Carrer Major, la séquia del 
Glorieta, la
Golieta, la
Mas de Moixó, la peixera del 
Molí, la séquia del
Peixera, la
Salvat, l’estany d’en

INFRAESTRUCTURES  
I SERVEIS

Ajuntament
Ajuntament, l’
Casa del Comú, la
Casa Comuna, la
Casa del Consell, la
Casa de la Vila, la
Casa de la Vila Vella, la
Senyor Grimau, la casa del 

Botigues i establiments
Ambròs, ca l’
Andrea, ca l’
Andreazini, ca l’
Angeleta Perruquera, ca l’

Antònia Aguilar, ca l’
Avelino, ca l’
Ballester, ca
Baruel, cal
Batalla, ca
Bernat Castellví, la saboneria de
Bienvenida, ca la
Blasi, ca la
Blat, la botiga del
Botanch, cal
Carmencita, ca la
Carnisseria, la
Casquer, la saboneria d’en
Castelló, cal
Coneja, ca la
Cotonera, ca la
Cubana, ca la
Dalt, l’estanc de
Emílio, ca l’
Ester, ca l’
Estrís, ca l’
Estris, els
Etes, ca les
Fadrins, cals
Fatarella, ca la
Feliciano de la 
Firal, el
Floro, cal
Gallinera, ca la
Gasulles, ca les
Guerxeta, ca la
Ignasiet, ca l’
Jesús, cal
Joan Francès, cal 
Lídia del Peix, ca la
Llauner, cal
Maria Soledat, ca la
Marrill, ca
Marros, ca
Massana, ca
Molet, ca
Napa, ca la
Neu, la botiga de la
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Niu, cal
Palla, ca la
Palla, la botiga de la
Panxones, ca les
Paquito Regalat, cal
Pastapoc, cal
Pastelero, cal
Pau Roseta, ca la
Peixateria, la
Peixateries, les
Pepita Gibert, ca la
Peret de la Maleneta, cal
Pes, la botiga del
Pescateria, la
Pintalubes, ca les
Pipes, ca
Pixamuntanyes, cal
Pona, ca la
Rabanillo, cal
Rabascall, cal
Roseta, ca la
Saboneria, la
Savallanes, ca les
Serení, lo
Set-xiques, les
Societat, la
Tallera, ca
Tallera, cal
Vetes, ca
Viciedo, la farmàcia del
Victòria, ca la
Virgínies, ca les
Visiedo, la farmàcia del
Viu, cal
Volateria, el mercat de
Xirines, cal
Xurrumaques, ca les

Cafès i bars
Agrícola, el cafè de l’
Aleixet, el cafè de l’
Andaluz, lo bar
Cisquet, lo bar del

Clapat, lo cafè del
David, lo cafè del
Fermín, lo bar del
Messon, el
Nicolau, el cafè del
Plus Ultra, lo
Rata, el bar de la
Xut, lo bar del

Carreteres
Albiol, la carretera de l’
Alimbau, la carretera del mas d’
Almoster, la carretera d’
Burgar, la carretera del
Carretera, la
Constantí, la carretera de
Empalme, l’
Empalme, la carretera de l’
Estació, la carretera de l’
Paretdelgada, la carretera de
Reus a Montblanc, la carretera de
Salou, la carretera de
Selva del Camp a Vilaplana, la 

carretera de la
Vella d’Alcover, la carretera 
Vilallonga, la carretera de

Cementiri
Cementiri, lo
Clos, el fossar
Fora Vila, el fossar de
Fossar, el

Centres educatius
Abel Ferrater, lo coŀlegi
Anna Frank, l’escola bressol
Cor de Maria, el coŀlegi del
El Poniol, escola bressol
Escoles, les
Gil Cristià, lo coŀlegi o l’escola
Joan Puig i Ferreter, IES, INS o 

Institut
Mas de Gusí, lo coŀlegi del 
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Música, l’escola de
Sant Agustí, lo coŀlegi de
Sant Rafel, lo coŀlegi de
Sant Rafel, el pensionat de
Santa Llúcia, les escoles de

Entitats socials
Agrària, l’
Agrícola, l’
Ateneu el Lauro, l’
Ateneu, l’
Avellanera, l’ 
Carlins, los
Casal Selvatà, el
Casal, lo
Casino, lo
Centre Catòlic, lo
Centro, lo
Cooperativa Agrícola de la Selva del 

Camp, la
Coselva
Defensa Agrària, la
Joventut Catòlica, la
Lauro, lo
Pagesos, els
Raconera, la
Sindicat Agrícola de la Selva del Camp, 

el
Sindicat Agrícola de Sant Andreu, el
Sindicat Agrícola de Sant Isidre, el
Sindicat, lo
Societat Agrícola, la
Societat, la

Esports
Camp de Futbol, lo
Camp Municipal d’Esports, lo
Pavelló Municipal d’Esports, lo
Piscina Coberta Municipal, la

Fàbriques
Cabré, la fàbrica de ca
Cabré, ca

Fàbrica de camises, la
Fabriqueta, la
Sedera, la

Ferrocarril
Camí de la Bassa, la casila del
Camí de la Bassa, lo pas a nivell del
Camí de l’Horta, lo pas a nivell del
Camí de la Mare de Déu, la casilla del
Camí de Perafita, la casilla del
Camí de Perafita, lo pas a nivell del
Carretera, el pas a nivell de la 
Carretera, la casilla de la 
Clapat, la casilla del
Estació, el pas a nivell de l’
Estació, l’
Ferrocarril, el baixador del
Nostra Senyora, la casilla de
Torrent d’en Bartra, lo pas a nivell del
Via, la

Hospitals i centres sanitaris
Casa de Malalts, la 
Centre d’Atenció Primària, lo
Hospital, l’
Hospitalet, l’
Morbo, l’hospital del
Nou, l’hospital
Pobres, l’hospital dels
Santa Llúcia, l’hospital de
Vell, l’hospital
Vilar, la residència del

Hostals
Besora, la venta
Carme, la fonda de ca la
Carretera, l’hostal de la
Hostal, l’
Pepeta Reguera, la fonda de la

Polígons industrials
Argenteria, el polígon industrial
Drecera, el polígon industrial de la 
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Miŀlènium, el polígon industrial
Pedrafita, el polígon industrial de 
Silva, el polígon industrial
Xalamec, el polígon industrial

Altres
Cementiri de Cotxes, lo
Almudaina, l’
Auques, l’alberg de les
Baix Camp, lo parc
Bordell, el
Camp d’Aviació, lo
Casal del Nucli Antic, el
Casal d’Entitats, lo
Cine, el
Correus
Deixalleria, la
Elefant de l’Estació, l’
Escorxador, l’
Gasolinera, la
Guàrdia Civil, lo quartel de la
Hort del Comadrono, l’aparcament 

de l’
Incubadora, la
Jutjat, lo
Matadero, lo
Molí de Saforcada, la cotxera del 
Oller, la serra de l’
Pes de la vila, el
Presó, la
Residència el Vilar, la
Santa Llúcia, l’auditori de
Serra, la

OROGRAFIA

Clots
Fontcoberta, lo clot de
Maçó, el clot d’en
Marcó, el clot d’en
Puig, el clot d’en
Santa Maria, el clot de

Urgell, el clot dels
Vallet, el clot d’en
Viudes, el clot de les

Colls
Batalla, lo coll de la 
Bosc del Manolo, lo collet del
Coll de n’Anguera, el 
Devesa, el coll de la
Font de Sant Joan, el collet de la 
Ginesters, el coll dels
Llop, el coll del
Renall, el coll d’en
Riu d’Olms, el cap de

Comes
Adrianet, el comellar de l’
Coma de l’Amorós, la
Coma de na Cavallera, la
Coma Furona, la
Coma dels Homes, la
Coma del Llop, la
Coma del Picarany, la
Coma del Pujolat, la
Coma Rasa, la
Coma de Ripollet, la
Coma, la

Costers
Campanet, els costers de
Catà, el coster de
Coll, la costa d’en
Costa, la
Costeta, la
Font, el coster de la
Lleó, la costa d’en
Lleona, la costa de na
Monges, lo coster de les
Nostra Senyora, la costa de
Pins, lo coster dels
Sant Pere, la costa de
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Muntanyes
Aixanaleus, la muntanya dels
Fontetes, la muntanyeta de les
Garramell, la muntanya del
Poetó, la muntanya del
Puig d’en Cama, la muntanya del
Sant Pere i Puig d’en Cama, la 

serralada de
Sant Pere, el serret de
Sant Pere, la muntanya de
Sant Pere, la serralada de
Tossal, la muntanya del

Pedregals
Gendre, els pedregals del
Pedra Albó, les crestes de la
Pedregals, els
Peixateria, els pedrissos de la
Terrena, el roquer de la
Xaragalls, los

Pedreres
Calar, la pedrera
Coll de les Piques, la pedrera del
Mas de Baiget, la pedrera del 
Pedrera, la
Saldó, la pedrera de
Vila, la pedrera de la

Planes
Ferriola, la plana de na
Garrofer, la plana del
Lluert, lo pla del
Maimó, la plana d’en
Pla del Terme, lo
Plana d’en Genius, la 
Tolrà, les planes d’en
Treginera, la plana de na

Puigs
Cabirol, el puig
Forques, el puig de les
Madrona, el puget de la

Poetó, el pujol del
Puget, el
Puig, el
Puig Cabirol, el
Puig Cogombre, el 
Puig del Gibot, el 
Puig d’en Cama, el
Puig Més Alt, el
Ripollet, el pujol de
Sant Pere del Puig d’en Cama
Sant Pere, lo puig de
Tarragó, el puig d’en

Pujades i baixades 
Calvari, la pujada del
Mas de Besora, la baixada del 
Mas de Sant Josep, la pujada del 
Pujada, la

Puntes
Casquer, la punta d’en
Massana, la punta de
Punta d’en Ros, la
Punta del Camí de Tarragona, la 
Punta, la

Rases
Batlle, la rasa de
Bover, la rasa de
Donya Rossita, la rasa de
Ferreter, la rasa de
Infern, la rasa de l’
Llorers, la rasa dels
Mare de Déu, la rasa de la

Roques i pedres
Anglada, la roca de n’
Calvona, la roca
Llamp, la roca del
Montoliva, els quintars de la
Moro, la roca del 
Pedra de la Sal
Roca del Reure, la
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Rocassa, la
Sal, la pedra de la
Salera, la pedra

Solanes i obagues
Aubaga, l’
Aubagues, les 
Bosc Gran de Flassada, la solana del 
Cara del Moro, la
Flassada, la solana de
Mas Ripoll, la solana del
Obaga, l’
Obagues, les
Rabassa, la solana de

Terrers
Argiles, les
Fumons, el terrer dels
Mas d’en Carbó, les argiles del 
Terroig, lo
Terroig de Berguedà, el 
Terroig de Cogul, el 

Tossals
Motxot, el
Tossal de les Forques, lo

Altres
Altars, los
Estarrufat, el pendís de l’
Gatellar, la fondalada del
Mas d’Alimbau, el tallafoc del 
Punta, la
Reure, el
Terraplens, els
Tires, les
Tres cares, la fita de les
Vall de la Selva, la

RÚSTECS

Això de...
Agustench, això de ca l’

Amat, això de l’
Carnisseret del carrer Major, això del
Elisseu, això de l’
Estelat, això de l’
Franquet, això del
Genius, això de
Lídia del Peix, això de la
Martri, això del
Mestre Roig, això del
Nanos, això dels
Pau Gener, això del
Pere Taverna, això del
Quelos, això dels
Quimet Ferrer, això del
Ramiro, això de cal
Rates, això de les 
Rodon, això de
Sanuí, això de les
Torrents, això del
Verdulero, això del
Xutxo, això del

Camins
Abelló, lo camí de l’
Aixamorera, lo camí de l’
Alcover, lo camí d’
Aligueres, lo camí de les
Almoster, lo camí d’
Aubagues, lo camí de les
Banyadors, lo camí dels
Banyera, lo camí de la
Barberà, el camí d’en
Bassa del Poble, lo camí de la
Bassa, lo camí de la
Berengueres, lo camí o lo ramal de les
Bertran, lo camí del
Bonretorn, lo camí de 
Burgar, lo camí del 
Burguet, lo camí del
Calvari, lo camí del
Camí d’Almster, lo
Camí del Molí, el 
Camp, el camí del
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Coll de les Piques, la carretera del 
Coma, lo camí de la 
Coma d’en Cavaller, el camí de la 
Comuns, lo camí dels
Costeta, lo camí de la
Deveses, lo camí de les
Dilluns, lo camí del
Drecera, lo camí de la
Entuixa, l’
Eres, lo camí de les
Eres de Dalt, el camí de les
Ermita, lo camí de l’
Esperit Sant, lo camí de l’
Font de l’Albelló, el camí de la 
Font dels Gossos, lo camí de la 
Font de Mencion, el camí de la 
Font de Sant Joan, lo camí de la 
Forques, el camí de les
Garramell, lo camí del
Garramell, lo camí nou del
Garrofer, el camí del
Gília, el camí de la 
Girona, el camí d’en
Grau Nou, lo camí d’en
Grau, lo camí d’en
Gustau, el camí d’en
Hort del planter, lo camí de l’
Horta, lo camí de l’
Horta Nova, el camí de l’
Mar Fondal, el camí de
Mare de Déu, lo camí de la
Mas d’Alimbau, la carretera del
Mas de Baiget, lo camí del 
Mas de Baiget, la carretera del 
Mas d’en Bertran, el camí del 
Mas de la Dama, lo camí del 
Mas d’en Jossa, el camí del 
Mas de Flassada, lo camí del 
Mas de Galofre, lo camí del 
Mas de Mates, lo camí del 
Mas de les Monges, lo camí del 
Mas de Prats, el camí del 
Mas Ripoll, lo camí del

Mas de Sales, lo camí del 
Mas d’en Valls, lo camí del
Matarranya, lo camí de la
Mina de Mian, lo camí de la 
Miquela, el camí de na
Molí de la Masó, el camí del 
Molins, lo camí dels
Montoliva, lo camí de la
Morell, el camí del
Nostra Senyora, el camí de 
Nou de Sant Pere, lo camí 
Obagues, el camí de les 
Olivers, el camí dels
Parellades, el camí de les
Partió, el camí de la
Patíbul, el camí del
Pedrera, lo camí de la
Perafita, lo camí de 
Pi Rebull, lo camí del
Pont, el camí
Porta de Ferro, lo camí de la
Prat, lo camí del
Puig d’en Cama, lo camí del
Rasa, lo camí de la
Rec, lo camí del
Reus, lo camí de
Reus a Valls, el camí de
Romiguera, el camí de la
Salou, el camí de 
Sant Agustí, el camí
Sant Pau, el camí de
Sant Pere, lo camí de
Santa Maria, el camí de
Santa Maria, la marrada de
Santa Maria de Parets Delgades, el 

camí de
Serra, lo camí de la 
Sisena, el camí de la
Suïssos, lo camí dels
Suro, lo camí del
Tarragona, lo camí de 
Terme de la Font, lo camí del
Terrena, el camí de la font de la



594

Terrena, lo camí de la
Terroig, lo camí del
Torrent de l’Agràs, lo camí del
Torrent de l’Ordiet, lo camí del
Torrent de la Pols, lo camí del
Tossal, lo camí del
Trampa, lo camí de la
Travesser, lo camí
Valls, lo camí de
Vell d’Almoster, lo camí
Vell del Bertran, lo camí 
Vell de Reus, el camí 
Vell de Salou, el camí 
Vell de Sant Pere, lo camí 
Vell de Tarragona, el camí
Verge Maria, lo camí de la 
Vilallonga, el camí de
Vilamunt, lo camí del
Vilar, lo camí del
Voltes, el camí de les
Xalamec, lo camí del
Xamorera, lo camí de la

Camps
Camp d’en Barberà, el
Camp d’en Gibot, el

Eres
Andreu Voltes, l’era d’
Canal, la sort d’en
Comú, les eres del
Flassada, l’era de
Mas de Sant Josep, l’era del 
Pau Masdeu, l’era de

Fibles
Barbacana, la fibla de la
Cantó del molí d’en Mateu, la fibla del 
Diumenge, la fibla del

Granges
Carló, la granja de
Guillemat, les granges del

Mas del Xulí, les granges del 
Masdeu, la granja
Panxo, la granja del
Ripoll, les granges
Salvador, la granja
Vives, la granja del

Horts
Abadia, l’hort de l’
Abraham, l’hort de l’
Alejandra, l’hort de l’
Americans, l’hort dels
Ametller, l’hort de l’
Baiget, l’hort de
Banyot, l’hort de
Cabrera, l’hort de la
Canot, l’hort de
Cantó d’en Vaquer, l’hort del
Carló, l’hort de
Carnisser, l’hort de
Castell, l’hort del
Catà, l’hort de
Closa, la
Colomer, el
Colomer, l’hort de
Comadrona, l’hort de la
Convent de Sant Agustí, l’hort del
Convent de Sant Rafel, l’hort del
Coquinet, l’hort de
Cort, l’hort del
Cristià, l’hort de
Descalços, l’hort dels
Divendres, l’horta del
Don Benet, l’hort de
Don Pepe, l’hort de
Donya Paquita, l’hort de
Fanguet, l’hort de
Ferreter, l’hort gran de
Ferreter, l’hort petit de
Ferros, l’hort dels
Flassada, l’hort de
Fonolla, l’hort
Genius, l’hort de
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Guasca, els horts de na
Guasch, els horts d’en
Guitarró, l’hort de
Iglésies, l’hort d’
Joan Roig, l’hort de
Joanàs, l’hort del
Madrina, l’hort de la
Madró, l’hort de
Maimó, l’hort
Marçal, l’hort de
Margalla, l’hort de la
Martines, l’hort de
Matrimoni Sant, l’hort del
Menaguerra, l’hort de
Mencion, l’hort de 
Miró, l’hort de
Missetes, l’hort de
Missioneres, l’hort de les
Molet, l’hort de
Monges, l’hort de les 
Morella, l’hort de la
Mossèn Boleda, l’hort de
Nanos, l’hort dels
Pares descalços, l’hort dels
Pau Maideu, l’hort de
Pedro, l’hort del
Pescatera, l’hort de la
Petit, l’hort del
Planter, l’hort del
Policàrpio, l’hort del
Ponts, l’hort dels
Por, l’hort de la
Por, l’hort de ca la
Prospo, l’hort del
Pura, l’hort de la
Querebitzo, l’hort de
Ranes, l’hort del
Rector, l’hort del
Rectoria, l’hort de la
Rossendo, l’hort de
Sant Martí, l’hort de
Sedó, l’hort de
Serení, l’hort del

Set-xiques, l’hort de les
Sínia, l’hort de la
Sord, l’hort del
Susagna, l’hort de la
Tàrrech, l’hort del
Toni, l’hort del
Tost, l’hort de ca
Vaques, l’hort de les
Verrà, els horts
Xut, l’hort del

Masos
Adrià, el mas de l’
Adrianet, el mas de l’
Agell, el mas de n’
Aguiló, el mas de n’
Aiguader, lo mas de l’
Alcover, el mas de n’
Alimbau, lo mas d’
Altès, lo mas de l’
Alzina, el mas de l’
Amadeu, lo mas de l’
Anglada, el mas de n’ 
Anguera, lo mas d’
Apotecari, lo mas de l’
Artemi, mas de l’
Baiget, lo mas de
Bandellons, lo mas de
Banús, lo mas de
Banyot, lo mas de
Barberà, el mas de
Barcelona, lo mas de
Baró, lo mas de
Barrufet, lo mas de
Batista, lo mas de
Belltall, lo mas de
Bernada, lo mas de la
Bertran de Vallcorba, el mas de
Besora, lo mas de
Blanc, lo mas
Blanca, la masia 
Blanca, lo mas de la
Blasi, lo mas de la
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Boada, el mas de
Boet, lo mas del
Bola, lo mas de la
Bolitx, el mas de
Borbó, lo mas de
Botifarres, el mas de
Braç de Goma, el mas del
Bruno, lo mas de
Bujó, lo mas de
Bullic, el mas de
Burgar, lo mas del
Cabanya, el mas de la
Cabrera, lo mas de la
Calces, lo mas del
Campanet, lo mas de
Canonges, lo mas dels
Cànoves, el mas de na
Cantó, lo mas de
Caragol, lo mas de
Caragola, lo mas de la
Caragoles, lo mas de les
Carló, lo mas de
Carlonet, el maset del
Carnisser, lo mas de
Carreres, lo mas de
Casaments, lo mas dels
Casquer, el mas d’en
Catà, lo mas de
Cavalleres, lo mas de les
Celoni, el mas d’en
Cerdà, el mas de
Cintet, lo mas del
Cirer, lo mas de
Clàudio, lo mas del
Cochs, lo mas de
Codi, el maset d’en
Cogul, el mas de
Colom Alt, lo mas de
Colom Baix, lo mas de
Colom Nou, lo mas de
Colom Vell, lo mas de
Colomí, lo mas de
Contijoch, lo mas de

Cort, lo mas del
Cortina, lo mas de
Cossossants, lo mas de
Cotxero, lo mas de
Creus, lo mas de les
Cristià, lo mas de
Cristinet, lo mas de
Curto, lo mas del
Dama, lo mas de la
Domingo, lo mas del
Don Benet, lo mas de
Don Juan, lo mas de
Estelat, lo mas de l’
Estelita, lo mas de l’
Esteve, el mas de n’
Faluga de Torrents, la
Ferrer, el mas del
Ferreter, el mas de
Fideuer, lo mas del
Figueres, el mas de
Flassada, lo mas de
Fonedo, lo mas del
Fontanals, lo mas de
Fontcoberta, lo mas de
Frare, lo mas del
Galofre, lo mas de
Gardel, lo mas de
Genius, el mas de
Gibert, lo mas de
Gil Cristià, el mas de
Gili, el mas d’en
Gília, el mas de
Giner, el mas d’en
Girona, lo mas de 
Gomà, el mas de
Gràcia, el mas de
Grau, el mas d’en
Grimau, el mas d’en
Guasca, el mas de na
Guasch, lo mas de
Guillem Negre, el mas d’en
Gusí, lo mas de
Hipòlit, lo mas
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Hort d’Iglésies, lo mas de l’
Huguet, el mas de l’
Huguet, el mas de n’
Iglésies, lo mas
Indalècio, lo mas de l’
Javier, el mas
Joan Pàmies, el mas de
Joanàs, lo mas de
Joaquim Girona, lo mas de
Jori, lo mas de
Jossa, el mas d’en
Julià, el mas d’en
Llaberia, lo mas de
Llaurador, lo mas de
Llop, lo mas del
Llort, lo mas del
Lluïsa Cavallé, el mas de
Lola Cabré, lo mas de la
Lolo, lo mas del
Macai, lo mas de
Macià, lo mas de
Maçó, el mas del
Madrid, lo mas de
Madró, lo mas de
Maginet, lo mas de
Magineta, lo mas de la
Maimó, el mas d’en
Majoral, lo mas de
Mallafrè, lo mas de
Manescal, el mas de
Manuel Anguera, el mas de
Marc, el mas del
Marçal, lo mas de
Marcó, el mas
Margalla, lo mas de la
Marros, lo mas de
Martorell, lo mas del
Martri, lo mas del
Mas de n’Eimeric, el 
Masdeu, el mas d’en
Mates, lo mas de
Mencion, lo mas de
Mesies, lo mas de

Mestret, lo mas de
Metge, lo mas del
Miarnau, lo mas de
Micones, el mas de les
Miners, lo mas dels
Miquel Ciurana, el mas de
Miqueló, lo mas de
Modesto, lo mas de
Moixó, lo mas de
Moixona, lo mas de la
Moliner, el mas de
Monges, lo mas de les (1)
Monges, lo mas de les (2)
Morera, el mas de
Moresco, lo mas del
Morgades, lo mas del
Muntes, lo mas del
Murillo, lo mas de
Murillo Alt, lo mas de
Murillo Baix, lo mas de
Nanos, lo mas dels
Negreta, lo mas de la
Nicolaua, el mas de na
Nicolauet, lo mas de
Ninya, lo mas de la
Nolles, lo mas del
Olivera, el mas de na
Oller, el mas de n’
Ous, lo mas dels
Paco Pujol, lo mas del
Pallarès, el mas de
Pallusso, lo mas de
Palomo, el mas
Pàmies, el mas d’en
Pamoreno, lo mas del
Panxeta, lo mas de
Panxó, lo mas de
Panxos, lo mas dels
Paperer, lo mas de
Pareplanes, lo mas de
Pasqual, lo mas d’en
Pasquala, el mas de na
Passamaner, lo mas de
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Pastores, lo mas de les
Paterenes, lo mas de
Patra, el mas de
Pau Fuguet, lo mas del
Pau Maideu (1), lo mas de
Pau Maideu (2), lo mas de
Paumaninya, lo mas de
Pedro Font, el mas de
Pelat, lo mas del
Pelldegós, lo mas de
Pellisser, el mas de
Pep de l’ermita, lo mas del
Pep Miró, lo mas del
Pere de l’Hort dels Ponts, lo mas del
Pere Tost, lo mas del
Petits, lo mas dels
Picanyol, lo mas del
Pigall, lo mas del
Pito Pan, lo mas de
Platards, lo mas dels
Policàrpio, lo mas de
Pòlits, lo mas dels
Prats, lo mas de
Pubill, el mas del
Punyera, el mas d’en
Punyet, lo mas de
Puola, lo mas de
Queralt, lo mas de
Ràfols, lo mas de
Raguer, el mas de
Ranes, el mas de les
Regina, el mas de na
Revolt, lo mas del
Ribes, lo mas de
Rifà, lo mas de
Ripoll, el mas d’en
Ripollès, el mas d’en
Roig, el mas
Roig de l’Aixàviga, lo mas del
Roig de la Cabrera, lo mas del
Rossendo, lo mas
Rumbo, lo mas del
Rut, lo mas de la

Sabater, el mas
Sabateret, lo mas del
Saforcada, lo mas de
Sales, lo mas de
Salvador, lo mas
Salvat, el mas d’en
Sança, el mas de na
Sant Cristòbal, el mas de
Sant Josep, lo mas de (1)
Sant Josep, lo mas de (2)
Sant Magí, el mas de
Sant Miquel, el mas de
Sant Pasqual, el mas de
Sardina, lo mas de la
Segalà, lo mas de
Serenyana, lo mas de
Serra, lo mas de (1)
Serra, lo mas de (2)
Set-xiques, el mas de les
Simó, el mas d’en
Sord, lo mas del
Tallapedra, lo mas de
Tapissoli, lo mas de
Tàrrech, lo mas del
Taverna, lo mas de
Teixidor, lo mas de
Torre, la
Torre, lo mas de la
Torrents, lo mas de
Tost, el mas de
Trabuquet, el mas del
Trampa, el mas de
Trampa, la
Tres pins, lo mas dels
Tudela, lo mas de
Urrútia, lo mas d’
Valentí Fonedo, lo mas del
Valeti, lo mas de
Vallcorba, el mas de
Vallès, el mas
Vallès, el mas d’en
Vallet, el maset d’en
Vallets, el mas
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Vallverdú, lo mas de
Velirana, el mas d’en
Ventajol, el mas d’en
Ventallons, el mas d’en
Vermell, lo mas
Verrà, lo mas de
Víctor, lo mas del
Vidrier, lo mas del
Vila, el mas de la
Vilella, lo mas
Virgínio, lo mas del
Xammar, lo mas del
Xocolater, el mas del
Xulí, lo mas de
Xupa-xups, lo mas dels

Mines de minerals
Abandonada, la mina
Afortunada, la mina
Amarilla, la mina
Amistad, la mina
Aurora, la mina
Bancadera, la mina
Bienvenida, la mina
Buena, la mina
Buenaventura, la mina
Campanada, la mina
Campís, la mina
Capitana, la mina
Chasqueada, la mina
Colombiana, la mina
Especulación, la mina
Florida, la mina
Generada, la mina
Guillermo Tell, la mina
Inagotable, la mina
Invariable, la mina
Josefa, la mina
Juana, la mina
Manganesa, la
Marieta, la mina
Martinica, la mina
Mines de Plata, les

Miserable, la mina
Misma, la mina
Paula, la mina
Peñafuerte, la mina
Pinedal, la mina
Riego, la mina
San Bernabé, la mina
San Fernando, la mina
San Lorenzo II, la mina
Santa Eulàlia, la mina
Santa Filomena, la mina
Secretaria, la mina
Selva, la mina
Senyora, la mina
Tan Suspirado, la mina
Tesoro, la mina
Velocidad, la mina
Venturosa, la mina
Viaje, la mina

Parades
Bramon, les parades d’en
Camí de Reus, les parades del 
Cordets, la parada de
Creu del Camí de Tarragona, les 

parades de la 
Cristià, la parada del
Damunt del Mas de Serra, la parada de 
Fermín, la parada del
Flassada, la parada de
Formatge, la parada del
Ganxí, la parada de
Gardel, la parada de
Madró, la parada de
Marc, les parades del
Maria Calcilla, la parada de la
Mata-rates, la parada de
Ous, la parada dels
Panxó, la parada de
Querit, la parada del
Rabassa, les parades de
Ripollet, la parada de
Segarra, la parada de
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Segarra, la parada del
Senyor Ramon, la parada del 
Simon, la parada de
Teixidor, la parada del
Vetes, la parada de

Parellades
Parellada de Bover, la 
Parellada de Fontanals, la 
Parellada de la punta d’en Ros, la
Parellada de Peto, la 
Parellada del Senyor, la 

Partides
Abelló, l’
Adoberia, l’
Aguilera, l’
Aixamorera, l’
Aixanaleu, l’
Albelló, l’
Albereda, l’
Àlbers, els
Alcocó, l’
Alcubell, l’
Aligueres, les
Ametller, l’
Antigó, l’
Argiles, les
Arredolador, l’
Artiga, l’
Aubaga, l’
Aubagues, les
Avellanar Gran, l’
Balandrina, la
Balç, la o lo
Banyadors, los
Barbacana, la
Bartrona, la
Bassa Nova, la
Bassa, la
Berengueres, les
Bertran, lo
Boella, la

Boelles, les
Bonburguet
Bosc de la Vila, lo
Boveria, la
Brollar, el
Brugar, el
Bundanera, la
Burgar, lo
Burguet, lo
Cabanya, la
Calçada, la
Calcera, la
Calcinada, la
Camí d’Alcover, lo
Camí de les Aligueres, lo
Camí d’Almoster, lo
Camí d’en Barberà, el
Camí de la Bassa, lo
Camí de les Berengueres
Camí de Bonretorn, lo 
Camí del Burgar
Camí del Carro, el
Camí de la Coma, lo
Camí d’en Grau, lo
Camí de l’Horta, lo
Camí de la Mare de Déu, lo
Camí del Molí, el 
Camí dels Molins, el
Camí del Morell, el
Camí de Nostra Senyora, el
Camí dels Olivers, el
Camí de Perafita, lo
Camí del Pi, el
Camí del Pont, el
Camí Pregon, el
Camí de Reus, lo
Camí de Sant Pau, el
Camí de Sant Pere, lo
Camí de Santa Maria, el
Camí de Salou, el
Camí de la Serra, lo
Camí de Tarragona, lo
Camí Travesser, lo
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Camí Vell, el
Camí Vell d’Alcover, el
Camí Vell de Tarragona, el 
Camí de la Verge Maria, el
Camí de la Verge, el 
Camp, lo
Camp d’en Gibot, el
Camp d’en Martí, el
Cànema, la
Cantó d’en Vaquer, lo
Caparró
Capçades, les
Caragol, lo
Carretera, la
Cendrada, la
Cigrons, els
Cisterna, la
Clot, el
Clots, els
Cocó, el
Cogombre, el
Cogullada, la
Coll de n’Anguera, el 
Coma, la
Coma de l’Amorós, la
Coma de na Cavallera, la
Coma Furona, la 
Coma dels Homes, la
Coma del Llop, la
Coma del Picarany, la
Coma Rasa, la
Coma de Ripollet, la
Comú, lo
Comuns, els
Cortons, els
Costa, la
Costeta, la
Creu Coberta, la
Creu, la
Devesa, la
Deveses, les
Dijous, el
Dilluns, el

Dimarts, el
Dimecres, el
Dissabte, el
Diumenge, el
Divendres, el
Drecera de Valls, la
Drecera, la
Era, l’
Esperit Sant, l’
Esplanes, les
Esposes, les
Esquena d’Ases
Farraginal, el
Fenassar, el
Font de n’Asbert, la
Font de l’Astor, la 
Font, la
Forn, el
Forques, les
Fundició, la
Galters, els
Galtes, les
Garramell, lo
Garrofer, el
Gília, la
Gorg, el
Grau, el
Horta Nova, l’
Horts, els
Hostals, los
Llacades, les
Llebreta, la
Lledoners, els
Maians, els
Mainer, el
Manaia, la
Manganesa, la
Mas d’en Bartra, lo
Mas Bertran, lo
Mas d’en Bover, lo
Mas d’en Cerdà, el
Mas Calbó, lo
Mas d’en Carbó, el
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Mas de n’Eimeric, el 
Mas d’en Garramell, el
Mas d’en Llorenç, el
Mas de Moixó, lo
Mas d’en Nicolau, el
Mas de n’Ordi, el
Mas de n’Oller, el
Mas d’en Porcilgues, el
Mas Ripoll, lo
Mas d’en Valls, lo
Maset, lo
Matarranya, la
Matet, lo
Mitjana, la
Molí del Pont, el
Molí, el
Molins, los
Montoliva, la
Noguer, el
Nostra Senyora, la
Obaga, l’
Obagues, les
Ordiet, l’
Paredades, les
Parellada, la
Parellades, les
Paretdelgada
Parets Noves, les
Pasqualet, el
Pastorota, la
Pedra Grossa, la
Pedregals, els
Pedrera, la
Pedrola, la
Peiró, el
Perafita, la
Pereres, les
Picarany, el
Pitxerany, el
Pla de Terme, lo
Plana d’en Genius, la 
Plana, el mas de la
Plana, la

Planell, el
Planes d’Almoster, les
Planes, les
Planiol, el
Pletes, les
Podall, el
Pols, la
Poniol, el
Pont, el (1)
Poses, les
Pou de Vila-rodona, el
Pou, el
Prat, el
Profita
Puig Cabirol, el
Puig d’en Cama, lo
Puig Cogombre, el
Punta d’en Ros, la
Purgatori, el
Quintals de la Montoliva, els
Quintals, els
Quintanals, els
Raballar, el
Rasa, la
Rec, lo
Revolt d’en Garriga, el
Revolt, lo
Roca del Reure, la
Rodon, de
Roldorar, el
Romeguera, la
Saleres, les
Samoiet, el
Sant Nicolau
Sant Pere
Sant Pere del Puig
Santa Càndia, la
Santa Maria
Santa Maria, la marrada de
Secall, el
Sénia, la
Serra, la
Sertines



603

Sínia, la
Sisena, la
Soterrani, el molí
Suro, lo
Terme de la Font de l’Astor, el
Terme de la Font, lo
Terrena, la
Terroig de Berguedà, el 
Terroig, lo
Torrent de l’Agràs, lo
Torrent d’en Bartra, lo
Torrent d’en Bover, el 
Torrent de Cassans, lo
Torrent de la Feredat
Torrent d’en Garramell, el
Torrent d’en Mallols, el
Torrent d’en Negre, el
Torrent de l’Ordiet, lo
Torrent de la Pols, lo
Torrent de Secall
Tossal, lo
Trampa de Genius, la
Tremoleda, la
Tres Aigües, les
Tres cortons, els
Tria, la
Vilamunt, lo
Vilamur, el
Vilar, lo
Vist Alegre, la
Viver, el
Voltes, les
Xalamec, lo
Xalaneu, lo
Xamorera, la
Xanaleu, lo

Quadres
Dijous, la quadra del
Dilluns, la quadra del
Dimarts, la quadra del
Dimecres, la quadra del
Dissabte, la quadra del

Diumenge, la quadra del
Divendres, la quadra del
Senyor, la quadra del 
Vella del Paborde, la quadra 

Terrenys limítrofs
Albiol, l’
Alcover
Aleixar, l’
Almoster
Aubiol, l’
Bonretorn
Cogoll Roig, el 
Constantí
Masies Catalanes, les
Masies Catalanes, la urbanització de 

les
Morell, el
Reus
Vila Constantina
Vilallonga del Camp

Trossos
Calabrès, lo tros de
Cotonero, lo tros de
Culot, lo tros de
Fanaler, l’hort del
Gatell, el tros d’en
Gresola, la
Jaume Rodon, lo tros del
Marrets, lo bocí de
Moixona, lo tros de la
Morell, el tros d’en
Pagadeta, el tros de la
Panxeta, lo tros de
Pelldegós, lo tros del
Pere Blai boig, lo tros del
Pere Moret, lo tros del
Picarillo, lo tros del
Ripollet, lo tros de
Tapissoli, lo tros de
Valldossera, l’hort de
Visiedo, lo tros de
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Vilars
Agell, el vilar de n’
Aguiló, el vilar de n’
Barranc de Sales, la viŀla romana del 

Altres
Farga, la
Masia, la
Riutet, el
Selva Constantina, la
Selva del Camp, la
Selva, la
Sorts, les
Teia, la
Tibau, la sort d’en

URBANS

Abeuradors
Abeurador, l’
Cabres, l’abeurador de les
Carnisseria, l’abeurador del pati de la
Pati, l’abeurador del 
Portal d’Amunt, l’abeurador del
Portal d’Avall, l’abeurador del
Portal de Mates, l’abeurador del 
Portal de la Plaça de la Palma, 

l’abeurador de la 
Portal de Sant Antoni, l’abeurador del 
Portal Nou, l’abeurador del
Sant Rafel, l’abeurador de

Avingudes
Alumini, l’avinguda de l’
Camp, l’avinguda del
Coure, l’avinguda del
Fraternitat, l’avinguda de la
Galena, l’avinguda de la
General Mola, l’avinguda
Josep Nicolau, l’avinguda 
Llibertat, l’avinguda de la
Luther King, l’avinguda de
Mediterrània, l’avinguda de la

Nicolau, l’avinguda
Nou de Setembre, l’avinguda 
Progrés, l’avinguda del
Puig i Ferreter, l’avinguda de

Barris
Barri del Carme, lo
Eixample, l’
Pobleta Nova, la 
Ràpita, la
Sant Pau
Vilanova
Vilanova de la Selva
Vilanova, el barri de

Carrers
Abadia, lo carrer de l’
Abel Ferrater, lo carrer d’
Almirante Carrero Blanco, el carrer 

de l’
Almudaina, el carrer de l’
Amargura, lo carrer de l’
Andreu Montserrat, el carrer de n’
Andreu Teixidor, el carrer de n’
Antoni Finet, el carrer de n’
Ballesteria, el carrer de la
Barri del Carme, el carrer del
Batlle, el carrer de ca
Bernat Castellví, el carrer d’en 
Bertomeu Montserrat, el carrer de
Bertran Barceló, el carrer d’en
Boada, lo carrer de
Bordell, el carrer del
Botànica, lo carrer de la
Camí de l’Horta, lo carrer del
Cantó d’en Vaquer, lo carrer del
Carnisseria, lo carrer de la
Carreret, lo
Carreró, el
Casa de la Vila Vella, lo carrer de la
Castella, lo carrer de
Castellví, el carrer d’en
Cementiri, el carrer del
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Ceràmica, lo carrer de la
Clavegueres, lo carrer de les
Cotonera, lo carrer de la
Creu Coberta, lo carrer de la
Dama, el carrer de la
Dionís Vergonyós, lo carrer de
Doctor Fleming, lo carrer del
Enciclopèdia, lo carrer de l’
Energia, lo carrer de l’
Eres, lo carrer de les
Església, lo carrer de l’
Eufemià Fort, lo carrer d’
Europa, lo carrer d’
Figlina, el carrer de la
Font Nova, el carrer de la
Font, lo carrer de la
Forn d’Avall, lo carrer del
Forn Nou, lo carrer del
Forn, el carrer del
Francesc Crusats, lo carrer de
Gandhi, lo carrer de
Garcia, el carrer d’en
Gavella, el carrer de
Gentil i Vallet, lo carrer de
Gentil, el carrer de na
Gibot, el carrer d’en
Girona, lo carrer de
Gombau, el carrer d’en
Guerau Regina, el carrer d’en
Guillem Maçó, el carrer d’en
Guillem Montserrat, el carrer d’en
Guillem Negre, el carrer d’en
Hidràulica, lo carrer de la
Hort dels Ferros, lo carrer de l’
Hort de Guitarró, lo carrer de l’
Hort del Planter, lo carrer de l’
Hort del Tàrrech, lo carrer de l’
Horta, lo carrer de l’
Hospital, lo carrer de l’
Hospital Nou, el carrer de l’
Igualtat, lo carrer de la
Iŀlustració, lo carrer de la
Informàtica, lo carrer de la

Jaume Andreu, el carrer de
Jaume Puig, el carrer de
Joan Casquer, el carrer d’en
Joan de la Creu Baiget i Pàmies, lo 

carrer de
Joan Domingo, lo carrer de
Joan Molner, el carrer d’en
Joan Montserrat, el carrer d’en
Joan Pié i Faidella, lo carrer de
Joan Salvat Papaseit, el carrer de
Joan Teixidor, el carrer d’en
Joan XXIII, lo carrer de
Joaquim Guitert Fontseré, lo carrer de
Josep Maria Jujol, el carrer de
Llorenç Ventura, el carrer d’en
Maçonet, el carrer d’en
Major, lo carrer
Mecànica, lo carrer de la
Mestre Bertran, el carrer de
Metaŀlúrgica, lo carrer de la
Molins, lo carrer dels
Monges, lo carrer de les
Montserrat, el carrer d’en
Morera, el carrer d’en
Mossèn Ventura, el carrer de 
Niu, lo carrer del
Nou, el carrer
Octavi, lo carrer de l’
Ollers Més Amunt, el carrer dels
Ollers Més Avall, el carrer dels
Ollers, lo carrer dels
Onofre Manescal, lo carrer d’
Palla, lo carrer de la
Paretdelgada, lo carrer de 
Pasqual, el carrer d’en
Passatge del Portal de Sant Antoni, el 

carrer del 
Pau Casals, lo carrer de
Pau Maideu, el carrer de
Pau, lo carrer de la
Paz de Franco, el carrer de la
Peixateria, lo carrer de la
Pere Masdeu, el carrer d’en
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Pere Molner, el carrer d’en
Pere Morera, el carrer d’en
Pescateria, el carrer de la 
Peto, el carrer de cal
Pompeu Fabra, lo carrer de
Ponts, lo carrer dels
Porcilgues, el carrer d’en
Portal de Sant Antoni, el carrer del 
Portal Nou, el carrer del
Portal, el carrer del
Pou de la Vila, lo carrer del
Prats, el carrer d’en
President Companys, lo carrer del
Puig d’en Cama, lo carrer del
Puig, lo carrer d’en
Pujol, el carrer d’en
Punyera, el carrer d’en 
Punyet, el carrer d’en
Que no passa, lo carrer
Que va a l’Església, lo carrer
Que va a Vilanova, el carrer
Química, lo carrer de la
Rabassa, el carrer de ca
Raconera, lo carrer de la
Rafael Ripollès, lo carrer de
Ramon Barta, el carrer d’en
Ramon Blasi i Rabassa, lo carrer de
Ramon Puig, el carrer de
Ramon Punyet, el carrer d’en
Ramon Vallcorba, el carrer de
Ramon Verrà, el carrer de
Regomir, el carrer de
República, lo carrer de la
Rosselló, lo carrer de
Rovellat, el carrer de
Sanç, el carrer d’en
Sant Pau, lo carrer de
Santa Llúcia, lo carrer de
Sedó, el carrer de
Sensmudaina, lo carrer de
Set-xiques, lo carrer de les
Simon Bover, el carrer d’en
Sitjar, el carrer del

Tarragona, lo carrer de
Teixidor, el carrer d’en
Torre de la Batalla, el carrer de la
Tossal, el carrer del
Vallcorba, el carrer de
Valldossera, el carrer de ca
Vallet, el carrer de
Vaquer, lo cantó d’en 
Verrà, lo carrer de
Ventura Gassol, lo carrer de
Verrà, el carrer d’en
Vidal i Barraquer, lo carrer de
Vila Vella, lo carrer de la
Vilanova, el carrer de la
Vilar, lo carrer del

Castell
Arquebisbe, el castell de l’
Castell, lo
Castell, el corral del
Castell, el pla del
Castell, la presó del
Celleret, el
Major, lo celler
Menor, el celler
Paborde, el castell del

Escorralons
Escorralons de ca Barrufet, els 
Escorralons de ca Batlle, els 
Escorralons de ca Garrut, els
Escorralons de ca Pau Maideu, els 
Escorralons de ca Recasens, els 
Escorralons de la Plaça, els 
Escorralons, los

Forns
Avall, el forn d’
Bernat Guerau, el forn d’en
Bitxo, lo forn del
Boteret, lo forn de
Bover, el forn d’en
Calç, el forn de la
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Camí de la Bassa, el forn rajoler del
Camí de la Serra, el forn rajoler del
Domingo, lo forn del
Duran, el forn
Forn, el
Gilet, el forn d’en
Hostal, el forn de l’
Joan Masdeu, el forn d’en
Jussà, el forn
Mas d’en Jossa, el forn del 
Més Amunt, el forn
Més Avall, el forn
Mig, el forn del
Miquelito, lo forn del
Mitjà, el forn
Nofre, lo forn de
Nou, el forn
Ollers, els forns
Olles, el forn de les
Paoner, el forn d’en
Pellisser, el forn rajoler d’en
Pubill, el forn del
Rajoler, el forn
Reginal, el forn
Riera, el forn de la
Riera, el forn rajoler de la
Sant Pau, el forn de calç de
Societat, el forn de la
Teuler, el forn
Teules, el forn de les
Vila, el forn de calç de la
Vilanova, el forn de

Muralles
Carrerada, la
Gitanos, la muralla dels
Moreres, el vall de les
Mur, el
Muralla, la
Ollers, la muralla dels
Sant Pere, la muralla de
Sant Rafel, la muralla de
Vall, el

Vilanova, la muralla de

Passatges
Amèriques, lo passatge de les
Carnisseria, lo passatge de la
Cosme de Montserrat, lo passatge de
Jacint Verdaguer, el passatge de 
Josep Batlle Jové, lo passatge de
Marie Curie, lo passatge de
Marta Mata, lo passatge de
Mercè Rodoreda, lo passatge de
Passatge, lo
Pere Voltas, lo passatge del
Portal, el passatge del
Univers, lo passatge de l’

Passejos
Estació, lo passeig de l’
General Mola, el passeig del 
Josep Cristià, lo passeig de
Passeig, lo
Paz del Protectorado, el passeig de la
Paz, el passeig de la
Puig i Ferreter, el passeig de
Riera, el passeig de la
Sant Pere, el passeig de
Sant Rafel, el passeig de

Patis
Abeurador, el pati de l’
Arcs de Vilanova, el pati dels
Calcinada, el pati de la
Carnisseria, el pati de la
Davant la porta del Castell, el pati 
Jornalers, el pati dels
Portal d’Avall, el pati del
Sant Antoni, el pati de
Torres, el pati de les
Vilanova, el pati dels arcs de

Places
Ajuntament, la plaça de l’
Blat, la plaça del
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Caídos, la plaça de los
Carnisseria, la plaça de la
Catalunya, la plaça de
Constitució, la plaça de la
Espletes, la plaça de les
Europa, la plaça d’
Fòrum, la plaça del
Francesc Macià, la plaça de
Generalísimo, la plaça del
Joan Pié, la plaça de
Josep Nicolau, la plaça de
Major, la plaça
Nicolau, la plaça de
Nova, la plaça (1)
Nova, la plaça (2)
Onze de Setembre, la plaça de l’
Palma, la plaça de la
Pati, el
Plaça, la
Placeta, la
Pletes, la plaça de les
Poll, la plaça del
Porta Falsa, la placeta de la
Portal d’Avall, la plaça del
Portal de Sant Antoni, la plaça del 
Quadrada, la plaça
Rasa de Batlle, la plaça de la
Rellotge, la plaça del
República Catalana, la plaça de la
República, la plaça de la 
Sant Andreu, la plaça de
Simó Salvador, la plaça de
Sínia, la plaça de la
Sitjar, la plaça del

Portals
Alcover, el portal d’
Almoster, el portal d’
Amunt, lo portal d’
Arquebisbe, el portal de l’
Avall, lo portal d’
Carrer de la Font, el portal del 
Castell, el portal del

Cementiri, el portal del
Clavegueres, el portal de les
Costat del Castell, el portal del 
Descalços, el portal dels
Francesc Macià, el portal de
Jussà, el portal
Martines, lo portalet de ca
Mates, lo portal de
Nou, el portal 
Paborde, el portal del
Palma, el portal de la
Peix, el portal del
Portal de les Clavegueres, el
Portal dels Ollers, el 
Portal, el
Sant Antoni, el portal de
Sant Rafel, el portal de
Serra, el portal de ca
Sobirà, el portal
Vaquer, el portal d’en
Vila, el portal de la
Vila, les portes de la
Vilanova, el portal de

Portes
Església, la porta major de l’
Ferro, la porta de o les portes de 
Porta Falsa, la

Porxos
Cementiri Major, el porxo del 
Església, el porxo de l’

Premses
Basseda, la premsa de
Carló, la premsa de
Carrer de Castella, la premsa del 
Carrer de les Clavegueres, la premsa 

del 
Castellví, la premsa d’oli de
Felip, la premsa de
Flassada, la premsa de
Fontanals, la premsa de
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Mallafrè, la premsa de
Oli, l’obrador de l’
Patava, la premsa de la
Premses, les
Tàrrech, la premsa del
Valldossera, la premsa de

Ravals
Àngel Guimerà, el raval d’
Ollers, el raval dels
Puig i Ferreter, el raval de
Raval, el
Sant Pau, lo raval de
Sant Pere, lo raval de
Sant Rafel, lo raval de
Vilanova, el raval de

Rentadors i safarejos
Castell, el safareig del
Hort de l’Alejandra, els rentadors de l’
Llavador, el
Portal d’Avall, el rentador del
Portal Jussà, el rentador del
Portal Sobirà, el rentador del
Rentadors, los

Torres
Arquebisbe, la torre de l’
Avaro, la torre de l’
Avià, la torre de l’
Baiget, la torre de
Baró, la torre de
Batalla, la torre de la
Beixa, la torre d’en
Benet Constantí, la torre de
Cabrera, la torre de la
Cantó de les Clavegueres, la torre del 
Capellans, la torre dels
Carro, la torre del
Castell, la torre del
Clavegueres, la torre de les 
Doctor Ignasi, la torre del
Espletes, la torre de les

Flora, la torre de la
Fonoll, la torre de
Foradada, la torre
Gavella, la torre d’en
Got, la torre de
Guillem Negre, la torre d’en
Guim Maçó, la torre de
Jaume Mort, la torre de
Joan Casquer, la torre de
Llort, la torre del
Magí Bossa, la torre de cal
Marcó, la torre de
Martines, la torre de
Nova, la torre
Paborde, la torre del
Pataquera, la torre de la
Pletes, la torre de les
Por, la torre de ca la
Portal d’Avall, la torre del
Portal de Vilanova, la torre del 
Portal Jussà, la torre del 
Portal Sobirà, la torre del
Puces, la torre de les
Punyeres, la torre dels
Rana, la torre de la
Ripoll, la torre d’en
Sòl de la Vila, la torre del
Terrers, la torre dels
Torres, les
Vallcorba, la torre del

Xalets
Americano, lo xalet de l’
Baldomero, lo xalet de
Cardona, el xalet
Donya Paquita, el xalet de
Donya Rossita, el xalet de
Estació, lo xalet de l’
Nou, el xalet
Paca, la villa
Palamós, el xalet
Pepita, la villa
Piano, lo xalet del
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Ribes, el xalet de
Suïssos, los xalets dels
Urrútia, la villa

Altres
Casa Bloc, la
Corrals, els
Davant el Celler, la casa
Espletes, les
Joc de Pilota, lo
Palau, el
Pletes, les
Poble, lo
Pubillet, les coves de
Sant Pere, la casa de
Sitjar, el cantó del
Sòl de la Vila, el

VEGETACIÓ

Àlbers
Albereda, l’
Àlbers, els
Vurgel, els àlbers de

Alzinars
Carbó, l’alzinar d’en
Far, l’alzina d’en
Maginet, l’alzina de
Mas de Borbó, l’alzina del 
Sant Pere, l’alzinar de

Avellanars
Avellanar Gran, l’
Esteve Oller, l’avellanar de n’
Gondolbeu, l’avellanar de
Gran de Rabassa, l’avellaner 
Mas de Flassada, l’avellanar del 
Mas de Sant Josep, l’avellanar del 
Morera, l’avellanar de
Petit, l’avellanar del
Rabassa, l’avellanar de

Boscos
Barraques, el bosc de les
Bosc de la Vila, el
Font Major, lo bosc de la
Gran de Flassada, lo bosc 
Guerrero, el bosc de
Manolo, el bosc del
Mas de Marçal, el bosc del 
Mas de Rifà, lo bosc de 
Moixó, lo bosc de
Pep Camafort, lo bosquet del
Pubillet, lo bosc de
Sabatot, lo bosc del

Botjars
Coma, el botjar de la
Gualda, lo botjar del
Sant Pere, el botjar de

Canyars
Mas de la Dama, el canyar del 
Mas de Serra, el canyar del 

Deveses
Devesa, la
Deveses, les
Paborde, la devesa del

Farraginals
Aguiló, el farraginal d’
Armengol, el farraginal d’
Camí de Tarragona, el farraginal del
Caparró, el 
Farraginal, el
Guasch, el farraginal de
Molinada, la
Noguer, el

Fenassars
Fenassar, el
Fenàs de Ferrando, el 
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Garroferars
Albelló, el garrofer de l’
Baró, el garroferar del
Bover, el garroferar de
Cavaller, el garrofer de

Oliverars
Arboça, l’oliverar d’
Gentila, l’oliverar de na
Guasch, l’oliverar de
Pau Bernat, los olivers de ca
Riudoms, l’oliverar de
Sant Andreu, l’olivar de
Serra, l’oliverar de

Pins
Mas de la Bernada, lo pi del 
Pi de na Bertrana, el
Pi d’en Gibot, el
Pi Rebull, lo
Pins, els
Tres pins, los
Verrà, els pins de

Roures
Mallola, la rovira de
Ripollet, el roure de

Vergers
Baiget, el verger de ca
Bernat Muntanya, el verger de
Maimó, el verger de
Menaguerra, el verger d’en

Montserrat, el verger de
Palau, el verger del
Punyet, el verger de
Rabassa, el verdeguer de
Rabassa, el verger de
Sagí, el verger de
Valldossera, el verdeguer de

Vinya
Amorós, el pansal de l’
Castellví, el moscatellar de
Frares, el mallol dels
Mallols, els
Moixó, la vinya de
Molí, la parra del
Pi, la vinya del

Xiprers
Tort, el xiprer
Xiprers, els

Altres
Erm de Sant Pere, l’
Falguerar, el
Hort de Sedó, el noguer de l’
Lledoners, els
Marçal, el coscollar de
Mas de Patra, la servera del 
Pedrola, el verdal de na
Pelat, el matollar del
Rector, la figuera del
Sant Agustí, el taronger de
Vallet, els trèmols d’en
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Institut Cartogràfi c i Geològic de Catalunya. 
Base municipal de Catalunya 1:5.000. 

Límits del terme municipal i límits comarcals 
de Catalunya. Elaboració pròpia.

Límits del terme municipal i comarcal 
de la Selva del Camp

Plànols de la Selva del Camp
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Noms dels carrers del nucli antic 
que apareixen en els documents consultats 

(s. xvi-xviii)

Centro Nacional de Información Geográfi ca. IGN. 
Cartografía vectorial CartoCiudad. Provincia de Tarragona.

Elaboració pròpia (Agustí Agramunt Bayerri).
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Núm. 2019 1404 1471 1647 1690 1735

1 Carrer dels 
Ollers

d’en Johan 
Casquer

d’en Johan 
Casquer

dels Olles 
meavall

dels Olles dels Olles

2 Carrer de 
l’Hospital

d’en Guerau 
Regina

Del Espitall 
nou

del ospital del Hospital del Ospital

3 Carrer de la 
Font

de Mestre 
Bertran

d’en 
Bertomeu 
Montserrat

de la Font de la Font de la Font

4 Carrer del 
Forn Nou

d’en Guillem 
Montserrat

d’En Jaume 
Endreu

— del Forn nou del Forn nou

5 Carrer de 
Sensmudaina

d’en Joan 
Teixidor

d’Andreu 
Teixidor

— Sens 
mudanya

Sens 
Mudanÿa

6 Carrer de 
Verrà

d’en Ramon 
Barta

d’en Ramon 
Verà

d’en Varra d’en Varra en Varra

7 Carrer de 
Boada

d’en Ramon 
Punyet

d’en Pere 
Masdeu

den Buada den Buada den Buada

8 Carrer del 
Rosselló

d’en Guillem 
Negre

d’en Pere 
Molner

den Rosallo den Rosallo den Rosallo

9 Passatge de la 
Carnisseria

de n’Antoni 
Finet

de la 
Querneceria

de la 
Carnasarie

de la 
Carnisaria

de la 
Carniseria

10 Carrer de les 
Clavegueres

d’en Guillem 
Maçó

de les 
Clavegueres

de las 
Clavagueres

de las 
Clavagueres

de las 
Clavagueres

11 Carrer del 
Pou de la Vila

d’en Bernat 
Castellví

d’en Pugoll 
(Pujol)

del Pou de la 
vila

del Pou de la 
vila

del Pou de la 
vila

12 Carrer del 
Forn d’Avall

Forn Nou del Ffornou 
Nou 

del Forn 
Davall

del Forn de 
vall

del Forn 
Devall

13 Carrer de la 
Peixateria

d’en Bertran 
Barçaló

de n’Andreu 
Montserrat

Pescatarie Pescateria Pascateria

14 Carrer de 
Gentil i Vallet

d’en Simon 
Bover

d’en Pere 
Morera

de na Gentil de na Gentil de na Gentil

15 Carrer de 
Castella

d’en Sanç — de Castella de Castella de Castella

16 Carrer de 
l’Abadia

lo Cigar — de la Badia de la Badia de la Badia

17 Carrer d’en 
Puig

de n’A. 
Punyera

— den Puig den Puig den Puig
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Plànol de població dels carrers  
del nucli de la Selva del Camp

Centro Nacional de Información Geográfica. IGN.  
Cartografía vectorial CartoCiudad. Provincia de Tarragona.  

Elaboració pròpia (Agustí Agramunt Bayerri).
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1. Carrer Major
2. Carrer dels Ollers
3. Carrer de l’Hospital
4. Auditori de Santa Llúcia
5. Carrer de la Font
6. Carrer de la Vila Vella
7. Carrer del Forn Nou
8. Carrer de Sensmudaina
9. Carrer de Verrà

10. Carrer de Boada
11. Carrer del Rosselló
12. Passatge de la Carnisseria
13. Plaça de Sant Andreu
14. Castell
15. Església de Sant Andreu
16. Plaça de les Pletes
17. Plaça de Simó Salvador
18. Carrer d’en Puig
19. Carrer de l’Abadia
20. Plaça Major
21. Casa de la Vila
22. Carrer de Castella
23. Carrer de Gentil i Vallet
24. Carrer de la Peixateria
25. Plaça de la Palma
26. Carrer del Forn d’Avall
27. L’Ateneu
28. Carrer del Pou de la Vila
29. Carrer de les Clavegueres
30. Portal d’Avall
31. Passeig de Josep Cristià
32. Carrer del Cantó d’en Vaquer
33. Raval de Sant Pere
34. Carrer de les Eres
35. Carrer de l’Hort de Guitarró
36. Carrer de l’Hort del Planter
37. Cementiri
38. Raval de Sant Pau
39. Carrer dels Ponts
40. Carrer dels Molins
41. Els Ponts
42. Carrer de Ventura Gassol
43. Carrer de Gandhi
44. Carrer de l’Hort del Tàrrech
45. Raval de Sant Rafel
46. Carrer de l’Amargura
47. Convent de Sant Rafel
48. Carrer de les Monges
49. Passatge de Marta Mata
50. Passatge de Marie Curie
51. Passatge de Mercè Rodoreda

52. Carrer de Joan XXIII
53. Avinguda de Luther King
54. Carrer d’Abel Ferrater
55. Zona Educacional
56. Avinguda de la Llibertat
57. Carrer de Dionís Vergonyós
58. Carrer del Vilar
59. Carrer de la República
60. Carrer del Torrent de Cassans
61. Carrer de la Igualtat
62. Carrer de la Iŀlustració
63. Carrrer de la Botànica
64. Hort d’Iglésies
65. Carrer de l’Enciclopèdia
66. Passatge de l’Univers
67. Passatge de les Amèriques
68. Centre d’Atenció Primària
69. Residència el Vilar
70. Carrer de l’Hort dels Ferros
71. Carrer de Joan de la Creu Baiget i Pàmies
72. Convent de Sant Agustí
73. Carrrer de Tarragona
74. La Defensa Agrària
75. Parc Baix Camp
76. Escola de Música
77. Carrer de Rafel Ripollès
78. Carrer de Joaquim Guitert Fontseré
79. Carrer del President Companys
80. Plaça de Catalunya
81. Carrer de Pompeu Fabra
82. Carrer de la Pau
83. Avinguda de la Fraternitat
84. Plaça de l’Onze de Setembre
85. Avinguda de Puig i Ferreter
86. Passeig de l’Estació
87. Carrer de Pau Casals
88. Carrer de Joan Domingo
89. Pavelló Municipal d’Esports
90. Carrer de Vidal i Barraquer
91. Carrer del Doctor Fleming
92. Carrer de l’Horta
93. Carrer de Francesc Crusats
94. Plaça d’Europa
95. Carrer d’Europa
96. Carrer de Paretdelgada
97. Carrer de Ramon Blasi i Rabassa
98. Escola Bressol Anna Frank
99. Carrer de la Creu Coberta

100. Carrer d’Eufemià Fort
101. Carrer de Joan Pié i Faidella
102. La Creu Coberta
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Centro Nacional de Información Geográfica. IGN. Minutas catográficas.  
Versió digitalitzada del mapa de la Dirección General del Instituto Geográfico.  

Trabajos Topográficos. Provincia de Tarragona. Termino municipal  
de la Selva. 1:5.000. Projectat pel topògraf José Maria Tineda. 1922



623



624

Centro Nacional de Información Geográfica. IGN. Minutas catográficas.  
Versió digitalitzada del mapa de la Dirección General del Instituto Geográfico.  

Trabajos Topográficos. Provincia de Tarragona. Termino municipal  
de la Selva 1:25.000. Projectat pel topògraf José Maria Tineda. 1922
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Centro Nacional de Información Geográfica. IGN. Minutas catográficas.  
Versió digitalitzada del mapa de la Dirección General del Instituto Geográfico.  
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