
1Pals. Recull onomàstic

Anna-Maria Corredor Plaja

Pals
Recull onomàstic

ICC
Institut Cartogràfic
de Catalunya



2 Pals. Recull onomàstic

Pals
Recull onomàstic



3Pals. Recull onomàstic

Anna-Maria Corredor Plaja

Pals
Recull onomàstic



4 Pals. Recull onomàstic

Pals. Recull onomàstic

Anna-Maria Corredor Plaja

Primera edició digital: juny de 2009

Primera edició en paper: desembre de 2008

De l’edició digital:

© Societat d’Onomàstica

© Institut Cartogràfic de Catalunya

© Mapes: Institut Cartogràfic de Catalunya

Institut Cartogràfic de Catalunya

Parc de Montjuïc- 08038 Barcelona

Telèfon: 93 567 15 00

http://www.icc.cat

Societat d’Onomàstica

Diputació, 276, pral. 1

08010 Barcelona

http://www.onomastica.cat

Disseny editorial:

Twotypes_Comunicació Gràfica

http://www.twotypes.cat



5Pals. Recull onomàstic

«Els noms de lloc són com els estels, o com les miloques, 

que duen al darrere un coaric més o menys llarg». 

Cosme Aguiló, 1991

Aquest llibre va dedicat a tots els qui, com jo, s’estimen el país i els seus noms de lloc, i molt 

especialment, a tots els qui m’han acompanyat de diverses maneres en la meva recerca: la meva 

família, la gent del poble, els meus mestres, els amics de la Societat d’Onomàstica, el personal dels 

arxius... A tots, moltíssimes gràcies.





Sumari
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1. Uns mots preliminars

1.1 Consideracions generals

He de reconèixer que m’ha costat molt donar per acabat (i no pas tancat) aquest recull onomàstic 

que us ve de gust fullejar. M’ho havia proposat diverses vegades, però no sé com, sempre trobava 

la manera de romancejar-hi encara un xic més. Amb l’excusa d’anar a l’arxiu per tornar a revisar un 

document, de vegades em passava que, sense buscar-lo, en descobria un altre que m’interessava i, 

evidentment, no el podia pas deixar de mirar: això volia dir més temps, més anades i vingudes, més 

relectures i més correccions del que ja tenia redactat. També, naturalment, perquè com molta gent 

faig altres coses i necessito guanyar-me la vida d’alguna manera, han passat llargs pe río des en què 

m’he hagut d’oblidar totalment dels meus noms... En definitiva, han transcorregut uns quants anys 

d’ençà que, guiada per Enric Moreu-Rey, el mestre de molts dels qui ens dediquem a “aquestes 

coses”, com deia una simpàtica velleta del carrer de Samària, vaig començar a anotar noms. 

Recull onomàstic, diu el títol: perquè molts noms de lloc són construïts sobre cognoms i renoms; 

en aquest sentit, remeto a alguns articles publicats entre 1992 i 1999 (vegeu bibliografia) sobre 

antics cognoms i sobrenoms pretèrits i actuals de Pals. En aquest treball he volgut prioritzar els 

topònims, però com passa arreu, molts noms de casa són renoms col·lectius, i doncs, tant cognoms 

com renoms són contínuament presents al llarg del recull, sigui en la composició de noms de casa 

o en la d’altres noms de lloc.

He volgut aplegar noms de cases, de carrers i veïnats, de paratges i peces de terra... Noms que 

havia anat sentint des de petita, que qualsevol persona del poble coneix i és capaç de situar. No 

semblava pas una feina gaire complicada; tanmateix, va ser en voler-los escriure que van sorgir els 

primers dubtes. Perquè no tots els noms són transparents: n’hi ha que, amb els anys, a còpia de 

passar de boca en boca, s’han anat deformant de tal manera, que ara resulta complicat esbrinar què 

volien dir originàriament, i, doncs, saber com s’han d’escriure. Això em va decidir a començar-ne a 

buscar el rastre en documents guardats als arxius, i aquí va començar una llarguíssima aventura que 

podria continuar encara, si no m’hagués determinat, ara fa uns quants mesos, a posar-hi punt i final. 

I és que la recerca als arxius, ja us puc ben assegurar que crea addicció: com més es busca, més 

es troba i més encara es vol trobar. Va ser així com, volent cercar només topònims, vaig descobrir, 

i m’hi vaig anar entretenint, altres aspectes de la història local que desconeixia: a títol d’exemple, 

sempre recordaré la troballa magnífica que va ser per a mi el manuscrit El llibre del roldor, que em 

va permetre relacionar un nom de lloc ben viu, Rodors, amb un altre ja caigut pràcticament en desús, 

les Adoberies. O trobar documentades les botigues de pescadors de què tant m’havia parlat l’Esteve 
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Almar, conegut per Navarra. O trobar el nom antic de zones del poble que ara designem amb uns 

altres noms: la Milana, el Pla, el Bosc, la Forna... Quina grandíssima satisfacció! Si començo a pensar 

en totes les coses que he après, trobaré mil i un moments que em compensaran totes i cadascuna 

de les hores que hi he dedicat.

Ja podeu pensar que la idea inicial de fer una simple arreplega de noms de lloc va anar, per dir-ho 

d’alguna manera, agafant volada: de mica en mica vaig anar prenent consciència que els topònims, 

a més de servir-nos per a situar-nos en el territori, ens aporten dades valuosíssimes que ens remeten 

a la nostra pròpia identitat: les antigues ocupacions, el relleu, el tipus de sòl, els cursos d’aigua, les 

vies de comunicació, la distribució de l’espai rural i urbà, la vegetació, la fauna, els noms d’antics 

habitants..., tot queda reflectit en aquests mots que tan sovint utilitzem i que de vegades semblen 

insignificants. Per això són un material cobejat per lingüistes, historiadors, geògrafs, arqueòlegs, 

etnògrafs... Escoltant simplement els noms es pot aprendre un munt de coses. Ens trobem davant 

d’un autèntic patrimoni lingüisticocultural! Tant de bo tots fóssim conscients de la importància que 

té preservar el país amb els seus noms. Tant de bo les generacions futures vetllessin per conservar 

els nostres noms genuïns i defugissin les apel·lacions foranes, tan en voga als pobles costaners!

1.2 Elaboració del treball

Pel que fa a la metodologia seguida, s’ha partit, doncs, de recerca documental i de fonts orals. 

Els manuscrits més antics als quals he pogut accedir són del segle XIV: concretament, un capbreu 

de 1341 que es conserva a l’Arxiu Diocesà de Girona, i un altre de 1352 que es conserva a l’Arxiu 

de la Corona d’Aragó.1 He inclòs dos annexos amb els noms dels habitants que figuren en aquests 

documents: observant la llista, es pot constatar que alguns cognoms encara són vigents.

 La informació extreta de les fonts escrites s’ha contrastat, sempre que ha estat possible, amb les 

informacions orals: al llarg d’aquests anys, els enquestats han estat gent gran del poble, gent que ha 

viscut sempre aquí, que ha treballat als camps i als boscos, bons coneixedors del territori. No ha estat 

gaire difícil anotar ràpidament els noms de les cases, i aquí cal precisar, els noms de les cases que 

jo sempre he vist o que la gent gran encara recorda. Pals ha crescut i moltes noves construccions 

s’han afegit a les cases i masos “de tota la vida”; als afores i a la zona de la platja, han proliferat les 

urbanitzacions, però també al nucli urbà mateix s’han convertit en habitatges molts d’aquells espais 

sense nom que es troben documentats com a “trastos” o alguns antics terrenys on hi havia horts. 

De vegades, doncs, on hi havia una casa i un tros de terra o un pati amb corts per al bestiar, ara 

hi ha dues o tres cases. Des de bon començament, vaig tenir molt clar que les noves construccions 

quedarien al marge d’aquest estudi. Com també vaig tenir molt clar que deixaria que s’hi colés algun 

nom molt vinculat a Pals encara que actualment no pertanyi al nostre terme municipal (les Planes, 

per exemple). Hi ha noms documentats amb la precisió que corresponen a peces de terra o a terri-

toris situats part en el terme de Pals i part, posem per cas, en el de Sant Feliu de Boada: és possible 

que, en algun cas, avui ja no sigui així, però he de dir que comprovar-ho no ha pas estat la meva 

preocupació més gran. No m’agraden les fronteres, el cor no té línies divisòries.

Notes:

1. En aquest punt, he d’esmentar forçosament el nom de l’amic i consoci de la Societat d’Onomàstica, Ventura Castellvell, sense el 
qual mai no hauria repetit la meva primera visita a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.



Hi ha noms que han sorgit oralment i que no he sabut trobar documentats, de la mateixa manera 

que n’hi ha molts que sí que s’han trobat documentats però que són tan antics que la gent més gran 

ja no els recorda: és, per exemple, el cas de masos que es van ensorrar o que es van unir a d’altres 

construccions, com ara el mas Rull, el mas Ralló dels Calàpets, el mas Paiola (o Pallola), el mas de na 

Guinarda, el mas de na Xerma, etc.; de vegades, però, tenint en compte les afrontacions que tenien, 

es poden situar més o menys exactament. Un cas diferent és el de topònims molt antics, encara 

plenament vigents, però dels quals es desconeix l’origen: Camargues, per exemple. Cal puntualitzar 

que el fet de trobar documentat un topònim molt antigament no sempre vol dir exactament que una 

construcció actual amb el mateix nom pugui ser datada d’aquella època més o menys remota: de 

vegades, només un petit fragment de mur ens permet remuntar fins tants anys enrere... Amb el pas 

del temps, les construccions canvien de mans i, doncs, això comporta sovint canvis de nominació 

i alteracions arquitectòniques: en el recull hi ha diversos casos d’allò que s’anomena antroponímia 

transportada, és a dir, que una construcció agafa el nom d’una altra construcció anterior on havien 

viscut les persones que es traslladen (cal Mitjaire, can Salses, cal Pitol, can Pou Marons, etc.). Tan-

mateix, no deixa de ser un fet excepcional que avui encara fem servir noms que ja s’empraven a 

mitjan segle XIV.

Quant a l’organització del material, els topònims han estat entrats per ordre alfabètic tenint en 

compte els termes específics i procurant que per a cada entrada hi hagi un sol genèric. A sota de 

cada nom s’han anotat les dades trobades, en alguna ocasió completades amb notes a peu de pàgi-

na. La transcripció fonètica només s’ha posat en casos concrets: quan s’hi reflecteix algun tret de la 

parla local, per exemple la iodització, o quan, en el cas de noms derivats del castellà, la pronúncia 

no correspon a la grafia anotada. Així, s’han transcrit fonèticament les entrades que contenen els 

mots: Abeurador, Adoberies, Agulla, Agulles, Aigua, Àngel, Arbre, Arbres, Batallera, Bavalla, Bouer, 

Carabasser, Caramany, Cascall, Cascalló, Corquellera, Fonollera, Gilda, Guineu, Pallissa, Platges, 

Platja, Quermany, Rosita, Sidra, Sidro, Sorrals, Vell, Vella, Vells, Vermell i Zoilo.

Pel que fa als topònims que deriven d’antropònims (cognoms o renoms), s’ha optat per regularitzar-

los, acatant així les normes establertes per l’IEC pel que fa a la grafia oficial dels noms de lloc. Per 

posar uns exemples, cognoms com: Aymerich, Bonay o Martinench (i un llarg reguitzell) són escrits: 

Aimeric, Bonai o Martinenc quan fan referència al nom de casa o a qualsevol topònim que els conté 

i en els quals cal emprar sempre la forma regularitzada. 

Finalment, cal precisar que si al principi parlava de recull acabat i no pas tancat és, precisament, 

perquè desitjaria que les dades recollides no es prenguessin sinó com a parcialment definitives: sem-

pre es poden trobar més documents que permetin datar un topònim més antigament, o poden sorgir 

veus que ara, pels motius que sigui, no han quedat reflectides aquí. En definitiva, el que vull dir és 

que, en un futur, m’agradaria fer una segona edició d’aquest estudi revisada i, és clar, augmentada.

I encara un últim i brevíssim aclariment: he volgut fer un treball més de caire lingüístic que no pas 

històric, perquè no sóc historiadora, tot i que la història local em fascina. He volgut aplegar els noms 

del meu territori. Sí, senzillament això.

Anna-Maria Corredor Plaja

Pals, desembre de 2006
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2. Quatre coses sobre Pals

2.1 La situació geogràfica

Pals és un municipi coster de la comarca del Baix Empordà. Té una superfície de 25,81 km2, part 

de la qual correspon a terrenys d’al·luvió, ja que, a més d’algunes rieres i rierals que passen pel 

municipi, el Daró i el Ter (aquest darrer ja en el terme de Torroella de Montgrí) desemboquen a la 

part nord del seu litoral. Derivat del llatí palus, el mot Pals ens situa en un territori on antigament 

abundaven llacunes i aiguamoixos; val la pena esmentar que Paulera és precisament un antic nom de 

lloc avui caigut en desús, que abastava una àmplia zona propera a l’estany Marisc. Altres topònims 

relacionats amb el món de l’aigua són encara un testimoni viu de la fesomia del municipi, tot i que 

gran part de les antigues zones pantanoses i el mateix estany Marisc van ser dessecats a partir de 

mitjan segle XVIII i transformats en arrossars o camps de cultius diversos. Tanmateix, en èpoques de 

pluges fortes, l’Estany i els camps de la plana tornen a recuperar el seu aspecte primitiu.

A la part sud del terme municipal hi trobem la serralada del massís de Begur, en la qual destaca 

el puig del Quermany Gros (221 m), situat en el límit entre els termes de Pals i Regencós; a poca 

distància, el Quermany Petit és l’altre turó rellevant que s’alça en aquesta zona propera a Camargues. 

Les pinedes que cobreixen els vessants de les diferents elevacions, especialment les més properes al 

mar, serveixen per a fixar les arenes (dunes) que la tramuntana empeny des de la platja. Ja una mica 

més allu nyat, per la banda de sol ponent i amb les Gavarres com a teló de fons, destaca enmig de 

la plana el turonet (55 m) on està situada la vella vila, amb la imponent Torre de les Hores. A l’altra 

banda d’aquest turó, hi trobem una vasta extensió de terres de cultiu, on es fusionen els límits de 

Pals amb els de Torrent i Sant Feliu de Boada. El Pedró, a la banda de tramuntana de les muralles, 

segueix oferint una magnífica panoràmica sobre la part baixa de la població, els veïnats dels afores i 

l’extensió de conreus i massa boscosa que arriba fins a la costa; al fons, en direcció nord, destaquen 

les illes Medes i la massa enorme i grisosa del Montgrí, i una mica més enllà, l’Albera i el Canigó.

Pals és a mig camí de Palafrugell i de Torroella de Montgrí, poblacions situades a una desena 

de quilòmetres, els mateixos que ens separen de la capital comarcal, la Bisbal d’Empordà. Girona i 

Figueres, les dues grans ciutats de la demarcació, es troben a una quarantena de quilòmetres. Un 

trajecte de només una hora per carretera ens apropa a la Catalunya del Nord.
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Quatre quilòmetres separen el nucli antic de la població de la platja de Pals, limitada al nord per la 

desembocadura del Daró, punt que es coneix per Grau, i al sud per la platja del Racó, que actualment 

pertany al terme de Begur: fins no fa gaires anys, era l’accident natural de la punta Espinuda que 

delimitava els dos termes municipals. Les antenes de l’emissora dels americans (Radio Liberty) han 

format part del paisatge de la platja durant uns quants anys (1959-2006); el seu enderrocament ha 

obert les portes a la recuperació de 33 ha de terreny, dins del qual hi ha ubicades les velles barraques 

de pescadors, a tocar de la torre Mora.

2.2 La població

Segons dades de 30 de novembre de 2006, Pals té una població de 2 550 habitants, el que repre-

senta una densitat de 98,79 habitants per km2. Vegem unes dades sobre la seva evolució:

 Any Habitants

 1359 43 focs (menys de 200 persones) 

 1497 102 hab.

 1553 147 hab.

 1718 480 hab.

 1787 1 152 hab.

 1860 1 404 hab.

 1900 1 286 hab.

 1930 1 406 hab.

 1960 1 666 hab.

 1981 1 722 hab.

 1989 1 699 hab.

 2001 2 046 hab.

 2005 2 436 hab.

El municipi és estructurat tradicionalment de la següent manera: a la part alta del poble hi trobem 

el que s’anomena la Vila i el veïnat de la Mina. A la banda baixa, el veïnat de Samària, el de Ca-

margues (en direcció a Regencós) i el de la Font (a la part nord). Una mica més enllà, en direcció 

nord, hi trobem el veïnat del Molinet i, ja proper a l’Estany i al molí Tafurer, el del Molí. Els Masos 

de Pals, o veïnat de Sant Fruitós, és l’altre gran nucli de població, al voltant del qual hi ha els barris 

del Puig Roig, la Llavadora, els Vinyers, el Figuerar i el veïnat d’en Vinyoles. Ja apropant-nos a la 

costa, el Vernegar era fins no fa gaire un altre veïnat amb algunes masies disperses. Aquesta seria 

l’estructura tradicional, a la qual cal sumar les diverses urbanitzacions construïdes d’uns quants anys 

ençà, no tan sols a la part de marina sinó també pels volts dels nuclis poblats de Pals i els Masos: 

la que té més història és la del mas Tomasí, que va començar sent una urbanització residencial 

per a estrangers jubilats. Les noves construccions contrasten amb velles masies que serven encara 

elements arquitectònics de defensa com torres de guaita, matacans o garites.
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2.3 L’economia

Si tradicionalment l’agricultura i la ramaderia representaven la base econòmica del municipi, ac-

tualment han cedit part del seu protagonisme als sectors secundari i terciari. El conreu de l’arròs, 

documentat des del segle XV, ha passat per molts alts i baixos. A partir dels anys 1920, i molt 

especialment durant la postguerra i fins cap als anys 1960, va experimentar un fort impuls: va ser 

un temps marcat per l’arribada de colles de temporers tarragonins, valencians i murcians, que 

s’instal·laven al municipi per treballar als arrossars. L’anomenada “època de l’arròs” va permetre que 

moltes famílies del poble més aviat modestes veiessin créixer els seus recursos, la qual cosa es va 

traduir sobretot en construcció de nous habitatges o en millores en els que ja tenien. Darrerament, 

després d’uns quants anys de regressió i de comercialització d’arròs de fora, el conreu d’aquest 

producte ha experimentat una nova revifalla i s’ha obert un nou molí, tot i que s’ha tancat la Coope-

rativa Arrossera. Altres productes de conreu de regadiu són el blat de moro, la melca, localment el 

sorgo, les hortalisses i els fruiters. Entre els productes de secà destaquen la userda i cereals com el 

blat, l’ordi i la civada; en poca quantitat, trobem vinya i, més modernament, el gira-sol. D’uns quants 

anys ençà, s’ha extingit totalment el conreu de plantes com l’esparcet, el fenc, la fenassa, el sègol, 

el rabequet, la remolatxa i el napicol. 

En ramaderia, crida l’atenció la davallada espectacular dels últims sis anys: de les 2 745 unitats 

ramaderes de 1999 s’ha passat a només 395 el 2005.

Des de fa temps, el turisme ha donat un impuls definitiu a les empreses relacionades amb l’àmbit 

de la construcció: s’han edificat habitatges (cases i blocs d’apartaments) majoritàriament de segona 

residència, s’han restaurat velles masies, s’han construït hotels, restaurants, terrenys de golf, s’han 

obert bars i botigues i s’han habilitat algunes cases per a turisme rural. Lògicament, els milers de 

residents de l’estiu (el municipi té, a més, 5 càmpings) generen múltiples necessitats que els palsencs 

s’afanyen a satisfer tan bé com poden: això implica una forta ocupació temporera en el sector dels 

serveis. En els darrers temps, s’estan fent esforços perquè el turisme deixi de ser estacional.

2.4 La història

Algunes destrals neolítiques trobades en punts del Quermany i de la Vila són testimonis mate-

rials de l’existència d’antics nuclis de poblament al municipi. Ho són també, encara que molt més 

tardanes (s. VII-IX), les tombes de forma antropomòrfica practicades en la roca natural que s’han 

descobert en diferents llocs del nucli antic. Tanmateix, la primera referència escrita de Pals data de 

889, quan s’esmenta la vila i el castell dit de Montaspre en un precepte del rei Odó al monestir de 

Sant Pau de Fontclara. L’any 994, la torre i l’església de Sant Pere van ser donades al bisbe de Girona 

per Ramon Borrell i Ermessenda. El 1041, la senyoria de Pals era posseïda per la família Gausfred: 

va ser Bernat Gausfred qui va vendre el 1062 els seus drets sobre la vila i el castell als comtes 

Ramon Berenguer i Almodis, la seva esposa. El 1190, el rei Alfons el Cast va donar la senyoria a 

Ramon de Vilademuls; posteriorment, Pere I el Catòlic la va donar de per vida al vescomte Ramon 

de Turena. El 1230, Jaume I la va concedir a Bernat de Santeugènia, senyor de Torroella de Montgrí, 

com a recompensa per la seva contribució a la conquesta de Mallorca; després, va passar a mans 

de la vescomtessa de Cabrera, senyora també del castell de Torroella de Montgrí. El 1272, Pals va 

ser annexionat de nou a la corona, i el 1322 va ser adquirit pel bisbe i capítol de Girona. Poc més 

tard, Jaume II en va recuperar el domini i en va donar la possessió a la seva esposa, Elisenda de 
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Montcada, el 1324. El 1341, es fa un capbreu de Pals «a favor den Delmau de Torroella, en poder de 

Bernat de Planis». Pere el Cerimoniós va cedir la vila i castell el 1380 als barons de Cruïlles, però el 

1387 tornaven a ser de domini reial. Un capbreu de Pals de 1421 és a favor de Jaufred de Vilarig; un 

altre de 1493, a favor de Joan Biure; un altre de 1584, a favor d’Antoni Frigola.

Durant el segle XV, el castell va patir molts desperfectes: el 1478 el seu estat era tan ruïnós, que el 

rei Joan II va donar permís perquè se n’aprofitessin les pedres per arranjar l’església, ordenant, però, 

que es preservés la torre mestra com a torre de guaita; avui se l’anomena Torre de les Hores, ja que 

d’ençà la construcció del petit campanar que la corona (s. XV) una de les seves funcions ha estat la de 

rellotge. La reforma de les muralles, construïdes entre els segles XIII i XIV, data també de la mateixa 

època, però ja havien sofert una altra restauració el 1401. Tot i que ja el 1315 Jaume II havia concedit a 

Pals el privilegi d’anomenar-se vila, no és fins al 1503, a l’època de Ferran el Catòlic, que va aconseguir 

tenir les atribucions pròpies d’una vila, com ara poder cobrar tributs, fer l’arrendament d’establiments 

de serveis (taverna, fleca, gavella, etc.) o poder celebrar una fira anual el dia de Sant Francesc.

2.5 La llengua

El parlar de Pals pertany a l’àrea del català central, dialecte del català oriental. Un dels seus trets 

característics és la iodització o “ieisme”, que trobem en topònims com la Fonollera (Foneiera), o els 

Sorralls (Surrais), o el puig Vermell (Vermei), i en noms comuns com: abella (abeia), genoll (jonei), 

rostoll (rustei), palla (paia), ull (ui); també en formes verbals: vull (vui), mullar (muiar).

Un altre tret característic, però ja en claríssima regressió, és l’ús de l’article salat, només emprat 

per alguna persona d’edat avançada dels Masos de Pals. Tanmateix, la documentació ens fa adonar 

que antigament el seu ús era totalment corrent davant dels topònims i, en alguns casos, ha quedat 

fixat en la pronúncia de la gent gran i en la grafia: la font de sa Bruixa, ses Monges, el puig sa Guilla, 

can Pou de ses Garites...

Observem també en el parlar de Pals, alguns dels trets que J. Veny (1998) asse-nyala com a propis 

del català septentrional de transició:

– tancaments d’[o] en [u]: oncle (uncle).

– e tancada en comptes d’e oberta: Josep, paciéncia, ciéncia.

– e oberta per e tancada: èll.

– pas del timbre (d’una vocal) de formes arizotòniques a formes rizotòniques: espèra, tènca.

– o tancada en mots com: flor, olla, sol, hora, font, pont.

– reforç oclusiu dental en la primera persona del present d’indicatiu: càntut (canto), sóput (sopo).

– imperfet en -via en verbs del tipus creure: crevia (creia), rivia (reia), sevia (seia).

– el futur i condicional del verb anar: iré (aniré) / iria (aniria).

– transformació dels infinitius vèncer i créixer (i també d’altres com conèixer) en mots proparoxí-

tons: vèncere, créixere, conèixere, pronunciats amb caiguda de la e àtona i passen respectivament 

a vençre, creixre, coneixre.

– l’ús en el lèxic de mots com: tampis (què hi farem!), carrota (pastanaga), piulots (dolor als dits 

de les mans pel fred intens), tòria (sarment), fressa (soroll)... o el topònim can Dimoselo, deformació 

del mot francès demoiselle.

– l’ús de la partícula pla tant amb valor afirmatiu com negatiu: estic pla ben arreglada! Jo pla que 

li explicaré! Ara pla! 
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Una altra característica, en aquest cas compartida amb el balear, el valencià i el rossellonès, és la 

utilització per al femení de les formes possessives meua, teua, seua i els plurals corresponents, així 

com l’ús en certs contextos de les formes del masculí singular davant de mots femenins: la meu 

mare, a casa teu. 

Altres trets a destacar, alguns compartits també amb altres parlars:

– la forma aquet/aquets per al demostratiu masculí.

– l’ús de dugues per al femení de dos.

– la pronúncia nostru, vostru, nusatrus, vusatrus.

– la pronúncia d’altre/altra i el plural corresponent sense l.

– l’ús, de vegades redundant, de la partícula pas: no hi he pas pensat.

– l’ús dels articles en/na davant d’antropònims: si la forma per al masculí (noms començants en 

consonant) és d’ús corrent (en Joan), na està pràcticament extingit: és usat exclusivament pels pocs 

parlants que encara salen (na Ciseta).

– supressió de la u en la pronúncia dels acabaments en -gua i -gües: aiga, paraigues, llenga.

– ús de gros/grossa (i no pas gran) per a indicar la grandària: una poma grossa.

– l’ús del participi fuit: havia fuit (fugit) per la finestra.

– pronúncia u del diftong eu i de la e àtona en certs contextos: l’Aburador (abeurador), aburar 

(abeurar), muló (meló).

– pronúncia de v intervocàlica en u: blaua (blava).

– reforçament dental o velar en mots acabats en -r: anar a marc (mar), enraonar amb la Leonort 

(Leonor), comprar licort (licor).

– l’ús del verb ser com a auxiliar de verbs intransitius de moviment: hi sóc anat massa tard.

– pronúncia d’alguns mots amb metàtesi: Cremany (Quermany), guergal (gregal).

– pronúncia en alguns mots, i depenent del context, de la o àtona com a e neutra: eliva (oliva), 

Terruella (Torroella).

– Manteniment de la palatal fricativa en determinats grups tj/tg, on generalment es fa: plaja/plages 

(platja/platges), correja/correges (corretja/corretges).

– pronúncia de o oberta en mots com: quan (con vindràs?), quant (cons anys tens?, conta gent!)

– ús de mots o expressions particulars:

anar a dormir abans que vingui en Sunyer: personatge imaginari amb què s’amenaça els nens que 

no volen anar a dormir

anar-se’n a fuita: marxar corrents

anguilar-se: enfilar-se

bardoiar (bardollar): veure algú trastejant 

cutinc: garrí

en comptes d’esmolar farem osques: el remei serà pitjor que la malaltia 

entafonyar: entaforar 

enxarinar-se: enfadar-se de mala manera

escallimpar: veure ràpidament algú 

estar com un esquerdís: estar extremadament prim

estar ser/seca que crema: estar extremadament prim

fer la fi d’en Cagacalces: tenir un final més aviat poc gloriós
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fer la fi d’uns pantalons estrets: acabar com uns pantalons estripats

fer tronar i ploure: moure gran gatzara

gatejar: esmerçar grans esforços en coses nímies

manyac/manyaga: terme afectuós

mansuetes: dones xafarderes

matar el cuc de l’orella: xerrar sense parar

no tenir aturador: ser molt impacient

no tenir espines als peus: llançar-se ràpidament a fer alguna cosa

pesar figues: tenir una gran passió de son

portar mal trot: no anar per bon camí

quedar-se blau: quedar-se amb el moneder buit

riell: regalim

riellar: regalimar

ser de mal toscar: es diu d’una persona difícil de convèncer

ser de pronòstic: ser un cas 

ser un envà de canyes: tenir una salut molt delicada

ser un mal carrac: ser una persona de mal tractar

ser un trencaametlles: enraonar incansablement

ser una mala gueta: no valer res com a persona

ser una mala lepra: ser malvat

si no és per naps és per nefas: sempre hi ha una excusa o altra

sospitar algú: reconèixer una persona per les seves fesomies

tenir moltes eres: es diu de qui va esmentant propietats que “eren” seves

tenir sang de nap: es diu d’algú molt fredolic

traginar mal nord: estar de mal humor de manera persistent

voltar com l’àvia de can Pou: fer una gran volta per anar en algun lloc

És evident que molts dels trets lingüístics esmentats van perdent progressivament terreny: tant 

l’escola com els mitjans de comunicació ofereixen un model de llengua estàndard, en la qual els 

localismes no són gaire ben considerats, per no dir menyspreats. A més a més, en general, vivim 

en un context sociocultural en què, malauradament, els vents no bufen pas gaire a favor per a la 

llengua: no és difícil adonar-se que la reculada que està patint d’un temps ençà en el seu ús social 

avança paral·lelament a un empobriment lèxic imparable. En aquest sentit, la preservació de la topo-

nímia, entesa com a conjunt de noms de lloc genuïns, pot ser un granet de sorra en la difícil tasca 

de salvaguardar la nostra llengua i la nostra identitat com a poble.
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3. Fonts documentals

3.1 Manuscrits

Arxiu Diocesà de Girona2

Llibre de Baptismes. Pals. 1577-1657

Llibre de Baptismes. Pals. 1659-1774

Llibre d’Òbits. Pals. 1570-1740.

Capbrevacions. Pals. 1341-1680.

Llevador. Pals. Segle XVIII.

Llevador. Pals. 1770-1796.

Llevador. Pals. 1796-1827.

Llevador. Pals. 1837-1840.

Canelar. Pals. 1746.

Arxiu de la Corona d’Aragó

Còpia autèntica del capbreu de Pals. 1352.

Capbreu de Pals. 1352-1489. 

Capbreu de Pals. 1489.

Capbreu de Pals. 1671-1672.

Llevador de les rendes reials de Pals i altres llocs. Segle XVI.

Llevador de les rendes reials de Pals. 1613.

Arxiu Històric de Girona

Manual notarial. Pals. 1602. 

Manual notarial. Pals. 1604.

Manual notarial. Pals. 1605. 

Notes:

2. Els documents de l’arxiu parroquial de Pals van ser dipositats a l’Arxiu Diocesà de Girona el 1998.
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Manual notarial. Pals. 1668. 

Manual notarial. Pals. 1670-1671. 

Manual notarial. Pals. 1716-1717. 

Manual notarial. Pals. 1734-1735. 

Manual notarial. Pals. 1742-1744. 

Manual notarial. Pals. 1745 (fulls solts).

Manual notarial. Pals. 1760.

Manual notarial. Pals. 1784-1785.

Manual notarial. Pals. 1786-1788.

Manual notarial. Pals. 1817 (fulls solts).

Manual notarial. Pals. 1818 (fulls solts).

Manual notarial. Pals. 1821-1824.

Manual notarial. Pals. 1825-1829.

Manual notarial. Pals. 1830-1832.

Manual notarial. Pals. 1833-1835.

Manual notarial. Pals. 1836-1839.

Manual notarial. Pals. 1840-1844.

Manual notarial. Pals. 1851-1854.

Manual notarial. Pals. 1855-1857.

Manual notarial. Pals. 1858-1860.

Manual notarial. Pals. 1861-1863.

Manual notarial. Pals. 1864-1865.

Manual notarial. Pals. 1865-1871.

Arxiu Municipal de Pals

Amillaraments: Caixa 1: 1854, 1863, 1869, 1886 a 1898.

Amillaraments: Caixa 2: 1898 a 1900, 1902 a 1903, 1905 a 1919.

Amillaraments: Caixa 3: 1920 a 1926, 1928 a 1929, 1932 a 1936, 1941 a 1944, 1957 a 1964.

Fulls catastrals. Cèdules de propietat: Caixa 1 (A-C). Data sense precisar (entre 1950-1960).

Fulls catastrals. Cèdules de propietat: Caixa 2 (D-O). Data sense precisar (entre 1950-1960).

Fulls catastrals. Cèdules de propietat: Caixa 3 (P-R). Data sense precisar (entre 1950-1960).

Fulls catastrals. Cèdules de propietat: Caixa 4 (S-Z). Data sense precisar (entre 1950-1960).

Contribució urbana. Registro fiscal. URB/69. Pals 1920.

Arxiu Municipal de Girona

Llibres de l’armament general. Lligall núm. 9. 1795.

3.2 Bibliografia impresa

AGUILÓ, C. (1991): La toponímia de la costa de Campos. Campos: Ajuntament de Campos.

AMIGÓ, R. (1980): “Vint-i-cinc anys d’experiència en reculls de noms de lloc. Uns quants exemples 

modèlics”, Actes del V Col·loqui de la Societat d’Onomàstica, pàg. 19-28.

AMIGÓ, R. (1989): Sobre inventaris de noms de lloc. Reus: Centre de Lectura.



26 Pals. Recull onomàstic

AMIGÓ, R. (2000): Llenguatge endins. Un recorregut històric pels noms de lloc. Reus: Centre de 

Lectura.

AUDIVERT, M. (1981): Cases i gent de L’Estartit. Granollers: Montblanc-Martín.

BADIA I HOMS, J. (1977): L’arquitectura medieval de l’Empordà. Girona: Diputació de Girona, vol. I.

BADIA I HOMS, J. (1981): Gran Geografia Comarcal de Catalunya. L’Empordà. Barcelona: Enciclopèdia 

Catalana, vol. IV.

BALAÑÀ I ABADIA, P. (1992): “Moros en la costa: una expedición califal en el año 935”, Historia y 

Vida, núm 291. Madrid/Barcelona, pàg. 4-9.

CAHNER, M. (dir.), (1991-1996): Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Enciclopèdia 

Catalana, vol. 4.

CARANDELL, J. (1978 [1945]): El Bajo Ampurdán. Ensayo geográfico. Girona: Diputació.

CONGOST, R.; TO, L. (1999): Homes, masos, història. La Catalunya del nord-est (segles XI-XX). Barce-

lona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

CONGOST, R.; GIFRE, P. (2001): “Déu i el diable. Notícies sobre el conreu de l’arròs al Baix Empordà 

(segles XVIII-XIX)”, Afers, núm 39.

CONGOST, R. (et alii, 2005): La masia catalana. Evolució, arquitectura i restauració. Figueres: Brau.

COROMINES, J. (1980-1991): Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: 

Curial.

COROMINES, J. (1989-1997): Onomasticon cataloniae. Barcelona: Curial.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1992a): “Els renoms: una aportació singular als estudis de dialectologia”, 

Cahiers de l’Université de Perpignan, núm. 24, pàg. 69-74.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1992b): “Els sobrenoms dels arrossaires de Pals (Baix Empordà)”, Butlletí 

Interior de la Societat d’Onomàstica, núm. LXVIII, pàg. 50-53.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1992c): “Renoms i eleccions municipals a Pals”, Butlletí Interior de la Socie-

tat d’Onomàstica, núm. L-LI, pàg. 64-67.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1996): “Un aspecte de la vida administrativa de Pals l’any 1832: les tabes”, 

Estudis del Baix Empordà, núm. 16, pàg. 177-187.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1997): “Els renoms: un camp d’estudi singular”, Torre de les Hores, núm. 

8, pàg. 23-28.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1998): “Temps de pescadors i comerciants a la platja de Pals (s. XVIII)”, 

Estudis del Baix Empordà, núm. 17, pàg. 127-150.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1999): “Els cognoms dels palsencs nascuts entre 1577 i 1657”, Torre de les 

Hores, núm. 13. Pals: Ajuntament, pàg. 21-23. 

CORREDOR PLAJA, A.-M. (1999): “Notícies disperses sobre algunes edificacions fortificades de Pals”, 

Estudis del Baix Empordà, núm. 18, pàg. 71-90.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2000): “La vida dels francesos residents a la costa del Baix Empordà”, Es-

tudis del Baix Empordà, núm. 19, pàg. 79-100.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2000): “Rèquiem per la Barraca Bataiera”, El Pica-Soques, núm. 1, pàg. 6-7.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2001): “Un topònim curiós: sa Milana (o la Milana)”, Butlletí Interior de la 

Societat d’Onomàstica, núm. 84.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2003): “Roldors i adoberies a Pals”, Estudis del Baix Empordà, núm. 22, 

pàg. 141-156. 



27Pals. Recull onomàstic

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2004): “Desventures d’un jove droguer barceloní a la vila de Pals (1620)”, 

Estudis del Baix Empordà, núm. 23, pàg. 53-76.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2005): “La barraca Bataiera de Pals”, Gavarres, núm. 7, pàg. 74-75.

CORREDOR PLAJA, A.-M. (2006): “De quan les coses s’escrivien pel seu nom: sis inventaris de principi 

del segle XVIII (Fons notarial de Pals)”, Estudis del Baix Empordà, núm. 25, pàg. 117-142.

DIVERSOS AUTORS (1992 [1974]): Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

FORT I OLIVELLA, J. (2006): Els noms de lloc. Girona: Diputació.

IGLÉSIES, J. (1969): El cens del comte de Floridablanca. 1787. Vol. II. Barcelona: Fundació Salvador 

Vives i Casajuana.

IGLÉSIES, J. (1979): El fogatge de 1553. Vol. I. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana.

IGLÉSIES, J. (1991): El fogatge de 1497. Vol I. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajuana.

MATAS, J. (1986): “Els estanys eixuts”. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 7. Girona: Diputació 

i Caixa de Girona.

MATAS, J. (1991): Bibliografia del Baix Empordà. La Bisbal d’Empordà: Consell Comarcal del Baix 

Empordà.

MATAS, J. (1993): La història del pont de les dobles. La Bisbal: Ajuntament de Cruïlles, Monells i 

Sant Sadurní de l’Heura.

MOREU-REY, E. (1974): Toponímia urbana i onomàstica vària. Palma de Mallorca: Moll.

MOREU-REY, E. (1981): Renoms, motius, malnoms i noms de casa. Barcelona: Millà.

MOREU-REY, E. (1982): Els nostres noms de lloc. Palma de Mallorca: Moll.

MOREU-REY, E. (1991): Antroponímia. Història dels nostres prenoms, cognoms i renoms. Barcelona: 

Universitat de Barcelona.

MOREU-REY, E. (1995): “Tipologia toponímica”, Materials de Toponímia. València: Denes / Universi-

tat de València / Generalitat Valenciana. Vol. I (pàg. 45-52).

OLIVA I PRAT, M. (1974): “La villa medieval de Pals”, Revista de Gerona, núm. 66.

PELLA Y FORGAS, J. (1980 [1883]): Historia del Ampurdán. Olot: Aubert Impressor.

PLA, J. (1970): “Pere Coll i Rigau i la història de l’arròs de Pals (1853-1918)”, Homenots, segona 

sèrie. Barcelona: Destino.

PLA, J. (1976): Tres Guies. Barcelona: Destino.

VENY, J. (1998 [1982]): Els parlars catalans. Palma de Mallorca: Moll.





4. Repertori 
de noms



30 Pals. Recull onomàstic

4. Repertori de noms

ABADIA, l’

El 1671, aquesta construcció, amb la grafia «Badia», afrontava amb la casa d’Antoni Fontanilles, 

que era intramurs i prop de l’església. Podria fer referència a les dependències de la rectoria.

ABADIA, el carrer de l’

El 1670 és documentat un pati que afronta per la banda d’orient amb les parets del cementiri i pel 

nord-est, amb «vico publico vocato de la Badia».

ABELLÍ, la casa

La «casa Abellí» era habitada el 1865 per Sever Serra i Tomasa Girona. 

ABEURADOR,3 l’ [laBurDo@] 
Era situat en un costat de l’actual plaça Catalunya, a l’altra banda del safareig municipal. Antiga-

ment, la gent hi portava el bestiar a abeurar. Va ser enderrocat fa uns quants anys per tal de millorar 

l’accés al nucli antic. Tanmateix, el nom encara és vigent per a designar l’espai on era.

El 1571, és anomenat un tal «Monjo del Abeurador» i després d’aquesta data, apareix indiferen-

tment com a topònim pròpiament dit o com a complement d’aquest cognom Monjo: «lo Abeurador» 

(1605), «Monjo de la Baurador» (1665), «Francisco Cassà, als. Monjo del Abeurador» (1717), «lloch 

nomenat lo Abeurador» (1717). El 1855, apareix com a «territori dit Aveuradó». 

Vegeu: Raval, el.

ABEURADOR, el carrer de l’

Actualment, és la via principal d’accés al nucli antic des del carrer Enginyer Algarra. El trobem 

documentat el 1838 com a «carrer anomenat del Aveurador».

ABEURADOR, la font de l’

El 1672, consta que el mas Pou posseïa un hort voltat de paret al lloc dit «fontem vocatum del 

Abeurador».

Notes:

3. La transcripció del mot abeurador és vàlida per a les tres entrades següents.
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ABEURADOR, l’hort de l’

Era el nom de qualsevol de les peces d’horta que hi havia prop de l’Abeurador.

ABRIL, el mas

El cognom Abril es troba el 1352: «Joan Abril», «Abril de la Padrera». El 1571, consta el «masso de 

Abrill de la Padrera» i la «casa de Abril del Bosc»; el 1573, es troba igualment: «Rafel Abril de la Pe-

drera», i el 1673, apareix com a «mas Abril de les masies de Pals». Actualment, s’han perdut els dos 

corònims, «del Bosc» i «de la Pedrera». El 1671, el mas Abril del Bosc és vinculat a Salvador Riera, 

de Fontanilles. El 1742, el mas Abril pertanyia a Damià Falgarona. El 1828, la casa anomenada mas 

Abril del Bosc era propietat de Jaume Busquets. El 1840, la mateixa casa pertanyia un altre cop a un 

Falgarona: Damià Falgarona i Riera. El 1860, Jaume Bassa i Busquets pren possessió del mas Abril i 

del mas Riera (aquest últim a Fontclara). Del mas Abril, se n’havia dit antigament el mas d’en Guim. 

Vegeu: Guim, el mas d’en.

ABRIL DE LA PEDRERA, el mas

Vegeu entrada anterior

ABRIL DEL BOSC, el mas

Vegeu: Abril, el mas.

ADOBERIES, les4 [lzduBrís] 
Es mencionen el 1352 «unes dobaries y un casal ab dobaries en los murs». El 1602, consta com a 

«loco vocato Adobaries» o «loco d’Adobarias» o «loco vocato de las Adobarias». El 1716, trobem «las 

Adobarias» i el 1833, «las Doverias». També consta el 1839 «Adovarias», sense article que precedeixi 

el topònim. Una adoberia era un establiment on s’adobaven les pells. Sabem pels documents que hi 

havia hagut, com a mínim, dos establiments: les Adoberies de n’Illa i les Adoberies d’en Romans, 

tots dos a la zona de Camargues; les primeres consten al llevador del segle XVI. Posteriorment, el 

1671, es troben mencionades totes dues però havien deixat de tenir la seva antiga funció: consta 

que les Adoberies de n’Illa eren una construcció arruinada i les altres, les d’en Romans, sembla que 

eren dempeus però ja aleshores es coneixien com a la casa i hort del reverend Antoni Prats. L’última 

referència trobada és de 1839, quan consta que una peça afronta amb camí públic amb terres del 

mas Hereu. El nom encara es manté avui entre els propietaris de les finques d’aquella zona. 

Vegeu: Perafita.

ADOBERIES, l’àlber de les

És documentat com a nom de peça de terra el 1352.

Notes:

4. La transcripció del mot adoberies és vàlida per a les sis entrades següents.
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ADOBERIES, l’alberg de les

Consta al llevador de 1613; és un dels béns declarats per Pere Salvador, àlies Joan Prior.5

ADOBERIES, el clos de les

És mencionat el 1352 i també al llevador del segle XVI.

ADOBERIES, els quadrons de les

El 1806, Narcís Plaja, pagès de Torrent, va comprar a Mariano Metge, descendent de la casa Illa, 

tres quadrons de terra «junt ab un casal dirruhït, tot situat en lo terme de la vila de Pals y en lo 

territori dit los quadrons de las Adovarias».

ADOBERIES DE N’ILLA, les

Vegeu: Adoberies, les.

ADOBERIES D’EN ROMANS, les

Vegeu: Adoberies, les.

ADROGUER, la plaça de l’

La «Plassa dita del Adroguer» és documentada el 1842.

AFORES, el puig d’

És esmentat el 1352 el «puig de Fores o Golomir». 

Vegeu: Golomir, el puig de.

AGNELLA

Nom documentat el 1489. Era a l’estany de Pals. En aquesta data, Bartomeua, esposa de Gabriel 

Abril, àlies Cavaller, hi tenia pertinences.6

AGULLA, l’ [új] 
Consta «Agulla» el 1352. El 1489 es troben, a més, les formes: «Sagulla», «Agulla o Plages», «lloc 

apellat Agulla y Plages», «Plages, als. Agulla», «Plages o Agulles», «Belcatí o Agulla». El 1672, consta 

encara «loco nunc vocato Plajas, antiquitus vero Agulla».

AGULLES, el puig de les [lpúdlzújs]  
És mencionat el 1833. 

Notes:

5. Cal prendre el mot alberg, que trobarem diverses vegades, com a sinònim de casa. Sobre el mot àlies, de vegades abreviat en “als.”, 
cal dir que en la documentació és utilitzat tant per introduir renoms com cognoms, i algun cop també en toponímia és el nexe àlies 
que uneix dos noms que designen el mateix lloc.
6. Es pot tractar de la forma antiga d’anyella, femení d’anyell, o nom de planta.
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AIGUA ROJA, el rec de l’ [lrékdlájrá]  
El 1671, el «recho qui dicitur de l’aygua roja» pertanyia a Josep Busquets i afrontava amb la feixa 

on antigament hi havia el molí d’en Sardina.

AIMERIC, el forn de n’

És documentat com a lloc el 1352.

AIMERIC, el mas

El «mas den Aymerich» el 1352 era un dels béns de Bernat Aymerich. El 1671, consta «lo mas 

Aymerich, ara de la Creu»; segons el mateix document, en aquesta data, el mas Aimeric de la Creu 

pertanyia a Antoni Quinsà i Aymerich i afrontava amb la riera de la Baella, el clos Cavaller i el 

territori dit Bruguers.

AIMERIC DE LA CREU, el mas

Vegeu entrada anterior.

ÀLBER, l’

«lo Àlber o cap Mas» és documentat el 1352. És possible que tingui alguna cosa a veure amb el 

lloc anomenat l’Àlber de les Adoberies.

ALBEREDA, l’

Es menciona aquest lloc el 1352. Es torna a trobar en documentació moderna (1928-29), situat a la 

zona de la Casa Nova. Consta també (1932) una peça anomenada «arbres de la Casa Nova».

ALBERTA

Vegeu: Llavadora, la.

ALEGRET, la roca de n’

Nom d’una antiga roca situada davant de la torre Mora.7

ALIBA, la casa

Consta amb aquesta grafia el 1826. El 1841, es troba documentat un Baldiri Alivós.

ALIU, el mas

Consta com a derruït al llevador del segle XVI.

ALMAR, la casa de l’

Documentada el 1734; el cognom Almar es troba el 1577. 

Notes:

7. Vegeu J. Pla (1976).
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ALMERIC, l’estany de l’

Nom esmentat el 1743: «lo estany del Almerich» eren feixes del Comú.

ALOCS, els

El 1672, «Alocas» era una peça del mas Martí situada entre el mas Jofre i la torre Bertrana. El 

1854, tornem a trobar aquest territori, on tenia propietats Josep Niell i també el mas Jofre. És en 

documentació de 1863 i posterior que apareix amb la forma «Alochs».8

ALZINAR, l’

És mencionat el 1605 el «loco vocato Matapoll o Alzinar». El 1672, trobem el territori dit «Contastí 

ant Alzinar», que afrontava amb els quintanals9 del mas Huguet del Bosc.

ALZINS, el rec dels

Vegeu: Freixe, el rec del.

AMAT, el mas

Es troba un «mas Amat Baulovy», vinculat a Joan Baulovy, el 1352. També en aquesta data consta 

com el «mas den Amat» amb l’explicació següent: «mas antigament anomenat den Ricart ara em-

però den Amat». El 1489, es fa constar que era situat al Pla i afrontava amb els propietaris Juny, 

Payola i Pedrissa. El 1613, és documentat «Gabriel Beulovi y lo mas Amat Beulovi». La casa del mas 

Amat és un dels béns declarats per Joan Galí el 1671; en aquesta data, afrontava per orient amb 

terres del mas Rull i amb el Figuerar. El 1716, apareix vinculat a Josep Galí. El 1835, el mas Amat o 

Caixa pertanyia a Damià Bou i Caixa, segons consta en l’inventari fet per la seva viuda, Teresa Bou 

Puigmiquel i Dalmau. El 1840, pertanyia a Damià Caixa i, una mica més tard, el 1854, a Josep Bou i 

Puigmiquel. La construcció es coneix avui per can Caixa.

AMOS, la closa dels

Segons un document de 1863, pertanyia al baró de Segur.

AMUNT, el clos d’

El 1352, es menciona el «clos Damont», era vora l’Hospital.

AMUNT, el molí d’

Vegeu: Marquès, el molí del.

AMUNT, la trilla d’

Vegeu: Trilla, la.

Notes:

8. L’aloc és una planta verbenàcia (Vitex agnus-castus) que creix en marges i zones humides.
9. Els mots quintà, quintana, quintanal i coromina designaven peces de terra situades vora la casa.
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ANDREU, la casa de n’

La «casa den Andreu» consta el 1745 en un inventari de béns de Margarida Andreu.

ANDRONA, la casa de l’

És documentada el 1865 la «casa llamada Androna en la calle de detrás la plaza de la presente 

villa».10

ÀNGEL, ca l’   [kalánxel] 

Vegeu: Tauler, can.

ANGLADA, el mas

Consta el 1619. El 1671, és un dels béns declarats per Pere Joan Reyner i Anna M. Caner, la seva 

esposa. El cognom Anglada és documentat ja el 1595. El 1840, el mas pertanyia a Pere Caner.

ANGLADA, el puig de n’

El «puig den Anglada» és mencionat el 1352 i el 1489. Consta també com a «puig de la Anglada o 

Coromina».11 Era a la zona de l’Estany i afrontava per orient amb el senyor de Vilallonga, a migdia 

amb camí públic, a ponent amb terres de la casa Mató de Regencós i a tramuntana amb terreny de 

Pere Barceló de la Penya. El 1861, consta que Barceló tenia terres al «puig den Anglada». 

Vegeu: Ullastrells.

ANGUILA, ca l’

Una de les cases del carrer de Dalt.

ÀNIMES, l’era de les

El 1831, trobem ubicada a Samària l’«hera dita de les Ànimes». Pertanyia al mas Quinçà i era dins 

el territori dit Perafita; comprenia una àmplia zona al voltant de can Barris i can Seguer.

ANNA, ca l’

Una de les cases del final del carrer de Dalt.

ANTONI CARLES, l’alberg i torre de l’

És l’hereva d’Antoni Carles que declara el 1489 «un alberch amb una torre contigua situada dins 

els murs de Pals»; consta que l’alberg té un portal a migjorn que dóna entrada i sortida a la torre.

ANTONIETA, ca l’

Vegeu: Bonet, can.

Notes:

10. Una androna és una llenca estreta de terreny sense edificar que queda entre dues cases contigües.
11. Aquesta darrera referència fa pensar que potser «puig den Anglada» és un exemple de l’antic ús de l’article personal davant de 
noms comuns. Una anglada és un angle o corba que es forma en un terreny o en un curs d’aigua.



36 Pals. Recull onomàstic

ARANGES, el camp de les

El 1489, el «camp nomenat de les Aranjes» pertanyia al mas Roig del Pla.

ARBONÈS, el camp 

Consta el 1668. Era situat a l’estany Marisc i el 1671 era un dels béns d’Antoni Feliu, de la torre 

Canera.

ARBONÈS, la casa de n’

És anomenada el 1602: «illam domu nostra vocata den Arbonès».

ARBRE, el camp de l’ [lkámdlabr] 
El 1672, era una peça de Pere Massot, de Juià, i afrontava amb un quintanal del mas Xifre. 

Vegeu: Oms, el camp dels.

ARBRES, el camp dels12 [lkámdlzabrs] 
És documentat com a territori el 1851.

ARBRES, la closa dels

Trobem «la closa dels abres den Barceló» el 1735. Segons consta en una taba, en aquesta data 

Barceló es va vendre la terra closa, el bosc i el pou. La closa tenia una superfície de cinc vessanes i 

afrontava amb el mas Pou (a migdia), el mas Nou d’en Casanoves de Parlavà (a ponent) i l’Estany (a 

tramuntana). Posteriorment, el 1830, la peça apareix com a «territori vulgarment anomenat closa dels 

Arbres». En aquesta ocasió, consta que Jaume Busquets hi té una finca que afronta amb una altra de 

Francisco Corredor Quintana. Els dos propietaris fan un acord per evitar que l’aigua s’hi entolli, pel 

perill que suposa per a la salut pública; en aquest document s’anomena el rec del Molí del Mas Pou 

la qual cosa, junt amb d’altres dades, permet constatar que es tracta de la mateixa closa de 1735.

ARCOVES, les

Situades a la zona de la platja, i avui dins del terme de Begur, quedaven a mà dreta abans d’arribar 

al xalet d’en Barris. Eren coves naturals fetes a la mateixa roca; abans, s’utilitzaven com a aixopluc 

en cas d’una tempesta sobtada. 

Vegeu: Mar, les coves de.

ARENA, el puig d’

És documentat el «puig Darena» el 1489.

Notes:

12. La transcripció del mot arbres és vàlida per a l’entrada següent.
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ARENAL, s’

Trobem «Çaranal» el 1489. La forma «Arenay» és documentada el 1671: «loco vocato Marisch o 

Arenay», ubicat sens dubte a la zona de l’Estany. El 1672, consta el «loco antiquitus dicto Saranal 

nunc vero la Barrera». 

Vegeu: Arenes, el camp de les.

ARENAL DE MAR, l’

El lloc dit «Arenal de mar» és anomenat el 1853. El nom vigent avui és els Arenals. A principis 

del segle XX, Pere Coll hi va fer una plantació d’atzavares per obtenir fil per lligar les garbes de les 

collites.

ARENALS, els

Vegeu entrada anterior.

ARENALS, el mas dels

Ensorrat des de fa temps, Pere Coll hi havia muntat una destil·leria per transformar la resina dels 

pins. Posteriorment, l’apicultor Joan Riera l’havia utilitzat durant els anys 1950 per emmagatzemar 

la seva producció de mel.

ARENES, ses

Consta com a nom de paratge al llevador del segle XVI.

ARENES, el camp de les

Era una peça que el 1352 pertanyia a Joan Paiola, àlies Roig; curiosament trobem en la mateixa 

data que un individu anomenat Antoni Paiola del Pla posseïa un «camp anomenat ses Arenes». És 

possible que fos prop de l’Estany i podria correspondre, doncs, a l’Arenal mencionat anteriorment, 

tenint en compte que la zona que als documents trobem anomenada la Barrera era situada extramurs 

i no gaire allunyada de l’Estany. També en la mateixa data consta que Pere Tomasí tenia una peça 

anomenada «lo camp de les Arenes».

ARGILA, el camp d’

Consta com a «camp de Argilla» (1352) o «camp de Argila» (1489), però també sense la preposi-

ció: «camp Argila» (1671). En aquesta última data llegim que era propietat del mas Ros del Bosc i 

afrontava amb el mas Roig del Bosc i el mas Bladó. Són també documentades les formes «Argilar» 

i «l’Argila» que, per les afrontacions que tenen, sembla que corresponen al mateix lloc. El topònim 

que es conserva avui, entre el mas Tomasí i puig Prats, és l’Argilera.

ARGILAR, l’

El 1352, trobem «Argilar» i també el lloc anomenat «font de lo Rec, als. Argelar».

ARGILERA, l’

Vegeu: Argila, el camp d’.
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ARNAU, el mas

Un mas Arnau «are nomenat Moret» és documentat el 1352 i vinculat a Pere Moret del Rocar; 

afrontava amb Guillem Juny de sa Milana. El 1489, s’esmenta el «mas den Arnau, ara mas den Moret 

de Samilana», de Pere Moret de la Milana.13 El 1572, consta el «mas Moret del Rocar». El tornem a 

trobar el 1619 com a «mas Arnau» i, una mica més tard, el 1671, es diu que el mas Moret del Rocar 

abans es deia Arnau i que és situat al «loco dicto de sa Milana». En aquesta data, afrontava per orient 

amb el mas Pagès, abans Juny de sa Milana. El 1673, consta un individu anomenat «Jaume Moret 

del mas Rochà de les masies de Pals». 

El 1717, se segueix trobant «mansi Moret del Rocar», que més tard, el 1840, alterna amb «mas Moret 

de la Vila». Amb l’expressió «pagès del Rocar» (1665) es veu clarament que el Rocar designava un indret, 

però devia ser el lloc ocupat per aquest mas i potser algunes terres de la mateixa heretat, ja que el Rocar 

només es troba associat al cognom Moret. Per exemple, el 1735 el mas pertanyia a Baldiri Geli i Moret 

del Rocar. Unes obres fetes recentment pels volts de can Magí demostren que, efectivament, el mas és 

enclavat en un autèntic roquissar. El 1840, alternen, com hem dit més amunt, el mas Moret de la Vila, 

que aleshores pertanyia a Pau Moret, i el mas Moret del Rocar, de Josep Moret i Geli del Rocar. El 1837, 

Josep Moret, dit del Rocar, tenia una peça anomenada «camp de detrás casa», que afrontava amb riera 

amb terres del mas Pagès, de Josep Corredor, de Peralta. Sabem també que el 1861, el mas Moret del 

Rocar tenia afrontacions amb l’hort de la capella de sant Fructuós i el camí de la casa d’en Girona. 

ARNAULÓ, el clos de n’

Consta el 1352 com a «Cortalades, ara clos den Arnaulo» i el 1489, com a «Corterades o clos den 

Arnaulo». El 1671, consta que aquesta peça continuava pertanyent al mas Arnaulo i que era veïna 

del clos Cavaller. 

Vegeu: Cavaller, el clos.

ARNAULÓ, la costa de n’

És mencionat al llevador del segle XVI.

ARNAULÓ, l’hort de n’

És documentat el 1352.

ARNAULÓ, el mas 

És esmentat el 1619. Una mica més tard, el 1668, aquesta heretat i el mas Huguet són declarats 

per Petronila Huguet i Arnauló, esposa de Francisco Calbó i Huguet. El 1671, el mas és vinculat a 

Francisco Pou i Huguet i es fa constar que és tocant l’hospital de pobres per la banda d’occident, 

mentre que afronta amb camí públic a migdia i orient. El mas Arnauló apareix igualment el 1735: 

en aquesta data era propietat de Joan i Francisco Pou i Huguet, pare i fill, també propietaris del mas 

Huguet del Bosc. Els Pou van vendre el mas Arnauló a Vicenç Cebrià; consta que era als ravals i 

Notes:

13. En aquesta data, consta que el mas Arnau tenia possessions al lloc dit sa Milana, a ses Illes, a Gratallops, àlies Vinyassa, a Fal-
gueres, a puig de Serra i a Figuerola.
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que afrontava a orient amb el camí públic que va de Pals a l’Estany i a migdia, amb la casa d’Isidre 

Moret, mitjançant carrer. El 1840, la «casa dita Arnauló» era propietat d’Isidre Bertran i Girona, que 

deu ser el mateix que uns anys abans, es troba documentat com a «Isidro Bertran, als. Espígol». El 

nom Arnauló és una variant metatètica d’Arnaldó, igual com Gueraula ho és de Gueralda.

ARNAULÓ, la pallissa de n’   [lpísDnrnáulu]    

El 1489, és documentada la «pallissa o cassal den Arnaulo», enganxada al mas, segons consta el 1671.

ARNAULÓ, el portal de n’

Vegeu: Nou, el portal.

ARNAULÓ, el recorn de n’

El 1672, era una peça situada a la zona del mas Gelabert.

ARTAU, el camp 

El 1839, pertanyia a Domingo Vidal.

ARTIGUES

Documentat com a territori el 1839.

ARTIGUES, el camp 

Consta el 1837.

ASSUMPTA, ca l’

Una de les cases del carrer de Samària, entre can Conrado Piu i can Campeny.

AVALL, l’horta d’

El 1341, diversos invididus declaren tenir peces de terra al lloc dit «orta de Vall»: Arnau Sinola, 

Guillem Barber, Guillem Palafrugell, Brunissèn Moreta (muller de Pere Moret de la Vila), Brunissèn 

(muller de Bernat Cabot), Pere Moret del Pla, Guillerma (muller de Guillem Garau), etc. Era prop de 

l’horta del Castell.

AVALL, la trilla d’

Vegeu: Trilla, la.

AVALL DE CAMARGUES, el molí d’

Consta el 1352 el «molendini de Camargas vocat molín devall de Camargas».

AVINENT, el mas

El «mansi den Avinent» consta el 1352, vinculat a Pere Avinent; es diu que abans s’havia anomenat 

el mas d’en Mateu Bruguera i que afrontava amb la riera de Quermany. Al llevador del segle XVI, 

consta «lo mas antigament Danavinent, ara el mas Dalmau».
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AVI RAJOLER, el carrer

Vegeu: Rajoler, cal.

BAELLA, sa

És esmentat el 1352, i també posteriorment com a «sa Vehella». El 1671, consta que Antoni Vidal 

tenia un hort situat a «la Vahella» i afrontava amb els quintanals del mas Candell i els del mas Ar-

nauló. En la mateixa data, consta també que en aquest lloc, «Savaella» o «Savahella», hi havia l’hort 

del mas Vilarnau de la Creu, que afrontava amb una peça dita torre Gisperta, a Camargues.14

BAELLA, la riera de la

La «riera de Savahella» o «riaria de la Vahella» és documentada el 1352. El 1671, consta que la 

«riaria de la Vahella» passava prop del mas Aimeric de la Creu i del mas Xifre.

BAIX, el carrer de

El corònim «de Baix» és documentat el 1578. El «veïnat de Baix» es troba documentat el 1833, 

mentre que una mica més tard, el 1837, apareix com a «veynat o carrer de Baix del beynat de Sant 

Fructuós».

BAIX, l’olivar de

El 1865, era una peça de terra del mas Quinçà.

BAIX, el quintà de

El 1851, era una peça del mas Caramany. El 1865, una partida anomenada així pertanyia al mas 

Quinçà i encara avui pertany a can Pericai; afronta amb el camp Fontanilles i el quintà de Dalt, que 

és del costat de Quermany.

BAIX, el veïnat de

Vegeu: Baix, el carrer de.

BAIX, la vinya de

El 1851, n’era propietària Francisca Prats.

BALCAR, l’andana del 

És l’onzena andana15 del Vernegar de Dellà i apareix com a «andana dita del Balcar» (1839) o com 

Notes:

14. J. Coromines fa derivar el mot del llatí vadum, que designa el pas a través d’un riu o lloc de mal passar.
15. Totes les andanes que es mencionen en aquest recull formaven part de les anomenades terres comunals. El volum núm. 17 (1840-
1844) del fons notarial de Pals conté tot el procés pel qual una gran part d’aques tes terres van passar a mans privades. En realitat, 
però, el que es transcriu és un “document autèntich” que data de 1767, on consten les diferents zones a repartir, la seva extensió, les 
condicions del repartiment i els noms dels nous propietaris. Gairebé totes les zones són dividides en andanes o andanades, feixes de 
terra de forma allargada i dimensions diverses. La distribució de cada andana es va fer, tret d’alguna excepció, a parts iguals. El que 
no consta enlloc són els criteris seguits a l’hora de fer el repartiment. Com va passar en altres llocs, gràcies a les vendes i permutes 
posteriors, els que van resultar més beneficiats van ser els grans propietaris.
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a «andana dita lo Balcar» (1840). En aquesta última data es fa constar que tenia una extensió de 15 

vessanes, que van ser repartides en feixes d’1 vessana i 4 octaus.

BALCAR, la closa del 

El 1352, es troba el lloc anomenat «Marisch o Balcar». Efectivament, el 1671, era una peça de la 

casa Monjo de l’Abeurador situada al «loco vocato Marisch». Un any més tard, consta que aquesta 

closa pertanyia al mas Vilarnau de la Penya. La ubicació d’aquesta peça prop de l’estany Marisc 

confirma que hi havia més d’una zona on abundaven les balques.

BALCARET, el

Documentat el 1834, és una andana del Vernegar de Dellà.

BALCARÓ, el

El 1672, el mas Pou tenia una peça en aquest lloc que afrontava amb el rec del Molí d’en Llogai. 

Relacionem aquest topònim amb la zona de balques que hi havia prop de l’estany Marisc.

BALCATÍ, el

Vegeu: Agulla, l’.

BALDIRI, can

Al capdamunt del carrer de Sant Josep.

BALDIRI, el camp

El 1844, era una peça de Francisco Girona.

BANDA, la

El 1825, s’esmenta «lo estany Marisch o la Banda». També apareix com a «la Banda del estany 

Marisch». El 1840, es fa constar que la Banda conté vuit andanes. 

BARATES, les cases

Grup de cases que s’havien d’edificar a un preu assequible cap als anys 1950 i que es van quedar 

en un projecte; l’espai que havien d’ocupar encara manté el nom.

BARBERS, l’andana dels 

És esmentada el 1834. El 1840, es fa constar que és la sisena andana del Vernegar de Dellà.

BARCELÓ, els erms d’en

Consten amb aquest nom el 1839, però el 1861 trobem els «herms del mas Vilarnau», que limitaven 

amb Francisco Barceló i amb terres del mas Pou, de Ramon Cabrera, de la Bisbal. En aquesta última 

data, Tomàs Quintana i Bonet, de la Bisbal, i Joan Tauler i Molinas, de Pals, prenen possessió dels 

béns que Francisco Corredor tenia en aquest territori i dels quals la seva dona, Caterina Capellà, 

havia estat usufructuària; també prenen possessió de les altres propietats de Corredor: una peça al 
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Colomer del Trau, la casa del carrer de l’Hospital, on va morir, i altres peces a camp de Roures, la 

riera Vella, Riells, el puig d’en Pou, el Vernegar de Dellà i l’estany Marisc.

BARCELÓ, el mas

És documentat el 1352 «lo mas apellat Barcelló», vinculat a Joan Beulovi: afrontava a sol ixent amb 

riera amb Pere Bladó; en la mateixa data també consta que Pere Abril de la Pedrera tenia un camp al 

lloc anomenat «mas Barceló». No és gens clara la relació d’aquesta construcció amb el mas Vilarnau 

de la Penya, avui can Barceló.

BARRABÀS, can

Una de les cases del carrer de la Muralla.

BARRACA, la

És mencionada el 1821 a la zona de l’estany Marisc com a «Barraca de Pouplana», però va ser 

construïda poc després de 1745. El 1824, la trobem com a «la Barraca de Puig Colomer» i es diu que 

pertany al terme de Sant Feliu de Boada. El 1835, consta la «era de la Barraca de Puig Colomer», on 

es col·loca un dels termes que separen Pals i Boada i on es divideixen l’estany de Pals i el de Boada. 

El 1837, trobem simplement «la Barraca», situada prop del replà de les Tortes. Abans de ser-ne pro-

pietari, Pouplana de Camós, de la Bisbal, l’havia arrendada a Jaume Busquets. 

BARRACA, l’andana de la 

És documentada el 1861. 

Vegeu: Barraca, la.

BARRERA, la

Consta el 1573 un individu anomenat «Antoni Tarrarol de la Barrera»; el 1587, trobem igualment 

que va morir Miquel Bauloví de la Barrera. El 1672, es troba el lloc «antiquitus dicto molí de Vent, 

nunc vero la Barrera». Consta que era prop dels antics estudis i del lloc dit «lo Colomer». Una peça 

de terra que era situada en aquest indret afrontava amb la casa d’en Terrerol de la Barrera. El fet 

que també consti amb el nom de s’Arenal fa pensar que aquest antic topònim potser designava tot 

el rodal que abasta des de l’Estany fins a sota l’actual carrer de la Muralla.

Vegeu: Arenal, s’.

BARRERA, el carrer de la

El carrer dit de la Barrera consta el 1834; deu ser el mateix que el 1832 es troba amb la precisió 

següent: «cual camí dirigeix des de lo portal dit de la Barrera a la porta de la iglésia de dita vila de 

Pals».

Vegeu entrada anterior.

BARRERA, la casa

És documentada el 1671, situada extramurs.
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BARRERA, el portal de la

El «portalle de la Barrera» és mencionat el 1352. 

Vegeu: Sagristia, la casa de la.

BARRERA, la vinya

Documentada el 1668, és un dels béns declarats per Jaume Massoni.

BARRIS, can

Una de les cases del carrer Enginyer Algarra, hostal des de fa molts anys, i molt popular quan tenia 

en funcionament una sala de cinema.

BARRIS, el xalet d’en

Es recorda com una de les primeres construccions que hi va haver vora la platja, coincidint amb 

l’arribada dels primers turistes.16

BARTOMEU, can

Una de les cases de la placeta d’en Bou.

BARTRINA, can

Vegeu: Corder, cal.

BASELÍS, can

Una de les cases del barri dels Vinyers.17

BASQUIDA, la

El 1489, consta que Antoni Illa tenia una possessió de terra voltada de parets «situada dins la dita 

parròquia de Pals, en lo loch nomenat la Basquida»; a migjorn afrontava amb altres propietats del 

mateix Illa i amb Sebastià Ferrer, del castell de Pals; a sol ponent afrontava amb camí públic i amb 

la casa de l’adoberia d’en Gabriel Busquets, sabater del castell.18

BASSA, el camp de la

Era una de les pertinences del mas de Ferran, que va canviar de propietari el 1855.

BASSES, el camp de les

Documentat el 1832, a la part de tramuntana del mas Bertran.

Notes:

16. Aquesta construcció i alguna altra de la mateixa zona que ha quedat recollida en el recull pertanyen avui al terme de Begur.
17. El nom deriva molt probablement d’una antiga Basilissa (vegeu Moreu-Rey, E., 1981).
18. El nom és documentat una sola vegada i es llegeix clarament. Intuïm que pot tenir alguna relació amb el topònim la Bastida, 
localitzat a d’altres llocs dels Països Catalans i que designava antigament un terreny fortificat.
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BASSETA, la

És esmentada el 1853, a la zona de les Illes.

BASSETES, el rec de les

Vora la bassa dels Eugassers.

BASTER, cal

Una de les cases del carrer Enginyer Algarra, al costat de can Viscasillas.

BATALLERA, la barraca [lBrákBjér]  
Cap a mitjan segle XIX, la construcció fou comprada pel besavi de Pepita Martí, de Regencós, a un 

tal Bataller de Torroella de Montgrí. A la documentació consta, efectivament, que el 1854, Sebastià 

Bataller, de Torroella de Montgrí, tenia pertinences a Pals, al lloc dit Riells. Sembla doncs que aquest 

cognom, amb la iodització pròpia de la parla local, és l’origen del nom de la construcció. La barraca, 

molt malmesa però dempeus fins no fa gaire temps, recordava vagament una ermita. Tant la seva 

ubicació com alguns elements arquitectònics (volta i sageteres) fan pensar que es tractava d’una 

edificació anterior al segle XVII i que antigament hauria tingut la mateixa funció que una torre de 

defensa.19

BATISTA, can

Una de les cases del veïnat del Molinet, coneguda també per ca la Lola Pepa.

BATLLIA, la feixa

El 1671, era una peça situada al territori dit Gratallops i pertanyia a la casa Illa. El 1672, era pro-

pietat del mas Pou i era situada a la zona de la font d’en Serra.

 

BATO, cal

Una de les cases del carrer del Raval, al costat de les costes d’en Molines. El 1841, és documentat 

«Joseph Carbó, àlias Bato».

BAULONA, la closa

És documentada el 1865 la «closa Baulona o camp Marisch»; era una peça del mas Moret de la 

Vila que afrontava amb terres del mas Xifre, amb la riera de la Font, amb terres del mas Terrerol i 

amb el mas Puig. 

Vegeu: Moret de la Vila, el mas.

BAULOVÍ, el corral d’en

Consta al llevador de 1613.

Notes:

19. Vegeu Corredor Plaja, A.-M., 2000 i 2005.



45Pals. Recull onomàstic

BAULOVÍ, el cortal d’en

Trobem documentat el 1352 el «cortal den Beulovi», que no devia ser gaire lluny del mas del ma-

teix nom;20 el 1489, apareix com a «cortal den Beuloy»: sembla que «Beuloy» és una de les grafies 

diverses del cognom Beuloví. 

BAULOVÍ, les feixes d’en

Consten el 1604 «les Fexes den Beulovy».

BAULOVÍ, el gorg d’en

S’esmenta el «gorch den Beulovin» el 1352, de la banda de Sant Feliu de Boada.

BAULOVÍ, l’horta d’en

És documentada el 1743.

BAULOVÍ, el mas 

Consta el 1352 «Joan Bauloví y lo mas anomenat Bauloví»; el 1489, apareix com a «mas nomenat 

den Beulovi», que aleshores pertanyia a Gabriel Beuloví. El 1352, es troba un individu anomenat Joan 

Bauloví de la Vila; en la mateixa data consta també la grafia Baulovy. Posteriorment, el 1821, consta 

Joan Riera, àlies Veuloví. El nom Bauloví és una variant metatètica de Baldoví.

BAULOVÍ DE LA SALA, el cortal d’en

És documentat el 1352.

BAULOVÍ DE LA SALA, el mas d’en

El 1352, es troba el «mansum vocatum den Bouloví qui antiquitus vocabatur mas den Loret». El 

1671, pertanyia a Pere Joan Reiner, gendre de Joan Illa i Caner. Afrontava per orient amb terres del 

mas Ros mitjançant camí públic, per migdia i occident amb la riera de Quermany i pel nord, amb 

el mas Anglada. En aquesta data, aquest mas i el mas Vilarnau de la Creu i les seves terres són 

heretats pels quatre fills de Reiner i la seva dona, Anna M. Caner i Reiner.

Vegeu: Sala, la.

BAULOVINA, el coll de na

És documentat el 1352 el «coll o pujol de na Boulovina», on Benet Abril posseïa una peça.

BAUS, l’horta d’en

El 1342, és un dels béns declarats per Berenguer Baus.

Notes:

20. Un cortal és un pati tancat amb parets i en part cobert, de vegades apartat de la casa, destinat a tancar-hi bestiar. És possible 
que el «cortal d’en Beuloví» i el «corral d’en Beuloví» designin un mateix lloc. Tanmateix, cal tenir present que els mots corral i cortal 
també designaven antigament un mas.
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BAUS, el mas d’en

Consta el «mansi den Baus» el 1352.

BAUS, el mas d’en

Consta el «mansi den Baus» el 1352.

BAVALLA, can   [kanbBáj]
Vegeu: Julià Ferrer, can.

BEGUR, el camp de

Apareix el 1863 com una de les possessions de Narcís Creixell.

BENET, can

Una de les cases del carrer del Raval.

BENET NADAL, can

Una de les cases del veïnat de Camargues.

BERENGUER, el clos d’en

El «clos den Baranguer» és documentat el 1352.

BERENGUER, l’horta d’en

És un dels béns declarats per «Guillem Janouer» el 1341. Afrontava amb el camp Calaf.

BERENGUER, el mas d’en

El «mansi de Berengario» és mencionat el 1352.

BERENGUER ESTEVE, el mas d’en

El 1341, trobem «Joan Sinola, del mas appellat den Baranguer Steva»; era situat a Camargues i 

afrontava amb una casa de Berenguer Llorens.

BERGANELL, can

Vegeu: Salses, can.

BERGANELLES, les feixes

Són damunt del Quermany Petit, a la banda de llevant.

BERGAU, el camp

És documentat el 1854 amb la forma «camp Bregau». 

BERGAU, el mas

El cognom Bergau consta el 1586, el mas no es troba fins al 1663. El 1671, el mas és vinculat a 

Bernat Bergau i es diu que antigament es deia «lo mas Ros» i que era ubicat al lloc anomenat Pla. 
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Bernat Bergau posseïa també una casa prop de la Torre de les Hores. En aquesta data afrontava 

amb una peça dita la Vall, que havia estat d’en Pedrissa i aleshores era propietat del mas Pou. Al-

gunes de les pertinences del mas Bergau són situades el 1671 als paratges següents: Pas de Ter o 

Campbregat, les Plages, Calàpets i Colomí. El 1686, va morir Antoni Beuloví, jover (joer localment) 

del mas Bergau. Posteriorment, apareix com a «mas Bergau» (1716) o com a «casa Bergau» (1717). 

En aquesta última data es fa constar que la casa era situada als ravals i que era habitada per Antoni 

Aliu. El 1739, hi vivia Bernat Grillo. El 1741, el masover del mas Bergau es deia Mariano Barnoy. El 

1832, aquest mas, que apareix amb la grafia «Bragau», pertanyia a Pere Tauler i Batlle. En l’inventari 

que es fa en aquesta data, hi consta que una de les seves possessions era el mas Bertran; consta que 

la construcció tenia celler i trull, entre altres dependències. El fet que afrontés amb la Figuera Verdal 

d’en Pedrissa, confirma que el mas Bergau és l’antic nom del que avui es coneix pel Cap d’Anyell.

BERNABÉ, can

Una de les antigues cases del carrer de l’Hospital, al costat de la casa Perera. 

BERNABÉ, can

Al carrer de Sant Fructuós, entre can Mingo Padrès i can Polo.

BERNAT ABRIL, l’alberg d’en

Vegeu: Sinola, la casa d’en.

BERNAT JOFRE, la casa d’en

És esmentada el 1341.21

BERNAT SIMON, l’alberg d’en

Vegeu nota núm. 21.

BERTO, can

Una de les cases del carrer de Samària, entre can Plaja i can Rebost.

BERTO TONI, can

Una de les cases del veïnat del Molí.

BERTRAN, el camp

El 1861, era una de les pertinences del mas Barceló; el 1863, consta que pertanyia a Francisco 

Llenas.

Notes:

21. En el mateix document de 1341 s’esmenten altres cases que eren dins la vila, entenem que vol dir intramurs: Brunisèn. Rosa, muller 
de Berenguer Jordà, declara que hi té un alberg amb dues cases; Garaula, filla de Ramon Sastra, també hi té una casa que afronta 
amb la casa d’en Tomàs Carbonell, amb un pati i celler de Pere Camargas i amb la casa de Bernat Jofre; Guillerma, muller de Guillem 
Carlas, hi té un alberg que afronta amb altre alberg de Bernat Simon; Pere Desmàs tenia també unes cases dins vila afrontant amb els 
albergs de Pere Gentil i Bernat Jofre; Pere Candell també hi té celler i casa; Ermesenda Fornera també hi té un alberg
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BERTRAN, el mas

El cognom Bertran és documentat el 1577, la construcció no apareix fins al 1831. És l’antic nom 

de ca l’Espígol de la Vila. Als Masos, hi ha can Bertran, vora la plaça de l’Església; antigament, can 

Bertran era el nom d’una construcció avui derruïda, situada més enllà del veïnat d’en Vinyoles en 

direcció sud.

BERTRAN, els pedrells d’en

Era fins no fa gaire un terreny erm, perfumat per la farigola; algun cop s’hi havia muntat l’envelat 

per la festa de la Mare de Déu de Setembre.

BERTRANA, la torre 

El nom de l’estany de la Torre, que ja es troba en documentació de 1352, fa sens dubte referència 

a aquesta construcció situada a la zona del Corral, al peu del camí que va dels Brucs cap al mas 

Gelabert, a mà esquerra un cop passat el mas Geli de les Serres (can Diós). Amb el nom de torre 

Bertrana apareix el 1631. El 1671, la construcció és vinculada a Joan Illa i Caner i es diu que afronta 

per occident amb el dit estany, que també pertanyia a Illa. El 1693, n’era masover Ramon Galí, que 

sabem que el 1717 tenia el càrrec de paborde22 de sant Perfet. El 1730, es troba la grafia Vertrana i 

la casa pertanyia a Marianna Illa Metge i Avinyó. El 1735, n’era masover Mateu Busquets, casat amb 

Anna M. Corredor i Busquets. El 1743, aquest mas era de Jaume de Ciurana, però consta que hi vivia 

Gregori Riera, pagès de Pals. El 1821, n’era masover Joan Pigem i Roig, que fa testament el 1822; 

el 1826, la seva viuda, Maria Pigem i Grassot, es casa amb Domingo Moret i Corredor i fa inventari 

dels béns i bestiar que tenien a la torre Bertrana. El 1838, el mas pertanyia a la Casa de Foixà. El 

1840, el «mas dit la Torrabertrana» era de Josepa de Ciurana i Caner. El 1860, era propietat de Josep 

Sampol i, segons consta en una inscripció que encara es pot llegir a la llinda que hi ha al damunt de 

la porta forana,23 fou la seva esposa, Teresa de Pou, que el 1878 va fer reformes importants a la casa. 

Actualment, es conserva adossada al costat sud-est del mas part de l’antiga torre quadrangular, avui 

de planta única, que ha estat restaurada i coberta amb una teulada a dos vessants. 

Vegeu: Jofre, el mas.

BERTRAN VELL, can [kanbrránvéi] 
És el nom d’una peça de terra que trobem documentada el 1919.

BESSÓ, cal

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, entre can Xec i cal Bocai.

Notes:

22. Els pabordes eren nomenats per la universitat i vetllaven pel bon funcionament dels serveis socials i religiosos del municipi. Així, el 
1717, l’hospital de Pals tenia dos pabordes (Antoni Moret i Julià Vilella) i dues pabordesses (Elisabet Esteva i Mariàngela Martinench). 
Quant als pabordes de l’església, hi havia el de sant Roc, el de la Sang de Jesucrist, el de les Ànimes, el del Santíssim, el de sant 
Sebastià, el de sant Isidre, el de Nostra Senyora de les Dolors, el de sant Antoni, el del Jovent, el de la Sepultura, el de sant Domingo, 
el del Roser i el de sant Perfet (en aquest cas, eren tres). En la història de Ramon Galí, hi ha una dada que no quadra, i és que el 1693 
consta que va morir Ramon Galí, masover de la torre Bertrana: potser el Galí paborde era parent del masover.
23. La inscripció diu textualment: «Da. Teresa de Pou muller de Dn. Josep Sanpol me reedificà en lo any 1878».
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BESTORRE, la

Apareix diverses vegades:24 el 1573 consten els individus «Joan Busquets, farrer de la Bastorra» 

i «madò Frigola de la Bastorra», el 1578, torna a constar «Joan Busquets de la Bastorra», i el 1671, 

«Miquel Beulovi de la Bastorra» i «Busquets de la Bastorra». 

BISBALA, la riera de na

És anomenada el 1352.

BLADÓ, el mas 

El mas és anomenat el 1648 però trobem el cognom Bladó el 1585. El 1671, aquest mas apareix 

vinculat a Joan Ferrer. El 1743, consta que n’era masover Francesc Puig. El 1835, el mas pertanyia a 

Pere Bruguera, de Rabioses, i n’era masovera Caterina Mulà i Bonay, viuda de Joan Mulà, pagès. El 

1840, s’esmenta que el mas era portat per Pere Molinas, pagès de Cruïlles.25 El 1865, era propietat 

de Maria Bruguera, esposa de Francisco Figueras, hisendat de Cruïlles.

BLANC, el camp

El 1839 era una peça de terra dins dels erms d’en Barceló.

BLANC, el mas d’en

El «mansi den Blanch et den Longanell» és documentat el 1352, però també consta en la mateixa 

data el «mansum vocatum den Blanch de les Arenes», que possiblement sigui la mateixa construcció.

BLANC, el puig

Consta des de 1352 com a «puig Blanch» o «puig Blanch, als. Serres» i apareix situat entre puig 

Prats i Rodors. 

BLANC, el quadró d’en

Es troba el «cuadró den Blanch» el 1861; era una peça que pertanyia al mas Barceló, situada dins 

el territori dit Termes.

BLANC DE LES ARENES, el mas d’en

Vegeu: Blanc, el mas d’en.

BLAU, can

Una de les cases del barri del Vernegar.

BOC, cal

Vegeu: Plaja, can.

Notes:

24. Torreta construïda sobre un mur.
25. Sobre la història dels Molines de Cruïlles, vegeu Matas, J., 1993.
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BOCAI, cal

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, entre cal Bessó i cal Moreu. El 1864, és documentat 

«Gerónimo Silvestre, conocido por Bocay».

BODIR, el

El «loco vocato Bodir» es troba documentat el 1672 a la zona de les Serres. Avui, però ja en el terme 

de Torroella de Montgrí, hi ha la zona anomenada Botinar.

BODIR, la font del

Consta el 1672, ubicada a la zona de les Serres i el mas Gelabert.

BODIR, el rec del

El «reco vocato del Bodir» és ubicat el 1672 a la zona dels Estanyets. 

BOERA, el mas

Vora el mas Caramany del mas Nou, també conegut per cal Perolero. El cognom és documentat 

amb la grafia Bohera (Antoni Bohera, 1746) i Boera (Antoni Boera, de Palafrugell, 1749).

BOFILL, el mas

És esmentat el 1352, antic nom del mas Miquelet.

Vegeu: Miquelet, el mas.

BOFILL, el molí d’en

El 1352, es menciona el «molendini mansi den Bofill», data en què un hort anomenat de «Salava-

dora» (la Llavadora), afrontava amb aquest molí.

BOFILL, el sot d’en

Es troba una primera referència el 1352: «Pla, als. sot den Bofi» i una segona el 1489: «Pla, als. sot 

den Boffill». Al llevador de 1613, apareix com a «sot den Bofill». El sot era situat a la mateixa zona 

que el mas i el molí del mateix nom.26 

Vegeu: Pla, el.

BOLERO, cal

Una de les cases del carrer Major, coneguda també per can Ferriol.

BONAI, can

Una de les cases de l’extrem nord del carrer de Samària.

Notes:

26. És possible que el mot sot designi, com en altres topònims, un lloc de terra arenosa vora algun curs d’aigua.
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BONAMICA

Consta com a lloc el 1352. El cognom Bonamich consta també en la mateixa data.

BONET, can

Una de les cases de l’extrem sud del carrer de Samària. 

BONET, can

O ca l’Antonieta, al veïnat de Camargues. 

BONIDA

Segons documentació de 1859-61, Maria Casas i Pere Bruguera tenien peces de terra en aquest 

indret.

BORDA, la feixa

El 1925-26, era una de les peces del mas Jofre.

BORINOT, el camp

És esmentat en documentació de 1859-61 i pertanyia a Pere Bruguera.

BORNI, cal

Una de les cases del tram sud del carrer Enginyer Algarra, fent cantonada amb el carrer Pere Coll.

BORROMS, els

Documentat el 1851 com a «Borroms o Rodors», aquest topònim situa la zona on creixia abun-

dantment el borró.27

BORROMS, la serra dels

És esmentada el 1352, data en què Guillem Bauloví de la Sala declara tenir-hi possessions.

BORRONAR, el

Es menciona «lo Borronar» el 1489.

BOSC, el

El lloc anomenat «Bosch» consta el 1352, data en què trobem també «lo Bosch del senyor rei». Es 

troba sovint associat a un cognom: «Antoni Roig del Bosch» (1352), «Miguel Roix del Bosc» (1571), 

«Joannes Ferrer, als. Roig del Bosch» (1605), «mas Ros del Bosch» (1671), «Michaelis Ros del Bosch» 

(1734). Es troba també «del Bosch de Pals» (1585) i «del Bosch de plaça» (1623). Podria ser que el 

Notes:

27. El borrom o borró és una planta de la família de les gramínies (Ammophila arenaria) característica dels terrenys sorrencosos, on 
s’utilitza per fixar les dunes.
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Bosc designés tota la zona del puig Roig i la plana on hi ha actualment cal Ros Mamet i can Poc. Pel 

que fa a «del Bosch de plaça», es pot tractar d’un cas d’un topònim transportat i que ha donat lloc a 

un doble corònim. A banda d’això, es troben un parell de boscos més: «lo Bosch del mas Corredor» 

(1823) i «lo Bosch», que era una peça de terra del mas Caçà (1855).

BOSC, can

Una de les cases del carrer de Sant Josep.

BOSC, el mas del

S’anomena el «mas del Bosch» el 1352.

BOSCÀ, el mas

Trobem el 1352 el «mansum den Boscan», un dels antics noms del mas Vilarnau de la Penya; es 

diu que és situat al lloc anomenat puig de Meix i és un dels béns declarats per Pere Peylla.

BOSCÀ, el sot d’en

Consta el 1352 el «sot den Boschan».

BOSC DEL SENYOR REI, el

Vegeu: Bosc, el.

BOSC MAJOR, el

El 1734, és documentat el «Bosque mayor». És situat més enllà de les vinyes d’en Matilde, a tocar 

del terme de Begur.

BOSQUETÓ, el

Es menciona el «Boscató» el 1716.

BOU, els horts d’en

Documentats el 1822, pertanyien al mas Nou. El 1832, es precisen les dimensions dels horts, set 

vessanes campes, i el nom del propietari, Narcís Bofill i Coll.

BOU, el mas d’en

Vegeu: Juny, el mas.

BOU, la placeta d’en

Trobem el 1840 el «carrer que va de la plasseta dita den Bou a la iglesia parroquial», però el 1727 

ja consta que Antoni Bou va vendre un pati, que havia estat de Margarida Robau, «a la plasseta».

BOUA

És el nom d’una peça de terra de la zona de les Illes, que el 1851 pertanyia a Domingo Deulofeu i 

Rosa Bou, que en aquesta data la traspassen al seu fill Pere Deulofeu i Bou.



53Pals. Recull onomàstic

BOUER, cal [kalbué] 
Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles.

BRAGUETA, la casa

El 1671, era un dels béns de Caterina Illa Caner i afrontava amb la casa de Pere Vilella, teixidor 

de lli. Un any més tard, consta que l’edificació és derruïda i que afronta amb altra casa, també de la 

torre Canera, que tenia una torre i un molí.28

BRANXA, la casa

El 1672, la casa Branxa és una edificació derruïda, situada prop del portal de la Barrera. 

BREGONAR, es

El lloc anomenat «es Bragonar o es pou des Castell» és documentat el 1341. El trobem també com 

a «Vila Vella, als. Bragonar» i com a «Bragonar, als. camp Duran» el 1489. El 1613, consta que Joan 

Illa tenia un camp al lloc anomenat «Bregonar de la Llevadora». El 1672, «lo Bragonar» era una peça 

de terra del mas Ros a tocar de ses Monges. Aquestes dues últimes referències fan pensar que hi 

devia haver més d’un lloc anomenat així.

Vegeu: Vella, l’horta.

BREGONAR, la closa del

Es menciona com a «closa de Esbargonà» en un document de 1911.

BRILLANTINA, can

A la cantonada del camí Fondo amb el carrer de l’Abeurador.

BRUCS, els

Territori esmentat el 1835, a Rodors. És entre el Corral i els Verns.

BRUGUER, el mas del

És documentat el 1352 el «mansu de Bruguero» o «de Bruguerio», o també el «manso vocato den 

Bruguers»29 situat vora el mas del Pla; consta que pertanyia a Guillem Caner. En el mateix document 

es troba també com a «mansi de Bruguerio que vocatur de na Xerma». Al llevador del segle XVI 

apareix com a «mas Brugar».

BRUGUERA, can

Una de les antigues cases del carrer de Baix.

Notes:

28. La casa Bragueta es troba documentada una única vegada però el nom es llegeix clarament. 
29. Vegeu nota núm. 11.
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BRUGUEROLA

Consta com a «Brugarola» el 1352.

BRUGUERS, els

«Brugués» és documentat com a territori el 1352, data en què també s’anomena el «Bruguer de 

Pals». El 1671, consta que «los Bruguers» afrontaven amb el mas Aimeric de la Creu. El 1865, consta 

«Bruguers o Viñassa», on hi havia una peça del mas Moret de la Vila, entre Pals i Sant Feliu de 

Boada. 

Vegeu: Moret de la Vila, el mas.

BRUGUERS, la closa dels 

Consta com a «closa den Bruguers» el 1352.

BRUGUERS, la llosa dels

Vegeu: Llosa, sa.

BRUIXA, la font de sa

Lloc habitual de trobades gastronòmiques, a la banda de la platja i ja en terme de Begur.

BRUNO, el camp

Consta en documentació moderna (1950-60).

BUGUET, el mas d’en

Trobem el 1352 el «mas apellat den Buguet».

BUSQUETS, el camp

Peça situada al territori dit Constantí el 1671.

BUSQUETS, les closes d’en

El 1671, eren situades a la Canal, prop de la riera d’en Sardina.

BUSQUETS, el colomer d’en

El 1671, afrontava amb pertinences del mas Abril de la Pedrera.

BUSQUETS, l’horta d’en

És esmentada el 1832.

BUSQUETS, el mas

El cognom Busquets consta el 1577. La «casa Busquets» és un dels béns declarats per Roc Vidal 

i Puig el 1671, era situada intramurs. El 1785, trobem documentada la «casa y terras ditas den Bus-

quets». Es troba també posteriorment com a mas Busquets. Avui, can Busquets és una de les cases 

del veïnat de la Font.
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BUSQUETS, el molí d’en

És esmentat el 1832 el «molí de Busquets». El 1865, consta el «molinet den Busquets», on vivia 

Joan Ros, moliner.

BUSQUETS, el porxo d’en

El 1671, pertanyia a Josep Busquets de Plaça.

BUSQUETS, les ribes d’en

Són documentades el 1671 «las Ribas den Busquets». Afrontaven amb el mas Hereu. 

Vegeu: Ribes, les.

CABRER, cal

Vegeu: Patxei, cal.

CABRERA, la vinya

Era a Puig Pedrós; el 1859 pertanyia a Francisca Prats, viuda de Francisco Ros.

CAÇÀ, can

El «mansi den Caçà» o «mansum den Casan des Bosch» apareix el 1352 i es diu que per orient 

afronta amb Guillem Cort, i per occident, amb possessions d’en Guiu Guerau. El 1489, el mas Caçà 

pertanyia a Bernat Cassà i afrontava amb Roig del Bosc, Abril i camí públic. El 1671, n’era propietari 

Raymundo Cassà. El 1827, es diu que és «molt cerca lo camí públich que dirigeix a Torroella de 

Montgrí»; en aquesta data, el mas era de Pere Cassà, marit de Teresa Cassà i Puig, però al cap de 

poc en va prendre possessió Francisca Colls i Vinyals, neboda seva. El 1840, consta com a «mas 

Cassà del Bosch». En trobem una altra referència el 1854: Francisca Viñals, per núpcies Colls, viuda 

de Joan Colls, i el seu fill Joan Colls i Viñals, es venen «la pela dels suros que no han estat pelats», 

que tenen a la propietat contigua a la casa, a un taper de Llagostera, Joan Roig. Avui, es coneix 

amb aquest nom un mas del veïnat del Puig Roig, recentment agregat al mas Floris, i una casa del 

veïnat de Camargues.

CAÇÀ, la coma d’en 

Vegeu: Coma, la.

CA-CAC, cal

Vegeu: Juriol, can.

CAÇÀ DEL BOSC, el mas

Vegeu: Caçà, can.

CAÇÀ DE LES COSTES, la casa d’en 

El 1671, pertanyia a Benet Solà i Cassà.
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CADIRER, cal

Al carrer de l’Hospital, vora el forn de can Met; antigament se n’havia dit can Llucià.

CADIRES, les

El 1869, consta que Josep Sagrera, d’Esclanyà, tenia possessions al lloc dit «Cadira»; posteriorment, 

apareix també amb la forma «Cadiras»; avui la forma vigent és amb article i plural.

CADIRETA

Vegeu entrada anterior i Campbregat. 

CAFÈ DE LES NOIES, el

Antic local d’esbarjo al costat de can Barris, avui can Maimí.

CAGANERES, les

És documentat el 1831 el «territori ordinàriament anomenat las Caganeras». És més amunt de 

Riells, a l’altura del bosc Major.

CAIXA, el camp

Consta en documentació de 1859-61 que pertanyia a Miquel Almar; era situat vora el mas del 

mateix nom.

CAIXA, can

Vegeu: Amat, el mas.

CALAF, el camp d’en

El «camp Calaf» era una peça de terra tant el 1341 com el 1352; apareix també amb la grafia «Ca-

laph». Posteriorment, el 1489, trobem el territori dit «Calaf». El 1613, consta com a «Calaf o Ortes». 

Afrontava amb el camí de la Vall.

CALAGUANA

Consta com a nom d’una peça de Caterina Capellà en documentació de 1859-61.

CALÀPETS, els

S’esmenta «Calàpet», com a territori, el 1352 i el 1489, i en plural «Calàpats» el 1671. Com a nom de 

peça de terra és documentada el 1716: «petia terra vocata los Calàputs»; i també apareix com a corònim: 

«Raló dels Calàpats» (1572), «Miquel Raló dels Calàpots» (1586), «Madò Serra dels Calàpats» (1587). El 

1671, es fa constar que una peça dels Calàpets afronta amb la font d’en Serra. El 1672, consta com a 

«loco vocato Calàpats o Gratallops». En documentació moderna (1950-60) s’arriba a trobar «Calàbuts».30 

Notes:

30. El nom vigent avui, els Escalàpots, conté una aglutinació de l’article salat. En ser una zona no gaire allunyada de l’Estany, és 
possible que el nom faci referència a l’abundor de gripaus.
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CALAU, el camp

El 1844 pertanyia a Francisco Girona; era a la zona de Rodors.

CALÇ, el forn de 

Antiga construcció a les roques de les Planes, avui és de propietat privada i ja dins del terme de 

Begur.

CALDES, el mas d’en

És anomenat al llevador del segle XVI.

CALELLA, el rec de

Era el nom d’una peça de bosc de Pere Coll, a Rodors, que trobem documentada el 1906.31

CALLAR, el mas d’en

És documentat el 1352 el «mansi den Callar» i un individu anomenat Berenguer Callar, semblaria 

situat a la zona de l’Estany. 

CAMARGUES

Consta com a topònim el 1352, però el 1341 s’esmenta Pere Camargas (vegeu nota núm. 21). El 

1571, mor el senyor Corredor de Camargues.

 

CAMARGUES, l’illa de

Trobem el 1352 el lloc anomenat «illa den Camargas o Presas», on Arnau Oliver tenia perti-

nences.

CAMARGUES, el mas d’en

És documentat com a «mansi den Camargues» el 1352.

CAMPÀS, es

El 1352 i el 1489, «Campàs» consta com una peça del mas Gelabert. També es troba el 1352 «feixes 

des Campàs» i el 1489 «Fexas o Campàs». El 1671, es fa constar que una part d’una partida anome-

nada «Campàs» es diu «lo camp den Monjo» i és propietat del mas Ros del Bosc, abans Gelabert del 

Bosc. El 1672, torna a constar «lo Campàs», i es diu que és situat a la zona del Bodir. Per tant, sembla 

clar que hi havia com a mínim dues peces que compartien aquest mateix nom. 

Vegeu: Feixes, les; Gispert, la torre d’en.

CAMPÀS, les feixes del

Vegeu entrada anterior.

Notes:

31. L’antic curs del torrent de Calella marcava la delimitació entre els termes de Begur i Pals.
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CAMPBREGAT

El 1352, consta el lloc dit «Campbregat, als. Cadireta». El 1671, es menciona «Pas de Ter o Campbre-

gat» i el 1827, «Campbregat, Closeta o Pas de Ter». El 1742, és documentat que s’hi cultivava arròs. 

CAMPBREGAT, el pont de

Vegeu: Cavorques, les.

CAMPBREGAT, el quadró de

El 1822, «lo cuadró de Campbregat», pertanyia al mas Nou. El 1835, torna a constar que «lo Qua-

dró» era situat a Campbregat i era propietat de Narcís Bofill.

CAMPENY, can

Una de les cases del carrer de Samària, al costat de ca l’Assumpta.

CAMPS, can

Al carrer Enginyer Algarra, fent cantonada amb el carrer de Quermany.

CAMPS, la closa

És una peça documentada el 1668.

CAMPS DE LA MILANA, el mas d’en

El «mansi den Camps de la Milana» és esmentat el 1352; afrontava per orient amb el mas d’en 

Tomàs de la Milana.

CAMPS D’EN PERICAI, els

Havien estat una zona de cultiu, avui parcialment urbanitzada, entre Camargues i el carrer de 

Samària.

CANAL, la

Consta una peça o territori dit «Canal», o també «Sacanal», el 1352. El 1489, es troba Ribes o Canal. 

El 1672, s’anomena «Canal, als. Vinyavella», territori en el qual el mas Vilarnau de la Penya tenia 

una peça. El 1671, una peça de la Canal afrontava amb la riera de Bonida. El 1734, consta que el 

«territorio vocatto la Canal» limitava amb el rec del Molí de Ferran i amb la riera Grossa. El 1742, es 

troba el «territori dit las Sorras o Canal» i es diu que afronta amb camí de Pals a Sant Feliu de Boada 

i amb la riera Grossa. El 1837, apareix com «la Canal o corral de Dalt den Busquets». 

Vegeu: Ferran; Forques, ses; Ribes, les.

CANAL, el camí de sa

El «camí appellat de sa Canall» consta el 1342.

CANAL, el prat de sa

Pere Sastre tenia pertinences en aquest lloc el 1352, afrontava amb l’hort de la Sagristia.
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CANDELL, el cortal d’en

El «cortall den Candell» és mencionat el 1352.

CANDELL, el mas

Consta el 1352 el «mas antigament Candell y ara Corredor», que pertanyia a Lluís Corredor; també en 

la mateixa data trobem els individus anomenats «Tony Candell de la Sala» i «Petrus Candelli de Boscho»; 

el 1489, el «mas den Candell» pertanyia a Antoni Candell. El 1671, consta que el mas Candell pertanyia a 

Josep Busquets de Plaça. El 1672, es troba documentat el «mas Candell del Bosch» i també el «mansum 

vocatum antiquitus Candell, nunc vero Corredor», ubicat a Camargues, la qual cosa fa pensar que hi havia 

dos masos anomenats Candell, un a Camargues (l’actual can Corredor) i l’altre seria el que encara avui 

s’anomena el mas de la Font. Així, el 1834 en l’inventari de béns de Jaume Busquets fet per la seva viuda, 

Paula Almar i Fort «antes Busquets», en casar-se en segones núpcies amb Joan Almar, trobem: «heretat 

anomenada lo mas Candell, y vuy mas Busquets, o mas de la Font»; altres possessions que figuren en 

l’inventari són el mas dels Vinyers, la casa Nana, el mas Abril del Bosc, el mas Riera de Fontclara, el mas 

Pinell de Torroella, la Pallissa, la casa Falgarona, dos molins de farina i una peça a la Llavadora. 

Vegeu: Pont, el mas; Sabater, el mas.

CANDELLA, la feixa

El 1672, era una de les propietats del mas Jofre i afrontava amb una altra peça del mas Pou.

CANDELL DEL BOSC, el mas

Vegeu: Candell, el mas; Sabater, el mas.

CANELA, can

Al carrer Enginyer Algarra, fent cantonada amb el carrer de Quermany.

CANEMER, es

Consta en documentació de 1859-61 que era una de les peces del baró de Segur.

CANEMERA

Era una de les peces de la closa Ponta, que va ser venuda el 1671, en la qual es devia cultivar 

cànem. Pertanyia al mas de Ferran. 

Vegeu: Ponta, la closa.

CANEMERES, el quadró de les

És una peça que consta el 1352.

CANER, la bosqueda d’en

El 1613, era una peça d’Antoni Illa.

CANER, el camp

És esmentat el 1903.
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CANER, el mas

És documentat el 1352. Data del mateix any el «mas anomenat Caner de Samillana». L’antropònim 

també consta el mateix any: «Antony Juny, als. Caner». El 1489, continua documentat com a mas 

Caner i es fa constar que era de Pere Caner i afrontava amb Antoni Romaguera. El 1672, trobem 

documentat un altre mas Caner que correspon a una edificació diferent, ja que afrontava a occident 

amb l’estany Marisc i el seu camí, i a orient, amb el mas Pou i el mas Vilarnau de la Penya. Pertanyia 

a Magdalena Pigem i Caner, que tenia com a tutors Francisco Pou i Huguet i Fèlix Pigem i Bassó: és 

el que en la mateixa data apareix com a «mansi Caner, aliter vocati lo mas Nou», propietat de Mag-

dalena Caner. Amb tota seguretat, el mas Caner de 1352 correspon a la torre Canera. Antigament, 

del que avui es can Pellisser també se’n deia el mas Caner, però sembla que no tindria res a veure 

amb les altres dues construccions.

Vegeu: Canera, la torre.

CANER, el quadró d’en

Consta en documentació de 1863.

CANER, la riera d’en

El 1863, s’anomenava així una peça de terra de Jeroni Vicens.

CANERA, la torre

El 1668, consta que Antoni Feliu, del castell de Foixà, «privilegio militari decoratus in villa de Pals» 

i la seva esposa, Caterina Feliu i Caner, propietària de l’heretat anomenada torre Canera, fan una 

permuta amb Salvador Prats: aquest es queda una peça de 15 vessanes al territori dit Constantí, que 

pertanyia a la torre Canera, mentre que els Feliu es queden una peça del mas Monjo de l’Abeurador, 

situada als Vinyers i que tenia les afrontacions següents: a orient amb Josep Busquets de Plaça i amb 

Joan Climent del Raval, a migdia, amb el mas Moret del Rocar, a occident, amb el mas Pagès i amb 

el camp dit la Vinyassa del mas Carles de la Pedrissa, que abans havia pertangut al mas Abril, i al 

nord-oest, amb terres del mas Pedrissa. La forma femenina del cognom Caner es troba documentada 

el 1602, data en què Antiga Canera estava casada amb Joan Illa i Caner, negociant de Pals. Tan-

mateix, aquesta edificació sembla ser força més antiga, ja que el 1489 apareix documentat un lloc 

anomenat «Torra», que afrontava amb Tomàs de la Milana i Roig del Pla, cosa que identifica l’indret 

ocupat encara avui per la torre Canera. El 1672, es diu que Antoni Feliu és propietari del «mansum 

vocatum mas Caner de sa Milana» i que aquesta construcció és composta de «domum cum turri 

quadrata», afrontant amb el mas Juny de la Milana, amb el mas Roig «olim Moret del Pla» i amb els 

quintanals del mas Paiola. El 1717, trobem un document d’arrendament per cinc anys d’aquest mas 

i les seves terres, algunes a la zona dels Vinyers, que aleshores pertanyien a Miquel de Ciurana i 

Caner, usufructuari dels béns de la seva dona, Anna M. Caner i de Ciurana. Els arrendadors van ser 

Pere i Antoni Baldiri, de Palafrugell. El 1743, segons consta en inventari, la torre Canera pertanyia a 

Jaume de Ciurana, Moret i Caner, un ric propietari del lloc. En morir, el 1744, la seva viuda, Josepa 

de Ciurana i Carlas arrenda la propietat també per cinc anys a Josep Colom, de Torroella de Montgrí. 

El 1828 el mas pertanyia al baró de Foixà, domiciliat a Barcelona. El 1851, n’eren masovers Gertru-

dis i Francisco Ainier; és potser aquest últim cognom que va donar lloc al nom amb què també es 
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coneix encara avui la construcció: can Nier.32 El 1886, la torre Canera i set vessanes de terra van ser 

venudes a Silvestre Ventura.

CANET, la bosqueda d’en

Era una de les peces d’Antoni Illa el 1352.

CANET, el mas

El 1352, Pere Canet apareix vinculat al mas del mateix nom.

CANTÓ, can

Al sud de Pals, designa una casa però també els terrenys de l’empresa.

CANYERS

Era una de les propietats del mas Romeguera de la Milana, afrontava amb possessions de la torre 

Canera.

CANYET, el camp del

És propietat can Corredor, a la zona de Camargues, entre el camp Negre i el camp de la Punta de 

les Cases. En un costat del camp, hi havia hagut un forn de ceràmica que fou enterrat no fa gaire; 

quan el forn funcionava, diuen que llençaven les restes al mateix camp, per això, excavant una mica 

encara es poden trobar trossos de terrissa barrejats amb cendres.33

CAP D’ANYELL, el

Vegeu: Bergau, el mas.

CAP DE LES MOTES, l’andana del 

La trobem en documentació de 1767 com a «novena endana anomenada Cap de las Motas».

CAP DELS EIXARTS, l’andana de sota el 

Trobem l’«andana dita sota del Cap dels Axarts» el 1840.

CAP DELS PALS, l’andana del  

Documentat el 1716 com a terres comunals, el «Cap dels Pals» pertanyia al Vernegar de Deçà i en 

aquesta data ja s’hi plantava arròs; posteriorment, en dividir-se el territori del Vernegar en feixes, 

aquest nom serveix per a anomenar una de les andanes: «tretzena andana del Cap dels Pals i a la 

vora dels Eixarts» (1767), «andana dita Cap dels Pals» (1834), «andana coneguda per Cap dels Pals» 

(1838). Es troba també com a «Cap de Pals» (1869). De vegades, se l’anomena «lo Cap dels Pals 

Grans» (1838) o apareix fins i tot com a «andana del Camp dels Pals Grossos».

Notes:

32. Tot i que Nié i Nier també són cognoms documentats: Bernat Nié (1725), Salvador Nié (1823), Francisco Pujadas i Nier (1859).
33. El canyet era el lloc on, abans, enterraven el bestiar mort.
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CAP DELS PALS, el rec del 

Trobem el 1827 «lo rech del Cap dels Pals».

CAP DELS PALS GRANS, l’andana del 

Vegeu: Cap dels Pals, l’andana del.

CAP DELS PALS PETITS, l’andana del 

Si la dels Pals Grans era la tretzena, l’andana «dita el Cap dels Pals Petits» (1767), era la novena.

CAPELLÀ, can

Una de les cases del veïnat de la Font.

CAPELLÀ, el camp del

Consta en documentació de 1859-61; Jaume Puig i Ferrer hi tenia possessions.

CAPELLA, el quintà de la

Apareix en documentació de 1863 com una de les possessions de la capella de Sant Fructuós.

CAPMASIES, les

El 1735, és documentat un arrendament de la «impositió vulgarment anomenada lo onzè dels 

cuynats y cànam y quarta part del mill y panís [...] tant dels que culliran en las terras situadas en 

lo terme de dita vila de Pals com de los que són fora de dit terme vulgarment anomenadas las 

Capmasias». El 1743, es fa constar que les Capmasies eren terrenys on es plantava arròs. Podria 

ser que amb aquest nom es designés una vasta zona que aniria dels Masos de Pals fins als Eixarts 

i Vernegar.

CARABASSER   [krbsé] 
El 1864, és documentada la «partida llamada Carbasser», a l’estany Marisc.

CARAMANY,34 can [kankrmá] 

Una de les cases del carrer de l’Abeurador, però també es coneix amb aquest nom una de les cases 

del carrer anomenat de Tras Samària (ca l’Esteve Caramany).

CARAMANY, el mas

Consta que el 1489 el «mas Caramany» pertanyia a «Johan Pont, als. Caramany, vuy Salvi Molines». 

El cognom Caramany és documentat el 1571, data en què va morir el senyor Caramany del Bosc. El 

1671, consta que el mas Caramany afronta amb el mas Ros del Bosc, amb la riera de Quermany, el 

mas Bladó i el mas Caçà del Bosc. La forma «mas Carmany» es troba el 1735. El 1825, Pere Tauler, 

Notes:

34. La transcripció del mot Caramany és vàlida per a les dues entrades següents.
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pagès de Pals, ven el mas i pertinences a Pere Sitjas, metge de Pals. El 1840, el mas Caramany «àlias 

Roig del Bosch» torna a pertànyer a un Tauler: Joan Tauler i Corrador. El 1851, el «mas Cremany» és 

arrendat amb totes les seves terres.

Vegeu: Molines, el mas.

CARAMANY DEL MAS NOU, el mas

És un dels masos del veïnat del Molinet.

CARBONELL, el mas

El «mansi vocati den Carbonell» consta el 1352.

CARBONELLES, les feixes

Són documentades el 1743: «... la qual aygua se dega pèndrer per lo rech del molí de Pals en las 

feixas Carbonellas amb tremuja».

CARITAT, can

Al carrer de l’Abeurador, a tocar de can Brillantina.

CARLES, can

Una de les cases del carrer del Raval.

CARLES, el mas

Consta el 1577, i el 1668, apareix com a «mansi Carlas de la Padrissa». El 1671, el mas Carles de 

la Pedrissa pertanyia a Francisco Carlas, de Torroella de Montgrí. El 1741, el mas era habitat per 

Sebastià Gasau, pagès. El 1834, consta la «casa de Carles». El 1840, el mas pertanyia a Martí Carlas, 

de Torroella de Montgrí. 

CARLES DE LA PEDRISSA, el mas

Vegeu: Carles, el mas.

CARLET, cal

Una de les cases del carrer de la Muralla.

CARRABINA, la peça

Consta en documentació de 1863 com una possessió de Maria Serra i Serra.

CARUSSO, can

Una de les cases del carrer Enginyer Algarra, vora can Nadal.

CASABÒ, can

Una de les cases del carrer de la Muralla, entre can Felet i can Mercader.
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CASA DEL FORN, el corral de la 

Vegeu: Sinola, la casa d’en.

CASAL

«Casal» o «Cassall» consta el 1352 com a nom de peça de terra, sens dubte propera a una antiga 

edificació.

CASALOT, el quadró del

És situat a les Adoberies, on hi ha algunes restes de l’antiga construcció.

CASA NOVA, la 

És esmentada el 1716 l’heretat «anomenada la Casanova», data en què Marianna Batlla llega la 

meitat del mas al seu marit, Josep Metge i Real, i l’altra meitat a la seva filla, Estàsia Batlla i Illa.35 El 

1734, consta com a «mansum voccatum la Casanova». El 1743, hi vivien Anna Mallola i Emmanuel 

Mallola. El 1784, es mencionen els «tersos de la heretat, o, casa anomenada Nova». El nom designa-

va, com avui, alhora un mas i tot el rodal de terres de cultiu o de pineda: el 1821, trobem una peça 

de terra d’una vessana que es diu «Casa Noba»; el 1824, es menciona «la primera andana de la Casa 

Nova»; el 1830, es menciona el «territori anomenat Casanova»; el 1837, consta la «octava andana 

de la Casanova», i consta també la setena. El 1836, l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació poder 

arrendar l’heretat Casanova, que era del Comú, per cinc anys per pagar «el maestro de primeras 

letras». El 1840, és documentat un «Francisco Barceló dit de la Casanova», tot i que en aquesta data 

el masover de la Casa Nova es deia Pere Riera. Arquitectònicament, el mas destaca per la seva torre 

de base rodona i el matacà de la façana de migdia.

CASA NOVA, els arbres de la

Vegeu: Albereda, l’.

CASA NOVA, la closa de la 

És esmentada el 1840.

CASA NOVA, les feixes de la 

Vegeu: Eres, les.

CASA RUFINA, el passatge de la 

Carreró que des del carrer Major va cap a la casa Rufina.

CASAVELLS, el camp de

És esmentat el 1886 i també posteriorment.

Notes:

35. El mas és, encara avui, dividit en dues parts que pertanyen a propietaris diferents: la línia divisòria “passa” exactament pel mig 
del pou, això fa que sigui mitger i que els dos propietaris hagin de compartir l’escassa aigua que té.
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CASCALL   [kscáj] 
Consta el 1352 amb la forma «Cascay».36

CASCALLÓ, la coma del   [lkómDlkskjó]  
Al llevador de 1613, el «Bosch o coma del Cascayó» era una de les possessions d’Antoni Roig del 

Bosc; sembla ubicat vora can Girona.

CASES, els camps d’en

Finca de pineda una mica més amunt del mas Floris.

CASES, la casa d’en 

És esmentada el 1716 la «casa den Casas et antea den Rabell»37 i també la «casa y pati den Casas». 

Es diu que és als ravals i que afronta amb la casa de n’Illa.

CASSANEDA

Són documentades el 1352 les formes «Caseneda», «Casanedas» i «Cassaneda o Sant Fruitós», que 

consta també en documents posteriors. El 1671, la forma esmentada és «Cassaneda, als. Sant Fructuós».

CASSANELLS

El 1672, era una peça de la torre Canera que afrontava amb els masos Romeguera de la Milana i 

Juny de la Milana i amb les restes del mas Paiola.

CASTANYES, les

El lloc anomenat «les Castanyas» consta el 1489, era una peça del mas Quinçà.

CASTELL, la casa del

La «casa vocata del Castell» és mencionada el 1671. Tant aquest topònim com el de les set entra-

des següents fan referència a l’antiga construcció fortificada, on més tard s’edificaria el castell del 

doctor Pi Figueres.

CASTELL, la condomina del

És documentada el 1352.38

CASTELL, les costes del

Les «costas del Castell» són documentades el 1671.

Notes:

36. Pot ser una referència a la planta de l’espècie Papaver somniferum, però no es poden descartar altres possibilitats: es pot tractar 
també d’una ametlla o nou fallada, amb només clovella (DCVB).
37. Un tal Pere Rabell, pescador, és documentat el 1352, i un altre Pere Ravell consta com a habitant de Pals en la matrícula 
d’immigrants francesos que es va confeccionar el 1637 amb la finalitat de recensar els forasters que habitaven a Catalunya (vegeu 
Corredor Plaja, A.-M., 2000).
38. El llatí condominium designava les terres de propietat comunal o col·lectiva
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CASTELL, l’horta del

Tant l’horta com el camí que hi portava són mencionats el 1341 i el 1352, data en què Pere Abril 

de la Pedrera tenia una peça en aquell indret. El 1489, consta que de l’horta des Castell se’n deia 

Perafita i també horta de la Vila. Aquest últim nom es manté encara el 1671: «horta dita de la Vila 

antiquitus del Castell».

Vegeu: Avall, l’horta d’.

CASTELL, el molí des

El «molendinum vocato des Castell» és documentat el 1352.

CASTELL, el pou del

El 1489, consta que el mas Abril hi tenia una feixa.

Vegeu: Bregonar, es.

CASTELL, la vinya del

La «vinea del Castell» era el 1352 un camp de Barceló Sardina que afrontava per occident amb el 

camí del Pedró.

CASTELLÀS

És documentat el 1489, de vegades consta situat a Pals i de vegades a Sant Feliu de Boada.

CASTELLÀS, la riera de

Consta el 1489 amb les formes «sa riera de Cestallàs» i «Questallars». 

CASTELLÀS, el sot de

El «sot de Cestallars» és esmentat el 1489.

CASTILLA, el camp

El 1836, era una peça de terra propietat de Jeroni Parera, menestral.

CASTILLA, can

Vegeu: Vergers, el mas.

CASTILLA, la pallissa d’en [lpísDnksi]
El 1836, era un solar del Comú al carrer de l’Abeurador. El mateix any, Pere Saguer, fuster, en 

nom de Joan Almar i Paula Almar i Fort, abans Busquets, compra la casa i pallissa d’en Castilla per 

265 lliures.

CAVALLER, el clos

El 1671, era una de les possessions del mas Arnauló. El 1742, es fa constar que «lo Clos Cavaller» era 

prop de la font de Sant Domingo. Cavaller apareix com a àlies el 1352 (Gabriel Abrill, àlies Cavaller). 

Vegeu: Arnauló, el clos de n’.
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CAVALLER, el mas

El trobem el 1352 com a «mansi den Cavaller». El 1489, consta que el nom antic del mas Cavaller 

era el «mas de Olm». És mencionat també al llevador del segle XVI. El 1671, pertanyia a Pere Massot, 

de Juià. 

Vegeu: Monjo de l’Abeurador, la casa d’en.

CAVORQUES, les

Són documentades el 1672 «duo spellunque sive covas quo vocantur las Caborcas eundo ad pon-

tem vocatum de Campbregat».

CEBRIÀ, el mas d’en

És documentat el 1352. Consta amb la grafia «Sabrià».

CENDRA, can

Una de les cases del barri de la Mina, coneguda també per can Genesta.

CENDRA, la closa d’en

És prop de la font Xapelleta. També se’n diu les Vessanes.

CERVELLÓ, el coll   

Consta al llevador del segle XVI com a «coll den Servalló», i al de 1613, com a «coll de Servelló, 

als. Vinyer». El 1672, el mas Tomasí de les Arenes tenia possessions a «coll Serveyó», indret situat 

prop de la casa.

CIRER, el camp del

El 1672, era una de les possessions del mas Pou, no era gaire lluny de la casa.

CISET, can

Vegeu: Xico Terrides, can.

CISETA ELIES, ca la

Una de les cases del carrer de Mossèn Joaquim Pi.

CISTELLER, cal

Abans se n’havia dit ca l’Eloi, al carrer de Mossèn Joaquim Pi.

CISTERNA

El 1352 és documentat el «loco vocato Sisterna»; era a la zona de Camargues.

CIURANA, el camp

Consta que el 1920-21 era propietat de Domingo Planellas.
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CIURANA, la casa 

La casa Ciurana, de vegades també anomenada «caseta d’en Ciurana», és documentada el 1668. 

El 1743, es troben les «cases de Ciurana», dites també «cases del doctor Monrrevà» i situades dintre 

murs.39 En una d’aquestes cases morí Jaume de Ciurana, en una cambra anomenada «lo Estudi». Jau-

me de Ciurana, Moret i Caner tenia nombroses propietats: en l’inventari de béns que es fa el 1743, 

hi consten com a seves la torre Bertrana, la torre Canera i la torre Pedrissa, amb les seves terres 

i bestiar, la casa anomenada lo Puig, la casa Xariga, que servia de celler, propietats totes de Pals; 

a Fontanilles, tenia l’anomenada caseta d’en Feliu, la caseta d’en Moret i la caseta de l’Eugasser; 

a Sant Feliu de Boada, era propietari del mas de la Font i, finalment a Fontclara, el mas Moret i el 

mas Bruguera també eren seus. A més d’aquestes propietats, i segons consta en el mateix inventari, 

Ciurana tenia «una casica o botiga en la plaja de mar del terme de dita vila de Pals».40

CIURANA, la vinya

El 1854 pertanyia a Mariano Anguila.

CLAVAGUERA, can

Una de les cases a tocar de l’església dels Masos.

CLIMENT, la botiga d’en

És documentada el 1744 i pertanyia a Eugènia Barceló i Climent. Situada a la platja, pot correspon-

dre a alguna de les antigues barraques de pescadors.

CLIMENT, l’horta d’en

És documentada el 1743.

CLOS

El 1836, era una peça de terra del mas Illa, de Mariano de Metge. El 1854, trobem un territori 

anomenat «Clos», que afrontava amb camí d’anar a Begur. El 1855, «lo Clos» consta, efectivament, 

com una peça contigua al mas Caçà.

CLOSA, la

És documentada el 1716. El 1842, Agustí Pericay posseeix una peça en aquest indret. Actualment 

també és una peça del mas Corredor, entre el camp Pruneda i el Figuerar. Se’n diu també les illes 

Petites, perquè és una zona inundable.

CLOSA, el quintà de la

El 1672, «lo quintà de la Closa» era una de les possessions del mas Pou.

Notes:

39. Es tractava de dues cases unides: una que havia pertangut al doctor Monrevà i l’altra que era la «principal» de Ciurana, en la qual 
hi havia, entre altres dependències, l’anomenat «aposento del molí arrosser».
40. Vegeu Corredor Plaja, A.-M., 1998.
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CLOSASSA, la

A l’altra banda dels Eixarts; consta en documentació de 1863.

CLOSELL, el

A la zona de Camargues, entre les Farigoles i la Closeta; és propietat del mas Corredor. En docu-

mentació de 1863 es troba també amb la forma «Closells».

CLOSES, les

El 1672, era una peça del mas Arnauló. També consta com a territori el 1840. Actualment es 

coneix amb aquest nom una peça de can Pericai, entre el Closell i la font de can Corredor: abans, 

però, d’aquesta peça en deien la Closeta; la part de baix, s’inunda fàcilment. Una peça anomenada 

«Closeta» es troba documentada el 1671.

CLOSETA, la

Vegeu: Closes, les.

CLOSETES

És esmentat en documentació de 1863. Pot tractar-se de les closes Boues.

COLINAR

El 1605, es troba el «territori anomenat Colinar o Rodonell». Posteriorment, el 1743 trobem «la 

partió del Rodonell».

COLL, el rec des

Consta com a «rech des Coll» o «rech del Coll» el 1352. El 1671, es diu que aquest rec s’anomena 

així perquè evacua l’aigua de l’estany de Pals. El 1825, es continua trobant «rech del Coll», però 

posteriorment, la forma esmentada és «rech den Coll»; així, el 1828, es menciona el «terraplè dit del 

rech den Coll», i el 1832, el «territori anomenat rech den Coll del estany Marisch». Curiosament, la 

forma vigent avui és la que ja trobem el 1352 amb article salat.

COLLANTES, can

Al carrer del Raval, al costat de ca l’Aynier.

COLLELL, el corral d’en

Vegeu: Corral, el.

COLLELLES, les feixes

S’esmenten en documentació de 1921-22.

COLLS, el molí d’en

És documentat el 1668.
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COLOM, el puig

És esmentat el 1854.

COLOMER, el

El 1352, consta que «lo Colomer» és una peça de Pere Illa. El 1671, es diu que és una peça voltada 

de paret de la casa Illa. El 1824, consta que el «puesto anomenat Colomer» era dins dels murs. El 

1859, Martí Pi, conegut per Xutxano, tenia una casa en aquest lloc.

COLOMER, el carrer del

El «carrer dit del Colomer» és documentat el 1851; avui dia ja no existeix.

COLOMER, el mas del

S’hi fa una referència el 1489: «dins lo quintanal del mas apellat del Colomer».

COLOMER, el puig

Es troba sempre associat a un nom de casa.

Vegeu: Barraca, la.

COLOMERES, les

Consta com a territori el 1821, de vegades precedit d’article. Va ser en aquesta data que es va 

obrir un camí des del centre de les finques de Rodors d’Isidre Bofill i Climent Parals, de Sant Feliu 

de Boada, «hasta la peña nombrada las Colomeras». 

COLOMÍ, el puig

Vegeu: Golomir, el puig de.

COMA, la

El nom és documentat diverses vegades: «lo camp de la Coma» (1352), «Coma» (1489), «la Coma» 

(1670). El 1613, el camp de la Coma era una de les propietats de na Rossa del Riu. El 1671, la 

«Coma» és vora el mas Tomasí del Bosc, però també es troba situat a Camargues. El 1671, es troben 

documentades la Coma del Mas Abril, la del Mas Huguet i una altra anomenada la «Coma d’en 

Cassà». El 1672, també consta una peça dita la Coma Vora el Mas Xifre, i una altra amb el mateix 

nom situada a Puigdamet que pertanyia al mas Vilarnau de la Penya i afrontava amb el camí d’anar 

al mas Jofre. Aquesta última era al territori dit «Lloberas». El 1828, consta que la Coma del Mas Caçà 

era una peça de terra de 14 vessanes que afrontava amb la torre Canera, amb terres del mas Abril 

i amb Francisco Girona.

COMAL, el

El lloc anomenat «lo Comal» és documentat el 1489.

COMES, les

És mencionat el 1352; es diu que és un lloc situat vora el portal Nou.
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COMES, can

Una de les cases del carrer de Samària.

Vegeu: Rajoler, cal.

COMES, el pla de les

El 1352, consta que madona Moreta tenia pertinences en aquell lloc.

COMTE, el mas

Trobem el 1352 «un mas nomenat lo mas Compte lo qual és dirruhït», en el qual Bartomeu Vilarnau 

de la Penya tenia possessions. El 1672, aquest mas torna a constar com a derruït, i pertanyia a Pere 

Barceló, del mas Vilarnau de la Penya.

COMÚ, la casa del

És mencionada en una taba d’arrendament de 1784; es tractava d’arrendar «lo mill y panís del 

Barnegà, casa del Comú y demés terras comunals ...».

Vegeu: Casa Nova, la.

COMUNITAT, la

Una de les cases del carrer de Samària, fent cantonada amb el carrer de Quermany; anys ha, havia 

tingut la seu de la Comunitat de Regants a la planta baixa i l’escola per a les nenes al pis de dalt; 

també havia servit de sala de ball.

CONGOST, ca la

Vegeu: Quim Flequer, can.

CONRADO PIU, can

Una de les cases del carrer de Samària, entre can Vilella i ca l’Assumpta.

CONSTANTÍ

Apareix amb les grafies «Contestí» i «Contestinch» el 1352, data en què consta que en aquell terri-

tori hi havia un forn de calç en una peça de terra que pertanyia a Pere Ros del Bosc. Es pot situar 

a la zona del Quermany, ja que es troba com a «Contestí, als. Caramany» el 1668 i el 1734. Es troba 

també amb les formes «Contastí» (1671) i «Constantí» (1671). El 1735, es ven «tota aquella vinya 

situada en lo terme de la present vila de Pals y en lo territori nomenat Contestí, de tinguda quatre 

vessanas poch mas o menos, que és de Joseph Rovira, carrater de la mateixa vila, avuy presoner 

en las reals presons de la ciutat de Barcelona». El 1743, s’explica que aquest territori havia estat 

del Comú i que limita en part amb el mas Bladó. El 1785, la forma documentada és «Constantí» i es 

diu que limita amb terres del mas Molines i amb l’hereu de Salvador de Tamarit. El 1851, es troba 

«Constantins», i el 1859, consta com a «Torrent o Constantí». El 1865, encara es troba una altra 

variant: «Contestinch o Cramany». 

Vegeu: Alzinar, l’; Quermany.
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CONSTANTÍ DEL BOSC, el mas d’en

El 1352, és documentat el «mansi den Contestin» o «mansi den Contestin de Boscho».

CONSTITUCIÓ, la plaça de la

El 1903, consta que Pere Camps té una casa a la «plaza de la Constitución»; és l’actual plaça Major.

COOPERATIVA, la

Al barri del Molinet, local de la cooperativa arrossera, avui ja tancada.

CÓPS, els

Consta en documentació de 1863.41

CORANTA, can

Al veïnat d’en Vinyoles, antigament can Carantaliots. Trobem un Josep Carantaliots, veí de Palau-

sator, documentat el 1837; posteriorment, i ja a Pals, el 1865, es troba «José Carantaliots, conocido 

por Curanta».

CORANTA, can

Una de les cases del carrer de Samària, entre cal Xai i cal Gravat.

CORANTA, can

Una de les cases del carrer de Samària, vora ca la Quera Perrota.

CORBEROLA, la

El 1352, consta que Antoni Roig del Bosc té una peça a l’indret anomenat «Corbarola» que afronta 

amb «lo stany del senyor Rei». En la mateixa data, consta també «la Corberola» i «sa Corbarolla 

o Vinyes den Damià Barbes». Altres formes documentades són: «Corberola» (1489) i «Corbarolas» 

(1671). El 1840, es diu que les Corberoles eren terres del mas Gelabert i afrontaven amb la primera 

andana del Vernegar de Dellà.

CORBEROLES, les

Vegeu entrada anterior.

CORBS, el puig dels

És entre la barraca Bataiera i les vinyes d’en Matilde.

CORDER, cal

Una de les cases del carrer Enginyer Algarra, entre can Tries i can Deri, anomenada també ca 

l’Espardenyer. 

Notes:

41. Pot ser una referència a una antiga mesura de capacitat.
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CORDER, cal

Vora l’església dels Masos, més conegut avui per can Bartrina. És un exemple d’antroponímia 

transportada: antigament cal Corder era una casa del carrer de Sant Fructuós, coneguda avui per can 

Quim paleta; en traslladar-se les persones es va traslladar també el nom de la casa.

CORN, l’hort del

Consta el 1717 «lo hort del Corn». El 1858, Francisco Ros hi tenia 1/4 de vessana. El 1860, es fa 

constar que és al territori dit «Xerpalleta». El 1886, Salvador Mascarós va comprar una peça d’aquest 

territori a Pere Vilella.

COROMINA, la

El 1352, Joan Abril, mestre de cases, tenia pertinences en aquest lloc. Es troba també documentat 

sense article.

Vegeu: Anglada, el puig de n’; Ullastrells.

COROMINES, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles.

COROMINES, can

Una de les cases del veïnat dels Vinyers.

COROMINES, can

Al carrer de Quermany.

Vegeu: Ragart, can.

CORONA, ca la

Una de les cases del carrer de Dalt.

CORQUELLERA, la   [lkurkuér] 
Apareix amb grafies diverses: «Cruquellera» (1671), «Crucallera» (1671), «Croquellera» (1734). El 

1858 es troba «Corquellera», i en l’inventari de béns de Julià Pascual es diu que és «detràs dit veynat 

de Samària». Consten també les formes «Corquillera» i «Curcullera».42

CORRAL, el

El 1352, era el nom d’un paratge. El 1834, apareix com a nom de mas:43 «terras del mas dit 

Corral», i el 1851, es torna a trobar com a nom de territori: «territori anomenat Corral». El 1835, 

consten les «terras del mas dit Corral den Collell», que limitaven amb una finca de Rodors. El 

Notes:

42. El nom fa referència sens dubte a la varietat de figa anomenada corquell.
43. Vegeu nota núm. 20.
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1840, el Corral d’en Collell pertany a Francisco Collell. Ara, el nom designa tant el mas com les 

terres que hi ha al rodal.

Vegeu: Maiola, el camp.

CORRALA, na

Al llevador de 1613, trobem el «lloc apellat de na Corrala o Caramany», on tenia una peça Francesc 

Caramany. 

CORREDOR, la font de can

Era tocant al camí ral, però la deu provenia d’una finca dels eixarts de Quermany.

CORREDOR DE CAMARGUES, can

El 1489, és documentat que Lluís Corredor tenia el mas «antigament nomenat Candell, ara emperò 

nomenat Corredor». Aquesta informació sobre el canvi de nom de la casa ja constava el 1352. El 1840, 

el mas Corredor de Camargues pertanyia a Francisca Llandrich i Vidal, de la Bisbal, mentre que Narcís 

Corredor n’era senyor útil. El 1864, pertanyia a les germanes Francisca i Teobaldina Llandrich.

Vegeu: Candell, el mas.

CORREDOR DE FITOR, can

Vegeu entrada següent.

CORREDOR DEL RAVAL DE BAIX, la casa d’en 

És documentada el 1743 com a «domum vocata den Corredor del arreval de baix», sembla que 

correspondria a can Corredor de Fitor, també dit de la Farmàcia Vella. En documentació anterior 

(1716) és documentat «Antonius Corredor del Reval».

CORTAL

Lloc esmentat el 1352, quan Berenguer Ritxeu hi tenia possessions.

CORTEI, el mas

És documentat el 1671 i el 1853. En documentació posterior, «Cortey» designa una zona de cultius.

CORTEIA, la casa

Consta que el 1671 era situada a la placeta d’en Vidal.

CORTERADES

Territori documentat el 1855. 

Vegeu: Arnauló, el clos de n’.

CORTS, el coll d’en

El 1352 consta «Fanal, als. coll den Cors». 

Vegeu: Fenal.



75Pals. Recull onomàstic

CORTS, el mas

El «mansum vocatum den Corts» és declarat el 1352 per Guillem Corts. El 1489, aquest mas consta 

com una de les pertinences del mas Abril. El 1671, és un dels béns declarats per Salvador Riera de 

Fontanilles i afrontava amb la vinya del mas Huguet i part amb el mas o terres de can Caçà. 

CORTS, el puig d’en

Consta al llevador del segle XVI.

CORTS, sa roca d’en

El 1613, consta que afronta amb els arenys del mas Juny, àlies Pagès.

CORTS, la serra d’en

La «serra den Cort» és documentada el 1352, mentre que posteriorment es llegeix «serra den Corts».

COSME, can

Vegeu: Juny, el mas.

COSME, el puig d’en

Finca de pineda a la zona de puig Pedrós.

COSTA, els camps d’en

Solar darrere el carrer de Samària, que havia pertangut a aquest propietari.

COSTA, can

Una de les cases del carrer de Samària, fent cantonada amb el carrer de Quermany.

COSTALS, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles. El 1745, consta «la casa den Costals» i mitja vessana de 

terra en l’inventari de béns que fa Serafina Costals, viuda de Joan Costals.

COSTES, les

Es menciona el lloc anomenat «Costa» el 1352 i el 1489; posteriorment, el 1632, es troba «les 

Costes». El 1740, consta un individu anomenat «Anthoni Cassà de las Costas». Era un territori situat 

fora muralla, que limitava amb l’hort i els murs de l’hospital de pobres i també amb pertinences del 

mas Prats del Puig. 

COSTES D’EN CAÇÀ, el carrer de les 

És documentat el 1836 el «carrer anomenat antigua y vulgarment Costas den Cassà, cerca la plassa 

pública».

COTORRITA, ca la

Vegeu: Sastre Parrac, cal
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CREIXELLA, la vinya

És documentada el 1839 i pertanyia a Ramon Marquès, que tenia «una botiga de ferrador y 

ferrer».

CREU, la

Lloc esmentat el 1577. El 1604, consta l’individu anomenat «Aymerich de la Creu». 

CREU, el camp de la 

Consta en documentació de 1863, quan pertanyia a Francisca Moret.

CREU DEL PARAIRE, el carrer de la 

Consta el 1855 el «carrer anomenat creu del Paraire»; sens dubte és el mateix que l’anterior, el 

carrer de la Creu actual.

CUES, les

A la zona de les Plages, però també al Vernegar.

CUES, l’andana de les 

Al Vernegar de Dellà; es tracta de la novena andana «dita de las Cuas», segons documentació de 

1840-44.

CUES, el balcar de les

A la zona de les Plages.

CUL DE LES SENYORES, el 

Vegeu: Fonollera, l’anser de la.

CURTS, els sorrais

Són esmentats en documentació moderna (1950-60).

DAGA, el mas

El 1854 consta que Miquel Batlle era propietari d’aquest mas. Una mica abans, el 1854, trobem 

el cognom Dagas (Domingo Dagas). El nom vigent avui és can Dagues, una de les cases del veïnat 

de la Font.44

DAGUES, can

Vegeu entrada anterior.

Notes:

44. El 1742, trobem una factura de les obres fetes a «la casa de Martí Dugà y Bosser».
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DALMAU, el mas

El «mas den Dalmau», d’Antoni Solivera, és esmentat el 1352. El 1489, consta com a «mas Dal-

mau». Afrontava amb la riera de Quermany i, segons el llevador del segle XVI, pertanyia aleshores 

a Bernat Cassà. 

Vegeu: Avinent, el mas.

DALT, el carrer de 

El 1861, consta com a «territorio o calle o barrio beynat de Dalt».

DALT, el clos de

El 1672, «lo clos de Dalt o del molí d’en Llogay» era propietat del mas Pou.

DALT, els eixarts de

Vegeu: Sobre els Eixarts.

DALT, l’olivar de

Era una peça del mas Quinçà que consta el 1865.

DALT, el quintà de

El 1851, era una peça del mas Caramany. 

Vegeu: Baix, el quintà de.

DAMIÀ BARBES, les vinyes d’en

Vegeu: Corberola, la.

DANIEL PUJADES, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

DARDENA, el mas

Vegeu: Vilarnau de la Creu, el mas.

DAVID, can

Vegeu: Serra, can.

DEÇÀ, el vernegar de

Vegeu: Vernegar, el.

DELLÀ, el vernegar de

Vegeu: Vernegar, el.

DELLÀ DEL TERRAPLÈ, l’andana de 

És a l’estany Marisc, a sol ixent de la Banda; la trobem esmentada en documentació de 1767.
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DELMER, el mas

És documentat el 1352, i es troba també com a mas Dolmer. El 1489, apareix com a mas «nomenat 

den Delmer», pertanyia a Joan Terrarol i es diu que era ubicat «prop lo mur de Pals».45

DELMER, el puig d’en

Consta el 1489.

DERI, can

Afèresi de Desideri, és una de les cases del carrer Enginyer Algarra, entre cal Corder i l’antic 

sindicat de l’arròs.

DERI, el mas d’en

Vegeu: Pedrissa, la torre.

DERI, el xalet d’en

Enderrocat ja fa uns quants anys, havia estat una mena de senya (ja que s’havia edificat en la 

mateixa sorra) pels qui freqüentaven la platja.

DEROLES, el mas

Consta el 1352 com a «mansi den Vingut Daroles».46

DETRÀS LA PRESÓ, el carrer de 

És esmentat el 1837 el «carrer o carreró de detràs la presó y casa consistorial».

DETRÀS L’ESGLÉSIA, el carrer de

Consta com a «carrer de detràs la iglésia» el 1837.

DEULOFEU, can

Vegeu: Gumersinda, ca la.

DEVESA, la

Trobem les formes «Devesa», «Deveses» i «ses Devesses» el 1352. El 1489, consta la «Devesa del senyor 

rey» i es diu que «en altra manera se nomena les Arenes». Al llevador del segle XVI, apareix «ses Deveses 

o Falgarar». El 1672, trobem situada en aquest indret una peça de la torre Canera que afrontava a orient 

amb el Roldorar i a migdia amb el mas Martí. Apareix també en la documentació com a «Devesa vella».

Notes:

45. Trobem el 1863 que, en aplicació de la llei de desamortització de 2 de setembre de 1841, es ven una casa que havia estat «del 
Ilustre Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Gerona, llamada Delme, que servia como depósito de los frutos que aquella corporación 
percibía en este municipio». La construcció era si tua  da al número 5 del carrer de la Font i afrontava al nord amb el mas de la Font, a 
migdia amb el cementiri, a l’est amb Joan Ferrer i a ponent amb hereus de Josep Cornell i Ametller. La construcció és descrita amb 
dos cossos i dos pisos, i una planta baixa on hi ha entrada i tres cambres; es precisa que la porta principal de la casa és a la façana est.
46. Darolas és un dels cognoms que consten també en la matrícula de francesos que es va confeccionar el 1637.
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DIANA

El 1352, consta que Pere Pedrissa posseeix un «quadrum terra in loco vocato Diana»; el 1489, es 

continua trobant «lo lloch anomenat Diana» i també es llegeix al llevador del segle XVI i al de 1613. 

El 1831, és documentat un individu anomenat «Miquel Parés, àlies Diana», i una mica més tard, el 

1865, un altre anomenat «Juan Riera, conocido por Diana». És possible que haguessin viscut al lloc 

que encara avui algú recorda com can Diana.

DIEGO, el camp

Consta en documentació moderna (1941).

DIMOSELO, can

Una de les cases del veïnat dels Vinyers.

DIÓS, can

Consta el 1831 un individu anomenat Salvador Diós, àlies Rué; el 1864 trobem «Pedro Simón, 

conocido que fue por Diós».

Vegeu: Geli de les Serres, el mas.

DOLÇA, el sot d’en

És una peça de can Pericai, més enllà de la Sureda de la Vinya. Era la frontera que marcava el 

començament de les terres comunals del Quermany Petit.

DOMA, la casa de la

Consta el 1668 «la casa de la doma de la iglésia» i també el 1742, com a «casa dita de la doma 

de Pals».47

DOMÈNEC, el mas

Tant el «mansi den Domènech» com el «mansi de na Domènega» consten el 1352; es diu que en 

aquesta data afrontaven amb possessions de Tomàs de la Milana. Avui, can Domènec és una casa 

del barri del Figuerar.

DOMINGUET, el camp d’en 

És documentat el 1834. 

DOTZENES, les

El 1894, és documentat «Dotzena» però posteriorment (1914) es troba escrit en plural i és així com 

es manté avui; són camps de cultiu vora el mas Jofre.48

Notes:

47. Pot ser una referència al que avui s’anomena la rectoria. 
48. Per la situació, és molt possible que aquest mot sigui una deformació de l’antic Gonzena (vegeu aquesta entrada).
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DURAN, el camp

Vegeu: Bregonar, es.

DURAN, el coll d’en

Trobem el 1352 el «collo vocato den Duran».

DURAN, la font d’en

És documentada el 1352 com a «ça font den Duran».

DURAN, el mas

El 1489, pertanyia a Antònia Durana, muller de Pere Abril, àlies Duran. També és documentat el 

1585. Hi havia molt possiblement dos masos anomenats Duran. 

Vegeu: Juny, el mas; Vilarnau de la Penya, el mas.

EIXART

Vegeu entrada següent.

EIXARTS, els

El topònim apareix per primer cop el 1680 amb la forma «los Axarts», que eren una peça d’Antoni 

Corredor de Camargues. El 1734, llegim «Axars». El 1743, trobem «terrenos anomenats Aixars y 

Vernegar»; en aquesta data, una part dels Eixarts pertanyia al senyor Josep Metge i Quintana, de 

Torroella; «lo Axart» o «Aixart» consta el 1784. L’andana anomenada dels Eixarts és documentada 

el 1786 i el 1833 era sembrada d’arròs. El 1832, són documentats els «aixarts dits de Cramany», 

situats entre el camp de la Punta de les Cases i la sureda de la Vinya. El 1858, un individu anomenat 

Joan Sala tenia a la zona dels Eixarts del Vernegar una peça de terra cultiva «molt sorrencosa y 

ventadissa»: aquesta característica es pot aplicar a tot el territori dels actuals Eixarts. Una «partida 

llamada Aixart» és situada a Rodors el 1865. També a Torrent, el 1872, consta una peça propietat 

del mas Oller anomenada «Aixarts, antes Artigas».49 Actualment, els Eixarts és sobretot una zona de 

cultiu del Vernegar, ja que poca gent coneix els Eixarts de Quermany, i encara menys els de Rodors.

Vegeu: Quermany, els eixarts de.

ELIES, ca l’

Una de les cases del veïnat del Molí, entre el mas Moscat i el mas de l’Estany.

ELOI, ca l’

Vegeu: Cisteller, cal.

Notes:

49. El mot eixart deriva segons J. Coromines (1989) del llatí exsartum, participi d’exsarrire, que vol dir «eixarcolar, arrencar la mala 
herba, birbar, entrecavar». 
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ELVIRA, ca l’

Una de les cases del carrer de Samària, fent cantonada amb el carrer de Quermany; anteriorment, 

se n’havia dit ca la Irene.

EMBARCADOR, l’

Popularment l’Embarcadero, ja en el terme de Begur. El lloc s’associa amb l’època del contraban.

EMPARIOLES, ses

El 1352, era una de les possessions del mas Gelabert del Bosc. Al mateix document, es troba 

amb la forma «Empariols» i «Sesempariols». El mas d’en Ricard també tenia possessions en aquest 

indret.50

ENGINYER ALGARRA, el carrer

És la via principal del poble: es tracta de l’antic tram de la carretera comarcal que va de Torroella 

de Montgrí a Palafrugell.

ENRIC FORT, el carrer d’

El trobem en documentació moderna (1935).

ERA, l’

El 1352, Pere Pedrissa tenia una peça al lloc anomenat «sa hera, als. Corral den Padrissa».

ERA, el camp de l’

És documentat el 1838 i situat al territori de Campbregat; en aquesta data, Francisco Puig i Forgas 

el compra a Salvador Gispert.

EREMIES

«Eremies o Gratallops» consta el 1352.51

Vegeu: Gratallops.

ERES, les

El 1838, és documentat el lloc dit «andana de las Heras o feixas de la Casanova». En aquesta data 

trobem també que Josep Gou i Girbal, àlies Calau, ven a Anton Ventura «una pessa o feixa de per-

tinences de la heretat comunal dita Casanova, en lo territori anomenat las Heras».

ERM, l’

El 1742, consta «lo Herm» i es diu que és prop de la font de Sant Domingo.

Notes:

50. Amb molts dubtes, relacionem aquest nom amb el verb empariolar, usat en sentit irònic com a sinònim de fer.
51. Relacionem aquest nom amb el llatí eremus, terreny erm.
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ERMS, els

És documentat amb la forma «los Herms» (1784) i «els Herms» (1821).

ERNESTO, ca l’

Una de les cases del carrer de Dalt.

ESCRIVÀ, el camp

El 1671, el trobem situat a les Plages i era propietat del mas Roig.

ESGLÉSIA, el carrer de l’

Vegeu: Major, el carrer.

ESPARDENYER, ca l’

Vegeu: Corder, cal.

ESPÍGOL, ca l’

Casa del carrer Enginyer Algarra, al costat de can Tatot. 

ESPÍGOL, ca l’

Casa situada a la Vila, vora l’antic hospital.

ESPINA

El lloc anomenat «Marisch o Spina» és documentat el 1352, quan consta que Guillem Pont posseïa 

un quadró de terra en aquest lloc.52

ESPINA, el molí d’

El 1352, trobem un quadró de terra anomenat «molín d’Espina».

ESPINUDA, la punta

Tradicionalment, aquesta massa muntayosa separava els termes de Pals i Begur.

ESTANY, el camp de l’

Era una peça de terra que Miquel Moret i de Ciurana va comprar a Francisco d’Assís Deulofeu. 

En un inventari de béns de Moret i Ciurana del 1865 hi figura, efectivament, una peça anomenada 

«camp Marisch». 

Vegeu: Baulona, la closa.

ESTANY, la caseta de l’

Consta el 1858, la «barraca llamada caseta del Estañ».

Notes:

52. En toponímia, espina sol utilitzar-se metafòricament per designar la carena d’una serra.



83Pals. Recull onomàstic

ESTANY, les feixes de l’

Són documentades el 1735; en aquesta data eren sembrades de blat i ordi i patien els efectes de 

l’aigua que passava pel rec del molí de Ferran, que les inundava, per això es va decidir de fer un 

rec nou.

ESTANY, el mas de l’ 

Situat a la banda est de l’estany, és conegut avui per cal Tet.

ESTANY, el rec petit de l’

Es troba el 1827 com a «rech petit del Estañy».

ESTANY, el terraplè de l’

És documentat el 1840.

ESTANY, el traient de l’

Es menciona «lo Trayent del Estany» el 1857. El 1865, es troba com a «acequia llamada Trayent de 

la Barraca de Puig Colomer».

ESTANYET, l’

És documentat el 1352 amb la grafia «Stanyet».

ESTANYET, la closa de l’

El 1671, era una peça de la torre Canera i afrontava amb terres del mas Gelabert.

ESTANYETS, els

Consta com a territori el 1833.

ESTANYETS, el camp dels

El 1839, era una de les peces del mas Martí.

ESTANYETS, el quadró de dalt dels

Consta el 1921-22 el «quadró de dalt dels Estanyets o de la font den Bodir». 

Vegeu: Bodir, la font del.

ESTANYOL, l’

Trobem «lo Estanyol» el 1668. El 1671, es diu que Antoni Fontanillas hi té un quadró voltat de 

parets. Afrontava amb els Verns i amb la riera anomenada d’en Sardina.53 En la mateixa data, el lloc 

és també anomenat «los Stanyols, de Antoni Fontanillas». 

Notes:

53. La qual cosa és impossible, si no és que considerem que hi havia més d’un espai conegut pels Verns.



84 Pals. Recull onomàstic

ESTANYOLES

Vegeu: Marisc.

ESTANYS, els

És documentat el 1830. És possible que es tracti dels Estanyets.

ESTÉFANA, el mas de n’

Vegeu: Ferran, el mas.

ESTELA, ca l’

A la banda de dalt de can Tirso, al final del carrer Major.

ESTEVE LILET, ca l’

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

ESTORC, el camp

El 1865, era una finca del territori dit Gallet. En aquesta data, Narcís Quintana i Mercader la va 

revendre a Joan Vidal i Molinas i Paula Roure i Climent; afrontava a orient amb la riera Petita i a 

ponent amb el camí d’anar a Sant Feliu de Boada.54

ESTUDI, les costes de l’

Consten el 1671 com a «las Costas del Studi». És una referència a l’emplaçament de l’antiga escola. 

Vegeu: Xapelleta, la.

ESTUDI, l’hort de l’

Vegeu: Xapelleta, la.

ESTUDI, la vall de l’

Trobem el 1821 el «terreno anomenat vall del Estudi», que pertanyia a l’Ajuntament i Comú de la 

vila de Pals. El 1827, és documentat el «camí públich que se diu de anar als Estudis».

ESTURE

Trobem el «lloc appellat Sture», també escrit «Esture», el 1341. El 1421, llegim que Guillem Sardina 

posseeix una peça de terra a «Sture», per la qual passa el rec del seu molí. El 1680, es fa constar la 

situació d’aquest indret, quan se situa una peça de terra cultiva i part de roquissar i aiguamoixos al 

«lloc antigament nomenat Esturer y vuy las Ribas».55

Notes:

54. Un individu de cognom Storch consta també com a habitant de Pals en la matrícula d’immigrants francesos de 1637.
55. Segons J. Coromines, que esmenta les formes Esture i Astura (aquesta última recollida per Ramon Amigó) ture seria una forma 
arcaica de turo, mena de pedra tosca o també, tosquera. Això podria explicar que aquest lloc estigués a tocar de les Moleres.



85Pals. Recull onomàstic

ESTURE, el camp d’

Consta amb la grafia «camp Destura» el 1352.

ESTURE, el molí d’

S’esmenta el 1341 el «molin Desture», com una de les possessions de Francesca, muller de Pere 

Desture de la Font. El 1421, és possible que el molí ja no hi fos, ja que llegim que Antoni Satornini 

té una peça en un lloc «qui voccabat molin Desture»; uns anys més tard, això es confirma: el 1493, 

Caterina, muller d’Antoni Roig, declara que té una peça anomenada «molin Desture», on antigament 

hi havia hagut un molí; la peça afrontava amb el camí públic de la Canal i el rec del molí d’en Sar-

dina. Igualment, el 1584, consta una peça de Narcís Bruguera al lloc «Sture», i es diu que «olim erat 

molí vocato Desture». Això no obstant, el 1680 llegim encara «lo molí Desturer».

ESTURMAIS, el pas dels

Anotem amb molts dubtes la grafia «Sturmays», que llegim una sola vegada el 1489; aleshores 

era el nom d’una peça d’Antoni Jofre i es fa constar que afrontava amb el mas Gelabert i el rec vell 

del Ter.56

EUGASSERS, la bassa dels

A tocar del terraplè de les Illes.

EVARISTA, ca l’

Al carrer de Samària, entre cal Xai i can Llenes.

FALDILLES, l’andana de les 

Al Vernegar de Deçà, apareix el 1823 com a «andana coneguda per de las Faldillas». En documen-

tació posterior (1865), es troba també amb article salat: «andana llamada de sas Faldillas»; oralment, 

recollim la forma de ses Fandilles.

FALGARONA, el camp d’en

Consta en documentació moderna (1936).

FALGARONA, la casa

Damià Falgarona i Ros era metge doctor segons consta el 1734. El 1832, la casa Falgarona, que 

alguna cosa devia tenir a veure amb el doctor, pertanyia a Jaume Busquets i era situada a la plaça 

pública. 

FALGUERAR, el

El «Falgarar» és esmentat el 1352. El 1602, una peça de terra d’aquell lloc afrontava amb terres del 

mas Sardó i amb camí públic que portava a Rodors.

Notes:

56. Molt remotament, potser es podria relacionar amb el mot turmàs.
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FALGUERES, les

Consta el 1352 i possiblement designava el mateix lloc que el Falguerar. 

Vegeu: Roquinyola.

FANEGUES, les

És una peça de Roig del Bosc documentada el 1352 com a «Fanagas».57

FARIGOLES, les

Terreny a la zona de Camargues, entre les Vessanes i el camp Pruneda; actualment és propietat 

del mas Corredor. Quan hi ha inundacions, aquest camp i les Vessanes es converteixen en illes.

FARMÀCIA VELLA, la [lfrmásivéj] 
A l’extrem nord del carrer Enginyer Algarra, al costat de can Corredor de Fitor.

FEIXES, les

Es tracta d’un terme molt general, documentat diverses vegades: «Fexas, als. Campàs» (1489, 

al mas Gelabert), «pieza llamada Feixa» (1860, a la zona de la Casa Nova), «feixa del estany» 

(1824), «feixa del Bernagar» (1833), «pieza de tierra llamada Feixa» (1853, de Narcís Creixell, 

als Eixarts).

FEIXES LLARGUES, l’andana de les

Al replà de l’estany Marisc, en documentació de 1836-39 apareix com a «andana dita de les Feixas 

Llargas». Les peces d’aquesta andana s’anomenen també «les Llargues».

FEIXETA, la

El 1842, era una peça d’Agustí Pericay. Amb aquest nom actualment s’anomena també una 

peça del mas Corredor situada entre la font dita de can Corredor i el camp de la Punta de les 

Cases.

FELET, can

Una de les cases del carrer de la Muralla, al costat de can Casabò.

FELIU, el mas

Vegeu: Sabater, el mas.

FEMADES

És documentat el 1352. 

Vegeu: Vinyet, el.

Notes:

57. Faneca és el nom de mesura que els traginers trobaven a l’entrada d’un terme, on pagaven dret de pas. (Moreu-Rey, 1982).



87Pals. Recull onomàstic

FENAL(S)

El 1341, Guillem Bauloví de la Vila declara una vinya al territori dit «Fanall». Posteriorment (1352) 

apareix amb les formes «Fanal», «Fanals» i també «Fonal». El 1352, trobem «Fonal o Golomir». El 

1489, s’esmenta «Fanal, als. Coll den Cors». Posteriorment, es troba la forma plural: «Rocancort/

Rochancort o Fanals» (1605), «Fanals o puig den Huguet» (1671) o simplement «Fanals» (1717).58

FENAL, la coma

És documentada el 1352, i el 1489 es troba com a «coma Fanal, als. coma Ferran».

FENALS, el puig

És anomenat el 1834.

FENALS, la riera de

Consta el 1352.

FENENS

Una peça anomenada «Fanens» pertanyia a Joan Terrerol, segons el llevador del segle XVI.

FERNANDA, la closa

El 1854, pertanyia a Joan Ros i Busquets.

FERRAN

Territori mencionat el 1352. El 1489, es troba «Ferran, als. Canal».

FERRAN, l’argilera de 

Lloc documentat el 1835, quan s’hi col·loca un dels termes que separen Pals de Sant Feliu de 

Boada: «Argilera de la bajada de Ferran».

FERRAN, el camp de

El 1734, consta que era situat dins del territori de Campbregat.

FERRAN, la closa de 

El 1672, pertanyia al mas Pou i consta que anteriorment havia pertangut al mas Romeguera de la 

Milana.

FERRAN, la closassa de 

És documentada el 1837 i era situada al territori anomenat la Canal. En aquesta data pertanyia a 

Mariano Metge, que la va vendre el 1855.

Notes:

58. El mot fenal pot designar les plantes gramínies que es donen seques al bestiar, és a dir, el farratge. De fet, els farraginars (o 
farraginals, o freginals) que tenien molts masos eren això, camps de farratge per al bestiar.



88 Pals. Recull onomàstic

FERRAN, la coma

Vegeu: Fenal, la coma.

FERRAN, la coromina de

És documentada el 1352; al llevador de 1613, consta que Antoni Jofra hi tenia pertinences.

FERRAN, el fondo de

Consta el 1825 «lo Fondo de Ferran» i era situat dins el territori de Campbregat.

FERRAN, el mas 

El 1352, es troba el «mansi vocati den Ferran qui antiquitus vocabatur de na Stefana [...] in loco 

vocato Plan», que és un bé declarat per Berenguer Ferran, i de fet, es troba en la mateixa data el 

«manso Berengueri Stephani». El 1489, és documentat el «mas vulgarment nomenat Ferran, als. 

Moret» tot i que un «mas den Moret» ja consta el 1352. Al llevador del segle XVI, consta un tal 

«Joan Moret de Baix i un mas vulgarment dit Farran, als. Moret». El 1672, trobem, efectivament, 

el «mansum antiquitus vocatum mas Farran, als. Moret, nunc vero Roig del Pla», vinculat a Antoni 

Riera, de la Bisbal. En aquesta data es diu que afronta per orient amb el mas Roig, àlies Pallola, mas 

que és derruït i al qual és unit. Afronta també amb el mas Romeguera de la Milana i la torre Canera. 

Tot això ens situa de manera segura al mas Roig actual i no pas al lloc que avui tothom coneix per 

Ferran, ja en el terme de Sant Feliu de Boada.

FERRAN, el molí de

El «molí de Farran» és documentat el 1489; tanmateix potser és a la mateixa construcció que fa 

referència Arnau Oliver quan el 1352 declara el «molendinum meu de Farran». El trobem també el 

1604: «molendini de Ferran». El 1717, segons consta en inventari, el molí de Ferran és un dels masos 

de la casa Illa i és situat part en el terme de Pals i part en el de Palau-sator; en l’inventari s’esmenta 

que dins de la propietat «hi ha un molí fariner de axeta, ab sas molas y demés arreus per mòldrer». 

El 1735, hi vivia Fermí Ros. El 1856, Mariano de Metge i d’Illa ven el mas i molí de Ferran i les seves 

pertinences a Fermí Pi i Sirés, de Begur.

FERRAN, la presa de

El 1352, Antoni Junama posseïa un quadró de terra a «sa pressa den Ferran». En la mateixa data 

figura també com a «la pressa den Ferran». El 1489, es troba la «presa de Ferran», però al llevador 

del segle XVI es torna a llegir «sa presa d’en Ferran».

FERRAN, el quadró de

El 1860, era una de les peces de Joan Bofill.

FERRAN, el rec de 

S’esmenta el 1823 «lo rech den Ferran», tot i que anteriorment es troba com el rec del Molí de 

Ferran. 

Vegeu: Estany, les feixes de l’.
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FERRER, cal

Qualsevol dels dos obradors del carrer Enginyer Algarra.

FERRER, el camp

El 1854 consta que era de Julià Pascual i era situat al territori anomenat la Resclosa. També es 

coneix amb aquest nom una peça vora el bosc de can Cosme.

FERRER, el mas

El 1352, consta «lo mas Farrer», vinculat a Miquel Pere.

FERRER, el sot d’en

Trobem el 1832 el «territori anomenat sot den Ferrer». El 1837, consta que Maties Puig, conegut 

per Taronjo, de Begur, tenia una peça anomenada «vinya del Sot den Ferrer».

FERRERA, la coma

El 1489 s’esmenta la «coma Ferrera de Golomir».

Vegeu: Golomir.

FERRER DE TORRENT, cal

O també can Ponsatí, havia estat una ferreria també al carrer Enginyer Algarra.

FERRERES

El 1352 consta una «pessa de terra nomenada Farreres».

FERRERET, cal

Una de les cases del carrer del Raval, a tocar can Xaliri. El 1861, és documentat «Salvador Ferrer 

conocido por Ferreret».

FERRERIA, la

Consta el 1680 «la Ferraria de la fàbrega de dita vila»: la casa que Antoni Aliu tenia també intra-

murs, i al costat de la torre de plaça, afrontava precisament a sol ixent amb muralla contigua al camí 

públic, davant la ferreria. Posteriorment, el 1840, s’esmenta la «casa de la Ferraria», que pertanyia 

a Salvador de Tamarit. Considerant que una ferreria designa també una mina de ferro, no es pot 

descartar que aquesta darrera dada pugui ser una referència a la mina del veïnat anomenat avui de 

la Mina, prop de la qual encara hi ha vestigis d’antigues construccions.

FERRERIA, la casa de la

Vegeu entrada anterior.

FERRERONS

Vegeu entrada següent.
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FERRERÓS 

Es troba el 1352 el lloc dit «Fererós», «Ferrerós» o «Ferrerons». El 1671, es fa constar que era un 

camp del mas Huguet que afrontava amb el mas Ros del Bosc, amb el Bragonar (a la zona de la 

Llavadora), amb la riera de Quermany, amb el camí que anava de Pals a Begur i també amb els 

quintanals del mas Bauloví de la Sala. Era situat a Puig Roig. Es troba també amb les grafies Farrarós 

i Farrerons.

FERRETERIA, la

Es coneixia amb aquest nom l’obrador de ferrer que hi havia, i encara hi ha (can Jordà), al carrer 

Enginyer Algarra, al costat de can Camps.

FERRIOL, can

Vegeu: Bolero, cal.

FESOLS, el camp dels

A la zona dels Arenals, avui urbanitzat.

FIGUER, el

Consta el 1352 el «lloch anomenat Figuer e puig den Thomasí», però també en la mateixa data es 

troba la forma Figuers. 

Vegeu: Figuerar, el.

FIGUERA BORDA, la

És documentat el 1837 el «territori dit Figuera Borda del Bernagar» i la «quinta andana dita la Fi-

guera Borda»; és al Vernegar de Deçà, a les Illes. Actualment, aquest nom és també el d’una partida 

de terra de l’estany Marisc.

FIGUERAR, el

El 1671, el mas Quinçà tenia una peça en aquest territori, que afrontava amb «lo bosch den Quinsá» 

i amb un camp del mas Corredor dit «las Illhas del mas Arnauló». El 1842, consta que Agustí Pericay, 

del mas Quinçà, segueix posseint aquesta peça de terra. Actualment, el Figuerar continua designant 

aquest terreny que pertany a can Pericai, entre el camp de la Sureda i la Closa. Aquest topònim, 

però, designa també una zona dels Masos, entre els Vinyers i l’Argilera, on hi havia abundor de 

figuerasses. Així, trobem que el 1672 el mas Tomasí de les Arenes posseïa una peça anomenada «lo 

Figuerar o puig den Thomasí», que afrontava amb «los Roldorars».

FIGUERA VERDAL, la

És documentada el 1605 una peça de terra anomenada «Figuera verdal den Padrissa». En aquesta 

data, Joan Pedrissa va vendre aquesta peça a Sebastià Caner, mariner de Begur; afrontava amb per-

tinences de la pubilla Canera del Pla, amb Paiola (abans Roig del Pla) i amb Antoni Bergau, del mas 

Bergau. A més d’aquesta peça, Padrissa va vendre també en la mateixa data la «pecia terre vocata 

Frexe» i el molí i quintanal del mas.
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FIGUERES, can

Vegeu: Mas Romeguera, el quadró petit del; Xixona, la casa.

FIGUEROLA

El 1341, Pere Pella tenia una peça en aquest indret; el 1352, el lloc anomenat «Figuerolla» afronta-

va amb el mas Oller. En la mateixa data, trobem les formes «Figuerola», «Figarola» i «Figarolla». El 

1489, es troben documentades «vuit vessanes de terra, que són del stany de Pals, en lo lloch apellat 

Figuerola». El 1672, consta un doble nom: «Figarola, nunc vero font den Oller», peça que afrontava 

amb la feixa Veiraga. El 1680, una peça que Anna M. Illa Caner Feliu i Ciurana tenia a Figuerola 

afrontava a sol ixent amb el rec del Coll i el molí d’en Tafurer.

FIGUEROLA, l’estany de la

És documentat el 1352 i el trobem també anotat al llevador del segle XVI.

FLORIS, el mas

Trobem documentat el 1352 un individu anomenat «Martinus Floris», i el 1577 consta que va morir 

la dona d’un tal Floris Barnés. El 1854, el mas Floris pertanyia a Salvi Bona, de Begur. 

FOIXÀ, la closa de

El 1886, pertanyia a Pere Sardó.

FOIXANA, la coma

El 1352, la «coma Fuxana» apareix vinculada a Pere Aimeric. Curiosament, al llevador del segle 

XVI, es torna a trobar que un Pere Aimaric posseïa una peça al lloc dit «coma Fuxana».

FONDES, les closes

Són entre els Estanyets i el mas Gelabert.

FONDO, l’andana del 

En documentació de 1830-32, trobem una peça situada al «territori dit estany Marisch y en la 

andana dita del fondo». 

Vegeu: Motes, l’andana de les.

FONOLLERA, l’anser de la   [lnséDlfunjér] 
Avui és terra de cultiu, antigament era una bona zona de pastura per a les vaques.59 És un terreny 

de sis vessanes situat a tocar de la Fonollera a la riba nord del Massot i en el tram final de la des-

embocadura. Es coneix també pel Cul de les Senyores. La Fonollera designa, avui, l’espai comprès 

Notes:

59. El mot anser (o ansé) és usat encara avui però se’n desconeix el significat. Per la situació del lloc, i tenint en compte que antiga-
ment s’hi practicava la pesca, el relacionem amb el nom d’un ormeig, la nansa. La pràctica de la pesca amb aquest estri a la platja de 
Pals queda reflectida en les tabes d’arrendament del dret del peix del segle XVIII (vegeu Corredor Plaja, A.-M., 1998).
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entre la gola del Massot (Daró) i la del Ter, on hi ha la línia divisòria entre Pals i Torroella de Montgrí. 

El 1613, Guerau Vilarnau, del mas Dardena, tenia un hort en aquest indret. L’anomenat Pi Gros de 

la Fonollera va ser una senya per als pescadors fins cap a mitjan segle XX.60

FONT, el carrer de la

És documentat com a barri el 1859. Una mica més tard, el 1865, apareix com a «calle o barrio 

llamado de la Fuente». És una referència a la font del Matabou. Com que en aquest carrer hi ha 

l’edifici de l’antic escorxador, edificat el 1955, popularment se’l coneix pel carrer del “matadero”.

Vegeu: Matabou, el.

FONT, el mas de la

Vegeu: Candell, el mas; Pont, el mas.

FONT, la riera de la

Vegeu: Baulona, la closa.

FONTANELLA, la

El 1352, consta el lloc anomenat «Fontanella», «Salavadora, als. Fontanella» i «Fontanelles, als. 

Lavadora».

Vegeu: Llavadora, la.

FONTANELLES

Vegeu entrada anterior.

FONTANILLES, el camp 

El 1842, pertanyia a Agustí Pericay. Actualment, encara és del mas Quinçà; és entre el camp Puig 

i el camp Quadró.

FONT DE SANT DOMINGO, el carrer de la 

Consta el 1852 el «carrer o camí de anar a la font dita de Sant Domingo». Posteriorment, el 1855, 

es troba el «carrer dit de la Font» i el «puesto anomenat la Font». 

FONT DE SANT DOMINGO, el quintà de la 

És esmentat el 1858.

FONT DE SANT DOMINGO, el torrent de la 

Consta el 1760 una riera «vulgarment anomenada lo torrent de la font de Sant Domingo».

Notes:

60. Vegeu Audivert, M., 1981. 
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FORN, el

Territori esmentat el 1352. El 1489, és ubicat en aquest lloc el mas Tomasí de les Arenes. El mas 

Juny de la Milana hi tenia pertinences el 1672. Avui es coneix amb aquest nom el terreny urbanitzat 

vora els pedrells d’en Bertran.

FORN, el camp del

El 1887, Jaume Blanch va comprar mitja vessana en aquesta zona.

FORN, la closa del

Consta el 1840 i pertanyia al mas Gelabert.

FORN, el rocar des

Consta el 1352 el «puig de Serra o Golomir, ara emperò Rocar den Forn»; el 1489 es troba el «lloc 

nomenat antigament puig de Serra o Golomir y ara Rocar des Forn».

FORNA, el barri de la

Trobem una sola vegada, el 1489, el «barri de la Forna», que deuria designar un lloc on hi havia 

alguna cova o volta. Es podria tractar del que avui és el veïnat de la Mina, on encara existeix, en una 

propietat particular, una gran cavitat que havia estat mina de ferro.

FORQUES, ses

És documentada el 1352 una peça anomenada «Forcas, ara Canal»; el 1489, es troba el «lloc no-

menat Forques, als. la Canal» i «ses Forques».

FORT, can

Una de les cases de la plaça Major. El 1856, es troba documentat Joan Fort, natural de Foixà i 

domiciliat a Pals, que compra una «casa o pallissa» a Baldiri Roure, flequer; la construcció, però, era 

situada al carrer de la Creu del Paraire.

FORTIÀ, can

Al carrer de Baix, entre can Bruguera i can Peric.

FRAILEM, can

Una de les cases del carrer de les Placetes, avui museu d’art.

FRANÇA, el camí de

Vegeu: Samària.

FRANCISQUET, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles.

FRARE, el camp del

El 1671, «lo camp del Frare» pertanyia a la torre Canera i era situat prop de l’estany Marisc.
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FREIXE, el

El 1352, una peça anomenada «Frexen» afrontava amb Pere Pedrissa. Es torna a trobar documen-

tada el 1421, el 1489 i el 1493; el 1680, apareix com a «Vinyer, antigament Freixen»

Vegeu: Figuera Verdal, la; Vinyet, el.

FREIXE, el camp del

El 1743, «lo camp del Fréxer» pertanyia al mas Barceló i afrontava amb l’Estany. El 1840, consta 

que el «camp del Freixe» afronta també amb la riera Grossa.

FREIXE, el rec del

El 1671, consta que el «rech den Frexe o rech dels Alzins» és situat pels volts de la torre Pedrissa.

FREIXENEDA, la

«Frexaneda» és documentat com a territori el 1854.

FRES

Lloc esmentat el 1352.

FRESC, el mas

Es troba documentat el 1795. En documentació de 1863, «Masfresch» és el nom d’una zona de 

cultiu. Es troba també com a «manso Fresch o cuadrons de Samària»; havia estat l’antic nom de cal 

Triquet o can Pifànio. 

FRESCA, la riera

És documentada el 1352 la «riera nomenada Fresca o rec dells molins».

FRÍGOLA

Al llevador de 1613, consta que el mas Juny del Pla tenia pertinences en aquest lloc.

GABRIELA PLA, la casa de na

Al llevador del segle XVI, consta que pertanyia a Margarida Capdevila.

GALELL, el

S’esmenta el 1341 el «lloc appellat Golell». El 1352 consta «Galel», «Galell» i «Gallell o Stany», però 

el 1421 tornem a trobar «Golell». El 1489, consta «Garell» i l’individu anomenat Antoni Pou de Galell.61

GALELL, el camí del

És documentat el 1352 el «camyno del Galell».

Notes:

61. Entenem que golell és una contracció de gual.
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GALELL, el molí del

Vegeu: Ollera, el molí de n’.

GALL, el

El «loco vocato Gall» és mencionat el 1352.

GALL, el mas

És esmentat en documentació de 1932.

GALL CANTET, el quadró del

Pertanyia al mas de Ferran, es va vendre el 1855.

GALL CANTET, el torrent del

És documentat el 1865 el «torrente llamado Gall Cantet».

GALLET

Trobem la forma «Galet» el 1352. Era situat a les Ribes, tocant el camí d’anar a Sant Feliu de Boada.

GALLINA, puig sa

És entre els Verns i els Arenals.

GALO, can

Una de les cases del veïnat del Molinet, on hi havia hagut un molí; havia pertangut al mas de la Font.

GANIGUER, can

Entre el mas Jofre i el mas Muscat. El 1744, un individu anomenat Antoni Ganiguer va morir a 

l’hospital de Pals; poc després (1754), consta Joan Ganiguer. Posteriorment, són documentats: Miquel 

Ganiguer (1770-1796), N. Silvestre, àlies Ganiguer i Rafel Ganiguer (1853).

GANIVETS, el camp

Consta també com a «Gabinets» en documentació de 1859-61, data en què Paulí Figueras tenia per-

tinences en aquest indret. El 1886, Miquel Pujadas va comprar el «camp Ganibets» a la casa de Foixà.

GARGOLA, can

Una de les velles cases que hi havia en el recinte del castell, a tocar de can Malhivern.62

GARRIGAR, el

Peça de pineda, a la zona del puig Vermell. 

Notes:

62. Grafia dubtosa, ja que el nom prové de fonts orals.
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GARRIGARRAC

Es troba en documentació moderna (1928-29) amb la forma «Garrigarrach»; era una peça de terra 

erma a Rodors. El 1834, consta un individu de Torroella de Montgrí anomenat «Martí Marquès, àlias 

Garrigarrach».

GASAU, el camp

El 1851, pertanyia a Domingo Deulofeu i Rosa Bou, que el van traspassar al seu fill Pere Deulofeu 

i Bou.

GASAU, el mas

Vegeu: Molines, el mas.

GASAUA, la closa

El 1854, pertanyia a Joan Ros i Busquets.

GASPARA, la casa

És documentada el 1671, era prop de l’Hospital i pertanyia a Francisco Galí, teixidor de draps de 

llana.

GATA, la

El 1671, era una peça del mas Corredor situada al territori dit Roures.

GATILLEPA

El 1352, trobem el lloc anomenat «Gatilepa», que apareix el 1489 com a «Grat y lepa». El 1671, era 

una peça de Sebastià Cassà i Pagès situada als Verns.63 

GELABERT, el mas 

El «mas Gilabert» consta el 1352. El 1489, és un dels béns declarats per Narcís Pere i era situat a 

les Serres afrontant a sol ixent i a migjorn amb els erms del Senyor Rei. És documentat també amb la 

forma «Gelabert». El 1664, es troba el «mas Jelebert de les masias de Pals», però també en el llevador 

del segle XVI apareix com a «mas vulgarment nomenat mas Gilabert en lo lloc apellat Serres»; el 

1671, el mas pertanyia a Joan Illa i Caner. El 1743, consta que al «mas Jalabert» hi vivia Pere Cullell, 

pagès; el 1837, el «mas Gelavert» pertanyia a Mariano Metge, de Torroella de Montgrí; el 1865, és 

propietat de la seva viuda, Teresa Bataller. Pere Coll va comprar el mas en tornar de Cuba, el 1894.

GELABERT DEL BOSC, el mas 

El 1352, consta el mas anomenat «den Gelabert del Bosch», de «Geralda et Berengary Gelaberti»; en 

la mateixa data, la construcció consta també com a «mansi de na Gelaberta de Bosco», com a «mas 

Notes:

63. J. Coromines fa derivar aquest nom de la frase “gat hi llepa” i designaria, segons ell, un lloc on hi ha, o hi havia hagut, fonts o 
regalims d’aigua. Efectivament, Gatillepa és utilitzat en aquest sentit tant al Principat com a la Catalunya del Nord.
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Romaguera del Bosch» i com a «mas anomenat de Gilabert antigament, ara emperò den Romaguera, 

ara de Ros del Bosch». El 1489, trobem un individu anomenat Tomàs Romaguera del Bosc i el «mas 

antigament den Gilabers del Bosch, ara den Romaguera», i es diu que afrontava amb la riera de Quer-

many. Al llevador del segle XVI, apareix novament com a «mas anomenat den Gelabert antigament 

y ara emperò den Romaguera, ara den Ros del Bosc».

Vegeu: Ros del Bosc, el mas.

GELI, l’areny d’en

El 1671, es diu que «lo Areny den Geli» és situat part en terme de Torroella de Montgrí i part en 

terme de Pals. És a la zona de les Corberoles.

GELI, les serres d’en

El 1735, es troben «las serras den Geli», que afrontaven amb terres comunals. El 1840, consten com 

a «las serras anomenadas del mas Geli y Torrabertrana». 

Vegeu: Serres, les.

GÈLIA, el mas de na 

És anomenat el 1352.  

Vegeu: Geli de Camargues, el mas; Geli de les Serres, el mas.

GELI DE CAMARGUES, el mas

És documentat el 1352.

GELI DE LES SERRES, el mas

Una primera referència data de 1671, quan «lo mas de las Serras» era un dels béns de Genesi Geli 

i de Pere Guàrdies i Geli (sogre i gendre). El 1672, es troba documentat el mas «vocatum antiquitus 

mas de las Serras, nunc vero Torra Bartrana», la qual cosa indica que un mateix nom designava 

les dues construccions, potser perquè una depenia de l’altra. No deu ser casualitat que el 1716, un 

tal Mateu Busquets aparegués vinculat al mas Geli i que uns anys més tard, el 1835, un individu 

anomenat igual, potser descendent seu, consti que era el masover de la torre Bertrana. El 1740, el 

masover del mas Geli era Vicenç Gallissà. El 1840, sembla que el mas pertanyia a Antoni Collell, de 

Fontclara, i el 1860, a Pere Aymerich, de Peratallada. Avui, és més conegut per can Diós.

GENESTAL, el

Vegeu: Ponta, la closa.

GENESTAR, el

El 1671 «lo Genestar» era una finca del mas Rull.

GENOER, el mas

És documentat el 1352, i és anotat també als dos llevadors anteriors al s. XVIII. Consta de vegades 

amb la forma «mas den Janoher». El 1352, és un dels béns declarats per Pere Abril de la Pedrera.



98 Pals. Recull onomàstic

GENTILA, l’hort de na

Pere Forner tenia el 1352 una peça a la zona de la Llavadora que afrontava amb el lloc dit «orto 

de na Gentila».

GEPERUT, cal

Una de les cases del veïnat del Puig Roig. El 1865, és documentat «Pedro Carreras conocido por 

Geperut del puig Roig».

GIFRE, el cortal d’en

El «cortal den Giffra» és esmentat el 1352.

GIFRE, el mas

Trobem documentada «madò Xiffre» el 1575 i Jaume «Giffre» el 1602. El mas «Xiffre» consta el 

1576, i posteriorment es trobem també les formes Xifra i Xiffra. El 1671, el mas pertanyia a Antoni 

Caner, de Torrent; en aquesta data es diu que d’aquest mas se n’havia dit el mas Miquel: «mas Xiffra, 

olim vero mas Miquel» i consta que afrontava a migdia amb pertinences del mas Abril i Terrerol de 

la Pedrera, i a occident, amb un quintanal tancat amb paret del mas Prats del Pedró. El 1743, sabem 

que el masover del mas era Narcís Pou. El 1840, pertanyia a Baltasar Massot, pagès de Juià, i una 

mica més tard, el 1865, era propietat de Josep Ros, hisendat, també de Juià. El mas es coneix també 

per can Prim.

GILDA, la   [lxíld] 
Nom popular amb què es coneix una de les sèquies del Vernegar, per un paral·lelisme que es va 

crear entre les giragonses del curs d’aigua i Rita Hayworth, la protagonista de la pel·lícula (Gilda, 

1946).

GINJOLER, el mas

El «mas anomenat Ginjoler» és documentat el 1839, quan era administrat per Anton Bou, àlies 

Lardaine, i part de les seves terres afrontaven amb el territori anomenat «los Termes».

GIRBAU, can

Una de les cases de la plaça Major, documentada el 1744.

Vegeu: Pescateries, les.

GIRONA, can

Una de les cases del veïnat del Puig Roig. S’esmenta el 1861 com a «la casa de Girona», però ben 

segur que la construcció és molt més antiga.

GISPERT, el mas d’en

És documentat al llevador del segle XVI i pertanyia a Pere Aimeric. Tanmateix, ja el 1341 trobem 

la «carrera per la qual hom va vers lo alberch den Gispert».
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GISPERT, la torre d’en 

El lloc anomenat «torra den Gispert» consta el 1352, data en què Joan Baulovy declara que té en 

aquest indret una peça que afronta amb Joan Arnauló i Pere Aimerich. En la mateixa data, es troba 

«Camargues, als. torre den Gispert», cosa que permet ubicar aquesta edificació.64 Posteriorment, el 

1605, consta com a «Torrangispert ant. Campàs». El 1671, es diu que la torre Gisperta afronta amb el 

mas Anglada, el mas Corredor i amb la creu dita d’en Vilarnau, és clar que era situada a Camargues. 

El 1833, Salvador Caner va vendre una peça de terra d’aquest territori que afrontava amb Francisco 

Corredor i Quintana i Narcís Bofill, el comprador va ser Silvestre Deulofeu. 

GOLA, la

És a la zona del mas Hereu, on abans passava la riera; l’aigua hi havia fet uns grans esvorancs, que 

durant uns quants anys es van tapar amb materials diversos. Una part, que ara és plantada d’arbres, 

és de propietat municipal, i l’altra pertany a Pouplana de la Bisbal.

GOLOMIR

Territori documentat el 1352.

Vegeu: Fenal(s); Forn, el rocar des.

GOLOMIR, el puig de

El 1671, trobem «San Fructuós o puig de Golomir», la qual cosa situa aquest indret vora el nucli dels 

Masos de Pals. El 1672, consta que al puig de Golomir s’hi està construint una «domum et turrem 

fortem», que per les referències trobades sembla que es tracta del mas Tomasí.

GOLOMIR, el rocar de

Vegeu: Serra, el puig de.

GONZENA

És documentat el 1341, quan Bernat Blanc hi tenia pertinences; el 1352, llegim el lloc dit «puig 

den Jofra o Guonzena»; apareix també en la mateixa data com a «Guonsena». «Gonzena» es torna a 

llegir perfectament el 1421. El 1489, consta «Gonzena» però també «Gonzena o puig den Jofre», i el 

1493, «Gonzana». Al llevador del segle XVI, les formes que apareixen són «Gonsena» i «Guansena». 

El 1613, s’esmenta «Vinyet o Gonsana». El 1671, trobem el territori «vocato Vinyes antiquitus vero 

Gonsena» i es fa constar que afronta per orient amb el mas Martí. En la mateixa data, el mas Tomasí 

també posseïa una peça situada en aquest indret, a la zona del mas Jofre. El 1672, es diu que el «loco 

vocato Gonzena o Onsena» tenia una cabuda d’onze vessanes. De fet, en documentació de 1859-61, 

consta el nom «Onsenas».65

Notes:

64. La troballa del document de 1352 va ser clau per a poder situar de manera segura aquesta antiga cons trucció, esmenant així el 
que havíem publicat en un treball anterior (Corredor Plaja, A.-M., 1999). 
65. Recullo el suggeriment de l’amic Jean-Paul Escudero que apunta la relació d’aquest topònim amb el nom propi Guanser, del qual 
podria ser un femení irregular. J. Coromines recull Gotzén i les Gotzenes, noms que fa derivar del compost antroponímic germànic 
Gode-sind.
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GORG

El 1352, era una peça de Pere Candell del Bosc.

GORRETA, la casa

El 1672, ja s’aclareix que es tracta d’una «domus quasi dirutam». Era situada prop de la placeta 

d’en Vidal i el portal de la Barrera.

GOU, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

GOU, el mas d’en

Una de les cases del carrer de Dalt, conegut també per can Raventós.

GOU, el puig d’en

Finca de pineda a la zona de can Pou.

GRÀCIA, el coll d’en

Consta el 1352 amb la grafia «coll den Gràtia».

GRÀCIA, sa ribera d’en

El 1613, era una peça de Pere Aimeric, vora l’estany Marisc.

GRAN, l’andana 

En documentació de 1836-39, consta que és una peça de l’estany Marisc; però el 1865, aquest 

nom designa una peça que el mas Moret de la Vila posseïa al Vernegar de Dellà; deu tractar-se 

segurament de dues partides que tenen el mateix nom. En la mateixa data trobem situada igualment 

al Vernegar una andana «conocida por de las Grossas» o també una «partida llamada de les Grans».

GRAN, el camp

És un topònim mencionat diverses vegades i per designar llocs diferents: així, el 1671 era una 

peça de la casa Illa situada al Pla, però també una peça del mas Roig del Pla situada a la zona dels 

Calàpets. El 1827, s’esmenta «tota aquella pessa de terra campa, amb sis oliberas en ella plantadas, 

de cabuda sis vesanas y mitja, anomenada camp Gran». El 1837, consta que Baldiri Bou compra una 

vessana de terra campa en un territori anomenat «camp Gran»; i és igualment en un lloc dit «camp 

Gran», que el 1839, Maria i Damià Girbau posseeixen una vessana i mitja de terra. El 1855, trobem 

un altre camp Gran que pertany al mas Moscat.

GRAN, la casa

Vegeu: Illa, el mas.

GRAN, el puig

Era una peça del mas Jofre, segons documentació de 1925-26.
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GRAN DE LES ILLES, la bassa 

Es troba com a «la bassa Gran de las Illas» (1833) o com a «balsa del territorio llamado las Illas» (1853).

GRAN D’EN JONAMA, la casa 

És esmentada el 1680, quan pertanyia a Clara Huguet i Romaguera; tenia pati i afrontava a migdia 

amb «lo celler de na Pareta». No podia ser gaire allunyada de la construcció anterior, o potser era la ma-

teixa. En la mateixa data llegim que Salvi Molines, pagès, tenia intramurs una «casa y ort que són part 

de la casa comunament anomenada den Junama», que afrontava a sol ixent amb hort de la casa Rufina.

GRANS, les illes

Vegeu: Pruneda, el camp.

GRANS, els jonquers

És el nom de les dues primeres andanes del Vernegar de Deçà, segons consta en documentació 

de 1767.

GRANS, les serres

Vegeu: Serres, les.

GRATACONILLS

És documentat el 1352 i el 1489 amb la forma «Grata Conills». Al llevador del segle XVI es troba 

escrit «Grataconills».

GRATALLOPS

Consta el 1352 i el 1489; en aquesta última data trobem «Gratalops, als. Vinyassa», «vinya Vella, 

als. Gratalops» i «Vinyal, als. Gratalops». La forma «Gratalop» consta al llevador de 1613. El 1671, 

Gratallops és una peça del mas Pou que havia pertangut a Vilarnau de la Penya. 

Vegeu: Pla, el; Vinyavella, la. 

GRAU, el

Trobem el 1622 «Michel francès, pescador del Grau de dita vila», i també posteriorment (1832), 

«punto conocido por Grau».

GRAU, el camí del

És documentat el 1672 el «camino quo ytur al Garau».

GRAU, la ribera del

Consta el 1489 «çarribera del Grau».

GRAUET, el

El 1838, el «territori anomenat lo Grauet» afronta amb terres comunals i el rec del molí Tafurer. En 

documentació de 1863, apareix com a «closa Grauet».
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GRAVAT, cal

Al carrer de Samària, entre can Plaja i can Coranta.

GROS, sa costa d’en 

És documentada «ça costa den Gros» el 1352; es diu que era vora l’estany Marisc.

GROS, l’estany

Vegeu: Marisc, l’estany.

GROS, el molí

És esmentat el 1693, data en què consta que morí un fadrí que habitava al molí. El 1735, Vicenç 

Tauler vivia al molí Gros i el 1736 consta que Grau Pi era moliner i s’estava també al molí Gros. 

Vegeu: Tafurer, el molí.

GROSSA, la riera

Trobem el 1671 el «loco nunc vocato la riera Grosa, antiquitus vero Prat»; efectivament, el lloc 

anomenat «Prat» és documentat el 1352.

GROSSES, les sorres

Vegeu: Sorres, les.

GROSSOS, l’andana dels (o l’andana dels LLADRES)

L’andana «dita dels Grossos o Lladres» és esmentada el 1835 dins el territori del Vernegar, quan 

afrontava amb Anna Puig i Soler, mestressa del mas Juny.

GÜELL

Es troba el 1352 com a «loco vocato Goell o Güell», de la banda de Sant Feliu de Boada.

GUERAU, la ribera d’en

Consta com a «ribera de Garau el 1352». El 1489, la referència: «stany, als. ribera den Guerau y 

ara den Vilarnau» ajuda a la localització. Efectivament, el 1672 i el 1680, consta que «la Ribera» era 

una peça del mas Vilarnau de la Penya situada entre el mas i l’estany; afrontava amb el mas Pou i 

l’estany Marisc.66

GUILLA, puig sa

El 1822 és documentat «lo puig de la Guilla». A partir de 1826, es troba indiferentment «puig de la 

Guilla», «puig la Guilla» i «puig sa Guilla»; és passat els Rodors, a la banda esquerra de la carretera 

que va de Pals a la platja.

Notes:

66. Tot i que és molt clara la relació d’aquest topònim amb l’estany Marisc i el mas Vilarnau de la Penya, cal reconèixer que crea una 
certa confusió amb «çarribera del Grau» que apareix en el mateix document.
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GUIM, el mas d’en

Consta el 1489, el «mas nomenat den Guim, ara dit mas Abril».

GUINARD, el mas d’en

És esmentat el 1352.

GUINARDA, el mas de na

Trobem el 1352, el «mansi de na Guinarda et den Sastre des Bosch», era situat a la zona de Ca-

margues.

GUINEU, cal67   [klinju] 

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

GUINEU, el puig de la 

És documentat el 1835 i situat a la zona de Campbregat. 

GUIU GUERAU, el mas d’en

Consta com a «mas den Guiu Garau» el 1352.

GUMERSINDA, ca la

Al veïnat d’en Vinyoles, avui can Deulofeu.

HEREU, el mas

És documentat el 1624. El 1716, consta un arrendament dels terços del mas Hereu: és fet per Martí 

Roig, tutor dels fills d’Antoni Gallard i l’arrendatari és Joan Riera. El 1743, n’era masover Jaume 

Abellí. El 1840, pertanyia a Josep Pouplana. El 1851, Maria Antònia Pouplana de Camós i Torras i 

Joaquim Pouplana de Camós i Torras (mare i fill) venen el mas «Hereu Descaner»68 i terres a Pere 

Carreras, de Begur: hi havia una peça de terra campa i unes 38 vessanes d’horts que travessaven la 

riera Petita i el camí que va de Pals a Torrent.

HORT, l’

Vegeu: Ponta, la closa.

HORT, el camp de l’

El 1842, era una peça d’Agustí Pericay. Actualment encara pertany a can Pericai.

HORT, el quadró de l’

És una peça del mas Corredor, entre el camp Negre i el camp del Canyet.

Notes:

67. En aquest cas, la transcripció del mot guineu només és vàlida per a aquesta entrada.
68. És documentada el 1680, «Catharina Alió y Hereu de Escaner».
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HORTA, l’

El 1742, era una peça de terra al territori anomenat les Hortes, limitava amb la carretera de Pals 

a Regencós.

HORTA, el camí de l’

Consta el 1341 i sembla referit a l’horta d’Avall.

HORTA, el mas de l’ 

És esmentat en documentació moderna (1923-24) com a «manso Horta o manso Illa», quan per-

tanyia a Lluís Companyó.69

Vegeu: Illa, el mas.

HORTA DEL CASTELL, el camí de l’

Vegeu entrada anterior.

HORTAL, l’

Consta una peça al «lloc apellat Ortal» el 1489.

HORTALADES, les

Vegeu: Arnauló, el clos de n’.

HORTES, les

És documentada la grafia «Ortes» el 1352 i el 1489. Posteriorment, el 1671 i el 1743, es troba «las 

Hortas». 

HORTES, el camí de les

És documentat el 1352, situat a la zona de la Llavadora.

HORTS, els

Vegeu: Calaf, el camp d’en.

HOSPITAL, l’hort de l’

També es troba com a «hort Hospital». El 1865, la finca fou comprada a l’estat per Miquel Moret 

i Ciurana.

HOSPITAL, l’

Es menciona el 1352. El 1489, es troba «lo Ospital dels pobres».70 També el 1589 consta que «mor 

la spitalera, muller de Joan Pera, estant vuy en lespital de Pals»; es troben diverses referències a 

Notes:

69. En trobar aquesta referència, cal preguntar-se quina devia ser l’antiga relació entre el mas de l’Horta i ca la Pruna, si admetem, 
com es va publicar en un estudi anterior (Corredor Plaja, A.-M., 1999) que ca la Pruna corresponia a l’antic mas Illa
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l’edifici: «carrario que itur de plassa al hospitalem» (1602), «platea voccata del hospital» (1734), 

«carrer vulgarment dit del hospital» (1829). L’ofici d’hospitaler és també documentat el 1596. L’1 de 

gener de 1668 se celebra una sessió extraordinària a la Casa dels Comuns per nomenar comissions 

o càrrecs: són nomenats dos hospitalers (Miquel Pericai, menor, i Miquel Badet Rossell) i dues hospi-

taleres (Clara Peretes, viuda, i na Lleonarda, també viuda). El 1717, consten els càrrecs de pabordes 

i pabordesses de l’Hospital. L’Hospital tenia propietats: el 1668 es fa una taba per a la venda d’una 

peça de terra boscosa situada a «lo puig Roig»; el 1840 la casa de l’Hospital rep una vessana i sis 

octaus a la segona andana dels Eixarts.71 

HOSPITAL, el carrer de l’

Vegeu entrada anterior.

HOSPITAL, la closa de l’

Segons consta en una taba d’arrendament de l’anomenat vintè i terç de l’arròs, el 1743 aquest 

terreny era plantat d’arròs.

HOSPITAL, la plaça de l’

Vegeu: Hospital, l’.

HUALGUER, el mas

És documentat el 1489. 

Vegeu: Talents, el mas.

HUGUET, la coma de n’

Trobem la «coma den Huguet» el 1671.

HUGUET, el mas

És esmentat el 1352, afrontava amb els erms del Senyor Rei. El 1489, es diu que el «mas apellat 

den Huguet» afrontava amb possesions dels masos Caçà, Abril i Roig del Bosc. El cognom Huguet 

apareix de vegades lligat al corònim del Bosc: «Pere Huguet del Bosch» (1352), «Montserrat Huguet 

del Bosch» (1573). El 1671, consta que els masos Huguet del Bosc i Arnaulo eren del mateix pro-

pietari, i es diu que el primer afrontava a migdia amb pertinences del mas Cortei de Regencós. El 

Notes:

70. Els hospitals eren centres d’acollida per a gent sense recursos (orfes, malalts...), però també feien la funció d’hostal per a persones 
que estaven de pas i que no es podien permetre un altre tipus d’allotjament.
71. Un informador, nascut el 1898, havia sentit explicar que una part de l’Hospital fou donada a una família que es trobà sense llar 
a causa d’una revolta popular. Una altra part, va ser cedida a una altra família a qui es va cremar la casa, i així, de mica en mica, 
l’edifici va desaparèixer com a tal. El que sembla segur és que el 1861 l’edifici ja no tenia la funció d’hospital, ja que consta que Llucià 
Pi va comprar una casa que afrontava amb la «casa que antiguamente fue hospital»; de la mateixa data és la referència següent: 
«edificio llamado Hospital que antes lo era de los enfermos pobres de la presente villa». Pel que fa a noms de persones que van morir 
a l’Hospital, n’hi ha uns quants: el senyor Paulet (1572), en Galart, estranger (1573), el senyor Alenyà (1583), un estranger que feia «la 
obra del ospital» (1586), Magdalena, muller de Martí Jaume (1685), Llucià Cassà (1737), Genís Oliver (1740) i Antoni Ganiguer (1744).
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1735, el mas Huguet del Bosc pertany a Joan Pou i Huguet i a Francisco Pou i Huguet, pare i fill, 

que s’ho van vendre tot (el mas Huguet del Bosc, el mas Arnauló i una peça de terra a les Costes). 

El 1865, és propietat de la casa Mató de Regencós i consta que té terres que afronten amb el puig 

d’en Pou. És l’antic nom del que avui es coneix per can Pou de ses Garites, on havia viscut un oficial 

del Sant Ofici.

HUGUET, el puig de n’

Consta el 1671 com a «Fanals o Puig den Huguet», «lo puig del mas Huguet del Bosch» i «lo puig 

del mas Huguet». 

HUGUET, les roques de n’

Al llevador del segle XVI, consta que un tal Pere Pagès té un clos dejús aquestes roques.

HUGUET DEL BOSC, el mas

Vegeu: Huguet, el mas.

ILLA, l’

Un territori anomenat «Ylla» és documentat el 1489. El 1672, «la Illa» era una peça del mas Ge-

labert.

ILLA, el mas 

El «mas de Illa» s’esmenta el 1582. El 1680 consta que és situada «fora y prop dels murs» i que 

té les afrontacions següents: a sol ixent amb altra casa del mateix Illa, a migdia i sol ponent amb 

camins públics, i a tramuntana, part amb camí públic i part amb altra propietat del mateix Illa que 

havia estat de Pere Roig; vora la casa, que s’anomenava Gran, ja que Illa en tenia d’altres, a la banda 

de sol ixent hi havia una peça de terra «closa de parets, dins la qual hi ha algunas rocas y vuy en 

la mateixa pessa de terra o clos hi ha també construïda una pallissa y hera y un porxo»; aquesta 

peça afrontava a sol ixent «part amb camí públich y part amb lo dit de la Sagristia de la Iglésia y 

part en honor den Fontanillas, lo qual posseeix a carta de gràcia de Pere Mathó y Caramany», i a 

migdia afrontava amb terres del mas Hereu. Posteriorment (1716), apareix com a «casa Illa» o «casa 

den Illa», i es diu que afrontava amb la casa d’en Cases, als ravals. En aquesta data, pertanyia a 

Marianna Batlla i Illa, filla d’Antoni Feliu i Caner, i viuda en primeres núpcies de Joan Batlla i Illa, i 

casada en segones amb Josep Metge i Real, ciutadà honrat de Barcelona. En un inventari de béns 

de 1717, la construcció és descrita amb molt de detall: per aquesta descripció sabem que la casa 

tenia una torre i un molí arrosser. El 1734, a la casa Illa, hi vivia Francesc Oliu. El 1742, s’esmenta 

«lo Verger de casa Illa», detall que permet identificar amb força seguretat l’actual Casa de Cultura, 

ca la Pruna. Tanmateix, queden incògnites per resoldre: la relació del mas Illa amb el mas de l’Horta, 

i les coincidències trobades en inventaris del mas Illa i de la casa de Ciurana.72

Notes:

72. Vegeu Corredor Plaja, A.-M., 1999.
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ILLES, les 

Es menciona «Ylles» i «Sesylles» el 1489. Eren terres comunals. El 1767, el territori (62,5 ves-

sanes) es va distribuir en cinc andanes i es va cedir a veïns del poble. No va ser fins el 1853 

que es van fixar els límits de la zona, i el 1855 l’Ajuntament va fer una nova venda de feixes 

a particulars.

ILLES, les basses de les 

Consten el 1851 «las bassas de las Illas», més conegudes avui per les basses d’en Coll.

ILLES, el terraplè de les 

És esmentat el 1833 «lo terraplè de la Illas del Barnagà».

ILLETA, la

És un camp del mas Gelabert, entre la Vela i els Saions. En documentació moderna consta com 

a «closa Illeta».

IRENE, ca la

Vegeu: Elvira, ca l’.

ISAAC, ca l’

Una de les antigues cases que hi havia dins el recinte del castell. Avui és el nom d’una casa del 

carrer de la Fàbrica.

ISERN, el mas

És mencionat en documentació de 1921-22.

ISIDRE MORET, la torre de l’ 

Se’n troba una primera referència el 1489: «una torre situada en lo mur fora de Pals apellada la 

torre den Moret». Apareix situada prop de l’era de l’Arnauló i pertanyia a Joana Busquet, àlies 

Vilarnau, filla de Miquel Busquet, àlies Vilarnau, «parayre de draps de llana». Posteriorment, és 

documentada el 1826 com a «la torre de Isidro Moret y Areñs». Es tracta d’una de les torres de la 

muralla. En aquesta mateixa data, el batlle, Anton Vidal, va concedir a Francisco Galí, treballador, la 

part del fossar de la muralla compresa entre la casa de Galí i l’esmentada torre, que podria ser que 

fos contigua a la casa de Moret;73 a canvi, Galí es va comprometre a tapar «la porta del Padró que 

se troba feta en la muralla». 

Vegeu: Arnauló, el mas.

Notes:

73. Actualment, cap de les torres de la muralla és coneguda amb aquest nom. Els noms actuals són: la torre d’en Ramonet (a la banda 
de baix de la plaça de l’Església), la torre d’en Rom (on es va obrir una porta per accedir al Pedró), la torre d’en Xinel·lo (als jardins 
del castell del Dr. Pi) i la torre de l’Hospital (davant de l’antic hospital i donant al pati de la casa Rufina).
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JASPERT, el molí d’en

El «molendini den Jaspert» és mencionat el 1352 i situat vora l’estany Marisc: aquest detall 

esvaeix la confusió que podria haver-hi amb el molí i la torre d’en Gispert, que apareixen en el 

mateix document però ubicats a Camargues. El 1341, trobem un individu anomenat «Jaspert de 

Pals, cavaller».

JASPERT, la torre d’en

És documentada el 1352.

JOAN, el mas

Consta com a «mas Juan» el 1671.

JOFRE, les corquelleres d’en

Vegeu: Pla, el.

JOFRE, el mas 

És documentat amb grafies diverses: «mas Joffra» (1352), «mas den Jofre» (1489), «mas Joffre» 

(1587), «mas Jofre» (1663), «mas Jofra» (1665). El 1735, la masovera del mas Jofre era Caterina 

Corredor i Quintana, viuda de Pere Corredor, que aquell any va fer testament: per aquest document 

sabem que la seva filla i hereva Anna M. Corredor i Busquets, viuda de Mateu Busquets, era la 

masovera de la torre Bertrana; també consta en aquest document que al mas Jofre hi treballava 

un mosso que es deia Francesc Puig, a qui deixa «una vadella de temps de un any». Altres béns 

que Caterina Corredor va llegar foren «dos quarteras de arròs» per al seu cunyat Jaume Fuster, 

de Torroella de Montgrí, i «mitg quintà de cànem» que, junt amb una altra quartera d’arròs, va 

deixar a la seva tia Rosa Moret. El 1829, el mas pertanyia a Francisca Andreu Pi, domiciliada a 

Girona. La construcció destaca per la seva torre quadrangular, adossada a la façana est de la casa 

i a l’interior d’un pati.

JOFRE, el puig d’en

El 1671, es diu que «lo puig den Joffra» és situat vora el mas Jofre, que aleshores pertanyia a la casa Illa.

Vegeu: Gonzena; Jofre, el mas.

JONAMA, la feixa

El 1672 la «fexa Junama» pertanyia al mas Pou i era situada a les Plages.

JONAMA, la torre d’en 

Són documentats el 1352 tant la torre, com un individu anomenat Antoni Jonama; el 1493, 

s’esmenta la casa, pati i corral d’Antoni Jonama però no hi ha cap referència a la torre. Al llevador 

del segle XVI, en canvi, llegim: «una torra qui es sobra la era den Arnauló anomenada torra den 

Junama»; pertanyia aleshores a Joan Busquets, àlies Vilarnau. La construcció és esmentada també 

al llevador de 1613. Es podria tractar de la torre d’en Xinel·lo.
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JONCS, la closa dels

És a la zona de Camargues, propietat del mas Corredor; és un territori que s’inunda fàcilment, entre 

el camp Pruneda i les Farigoles.

JONQUES, les

El 1671, era una peça del mas Jofre.74

JONQUERAR, el

Apareix en documentació moderna (1950-60).

JONQUERS, els 

És esmentat el 1489 «en lo Borronar o en los Jonquers del senyor rey». El 1716, «los Jonquers» era 

una zona de terres comunals en les quals es plantava arròs. Més tard, apareix com a «andana dita 

dels Junquers» (1835) o «andana o partida anomenada Junquers» (1855).

JORDÀ, can

Una de les cases del carrer de Quermany, vora can Ragart.

JORDÀ, el forn d’en

Trobem el «forn den Jordan» i «Peraló o forn den Jordà» el 1352. El lloc és també anotat al llevador 

del segle XVI. Era prop de l’estany de la Figuerola. 

JORDI, el camp d’en

El 1854, pertanyia a Pere Mulà de la Vila.

JOSEP MET, can

Al carrer de l’Hospital, a tocar de la plaça Major i prop d’on hi havia hagut el forn del mateix nom, 

també es diu can Met de Plaça.

JULIÀ FERRER, can

A l’entrada dels Masos, davant de can Xico Terrides.

JULIANA, la closa

És entre les basses de les Illes i el camp dels Fesols.

JULIANS, els sots

El 1821, Jeroni Sala i Joan Sala, pare i fill, menestrals de Pals, venen una peça de terra situada al 

territori dit «sot Julians» a Miquel Bruguera, menestral de Regencós; aquesta peça afrontava a migdia 

Notes:

74. Una jonca és el nom que es dóna a diverses plantes aquàtiques, pròpies de sòls humits.
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amb Pere Puig i Mató, coraler de Begur, i a ponent i tramuntana amb camí públic. Consta també 

com a «lo sot Julians». El 1840 es troba la forma «Sots Julians», que és la vigent avui. És entre ses 

Caganeres i el puig Major.

JUNY, el bosc d’en 

Consta el 1352 «lo Bosch den Juny».

JUNY, el camp

El 1672, era una peça del mas Pou situada prop de la casa.

JUNY, el casal d’en

És esmentat el 1352.

JUNY, la font d’en

Vegeu: Talents, la font d’en.

JUNY, el mas 

El 1352, es troba la referència «mansum nostrum vocatum Arnaldi Juny quoet que est in plano 

de Pals», però també en la mateixa data es troba anomenat el mas Juny, àlies Pagès, el «mas den 

Miquel Juny» i el mas Juny de la Milana, que pertanyia a Guillem Juny de la Milana i afrontava amb 

terres de Pedrissa, Romeguera i Caner. El 1489, consta que Miquel Juny era propietari del «mas 

de Juny», que afrontava amb Caner, Amat i camí públic. El 1622, és esmentat el «mansi Juny del 

Pla de munt» i, una mica més tard, el 1671, el «mas Juny de la Sala, abans dit mas Duran», afegint 

que perta nyia a Miquel Caner del Raval. En la mateixa data (1671) consta que el «mansi Juny de 

Plano» pertanyia a Antoni Riera. El 1672, consta que el mateix Antoni Riera posseeix el «mansum 

olim vocatum Juny de la Milana nunc vero mas Pagès» i, efectivament, aquesta construcció es troba 

també com a «mansi Pagès olim Juny de la Milana». És clar, doncs, que hi havia, com a mínim, dues 

construccions conegudes amb el nom de mas Juny, una situada a la zona del Pla, i més concreta-

ment a la Milana (Juny de la Milana o mas Pagès o mas d’en Bou, i avui, can Cosme), i una altra, 

a la zona antigament anomenada la Sala. Queda la incògnita de saber si el mas Juny actual (o can 

Barraca o, més popularment, cal Lilet) correspon a l’antic mas Juny de la Sala, o si seria una tercera 

construcció. El 1742, és propietari del mas Juny (no s’aclareix de quin) Damià Falgarona. El 1784, 

un dels masos Juny pertanyia a Rosa Moret Arenys i Quintana, viuda de Pere Moret i Arenys; és el 

mateix que pertany el 1832 a Anna Soler Moret i Arenys, muller d’Agustí Soler, tots dos de Begur i 

tenien com a masover Francesc Borrat. Una mica més tard, el 1835, a causa possiblement de noves 

núpcies, consta que la mestressa del mas Juny es deia Anna Puig i Soler. El 1840, però, trobem que 

Pere Moret i Areny, pagès, és senyor útil i propietari del mas Juny de la Sala i les seves terres, i el 

trobem ubicat no gaire lluny de la Llavadora.

JUNY, les motes d’en

El 1672, era una de les propietats del mas Pou. Anteriorment, havia pertangut al mas Juny 

de la Sala.
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JUNY DE LA MILANA, el mas 

Vegeu: Juny, el mas.

JUNY DE LA SALA, el mas

Vegeu: Juny, el mas.

JURIOL, can

És el nom de dues construccions: una al carrer de Sant Fructuós (can Ciset Juriol o cal Ca-Cac), i 

l’altra al veïnat dels Vinyers (antigament el mas Martí).

LAI, can

Vegeu: Maties, can.

LILET, cal

Originàriament, era una casa vora cal Geperut que havia estat comprada a les Liletes de Begur. 

LLAC, el camp

Apareix el 1863 com una de les possessions de Josep Corredor, paraire.

LLAÜT, el camp del

El 1671 trobem «lo camp del Llaüt», situat a la zona de les Corberoles.

LLADRES, l’andana dels

Vegeu: Grossos, l’andana dels.

LLADRES, la casa dels

El 1861, consta com a territori plantat de pins a Rodors. Corre la llegenda que uns lladres que 

fugien s’haurien refugiat a la cavitat de la roca.

LLARG, el camp

El 1824, pertanyia a Josep Riera, i una mica més tard, el 1833, a Mariano Riera.

LLARGA, la bassa

És documentada el 1839 a la zona de les Illes com a «bassa dita Llarga»; el 1853, consta com a 

«balsa llamada Larga».

LLARGA, la closa

El 1671, era una peça que afrontava amb la riera de Bonida. El 1824, pertanyia a Josep Riera. El 

1869, era propietat de Narcís Pruneda, de Torrent.

LLARGA, la feixa

El 1672 era situada prop de la font d’en Oller i afrontava amb el mas Pou.
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LLAUNER, cal

Una de les cases del carrer de Samària, al costat de can Vinyes.

LLAVADOR

Trobem el 1352 el «loco vocato Levador»; és possible que es tracti de la Llavadora.

LLAVADORA, la 

Trobem documentada «na Maria Levadora»75 el 1352, però ja el 1341 s’esmenten les peces d’hort 

de «sa Llavadora». És en el mateix document de 1352 que l’hort «de la Llavadora» és el nom d’una 

peça de terra de Pere Salvador, àlies Prior. Apareix com a «ça Lavadora, als. Fontanella» el 1352, 

i com a «lloch nomenat Alberta, als. Lavadora», el 1489. Aquesta darrera referència es repeteix el 

1613: «Auberta o Llevadora», i precisament el 1671, consta que Miquel Caner del Raval tenia una 

peça de terra al «loco vocato Uberta», precisant que era situat a la zona de la Llavadora i que afron-

tava amb pertinences del mas Juny de la Sala i del mas Candell. El 1672, són documentats el rec i 

la font de la Llavadora. El nom es pot trobar sense article, en singular: «territorio vocato Llavadora» 

(1735), o en plural: «territori anomenat Llabadoras» (1832). El 1735, consta el nom antic del lloc: 

«territorio vocato Llevadora, et antea la Fontanella». El 1836, trobem documentada la bassa: «bassa 

del territori anomenat Llebadoras». Com passa tantes vegades, el topònim la Llavadora és emprat 

per a designar les diferents peces situades en aquest paratge: així, trobem el «camp anomenat la 

Llevadora» (1743) o «lo hort de la Llevadora» (1844), que pertanyia a Francisco Girona. Igualment, 

el 1827, Jaume Busquets i Riera compra per subhasta un hort anomenat la Llavadora, que era de 

Pere Tauler i que afrontava amb Francisco Girona, amb la pubilla del mas Juny i amb Josep Moret 

del Rocar; uns quants anys més tard, el 1834, la mateixa peça és anomenada «Llabadoras». Les 

terres d’aquest indret eren molt productives; era un lloc on hi havia deus: el 1840 Salvador Caner, 

propietari d’una peça de terra, fa unes operacions que perjudiquen el bon funcionament dels molins 

fariners de Jaume Bassa, de Mont-ras, i de Ramon Cabrera, de la Bisbal; aquests, van presentar un 

requeriment, al qual Caner respon dient que la llei l’autoritza perquè operi en la seva propietat com 

millor li convingui per tal d’utilitzar «las aguas vistas y no vistas que por ella pasan». 

Vegeu: Vella, l’horta.

LLAVADORA, la bassa de la

Vegeu entrada anterior.

LLAVADORA, la font de la

Vegeu: Llavadora, la; Romeguera de la Milana, el mas.

Notes:

75. Una referència més, gens descartable, per intentar entendre l’origen del topònim. Recordem que, tradicionalment, s’explica que 
el nom correspon a una antiga bassa que s’emprava com a safareig natural i que després el nom va passar a designar les terres del 
rodal: segons el DCVB, una de les accepcions del mot llavadora és “una pedra inclinada, apta per a llavar-hi la roba al damunt”. I 
altres fonts orals troben l’explicació del topònim en el fet que aquelles terres llevaven molt...
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LLAVADORA, l’hort de la

Vegeu: Llavadora, la.

LLAVADORA, el rec de la

Vegeu: Llavadora, la.

LLENES, el mas 

Trobem el «mas Lenes» i un individu anomenat Joan Lenes el 1352. El 1619, apareix com a «mas 

Lena». El 1671, consta que el «mas Llenas» abans s’anomenava mas Moret i es diu que pertanyia a 

Margarita Dolsa, esposa d’Esteve Fullà, rajoler. En aquesta data afrontava amb pertinences del mas 

Riu. El 1672, ens consta que afrontava també amb el molí d’en Llogai. Avui, una casa anomenada 

can Llenes és situada al carrer de Samària, entre ca l’Evarista i ca la Lola Sidra.

LLENES, les roques d’en

Vegeu: Montgrí, les roques de.

LLIBERAT, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles.

LLINASSA, la

És una peça de pineda prop de Roca Blanca.76

LLOBERES

És documentat des de 1352 amb les formes «Loberes», «Loberas» i «Lloberas». «Lloberes» es troba 

també al llevador de 1613.

LLOBERES, el puig d’en

El 1352, trobem ubicat a la zona de Constantí el «podio vocato den Lloberes».

LLOGAI, el camp 

El 1671, era el nom d’una peça de Perafita i pertanyia a la casa Illa. Una mica més tard, el 1838, 

consta el «camp Llogaya», situat «detrás y a la part de sol ixent del carrer Samària», la qual cosa 

demostra que es tracta del mateix lloc. El 1842, el camp Llogaia pertanyia a Agustí Pericay.

LLOGAI, el molí de 

El «molí de Logay» consta el 1576, però ja el 1352 s’esmenta un tal «Pere Logay de Plassa». Cu-

riosament, al llevador del segle XVI, s’esmenta, fent referència al molí anomenat d’en Pou: «té dit 

molí Pere Logay de Plaça», cosa que fa relacionar les dues construccions. Altres referències: madò 

Notes:

76. La llinassa és la llavor de lli triturada, però el topònim també podria ser un cognom feminitzat.



114 Pals. Recull onomàstic

Logaya va morir el 1577, i el 1583, es torna a trobar el molí de Llogai amb motiu de la mort del seu 

estadant, Pau Ralo (Ralló). El 1672, es diu que el «molendinum vocatum den Llogay» pertanyia al 

mas Pou i afrontava per migdia amb els quintanals del «mas Ros siue Riu, nunc diruti». En la mateixa 

data trobem també «lo quintà del molí», situat vora el molí.

LLOGAIA, el camp

Vegeu: Llogai, el camp.

LLOGAIA, la torre de na 

És esmentada el 1352: «y la torra fa de cens a Nadal sinch diners». Posteriorment, es fa una re-

ferència a «la torra de na Logaya» el 1572: el 26 de novembre d’aquell any, van trobar mort dins la 

torre un tal «Pera de la burra». 

LLONGAI, el mas

Trobem que el 1911 pertanyia a Josep Pericay Jofra. 

LLONGANELL, la casa d’en

És documentada el 1352 la «domibus den Longanell».

LLOP, el pas del

Finca del mas Gelabert, entre el mas i els Saions.

LLOPARD, el camp

És documentat el 1734. És a la zona del mas Gelabert.

LLOPARD, el mas

El 1672, consta que aquest mas, que afrontava amb el camí de l’estany Marisc, era unit al mas 

Prats del Pedró. De fet, ja el 1352, dos individus anomenats «Pere Lopart» i «Joan Lopart» apareixen 

vinculats al mas d’en Prats.

LLORENÇ, can

Una de les cases del carrer de Sant Josep; el 1865 és documentat «Vicente Martinench, conocido 

por Llorens».

LLORENÇ, el mas

Vegeu: Roca, el mas.

LLORERS, els quadrons dels

Els «cuadrons dels Llorers» són documentats el 1831.

LLORET, el camp d’en

El 1352 el «campus vocatur den Loret» pertanyia a «Berenguer Vallosera», del mas de Talents.
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LLORET, el cortal d’en

És documentat el 1352.

LLORET, la font d’en

El 1352, trobem el lloc anomenat «font de Loret, als. appellat Ysern». El 1489, apareix com la 

«font den Loret, però ara ses Feixes», i al llevador del segle XVI es troba com a «font de Loret, que 

s’anomena ses Serres». Afrontava amb pertinences de Payola, Pedrissa, Amat i Huguet, sembla, 

doncs, que es podria situar a la zona del Pla.

LLORET, el mas d’en

Vegeu: Bauloví de la Sala, el mas d’en.

LLOSA, sa

Consta el 1352 amb les formes «sa Losa», «Selosa», «Çelosa» i «Losa den Bruguers» o «Losa dels 

Bruguers», cosa que permet situar el lloc. El 1489, trobem «Sellosa» i «Çalosa». En documentació 

moderna consta «Llosas».

LLOSA, el pont de la

És al costat del molí de Ferran: el 1835, s’hi col·loca un dels termes que separen Pals i Sant Feliu 

de Boada.

LLOSETA, la closa de la

El 1671, era una peça de Joan Vidal, paraire i pescador, situada a la zona de les Ribes.

LLOST

Trobem el 1489 el «loch anomenat Lost». El 1613, ja amb la grafia «Llost», consta que Gabriel Abril, 

àlies Cavaller, tenia un camp en aquest indret.

LLUC, el mas

El 1672, el «mas Lluch» és una construcció arruïnada que ha estat agregada al mas Martí. No 

tindria res a veure amb can Lluc, una de les cases del veïnat de la Font i, antigament, una caseta 

al costat de can Navarra.

LLUCIÀ, can

Una de les cases del veïnat de la Font; havia estat també una casa del carrer de l’Hospital.

LLUÍS MET, can

Al carrer de l’Abeurador, també coneguda per can Cornell.

LLUÍS NI, can

Una de les cases del tram sud del carrer de Samària.
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LLUNA, la vinya d’en

Documentada el 1837, la «viña dita den Lluna» pertanyia a Matias Puig, àlies Taronjo, de Begur. 

Vegeu: Ferrer, el sot d’en.

LOLA PEPA, ca la

Vegeu: Batista, can.

LOLA PERROTA, ca la

Al carrer de Samària, entre can Bonai i can Tià Gitano.

LOLA SIDRA, ca la   [kallólziDr] 
És una de les cases del carrer de Tras Samària, entre can Llenes i can Vinyes.

LUQUES, can

Una de les cases del carrer de la Muralla.

MAÇANET, el camp

El 1844, pertanyia a Francisco Girona. Posteriorment, consta també que Antoni Mauri, «antes Pe-

dró», tenia una peça al lloc dit «Masanet».

MAÇANETA

El territori anomenat «Masaneta, Verns y Corral» és documentat el 1854. Jeroni Silvestre hi tenia 

pertinences.

MADRAL, el rec

Consta el 1352.

MAGÍ, can

Vegeu: Arnau, el mas.

MAGRE, cal

És una de les cases del carrer anomenat de Darrere Samària; el 1837, és documentat «Joan Ferrer, 

àlias Magre», i el 1861, «Francisco de Asís Albertí, conocido por Magre».

MAIANA, la closa de na

És documentada el 1489 «ça closa de na Mayana»; era situada prop del molí d’en Sardina i per-

tanyia a Pere Lopard.

MAIOL, el puig

Consta en documentació de 1863. 
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MAIOLA, el camp

Era a Rodors; el 1860, Pablo Mora i Abellí i Teresa Bou i Caixa venen aquest camp a Antoni Rovira 

i Riera, juntament amb el camp Vedrina, una finca del Corral, una altra anomenada Feixa, l’andana 

dels Malvins, la del cap dels Pals i la de les So car rades.

MAIMÍ, can

Vegeu: Cafè de les Noies, el.

MAJOR, el carrer

El 1672 consta el «vico Majori». Posteriorment, el trobem com a «calle Mayor» (1853) i com a «ca-

rrer dit de la iglésia o Major» (1855).

MAJOR, l’estany

És documentat el 1352, deu fer referència a l’estany Marisc.

MAJOR, la plaça

Vegeu: Constitució, la plaça de la.

MAJOR, el puig

És la part més alta de Roca Blanca.

MAJORDOM, el quadró del

En documentació de 1925-26, era una de les peces de Lluís Companyó.

MALDETOL, el puig de

El 1671, trobem situada en aquest lloc una peça de Margarida Simon i Batalla i Pere Casas i Simon; 

s’hi diu que pertany part a Pals i part a Begur.

MALHIVERN, can

Una de les antigues cases que hi havia dins del recinte del castell.

MALIRAC, can

Una de les cases del carrer de l’Abeurador.

MALLOL, el

El 1742, «lo Mallol» era una peça de terra situada a Rodors. El 1743, pertanyia a Salvador Prats, i 

el 1837, a Matias Puig, en Taronjo de Begur.

MALTÈS, can

Una de les cases del carrer Major, avui can Zoilo.
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MALVINS, l’andana dels

Al Vernegar de Deçà, consta com a «dotsena endana dita los Malvins» (1840-44);77 anteriorment 

(1817), i una sola vegada, trobem la forma «Balmins del Barnagà».

MAMET, can

Al carrer de l’Abeurador, al costat de can Reparadeta. El 1743, consta «Mamet Pi, campaner», 

segurament parent de Miquel Pi, també campaner de Pals (1699). El 1861, és documentat «José Pi, 

conocido por Memet de la Muralla».

MANUEL, el camp

El 1855, era una peça de terra que Josep Torras, natural de Pals i domiciliat a Llagostera, va vendre 

a Francisco Gou, de Pals.

MAR, el camí de

El 1672, és documentada la «via pública dicta lo camí de Mar»; una mica abans, el 1670, consta 

com a «camí de Pals a mar y als masos Jofra y Gelabert».

MAR, les costes de

Consten com a territori en documentació de 1863. El nom designava les peces situades de la banda 

de mar. De vegades, també es troben com a «vora la mar» o simplement «de mar»: «el cuadró de 

Mar», «pessa de viña dita de Mar» (1839).

MAR, les coves de

Segons documentació de 1859-61, Francisco Silvestre i Pere Serraller tenien pertinences al lloc dit 

«las cobas de Mar». És possible que es tractés del que encara avui s’anomena les Arcoves.

MAR, els sots de

El 1869, consta que Susanna Riera posseïa una peça en aquest indret. És possible que es tracti del 

terreny que hi havia abans d’arribar al camp dels Fesols, anant cap als Arenals.

MAR, la torre de

Vegeu: Mora, la torre.

MARCEL·LO, can

Vegeu: Terrerol, can.

MARÈS, el pou

El 1672, és documentat un individu anomenat «Martinus Marès»; poc després, el 1680, s’esmenta 

que Joan Climent té una casa intramurs, al costat del «pou nomenat den Marés». El 1734, es troba 

Notes:

77. El malví és una planta que creix en sòls humits. La seva arrel és usada en medicina.
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documentat el «posso Marès», situat efectivament dins dels murs de la vila i a la porta dita de Plaça.78 

El novembre de 1734, es va produir un robatori a l’església: van forçar la porta i els lladres es van 

endur ornaments i van obrir les arques de diversos sants. Els lladres van tirar les seves eines dins 

del pou Marès, que va haver de ser netejat.

MARIETA CASTILLA, ca la

Al carrer de Sant Josep, fent cantonada amb el carrer de Quermany.

MARIMONA, els corrals de na

El 1421, són un dels béns declarats per Jordi79 Busquets i eren situats intramurs.

MARISC  

El lloc anomenat «Marisch o lo stany del senyor rei» és documentat el 1352. El 1489, es troba com a 

«Marisch o Stanyoles», i el 1671, com a «Marisch o Arenay». El 1604, Marisch era un cognom, o potser un 

sobrenom, ja que és documentat un individu anomenat «Damyanus Marisch, piscatoris de Pals», tot i que en 

el mateix document apareix un individu també anomenat així, natural de Palamós i amb domicili a Begur.

MARISC, el camp

Vegeu: Baulona, la closa.

MARISC, l’estany  

És esmentat el 1605 «lo estany del Marisch», que consta el 1670 com a «estany des Marisch». El 

1716, trobem «lo Stany» i posteriorment es troba indiferentment amb el nom de Marisch o sense: 

«l’Estany» (1735), «Estany» (1760), «estanque nombrado Marisch» (1784), «lo Estany Marisch» (1788), 

«territori vulgarment dit Estany» (1832). Actualment se l’anomena simplement l’Estany o l’estany 

Gros. L’estany Marisc i el de Boada, separats pel puig Colomer, van ser dessecats durant la segona 

meitat del segle XVIII per tal de convertir-los en terres de conreu.80

MARQUÈS, el molí del

Trobem el 1352 el «molendino de lo Marquès que vocatur molin de Mont».

MARQUETA, el camp

El 1734, «lo camp Marqueta» era situat prop del veïnat de Samària. El 1858, perta nyia a Caterina 

Vidal, viuda de Julià Pascual.

MARQUETA, la casa d’en

El 1671, la trobem situada extramurs, al carrer que duia a la plaça pública i a l’Hospital de pobres.

Notes:
78. Naturalment, és l’antic portal de la Plaça (vegeu nota núm. 98).
79. Sobta trobar en aquesta època un «Georgius Busquets» entre tants Berenguer, Bernat, Antoni...
80. La gent del lloc explica la llegenda del Bruel, que sóns els brams esgarrifosos d’uns bous que es van negar a l’estany quan el seu 
amo fugia amb un carro carregat de blat per no haver de pagar el delme; tanmateix, sembla que els brams no eren sinó la remor 
eixordadora que feia l’aigua en ficar-se dins les ca vitats buides. Una altra versió de la llegenda explica l’existència d’un monstre 
fabulós que habitava aquelles aigües i que certes nits sortia per anar al Quermany a trobar-se amb altres bestioles.
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MARTÍ, el mas

És documentat el 1629. El 1671, era propietat de Pere Carreres de la Raïmera, de Begur; un any 

més tard, el mas passa a la seva viuda, Maria Carreres. El 1684, Jaume Vinyolas era masover del 

mas Martí. El 1818, pertanyia a Ramon Cabrera, de la Bisbal. El 1840, el mas pertanyia a Úrsula 

Carreras, del castell de Begur. Avui és més conegut per can Juriol.

MARTINENC, can 

Al barri de la Mina, vora can Tries. El 1716, era el nom de dues cases: una perta nyia a Mariànge-

la Martinench, viuda de Macari Martinench, bracer i veí de Pals, i l’altra, a Marianna Martinench, 

viuda d’Antoni Martinench, pescador que tenia «dos botigas situadas en la platja de la vila de 

Pals».81

MARTINETA, l’hort de na

El 1341, afrontava amb una de les peces de l’horta d’Avall.

MARUNY

Nom de territori que consta en documentació moderna (1950-60).

MAS, el cap

Vegeu: Àlber, l’.

MAS, l’eixart del

Segons documentació de 1859-61, era una peça de Llorenç Plaja.

MAS ABRIL, el clos del 

«lo Clos del mas Abril» consta el 1742.

MAS ARNAULÓ, les illes del

El 1671, les «illhas del mas Arnaulo» pertanyien al mas Corredor i afrontaven amb el Figuerar, 

a la zona de Camargues. El nom s’ha perdut només en part, ja que encara avui una peça del mas 

Corredor que també afronta amb el Figuerar es diu les illes Petites. 

Vegeu: Closa, la.

MAS BLADÓ, la vinya del 

És esmentada el 1742, limitant amb el territori de Quermany; es troba també com a «vinyana del 

mas Bladó» (1735).

Notes:

81. Sabem aquestes dades pels inventaris de béns que el 1716 van fer les dues viudes. Segons la documentació, els Martinench eren 
una família de pescadors. El 1622, es troba ja un Antoni Martinench, que era «pescador habitant en la costa de la plaia de dita vila». 
A més, consten amb aquest ofici dos individus més: Josep Carreras i Martinench (1716 i 1738) i Domingo Carreras i Martinench (1739, 
1742 i 1744) (vegeu Corredor Plaja, A.-M., 1998 i 2006).
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MAS CARLES, la vinya del 

El 1671, es diu que havia estat propietat del mas Carles de la Pedrissa; la peça era situada 

als Vinyers. Salvador Riera, de Fontanilles, la va comprar a Francisco Carles de Torroella de 

Montgrí.

MAS CARLES DE LA PEDRISSA, la vinyassa del

Trobem el 1668 l’«agro vocato la Vinyassa de pertinenty mansi Carlas de la Padrissa». El 1680, es 

fa constar que es tracta d’un terreny de quatre vessanes, de Montserrat Pedrissa, que afrontava a 

migdia amb el «mas Pagès de dit terme, antigament dit lo mas Juny de la Milana».

MASCARÓ, la casa d’en

És documentada el 1578, any en què consta que s’hi va morir un estranger.

MAS HEREU, els horts del 

És una extensió de terrenys d’horta de mides diferents a la zona de l’antic mas Hereu.

MAS HUGUET DEL BOSC, el puig del

Vegeu: Huguet, el puig de n’. 

MASIA, la

Vegeu: Romeguera de la Milana, el mas.

MAS ISERN, els prats del

Vegeu entrada anterior.

MAS MOLINES, la vinya del 

Documentada el 1742, limitava amb el territori de Quermany.

MAS NOU DE L’ESTANY, el balcar del 

Consta en documentació de 1842.

MASOS, els

El 1665, es troba el lloc anomenat «les Masias de la villa de Pals»; el 1851, apareix com a «puesto 

anomenat Masos de Sant Fructuós».

MAS POU, el rec del molí del

Consta el 1830. 

Vegeu: Pou, el mas.

MAS ROMEGUERA, la canemera del 

És documentada el 1834.
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MAS ROMEGUERA, el quadró petit del 

El «cuadró petit del mas Romaguera» és esmentat el 1841. Es diu que afrontava a sol ixent, migdia 

i ponent amb dos distints camins que anaven de la vila de Pals, «lo un al Bernagar y lo altre a la vila 

de Torroella i a altres parts»82 i a tramuntana, amb terres del mas Pagès, propi de Martí Corredor, 

pagès propietari de Sant Climent de Peralta. El 1841, Vicenç Barceló va vendre a Josep Ventura i 

Moret aquest quadró i «aquella part de casa y hort de sa part de tremontana a ella contiguo, situat 

en lo mateix terme e immediat al quadró o pessa designada, de tinensa junt 1 octau de vessana»; 

es fa constar que aquesta part de casa «ho és de aquella casa antiguament anomenada casa Xixona 

y afronta tot junt a sol ixent amb Manuela Figueras, esposa de Josep Figueras, que ho posseheix 

perpètuament del espressat venedor y antes era tot unit».

MÀSSIO, can

Una de les cases del carrer de Baix.

MASSONI, la casa d’en

És esmentada el 1717, quan se’n fa inventari. Consta que era prop de l’Abeurador i que aleshores 

era habitada per Pere Pasqual, que consta el 1725 com a Pere Pasqual, àlies Sarradera.

MATABOU, el

Apareix el 1854 com a «carrer o puesto dit del Matabou»; una mica més tard, el 1861, trobem el 

«territorio comúnmente llamado Matabou atravesando la riera llamada de Cramany». La font que hi 

havia en aquest indret va ser enderrocada per construir-hi un safareig.

MATAPOLL 

Vegeu: Alzinar, l’.

MATA-RODONA

Trobem el 1352 el lloc anomenat «Matharodona», on Berenguer Gelabert tenia possessions.

MATES, el camp

El 1672, pertanyia a Antoni Riera, de la Bisbal. Era situat vora l’actual bosc de can Cosme.

MATEU, el mas

Consta al llevador del segle XVI. Al llevador de 1613, apareix el lloc anomenat «mas den Pla o 

den Mateu».

MATIES, can

Una de les cases a tocar de l’església dels Masos, coneguda també per can Vicenç Mon i, més 

modernament, per can Lai (del cognom Elai). Consta que el 1837, Maties Pinsach, menestral, va 

Notes:

82. L’antic camí que venia de Pals es bifurcava, efectivament, a pocs metres del mas Romeguera. Recentment, una urbanització n’ha 
esborrat definitivament el traçat.
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comprar una casa d’un pis i una peça de terra campa «situadas en dita població i immediatas a la 

iglésia comensada en dita capella de Sant Fructuós».

MATILDE, les vinyes d’en

Zona de pineda, antigament vinyes, entre el puig dels Corbs i el bosc Major.

MAURICI, can

Una de les antigues cases del veïnat d’en Vinyoles, coneguda també per cal Renyoc.

MEIX, el puig de

És l’antic nom del puig de Can Barceló, documentat el 1352. Posteriorment es troba com a 

«Puigdamet».83

MENCION, can

Una de les cases del veïnat del Vernegar,84 la més antiga (1915) després de la Casa Nova.

MERCADER, can

Antiga taverna del carrer Enginyer Algarra, lloc de dispesa per als temporers que treballaven als 

arrossars. 

MERCADER, can

Al carrer de la Muralla, al costat de can Casabò.

MERCADERA, l’alberg de na

El 1341, Ermensèn Fornera, muller de Guillem Forner, declara tenir «un alberch que havia estat de 

Joan Pujadas, lo qual era appellat de na Mercadera». Afrontava a sol ixent amb l’alberg i celler de 

Pere Candell des Bosc.

 

MERICANO, cal

Una de les cases del final del carrer de Sant Fructuós.

MERO, can

Afèresi de Baldomero, és el nom d’una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

MET LILET, can

Una de les cases del veïnat del Molinet.

Notes:

83. El mot meix designa, segons el DCVB, un vedell o vedella de curta edat.
84. Entenem que Mencion és una deformació de Melcior.
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METLLER, can

Afèresi d’Ametller, és al carrer Enginyer Algarra fent cantonada amb el carrer de l’Abeurador.

METLLER VELL, can

Una de les cases del carrer del Raval, actualment és coneguda per can Mílio Rauet.

MIJANA, la closa de na

Vegeu: Niades, les.

MILANA, la 

Sa Milana ja consta el 1341: Pere Moret del Pla declara un «camp de terra meu appellat Samilana, dejús 

lo alberch de Pere Juny»; en la mateixa data trobem també un individu anomenat Pere Camps de Samilana. 

El 1352, es troben les referències següents: «loco vocato Milana», «Samillana», «Çamilana», «en Thomasí 

de la Milana», «camp anomenat sa Milana», «el mas de la Milana», i «or apellat Milana»; les peces de terra 

pertanyien a Tomasí de la Milana. El 1489, es torna a trobar el «lloch nomenat ça Milana». Correspon a 

una part del que actualment és el barri de la Llavadora, ja que és en aquest territori on es troben ubicats 

els masos que actualment es diuen: can Magí, can Riembau, can Figueres, la torre Canera i can Cosme. 

Vegeu: Caner, el mas; Juny, el mas; Moret del Rocar, el mas; Pagès, el mas; Romeguera de la 

Milana, el mas.

MILANA, el mas de la 

Vegeu: Romeguera de la Milana, el mas.

MINA, la

És el nom d’un veïnat. Aprofitant l’abundor d’aigua, a la zona s’hi va construir un safareig municipal.

Vegeu: Ferreria, la.

MINGO PADRÈS, can 

Una de les cases del carrer Sant Fructuós, vora cal Monjo.

MIQUEL, el camp 

El 1671, consta que era situat entre el lloc dit del Bosc i la zona de la Llavadora. El 1672, es diu 

que pertany al mas Ros i que abans havia estat del mas Juny de la Sala. Potser és el mateix que en 

documentació posterior (1863) apareix com a «campo Micalet».

MIQUEL, el mas

Consta al llevador del segle XVI «lo mas Miquel que fou de Pere Pou». 

Vegeu: Gifre, el mas.

MIQUELET, el mas

Consta el 1352 que «lo mas Bofí, ara Figueres, ara és de mestre Damià Barber Michelet» i també: 

«mas Bofill ara dit mas Michalet». Efectivament, trobem el 1489 que «lo mas Micalet se deia Bofill». El 
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1671, consta igualment el «mansi nunc Michalet antiquitus vero Boffill» i pertanyia a Bauloví de Plaça 

(anomenat també «Beulovi de Villa»). En aquesta data es fa constar que afrontava amb el mas Riu, el 

mas Candell i el mas Juny de la Sala. El 1734, es troba «Joan Salgas habitant en lo mas Michalet». El 

1828, es precisa que afronta també amb pertinences del mas Cassà. El 1854, pertanyia a Francisco 

Bentura. És l’antic nom de can Xalet.

MISSA, el carrer d’anar a

És documentat el 1742 com a «lo carrer de anar a Missa»; és tracta molt possiblement del carrer Major.

MITJAIRE, cal

Una de les cases del barri del Molinet i, antigament, era el que avui es coneix per cal Pitol, al barri 

de la Mina.

MOLERES, les

El 1341, trobem «Ramon Salamir de sas Moleras». El 1352, consten les formes «Molera», «Moleras» i 

«ses Moleres», i el 1489, «ses Moleras».85 El 1613, es troben documentades «ses Moleres den Pera Pou», 

que eren una peça de Pere Aymerich. El 1672, es fa constar que una peça de les Moleres afronta amb 

terres del mas Ros i del mas Bofill. Una altra, amb camí públic que va a l’estany Marisc i al mas Nou.

MOLERES, el camp de les

És documentat el 1352. Al llevador del segle XVI trobem la variant «camp anomenat Molera».

MOLERES, el mas de les

Consta el 1489.

MOLERES, el molí de

Consta el 1352 el «rech del molí den Molere». El 1489, s’esmenta el rec del molí de «Mollera». 

Sembla situat a la zona de Camargues.

MOLES, ses

El 1341 consta «Arnau Salamir de ses Moles», com una variant de Moleres.

MOLÍ, la closa del

El 1672, era una peça del mas Vilarnau de la Penya situada a la zona de l’estany Marisc.

MOLÍ, el puig del

És esmentat en documentació moderna (1941) el «puig del Molí o puig Ventós», on es diu que hi 

ha una casa de planta baixa i pis anomenada «mas Terrarol». 

Vegeu: Terrerol, el puig.

Notes:

85. Una molera és una pedrera d’on s’extreuen pedres per fer moles.
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MOLÍ, el rec de 

Consta en documentació de 1716.

MOLÍ DE CAMARGUES, la bassa del 

És documentada el 1352 la «bassa del molí dolén de Camargues».

MOLÍ DE GALELL, el casal del

El 1352, el «casall del molí de Galell» afrontava amb un hort que Barceló Sardina tenia a Galell.

MOLÍ DEL MAS AVINENT, la bassa del 

Trobem el 1352 la «bassia molendini mansi den Avinent»; era ubicada a la zona de la Llavadora.

MOLÍ DE N’ARNAULÓ, la bassa del

És documentada la bassa del molí d’en Joan Arnauló el 1489. 

MOLÍ D’EN GISPERT, el rec del 

És anomenat el 1352; el 1489, trobem «Camargues, als. torrent den Gispert». 

MOLÍ DE N’OLIVER, el rec del

Trobem el 1352, el «recho molendini den Oliver».

MOLÍ D’EN TRULL, el rec del 

És documentat el 1352.

MOLÍ DE TAMARIT, el puig del 

És esmentat el 1840. 

MOLINERA, la coma

Consta el 1352. El 1734, Jaume Hostench, de Torroella de Montgrí, ven a Joan Nadal, de Pals, una 

peça de bosc i vinya situada al territori «voccato Rodós et nunch coma Molinera», dada que permet 

situar el nom.

MOLINES, el camp

El 1855, afrontava amb terres del mas Corredor.

MOLINES, can

Al carrer del Raval: la trobem documentada el 1865, al número 12. Pertanyia a Joan Molinas i 

Bonay, fill de Jaume Molinas i Cassà, i casat amb Anna M. Marquès. La casa és descrita amb tres 

cossos i dos pisos i amb una volta que travessa el carrer. A la planta baixa, hi havia una quadra, un 

pati i un porxo. Per l’est afrontava amb Jaume Bassa, de Mont-ras i part amb els hereus de Mateu 

Servià, per migdia, també amb Servià i amb una era del mateix Molinas, per ponent, part amb hereus 

de Jeroni Vicens i part amb Francisco Molinas, cirurgià.
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MOLINES, les costes d’en

Al carrer del Raval, entre cal Bato i can Carles, i al costat mateix de can Molines.

Vegeu: Raval, el carrer del.

MOLINES, el mas

És documentat el 1785. El 1834 trobem el «manso Caramany o Molinas». El 1836, apareix com a 

«mas Molinas o Saubí» i el 1837, com «mas Molinas o Gasau». En aquesta última data, trobem també 

la «casa o mas de Caramany anomenat lo mas Molinas», que era de Narcís Bofill i era ubicat a la 

zona de Quermany. El 1840, el mas Molinas i Roig pertanyia a Sebastià Gasau. Aquest mas posseïa 

terres al territori dit Constantí. El 1854, pertanyia a Benito Bohera, de Palafrugell. El 1859, consta que 

el mas Saubi tenia terres al Vernegar. El 1865, el mas es torna a dir «Saubi o Gasau». 

MOLINES, la pineda d’en

Es troba en documentació moderna (1941).

MOLINET, el

Actualment és el nom d’un veïnat. Era així com es coneixia el molí del mas Pou, prop d’altres dos 

molins: el de cal Mitjaire i el de can Galo.

MOLINET, el quintà

Era una peça de Ramon Cabrera, segons documentació de 1859-61.

MÓN, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

MONAR, can

Una de les cases del carrer de Quermany, a tocar de can Coromines; antigament, hi havia hagut 

una farmàcia.

MONER, el torrent

El lloc anomenat «torrent Moné» és documentat el 1352.

MONGES, ses

El 1671, el mas Candell posseeix un «agro vocato las Monjas». Es troba també documentat sense 

article. El 1672, es diu que una peça anomenada «las Monjas» és situada al territori dit Golomir i que 

afronta amb quintanals del mas Moret del Rocar.86

Notes:

86. Aquesta dada és importantíssima per a precisar els límits d’aquesta zona antigament anomenada Golomir i que associem amb el 
puig Colomí actual, que abasta molt menys territori.
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MONJO, cal

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

MONJO, l’hort d’en

Trobem el 1821 que «lo hort de Monjo» va ser venut: Anton Puig, pagès de Fontclara, el va vendre 

a Ramon Casas, pagès de Pals; afrontava a sol ixent amb les hortes de la reverent comunitat de pre-

veres de Pals, a migdia, amb «lo hort de Martí Llibert», sastre, a ponent amb l’era de Joan Corredor, 

menestral, i a tramuntana, amb el mateix comprador.

MONJO, el quadró d’en

El 1743, es diu que «lo codró de Monjo» limita per occident amb camí ral que va de Pals a Rodors, 

comuns de Pals i al mar. En documentació moderna consta una peça anomenada «camp Monjo».

MONJO DE L’ABEURADOR, la casa d’en

El 1671, trobem documentada la «casa den Monjo del Abeurador abans mas den Cavaller». El 1734, 

es fa constar que era al carrer del Raval. El 1738, la trobem com a «mas Monjo del Abaurador», on 

vivien com a masovers Baldiri Corredor, Anna Monjo i Corredor i el seu fill Salvador Corredor. 

Vegeu: Abeurador, l’.

MONTGRÍ, el mirador

El 1671, Antoni Vidal tenia una casa al carrer anomenat antigament «lo mirador Montgrí». Un any 

més tard, consta que una de les pertinences del mas Vilarnau de la Penya era una casa situada «in 

vico quo ytur a platea pública ad ecclesiam» i aquesta construcció afrontava per occident amb la «via 

publica vocata lo mirador Montgrí».

MONTGRÍ, les roques de

Consten el 1489 «les roques de Mongrí, als. den Lenes». Al llevador de 1613, la forma que apareix 

és «roques den Mongrí», on Pere Pagès tenia pertinences.

MORA, la torre 

Se’n troba una referència el 1635: «Narcís Reyner pescador habitant a la torre de la plaja». El 1854, 

apareix com a «torre de Mar». Se la coneix també per la torre dels Moros o la torre de Mar, però el 

nom que es prefereix actualment és la torre Mora.87

Notes:

87. J. Pla (1976, pàg. 201) l’anomena la torre de Pals. Tant ell com J. Badia i Homs (1977, pàg. 283) en fan una breu descripció i 
expliquen les funcions que havia tingut. També M. Audivert (1981, pàg. 195) defineix aquesta torre com una de les anomenades 
«torres de fum», que servien per alertar en cas de pe rill. Segons l’arabista P. Balañà i Abadia (1992), estudiós de l’obra del cronista 
àrab Ibn Hayyan, el primer atac pirata a la costa de Pals de què es té notícia s’hauria produït el 5 de juliol de l’any 935 (d.C.). Tot i 
que força posteriors a aquesta data tan reculada, la torre Mora i altres torres de defensa, encara conservades en algunes masies, són 
un testimoni arquitectònic cabdal de l’època forta de la pirateria.
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MORELLA

Segons el llevador de 1613, Gabriel Abril, àlies Cavaller, hi tenia pertinences.88

MORELLS 

«Morells» o «Murells» és documentat el 1352. Posteriorment, es troba també «Molells». El 1489, 

Antoni Romeguera té una peça en aquest lloc, «en lo qual tros de terra és situada una botiga»; s’hi 

fa constar que aquesta botiga afrontava a sol ixent «ab la bora de la mar».

MORELLS, el pla de

El 1341, Pere Peylla tenia una peça al lloc dit «plan de Morells», afrontava amb Guillem Otger.89 El 

nom es torna a trobar el 1421.

MORER, el

S’esmenta el 1341, quan Guillem Salamir posseeix una peça en aquest lloc. Apareix escrit amb la 

grafia «Moré» o «Morré»; el 1352, una peça d’aquest territori afrontava per orient amb el Morrogròs. 

Posteriorment, el 1831 és documentada «Maria Marquès y Gispert del Morer».

MORER, el camí del

Consta el 1352.

MORERES, les

Consta en documentació de 1859-61 que Mariano Ros hi tenia pertinences.

MORET, la baixada d’en

Al final del carrer de la Font, en direcció cap a Sant Feliu de Boada.

MORET, el cortal d’en

El 1352, pertanyia a Moret del Pla i afrontava amb possesions del mas de Talents.

MORET, l’hort d’en

El 1760, «lo hort den Moret» afrontava amb terres del mas Candell.

MORET, el mas

Vegeu: Ferran, el mas.

Notes:

88. El nom es pot referir a alguna de les diverses espècies vegetals anomenades així, però potser és més probable que sigui simple-
ment el femení del cognom Morell.
89. Segons consta el 1341, Pere Otger estava vinculat a dos masos anomenats un Garau i l’altre Griver, que no queda clar si eren de 
Pals o de Begur.
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MORET DE LA VILA, el mas

El 1865, es fa constar que aquest mas és a la finca anomenada Bruguers, «cerca de esta población, 

en la parte norte de ella». Afrontava per orient amb terres del mas Terrarol, amb l’hort de l’Hospital, 

que Moret havia comprat a l’estat, i també per orient, amb Julià Vilella, Francisco Reig, Antoni Ribas, 

Pere i Salvador Mascarós i Josep Creixell. En aquesta data, el mas era propietat de Miquel Moret i 

Ciurana i Clara Amer i Sans. En l’inventari de béns de les cases Moret i Amer (aquesta última d’Ullà), 

que es realitza el 1865, el mas Moret és descrit com una casa de tres cossos amb una premsa d’oli 

a la planta baixa i una pallissa a l’altra banda de l’era. A més de l’hort de l’Hospital, consten com 

a altres béns del mas Moret de la Vila: la closa Baulona o camp Marisc, la Vinyassa, dues andanes 

al Vernegar de Dellà i una a l’estany Marisc, una vinya al puig d’en Pou i altres peces als territoris 

de Campbregat, puig Pedrós i Escarols, aquest últim lloc a Palau-sator; a Sant Feliu de Boada hi 

posseïen el mas Rayó, amb les propietats anomenades Clos, Quintanal i Pujol, i tres peces més: camp 

Girbau, Madrenas i Pla o Bruguers. Actualment, l’edificació es coneix per can Lluc.

Vegeu: Moret del Rocar, el mas.

MORET DEL PLA, el mas

Vegeu: Roig, el mas.

MORET DEL ROCAR, el mas

Vegeu: Arnau, el mas.

MOREU, cal

Una de les cases del final del carrer de Sant Fructuós.

MOREU, cal

Vegeu: Xec, can.

MORRO, el

El 1352, consta que Pere Abril de la Pedrera tenia possessions en aquest indret, que es troba també 

documentat amb la forma «Morra», «Morros» i «Morro o Marisch», cosa que permet situar-lo vora 

l’estany Marisc.90

MORROGRÒS, el

Consta com a «Morro Gros» el 1352; el 1489, trobem «Morrogròs, als. Plages».

MOSCALLÓ, el camp de 

Segons el llevador del segle XVI pertanyia a Pere Caner de la Milana.

Notes:

90. En toponímia, la paraula morro sol designar una elevació del terreny de forma arrodonida tallada abruptament.
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MOSCALLÓ, la serra de

El lloc anomenat «serra de Moscaylon» consta el 1352.91 Al llevador de 1613 es troba com a 

«Moscayons».

MOSCAT, el mas

És documentat el 1795 el «mas Silvestre, als. Moscat». El 1839, apareix com a «mas anomenat Muscat».

MOSSÈN JOAQUIM PI, el carrer de

Un dels carrers que voreja una part de la muralla.

MOSSÈN PERE REIG, l’hort de

Documentat el 1785, en aquesta data és venut a Fermí Almar. Afrontava amb l’hort de mossèn 

Salvador.

MOSSÈN SALVADOR, l’hort de

Vegeu: Mossèn Pere Reig, l’hort de.

MOSTARGONS, el cirer dels

Segons el llevador del segle XVI, Tomàs de la Milana posseïa una peça en aquest indret.

MOSTARGONS, la serra dels

El 1489, consta que el mas Romeguera de la Milana tenia possessions en aquest indret.

MOTA, sa

El 1352 i el 1489, consta que el mas Prats del Pedró tenia pertinences en aquest territori.

MOTA, la riera de la

És esmentada el 1352.

MOTES, l’andana de les 

És al Replà de l’estany Marisc; és documentada com a «andana dita de las Motas» en documenta-

ció de 1836-39, i com a «partida llamada de las Motas o Fondo» el 1865.

MOTES, el terraplè de les

És esmentat el 1864 com a «terraplén llamado de las Motas».

MULÀ, can

O ca la Mulana, al carrer de l’Abeurador, a tocar de can Caramany, però també és l’antic nom de 

can Ragart.

Notes:

91. Segons el DCVB «moscayló» és una variant ortogràfica antiga de la paraula moscalló, tàvec. El topònim
devia designar un lloc on abundaven aquestes bestioles.
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MULÀ, el camp

El 1865, era una peça de Francisco d’Assís Barceló. Consta també amb la grafia «Molà».

MULÀ, l’erm d’en

S’esmenta el 1716 l’«herm de Joan Mulà, sastre de la present villa de Pals».

MUNINC, can

És el nom antic de can Rubén, al veïnat del Molinet.92

MUNINC, can

Una de les cases del carrer Tras Samària.

MUNTANYA, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, entre can Daniel Pujades i can Perera.

MUNTANYA, can

Una de les cases del veïnat de Baix, ja que la família era originària de can Muntanya de Pals.

MUNTANYA, can

Entre ca l’Espígol i l’antic Hospital.

MURALLA, el carrer de la

Trobem el 1840 el «carrer dit dels Murs o de la Muralla».

MURS, el camp dels

Segons documentació de 1863, el «camp dels Muros» era una peça de Paulí Figueras.

MURS, el carrer dels

Vegeu: Muralla, el carrer de la.

MUSCLERA, la roca

Davant de les Planes, a la platja del Racó, sovint totalment submergida.

NAITÓ, can

Al carrer del Raval, al costat de ca la Roseta Pannon.

Notes:

92. Muninc (o Moninc) és potser una variant del cognom Muni (o Muní) o Moni (Moní), que trobem documentat diverses vegades. 
Posteriorment, el 1840, és documentat un mas anomenat «Moni y Riera»; apuntem la possibilitat que pugui ser el mateix. Cal consi-
derar la dada següent: el 1735 consta que un tal Pere Moni compra una peça de terra a la Llavadora que afronta per migdia amb el 
camí ral que anava de Pals al veïnat de Sant Fructuós.
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NANA, la casa

Consta el 1832 «tota aquella altre casa anomenada la casa Nana, situada dins los muros de dita pre-

sent vila». Pertanyia a Jaume Busquets i havia estat adquirida per la seva àvia, Rosa Busquets i Riera.

NAVARRA, can

Una de les cases del carrer del Raval. El 1735, és documentada Anna M. Navarra, filla de Narcís 

Navarra, ferrer, i de Maria Navarra.

NAVARRA, les hortes d’en

Antiga zona d’horta al veïnat de la Mina.

NEGRE, cal

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

NEGRE, el camp

Consta en documentació de 1671 que era una peça del mas Corredor, a la zona de Camargues. 

Actualment encara és propietat del mas Corredor i es troba entre la closa Quintana i el camp del 

Canyet. És un camp que té terra negra a partir d’una certa fondària.

NEGRA, la closa

És documentada el 1855.

NEGRA, la feixa

El 1671, pertanyia a Josep Illa, i en aquesta data es fa constar que abans havia estat de «na Lloga-

ya» i que era a la Fontanella o Llavadora. El 1735, aquesta feixa continua pertanyent a la casa Illa i 

es torna a dir que és a la zona de la Llavadora i que afronta amb una peça de Pere Moni.

NEGRE, el gorg

És documentat el 1489 el «gorg Negre». Era a la zona de Camargues i afrontava amb la riera de 

Quermany.

NEN, cal

Una de les cases del tram sud del carrer de Samària, a tocar de ca la Ponça.

NI, can

Molt probablement, afèresi del nom (o cognom) Sadurní. És una de les cases del veïnat dels Vin-

yers.

NIADES, les

És en documentació de 1840 i posterior (el nom és vigent avui), que trobem anomenades les «Nia-

das», per designar unes peces del Replà de l’estany Marisc. Tant al llevador del segle XVI, com al 

de 1613, trobem anotada: «sa closa de na Mijana prop lo molí den Sardina afronta a sol ixent amb 
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lo puig de Francesc Prats i a sol ponent amb el rec den Sardina». En documentació de 1671-72, es 

llegeix repetidament les «Miadas den Monjo», o les «Miadas d’en Monjo de l’Abeurador», o encara 

«loco dicto Miadas antiquitus Marisch»; aquesta darrera informació ens fa veure que aquest lloc no 

pot correspondre a la closa de na Mijana, si aquesta afrontava a sol ixent amb el puig del Pedró.93

 

NIELL, la casa d’en

Segons el llevador del segle XVI, pertanyia a Salvador Busquets. Actualment, al sud de Pals, hi ha 

el mas Niell.

NIER, can

Vegeu: Canera, la torre.

NOGUERS, el camp dels

El 1838, pertanyia al mas Gifre, que era de Ramon Ros i Calm de Barcelona.

NOGUET, el mas

Consta el 1666, el «mas Noguet de les masias de Pals».

NOU, l’andana de les  

Situada al Vernegar, apareix com a «andana dita de Nou Vessanes» en documentació de 1840-44. 

Posteriorment, es troba com a «andana dita de Nou» o «andana de les Nou».

NOU, el carrer

Ja el 1577, és documentat el «señor Carreras del carrer Nou». Aquest carrer, avui desaparegut, 

existia encara el 1840.

NOU, el mas

Trobem el 1653 el «mas anomenat mas Nou del terme de aquesta vila»; el 1671, pertanyia a 

Magdalena Caner i Pigem. El 1672, és documentat el «mas Caner vulgo dicto mas Nou» i el 1795, 

el «mas Nou del Estany». Precisament el 1735, és amb el «mas Nou den Casanovas de Parlavà» 

que afrontava per ponent la closa dels Arbres d’en Barceló. El 1822, Narcís Bofill arrenda el mas 

per cinc anys a Ciprià Bofill: amb el mas, arrenda també les peces anomenades els horts d’en Bou, 

el quadró de Campbregrat, el camp de la Riera Grossa, el puig de la Guilla i el Replà. El 1840, el 

propietari del mas era Joan Casanovas. El mas Nou de l’Estany s’esmenta com a nom de territori 

el 1821, quan Carles Roig i Silvestre, de Regencós, ven una peça de terra situada en aquell indret a 

Jaume Busquets i Riera.

Notes:

93. El nom actual és el resultat d’una deformació fonètica d’un mot que designava unes peces que es trobaven al mig. Com és natural, 
la saviesa popular ha corregut a buscar un significat per les Niades: «això es deu dir així perquè els ocells hi nien…».
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NOU, el portal

És documentat el 1352. El 1489, consta com a «lo portal Nou de Pals». Posteriorment, el 

1671, consta com a «portal Nou vulgo dit den Arnauló»; es podria tractar de l’actual portal de 

l’Hospital.

NOVA, la botiga

Al carrer de Sant Fructuós, va ser la segona botiga que es va obrir als Masos, ara ja tancada.

OLETA, el molí d’

El 1341, Llorens Jaspert declara tenir una peça d’hort «dejús lo molí Doleta». Es troba també el 1352 

amb les formes «molendino vocato molin de Oleta», «de Oletas» o «molin Doleta»; consta igualment 

al llevador del segle XVI i al de 1613: «molí Doleta de Camargues».

 

OLETES

El 1352, consta que Joan Sinola posseïa un hort al «loco vocato Oletas», que per la referència del 

molí del mateix nom, podem situar a Camargues.

OLIU, el mas

El 1489, és documentat el mas o torre de n’Oliu. El 1613, pertanyia a Gabriel Abril, àlies Cavaller.

OLIUS, el camp dels

Segons documentació de 1863, pertanyia a Pere Bruguera.

OLIUS, el rec dels

Trobem el 1613, la «riera nomenada Frexen o rec Olius». 

Vegeu: Freixe, el.

OLIVAR, l’

El 1672, era una peça del mas Jofre. El 1825, una peça també anomenada així perta nyia al mas 

Caramany. 

OLIVAR, el camp

És documentat el 1852.

OLIVARDA, l’

Consta el 1352 amb les formes «Oliverda» i «Oliverdes». Al llevador de 1613, hi trobem «Olivardar». 

OLIVER, el mas

El «mansum den Oliver», a la zona de Camargues, pertanyia el 1352 a Arnau Oliver. El 1821, 

era una caseta i hortet de Joan Blanch, que ho va donar a la seva filla, Maria Mascarós i Blanch, 

en casar-se amb Tomàs Mascarós. Afrontava amb la riera de Quermany i amb els hereus del mas 

Terrerol amb camí públic.
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OLIVERA, el sot de n’

El «sot de na Olivera» és documentat el 1352.

OLIVERA D’EN GRÀCIA, s’

Consta al llevador del segle XVI que Pere Aimaric tenia possessions en aquest indret.

OLIVERES, el camp de les

El 1858, era situat «detrás lo mas Pou» i pertanyia a Julià Pascual.

OLIVARET, l’

Era una peça d’oliveres, entre els pedrells d’en Bertran i el bosc de Can Cosme.

OLIVET, els erms de l’

A la zona de Camargues, propietat del mas Corredor; afronta amb la Sureda.

OLLER, la font de n’

El 1671, hi havia en aquest paratge una peça que afrontava amb el mas Terrerol del Pla, amb el 

mas Pou, amb «lo Sot de Tafurer» i amb el mas Roig del Pla. El 1672, trobem una altra peça situada 

en aquest indret que pertany al mas Pou però que abans havia estat de la torre Canera. Es fa constar 

que en aquest lloc «manat quisdam fons qui vulgo appellatur font den Oller».

OLLER, el mas

És documentat el 1352, ubicat a la zona d’Ullastrells, no gaire lluny de l’estany Marisc. El 1672, 

pertanyia a Salvador de Tamarit. 

OLLER, el molí de n’

El 1352, consta el «moli loco vocato den Oller, als. Galet» i també el «molendino vocato den Oller 

que est in dicta parrochia in loco vocato Orta Veylla».

OLLER DE LA SALA, el mas

El «manso den Oller de la Sala» i també de «na Ollera de la Sala» és documentat el 1352.

OLLER DE LA SALA, el molí

És documentat el 1352 i és situat al lloc anomenat Vila Vella.

OLLERA, la closa

El 1854, era una de les pertinences del mas Moret, que pertanyia a Francisco Moret. Posteriorment 

apareix com a «Ollera».

OLLERA, el molí de n’

El 1352, consta el «molí de Galell» o «molin del Galell» vinculat a Rafel Talents. El 1489, es troba 

«molí apellat de na Ollera» i «molí apellat de na Ollera, als. Galell» que, com es pot comprovar amb 
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l’àlies, era la mateixa edificació que el molí de n’Oller. El 1672, el que es troba documentat és el rec 

de l’antic molí de n’Ollera, la qual cosa fa pensar que en aquesta data el molí ja no hi era o havia 

canviat de nom.

OM, el camp de l’

El 1672, era una peça de la torre Canera situada a les Plages.

OM, la coma de n’

El 1352, trobem que Pere Tomasí tenia possessions al lloc dit «coma den Hom».

OM, el mas 

El «manso den Olm» o «mansi de Ulmo» és documentat el 1352. 

Vegeu: Cavaller, el mas.

OM, el molí de n’

És esmentat el 1352.

OM, el pou de n’

El 1352, consta que Guillem Juny de la Milana tenia una peça de vinya al lloc anomenat «pou den 

Hom»; posteriorment, el 1489, es troba la grafia «pou den Om». La peça consta igualment al llevador 

del segle XVI.

OMS, els

És documentat com a lloc el 1352.

OMS, el camp dels

Al costat del camp de l’Arbre, a tocar de la riera d’en Caner.

OMS, la feixa dels

El 1352, la «fexa des Olms» era una peça de Barceló Sardina.

OMS, els quadrons dels

El 1352, consta que havien estat d’en Caner de la Milana. El 1672, «los codrons dels Homs» per-

tanyien al mas Vilarnau de la Penya. Eren situats vora el mas.

OMS, la riera dels

El 1352, és documentat el «rego vocato de Solm» i la «riaria dels Olms»; el 1489, trobem documen-

tada la «riera dels Olms, als. nomenada Frexen».

ONZENES, les

Vegeu: Gonzena. 
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ORANIG

Consta que el 1489 el mas Romeguera de la Milana tenia possessions en aquest indret.

ORDI, el quadró de l’

Nom d’una peça de terra que trobem documentada el 1919.

ORRIOLS

Trobem el «loco vocato Urriols» el 1352: Berenguer Caramany hi té una peça que afronta amb 

Tomàs de la Milana; també en la mateixa data, consta que Pere Oller del Pla té una peça al lloc 

anomenat «Vernols o Urriols».

ORUNTELLS

Segons documentació de 1489, Joan Llenes tenia en aquest territori «una vessana de terra en la 

qual és situada una botiga».

OTGER, el molí de n’

Trobem el 1352, el «molendini vocato den Otger».

PADRÈS, can

Vora can Pellisser, a tocar de la carretera que va de Pals a la platja.

PAELLS, els

És documentat el 1619.

PAGÈS, can

Una de les cases del veïnat del Puig Roig, coneguda també per cal Paisà i cal Teterrit.

PAGÈS, el mas 

És esmentat un mas Pagès el 1571. El 1602, es troba «Antoni Bou, als. Pagès», això explicaria 

que del «mas Pagès de les masias de Pals» (1664) se n’hagués dit també el mas d’en Bou. El 1737, 

s’esmenta que va morir Salvador Monjo, que vivia al mas Pagès. El 1827, consta que el «manso 

Pagès» era de Josep Corredor, pagès de Sant Climent de Peralta; aquest mas afrontava a migdia amb 

el quintà de Pere Tauler, i al nord, amb terres del baró de Foixà. El 1832, la casa era habitada per 

un altre Bou, Joan Bou i Riera, i per això es torna a trobar com a casa de Bou. El 1840, sembla que 

el mas pertanyia a Narcís Riera. No és fins al 1841 que consta com a propietat de Martí Corredor, 

també de Sant Climent de Peralta.

Vegeu: Juny, el mas.

PAGÈS, la païssa d’en

El 1671, pertanyia a Isidre Climent i afrontava amb pertinences del mas Arnauló.
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PAGÈS, els verns d’en

Són documentats el 1352; al llevador de 1613, consta que Pere Pagès tenia una peça en aquest indret.

PAGESA, la vinya

És documentada el 1742 i era situada a la zona del Quermany.

PAGÈS DEL RAVAL, la casa d’en

Vegeu: Salamir, el mas.

PAIOLA, l’alzinar d’en

Consta el 1605 com a «alzinar den Pallola» però es troba sovint amb la grafia Payola, que reflecteix 

la pronúncia.

PAIOLA, el clos

El 1825, «lo clos Payola» era un camp de deu vessanes, que pertanyia al mas Caramany.

PAIOLA, el mas 

El «mansi den Payolla» consta el 1352, data en què també s’esmenten: «Antony Roig als. Payolla», 

«Joan Payolla als. Roig», «Antony Payolla del Pla» i «Miquel Roig als. Payolla de la Vila». Poste-

riorment, es troba: «Gabriel Palola» (1575), «Petri Frigola als. Pallolla» i «mansi vocato den Pallolla» 

(1602), «manso Palolla» (1605) i «mansi Payola, nunc vocato lo mas Roig del Pla» (1670). Efectiva-

ment, el 1672, consta que el mas, enrunat, va quedar unit al mas Roig del Pla. 

Vegeu: Roig del Pla, el mas.

PAISÀ, cal

Vegeu: Pagès, can.

PALAUA, la casa

El 1671, la trobem situada extramurs, a la zona de l’Abeurador, i pertanyia al mas Ros del Bosc. El 

1672, es diu que afrontava amb la plaça pública.

PALLISSA, la   [lpís]    

Era el nom d’una casa de Jaume Busquets, és esmentada el 1832: «aquella casa [...] anomenada 

la Pallissa».

PALMADA, la closa

És documentada el 1869, data en què pertanyia a Joaquim Pouplana, de la Bisbal.

PALOU, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós. Trobem el 1861: «Miquel Bruguera, conocido por 

Palou» i el 1865: «Rosa Bruguera, conocida su casa por Palou, esposa de Isidro Grau».
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PALS, el camí de 

Alguns camins que unien Pals amb els pobles de la rodalia són documentats el 1670: «camí de Pals 

a Fontclara», «camí de Pals a Peratallada», «camí de Pals a Sant Feliu de Buada».

PANISSETA, el camp 

El 1861, era propietat de la casa Barceló de la Penya. Sembla que la mateixa peça es troba també 

com a «quadró Panisseta».

PANISSETA, el quadró 

El 1860, es fa una permuta del quadró Panisseta, de Francisco d’Assís Barceló i Ferran, amb dues 

peces de terra dels erms d’en Barceló, que pertanyien a Joan Ros i Busquets.

PARAIRE, cal

Una de les antigues cases del carrer de la Creu, on es devia haver exercit aquest ofici. El 1864, 

consta «Juan Riera, llamado Paraire».

PARAIRE, el camp

El 1854 era propietat de Pere Puig.

PARAIRE, el carrer de cal

Consta el 1838 el «carrer anomenat de cas Paraire».

PARALS, can

Una de les cases del carrer de la Font. Enric Fort, enginyer industrial que dóna nom a un carrer, 

hi va muntar una fàbrica per despellofar arròs: part de la maquinària es va traslladar posteriorment 

al molí Tafurer.

PARDA, la feixa

Consta que el 1925-26 era una de les peces del mas Jofre.

PAS DE TER

Vegeu: Campbregat; Peixeres, ses.

PASQUAL, can

Una de les cases del carrer de la Font.

PATÈ, can

Antigament, era el que avui es coneix com a can Planes, al costat de ca la Queta Perrota. Però 

també és el nom d’una altra casa situada igualment al carrer de Samària, a l’extrem sud.
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PATOTXES, can

Consta en documentació moderna (1950-60) com a nom de zona de cultius; el 1840, trobem un 

individu anomenat «Anton Mareñà, àlias Patotxas».

PATRAC, la barraca del

El Patrac era un gitano molt conegut, esquilador de matxos i cavalls. En aquesta finca, a més de 

la barraca, hi ha un petit camp.

PATRÓ, cal

Una de les cases del camí Fondo, i antic nom del que avui es coneix per cal Xai, al carrer de 

l’Abeurador, la «casa llamada de Vilella, por apodo Patró».

PATXEI, cal

És el nom de dues cases del veïnat d’en Vinyoles. El 1834, és documentat «Narcís Grassot, àlias 

Pachey», i el 1838, «Joaquim Grassot, àlias Patxei». Modernament, l’antic can Patxei del cap d’amunt 

del veïnat d’en Vinyoles es coneix també per can Roques, i ara cal Cabrer.

PAU, can

Era una petita construcció vora el mas Floris, però també es coneix amb aquest nom una caseta 

del carrer de Sant Josep, vora can Baldiri.

PAULERA

Són documentades el 1352 les formes «Pauleu» i «Paulera», però posteriorment, només es troba la 

segona, que el 1489 apareix com a «Paulera, als. Seyó», «Paulera, als. Perelló», o simplement «Paule-

ra». En aquesta data, Pere Pedrissa tenia pertinences en aquest indret, que es diu que és a l’estany 

Marisc. Al llevador del segle XVI, consta la forma «Pla, als. Paulella». Al llevador de 1613, es diu que 

afronta amb el rec Madral i consta com a «Torra, als. Paulera». El 1671, s’esmenta el «loco vocato 

Paulera y Grahols» i consta que afronta per orient amb l’estany Marisc i a migdia amb un camp 

anomenat «las Miadas den Monjo», que era d’en Monjo de l’Abeurador. El 1672, es torna a trobar el 

«loco antiquitus vocato Paulera nunc vero Sayons».94

PEDRA RODONA, la

És documentat el 1671 el lloc anomenat «Pedra Rodona, dit Roldorar». Més tard, el 1831, es men-

ciona una tal Isabel Colls i Budet, de la Pedra Rodona.

PEDRELLS, els

Partida que pertanyia al mas Quinçà, fins que amb una permuta va passar al mas Corredor. Aques-

ta peça afronta amb l’era d’en Ricardo. També es coneixia amb aquest nom una part del carrer de 

la Font.

Notes:

94. El nom Paulera és una referència clara als antics palus.
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PEDRERA, la

El 1352, consta un individu anomenat «Pere Abril de la Padrera».

PEDRISSA

El lloc anomenat «Padrissa» és documentat el 1352.

PEDRISSA, el corral d’en

Vegeu: Era, l’.

PEDRISSA, el cortal d’en

El 1352, consta que és una feixa de les Serres que pertany a Pere Pedrissa. El 1489, consta com a 

«Serra, als. cortal den Padrissa».

PEDRISSA, el molí d’en

És esmentat el 1352.

PEDRISSA, la torre 

El 1352, és documentat el «mas Padrissa». Consta que el 1578 va morir Baldiri Pedrissa, i el 1583, 

el seu fill, Toni Pedrissa. El 1605, es troba documentat Joan Pedrissa i part de les seves propietats. 

El 1671, es troba el «mansi et turris Padrissa». E1 1738, és esmentat «Joan Fontanillas, habitant 

en la Torra Padrissa». El 1743, la torre pertanyia a Jaume de Ciurana. El 1886, Miquel Martinell va 

comprar la construcció a la casa de Foixà. Aquest mas és conegut també amb el nom de mas d’en 

Deri, afèresi de Desideri, un dels seus darrers propietaris.

PEDRISSA, la vall d’en

Aquesta peça consta el 1605. El 1671, es fa constar que pertany al mas Pou però que havia estat 

d’en Pedrissa i que afronta amb el mas Bergau.

PEDRÓ, el

És documentat el 1352 un individu anomenat Pere Prats del Pedró. El 1489, consta que un tal Pere 

Lleopard posseïa un quadró de terra al Pedró de Pals. També en la mateixa data, es diu que el mas 

Prats del Pedró és situat al «lloch apellat puig Ventós, en altra manera apellat Pedró». El 1672, es 

troba igualment que aquest mas és situat «in loco vocato Puigventós o Padró». Altres referències 

són: el «portal nomenat del Padró» (1668), «lo Padró» (1735), el «carrer anomenat del Padró» (1830), 

el «puesto anomenat lo Padró» (1829) i la «pieza huerto llamada del Padró cerca las Murallas» (1864).

PEDRÓ, el carrer del

Vegeu: Pedró, el. 

PEDRÓ, el camí del

Ben segur que correspon al carrer del Pedró.

Vegeu: Castell, la vinya del.
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PEDRÓ, el portal del

Vegeu: Pedró, el.

PEDRÓS, el puig

És documentat el 1760.

PEIXERES, ses 

Consta el lloc anomenat «Pexeres» el 1352; posteriorment es troba també com a «Pexeras o Pas 

de Ther».

PEIXET, cal

Vegeu: Vinyers, el mas.

PEIXITOS, can

Una de les antigues cases del carrer de l’Hospital.

PELEGRINS, la casa dels

És documentada el 1838 com a «casa petita del Hospital o casa dels Pelegrins»: era contigua a 

l’hospital de pobres. En aquesta data, l’Ajuntament la dóna a Narcís i Maria Cortada, àlies Tendre, 

perquè cal enderrocar la casa on viuen «fora y tocant a la muralla de la part de tremontana», cosa 

que es considera indispensable per a la fortificació de la vila.

PELLISSER, can

Vegeu: Caner, el mas.

PENASSA, can

Una de les cases del carrer del Raval.

PENYES, el coll de les

El «collo de las Penyas» és esmentat el 1672 i situat a l’estany Marisc.

PEONS, el camp dels

Es troba a l’altra banda del mas Carles, al costat dret de la carretera que va de Pals a Torroella de 

Montgrí. Durant un temps, els peons que treballaven a la carretera feien servir aquell espai com a 

“base d’operacions”.

PEP DE LA CINTA, can 

Una de les cases del carrer del Raval, al costat de can Carles.

PEPET TIÀ, can 

Una de les cases del carrer de la Font, a tocar de can Parals.
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PEPITO BARBER, can

Al carrer de l’Abeurador, al costat de can Quibus.

PERAFITA 

El 1352, es troba una peça anomenada així i situada al lloc dit «Fontanelles». Consta amb les grafies 

«Pedrafita» i «Pedra Fita» el 1489. S’hi fa constar també que se’n deia Horta des Castell i apareix 

com a «Perafita o Adobarias» el 1716; en documentació posterior, es diu que afronta amb l’era de les 

Ànimes, a la zona de Samària. El 1836, Silvestre Deulofeu revèn a Agustí Pericay una peça que limita 

amb carretera pública que és el començament del carrer de Samària, amb terres del mas Corredor i 

amb el mateix comprador i l’era de les Ànimes. 

Vegeu: Castell, l’horta del.

PERDIU, el puig

Consta en documentació moderna (1950-60).

PERE AVORRIT, la vinya d’en

Igual que la vinya d’en Lluna, és documentada el 1837 i era d’en Taronjo de Begur.

PERE CANDELL DEL BOSC, l’alberg d’en

Vegeu: Mercadera, l’alberg de na.

PERE DE CAMARGUES, l’hortell d’en

És esmentat el 1341 amb la forma «Ortell den Pera de Camargas».

PERE GENTIL, l’alberg d’en

Vegeu nota núm. 21.

PERELLÓ

Tant la forma «Paralló» com «Perelló» són documentades el 1352. El 1489, es troba el «lloc apellat 

den Perelló».95 

PERELLÓ, el coll de

És també de 1489 el «coll de Perelló».

PERE NI, can

A la zona del Vernegar, actualment residència rural.

Notes:

95. Sobre la construcció «den Perelló», vegeu nota núm. 11. Un perelló és un arbre semblant al perer (Pyrus spinosa) i els seus fruits 
són els perellons.
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PERE NORDES, can

Una de les cases del carrer de Samària.

Vegeu: Rajoler, cal.

PERE PADRÈS, can

Una de les cases del carrer de Dalt, coneguda també per can Sorrilla.

PERE PADRÈS, can

Una altra casa també del carrer de Dalt, vora ca l’Ernesto.

PERER, el

El 1716, «lo Parer» era una peça de terra que pertanyia al mas Barceló i afrontava amb el mas Pou.

PERER, el mas

Consta al llevador del segle XVI i és un dels béns declarats per mossèn Miquel Pere.96

PERER, el pujol d’en

Consta el 1489 una peça de Pere Busquets anomenada «pujol den Perer97 o la bestora den Logay».

PERERA, la casa

El 1839, la va comprar Francisco Corredor i Quintana; era al carrer de l’Hospital. Avui es coneix per 

can Perera, però can Perera també és una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

PERERS, el camp dels

És documentat el 1834.

PERETA, el celler de na

Vegeu: Gran d’en Jonama, la casa.

PERET BOU, can

Dóna nom a la placeta d’en Bou; avui can Sicars.

PERET FERRER, can

Al carrer de Sant Fructuós, avui cal Rúbio.

PERIC, can

Una de les cases del carrer de Baix. El 1855, és documentat «Joseph Marimon (a) Perich».

Notes:

96. El 1452, un individu del mateix nom tenia el domini dels molins arrossers, que posteriorment passaria als Tamarit (vegeu Congost, 
R., 2001).
97. Vegeu nota núm. 11.
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PERICAI, can

Vegeu: Quinçà, el mas.

PERICO, can

Al carrer Enric Fort, fent cantonada amb el carrer de l’Abeurador. El 1840, és documentat «Pere 

Rovira, àlias Perico».

PERICO MARC, can

Vegeu: Sastre Parrac, cal.

PEROLERO, cal

Vegeu: Boera, el mas.

PEROS, can

Al carrer de Sant Josep, entre l’edifici de l’energia (la Central) i ca la Marieta Castilla; havia estat 

també el nom d’un cafè, situat en un local llogat a cal Rajoler. El 1863 és documentat a Begur un 

individu anomenat «Pedro Carreras, conocido por Perus».

PERROT, cal

Una de les cases de la placeta d’en Bou.

PESCATERIES, les

Es troben esmentades el 1671, però també el 1744, quan el 15 de març es redacta la taba 

d’arrendament per refer la muralla «que se troba contigua en la plassa, des de la casa de Paulí Girbau 

fins a la Casa de la Vila, que se tròban las Pasqueterias assentadas».98

PETIT, el camp

El 1859, pertanyia a Francisco Molinas i Pigem.

PETIT, l’estany 

És documentat el 1821. El 1834, el trobem com a «estany Petit o Estañet». 

PETIT, el puig

Era una peça del mas Jofre, segons documentació de 1925-26.

Notes:

98. La informació és important per a poder datar exactament el portal de Plaça, ja que és en aquest document on consta, entre altres 
coses, que a la muralla hi haurà un portal amb capella de la part de dins per a posar la imatge de Maria Santíssima, que és el que hi 
ha ara. En aquell moment, el batlle era Francisco Caixa.
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PETITA, la casa

És documentada el 1734. El 1735, Abdó Baró la compra i es fa constar que és dins dels murs. 

El 1743, s’anomenen «la casa Petita, pallissa y hort den Vidal», que afrontava amb «domum study 

puerorum», és a dir amb els antics estudis. És possible que correspongui a la casa Nana.

Vegeu: Xariga, la casa.

PETITA, la riera

Trobem esmentada el 1832 la «riera dita riera Petita de Pals».

PETITES, les cues

Nom de la desena andana del Vernegar de Dellà, segons consta en documentació de 1767.

PETITES, les illes

Vegeu: Closa, la.

PETITES, les serres

Vegeu: Serres, les.

PETITES, les sorres

Vegeu: Sorres, les.

PETITS, els jonquers

Trobem situada el 1767 al Vernegar de Deçà, la «tercera andana dita los Junquers Petits».

PICONA, la casa

Antic nom, però present encara en documentació moderna, de la casa que avui es coneix per can 

Bertran, als Masos.

Vegeu: Bertran, el mas.

PIFÀNIO, can   

Vegeu: Fresc, el mas.

PIGEM, can

Al carrer Enginyer Algarra; vora la casa hi ha construccions relativament noves (can Mallorquí i 

can Massó, per exemple) edificades en antics terrenys de can Pigem.

PINEDA

El 1865, era el nom d’una finca que el mas Quinçà tenia a Rodors.

PINELLA, ca la

Una de les cases del carrer de la Creu.
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PITOL, cal

Una de les cases del veïnat de la Mina, però també es coneixia amb aquest nom una casa que 

hi havia darrere can Maltès (can Zoilo). El 1865, és documentat «Fermín Ros, conocido por Pitol».

Vegeu: Ristol, can.

PLA, el

Aquest nom apareix el 1352 com a «Pla o camp Torroella» i com a «Pla o Sot d’en Bofí». El 1489, 

es troba com a «lloc apellat Pla, als. Gratalops, e en altra manera Corquelleres den Joffre» i com a 

«Pla, als. Paulera». És documentat també posteriorment i, de vegades, escrit «Plan». «Del Pla» es 

troba afegit a antropònims i noms de casa: Antoni Ros del Pla (1571), Sebastià Ros del Pla (1583), la 

pubilla Canera del Pla (1605), el mas Pallola, abans Roig del Pla (1605), el mas Terrarol del Pla (1670), 

el mas Juny del Pla d’Amunt (1670). Aquests antics masos ubicats prop de la zona de la Llavadora, 

donen a entendre que el Pla devia designar el rodal comprès entre la Llavadora i part dels actuals 

veïnats de la Font, del Molinet i del Molí. 

Vegeu: Bofill, el sot d’en; Torroelles, el camp de les.

PLA, l’andanada del

Peça de terra a la zona del mas Gelabert.

PLA, el camp

És documentat el 1352.

PLA, el mas del

El 1352, es menciona el «mansum vocatum de Plan qui antiquitus vocabatur mansus de Rafel 

Miquel», situat al costat del mas del Bruguer. Apareix el 1489 com a «mas den Pla o den Oratgen».99

PLAÇA, la

«De Plaça» és un afegitó corrent d’antropònims i noms de casa: «Pere Busquets de Plassa» (1352), 

«Francesc Busquets de Plasa» (1574), «mansi Roig de Plassa» (1668), «Joseph Busquets de Platea» 

(1668). De vegades es parla de la plaça pública, per exemple el 1671, quan consta que Caterina 

Mascort i Bauloví i Antoni Miró i Bauloví tenen llicència per a vendre peix a la pescateria. Potser 

és a aquesta mateixa plaça que fa referència la dada següent de 1341: «alberch dejús lo porxo de la 

plassa del Castell de Pals»: es tractava de la casa declarada per Brunissèn, muller de Guillem Denot, 

que afrontava amb els albergs de Berenguer Jordà i de Bartomeu Salamir.

PLAÇA, el bosc de

Vegeu: Bosc, el.

Notes:

99. Per la informació de 1352, es pot pensar que es tracti del mas Miquel.
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PLAÇA, el portal de

El 1680, consta que Pere Pasqual, treballador, i Joan Darder, mestre de cases, tenien «una casa dins 

los murs i prop lo portal de la Plassa de dita vila»; la casa de Darder era davant la carnisseria i afron-

tava a migdia amb la de Pasqual. En la mateixa data, consta també que Antoni Aliu tenia una casa 

intramurs al costat de la «torra de Plassa». El 1828, es torna a trobar «lo Portal de la plaza pública».100

PLAÇA REIAL, la

La «plassa Real» consta el 1832.

PLACETA, la

És documentada el 1760.

PLACETA, el carrer de la

Trobem el 1834 el «carrer anomenat Placeta».

PLA DEL MAS GELABERT, l’andana del 

Trobem en documentació de 1836-39 l’andana «dita lo pla del mas Gelabert».

PLAJA, can

Abans cal Boc, al carrer de Samària, entre cal Gravat i can Xeu. El 1864, és documentat «Narciso 

Plaja conocido por Boch, labrador de Llabià».

PLANA, la

En trobem una referència el 1831: «en la Plana de esta vila».

PLANES, les

És així com es coneixen les roques de la platja del Racó, no gaire lluny de l’illa Roja.101

PLANES, can

Vegeu: Patè, can.

PLANES, l’hort

Trobem el 1840 l’«hort Planas».

Notes:

100. No tenim cap mena de dubte que les dades de 1680 fan referència al vell portal original de la muralla i a la torre avui destruïda 
que Badia i Homs (1977) situa «a continuació d’aquest portal, vers el sud». La dada de 1828 es refereix ja al nou portal que es va 
refer el 1744 (vegeu Pescateries, les).
101. Actualment, formen part del terme de Begur, però era allà, a la banda de la platja més propera a les Planes, que anys ha la gent 
de Pals anava a fer arrossades familiars aprofitant els primers dies de bon temps.
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PLATGES, les   [lsplás] 
El 1489, és documentat «ses Plages» i «les Plages». 

Vegeu: Agulla, l’; Morrogròs, el.

PLATJA, la   [lplá] 
El 1622, s’esmenta un «pescador habitant en la costa de la plaia», el 1828, el «camí públic que 

dirigeix al mar», el 1832, el «camí de anar de la present vila a la plaja de mar» i el 1857, «la plaja 

del mar».

PLATJA, la torre de la   [lórdlplá] 
Vegeu: Mora, la torre.

POBLE ESPANYOL, el 

És entre Camargues i el Quermany Petit. No es tracta, com podria semblar, de cap nucli poblat: hi 

ha una única casa en un gran territori d’arbustos i matolls.

POC, can

Una de les cases del veïnat del Puig Roig, antigament el mas Ros.

Vegeu: Ros del Bosc, el mas.

POLL, cal

Una de les cases del carrer del Dr. Oliva i Prat, també coneguda per can Puig.

POLO, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, entre can Bernabé i can Xec.

POLO, el mas

És esmentat com a nom de zona de cultiu en documentació moderna (1950-60), però el nom co-

rrespon a una casa en altre temps coneguda com cal Tres Reis.

PONÇ, can

Al carrer del Raval, vora can Naitó. La casa es coneix també per can Ramon Arosi.

PONÇ, el camp

El 1671, era una peça que havia estat del mas Juny; consta amb la grafia «Pons».

PONÇA, ca la 

Una de les cases del carrer de Samària.

PONÇA, la vinya

La trobem en documentació moderna (1932); consta amb la grafia «Ponsa».
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PONÇ ARBOÇ, l’hort d’en

És documentat el 1831 l’«hort den Pons Arbós àlias Xai».

PONT, el mas

El 1863, consta el «manso Pont, llamado de la Font»; en aquesta data pertanyia a la casa de Foixà.

PONTA, la closa

La trobem el 1671. El 1855, pertanyia al mas de Ferran i va ser venuda: es fa constar que contenia 

les peces anomenades Canemera, camp de l’Hort, Genestal i Hort. 

PONT DE DEÇÀ, l’andana del 

El 1767, trobem l’andana «dita del Pont de Dessà», setzena andana del Vernegar de Deçà; es troba 

també documentada com a «andana de Dessà del Pont».

PORTA

Llegim el 1493 que Gabriel Ros, àlies Moret, té una peça al «loco vocato Porta».

PORTAL DEL PEDRÓ, el carrer del

És documentat el 1672 el «vico portalis vocati del Padró», on el mas Pou posseïa dues cases «supra 

ecclesiam parrochialem».

PORTELLERA, el camí de la

És documentat el 1742 i el trobem situat en una vinya del territori anomenat Roures.

PORTELLERES, la closa de les

Vegeu: Ramona, la closa.

PORTELLÓ, el

Nom documentat el 1352 i també el 1489 amb les formes «Portalló», «Portayó», «Portaylló», «Por-

taylon» i «Portanyó». És possible que el nom que llegim amb la grafia «Pertanyon» el 1341 faci 

referència al mateix lloc.

PORTELLÓ, la riera del

És mencionada el 1352 com a «riaria des Portaylon».

PORTICÓ, el

Consta el 1680 «lo Porticó o Porticó Romans», d’Antoni Illa, situat intramurs i afrontant amb una 

casa d’Anton Gispert.

POTRA

El 1842, era una peça de tres vessanes al territori del camp de Roures, que pertanyia a Domingo 

i Maria Fontanillas, de Regencós.
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POU, el

Trobem el 1573 l’individu anomenat «Francesc Busquets del Pou».

POU, la feixa del

El 1352, «la feixa des Pou» era una de les pertinences del mas de Talents.

POU, l’hort del

És documentat el 1841, pertanyia a Joan Molinas i Bonay, que en aquesta data ven la casa, l’hort, 

la pallissa i la cort a Isidre Sicars; era al veïnat de Samària.102 

POU, les hortes d’en

Peça documentada el 1743, era al territori dit «las Hortas».

POU, el mas

Consta un mas Pou el 1589, però és segur que aquest mas designava més d’una construcció: així, 

el 1671 es troba un mas Pou que pertanyia a Salvador Parri i que afrontava amb pertinences del mas 

Riu i del mas Llenes, cosa que el faria situar a l’antiga zona del Pla; és també al mas situat al Pla 

que faria al·lusió la referència de 1830, segons la qual el mas Pou tenia un molí, i potser també el 

«molí anomenat den Pou» que ja consta el 1352. En canvi la resta de referències ens parlen d’una 

construcció situada al territori que avui es coneix per can Pou: el 1742 consta un mas Pou que limi-

tava amb el territori de Quermany. El 1785, Úrsula Pou Huguet i Deulofeu, viuda de Francisco Pou 

i Huguet fa un inventari de la «casa o mas anomenat Pou situat en lo terme de la present vila de 

Pals junt amb sa hera, clos y quintà y terras de pertinèncias de ell». El 1828, consta que el «mas Pou 

y Huguet», que era de Francisco Mató, pagès de Regencós, afrontava amb el mas Caçà. El 1840 el 

mas Pou pertanyia a Úrsula Carreras. 

POU, el molí d’en

Vegeu: Pou, el mas.

POU, l’olivar de can

Era una finca que el 1865 afrontava amb Pere Deulofeu i Bou, «llamado Pou espardeñer». Era pro-

pietat de Jaume Molinas i Cassà.

POU, el pas d’en

Vegeu: Serres, les.

POU, el puig d’en

És documentat el 1352.

Notes:

102. Encara avui, coexisteixen les dues grafies Sicars / Xicars, al·lografia de Sicards o Xicards. Avui can Xicars no pertany al veïnat 
de Samària sinó al de Camargues.
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POU, la vinya de can

És documentada el 1832 i situada a Rodors.

POU DE L’ESPARDENYA, can

Vegeu: Pou, l’olivar de can.

POU D’EN BLANC, els quadrons des 

Són documentats el 1352 els «Codrons des pou den Blanch».

POU D’EN PEDRISSA, l’hort del 

L’«hort del pou den Padrissa» és documentat el 1605; en aquesta data, Joan Pedrissa ven aquesta 

peça a Roig del Pla. El 1578, consta que va morir Baldiri Pedrissa.

POU DE SES GARITES, can

Nom modern, derivat de l’element arquitectònic que caracteritza el mas; el trobem com a «manso 

de Garitas» entre 1950-60. Antigament era el mas Huguet del Bosc.

Vegeu: Huguet, el mas.

POU MARONS, can

Una de les cases del veïnat de Baix. Els estadants de can Pou de ses Garites van anar a viure a 

can Marons, i l’associació dels dos noms va donar lloc al nom actual.

PRADELLS, el camp

És una finca del mas Hereu; a la part de dalt hi havia una era i una closa on anaven a pasturar les 

vaques; a la part de baix, hi havia camp.

PRAT

Vegeu: Grossa, la riera.

PRATS, els

El 1672, es troben «los Prats den Quinsà», que era una peça que el mas Quinçà tenia a Camargues. 

El 1842, consta que Agustí Pericay tenia pertinences en aquest indret i afrontava amb terres del mas 

Corredor. En documentació posterior, es troba com a «Prats den Pericay».

PRATS, el camp

El 1671, era una peça del mas Corredor, situada darrere el carrer de Samària.

PRATS, la casa d’en 

La «casa Prats» és documentada el 1671. El 1742, es fa un inventari dels béns que posseïa Salvador 

Prats, de la «casa den Prats».
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PRATS, el puig

És documentat amb aquesta forma el 1840, però ja el 1352 es troba el «puig den Francesch Prats». 

PRATS, el quadró dels

Consta en documentació moderna (1950-60): era una finca d’horta, fruiters i cereals.

PRATS DEL PEDRÓ, el mas d’en

És documentat com a «mas den Prats» o com a «mas apellat Prats» el 1352. Es fa constar que és 

situat al puig Ventós. El 1672, pertanyia a Antoni Feliu, de la torre Canera. 

Vegeu: Pedró, el.

PRATS DEL PUIG, el mas

El 1735, consta que aquest mas posseïa terra que limitava amb les Costes; deu fer referència a la 

mateixa edificació de l’entrada anterior.

PREMSES, les

Trobem el 1865 la «finca llamada Premsas»: es tractava d’una casa que tenia als baixos unes 

premses per fer vi; en aquesta data, era al número 8 del carrer de la Muralla i era propietat de Josep 

Torras i Maria Guinart.

PRESA, sa

Vegeu: Ferran, la presa de.

PRESES, les

Consta el 1352 que aquest lloc afrontava amb possessions del Castell i del mas d’en Constantí. 

Vegeu: Camargues, l’illa de.

PRESÓ, l’androna de la 

El 1821, el reverend Grau Arnall tenia una casa en aquest carreró.

PRIM, el camp de na

Consta que el 1854 el «camp de na Prim» era una peça que pertanyia a Jaume Molinas i Pigem; 

afrontava per orient amb Josep Pericay, per migdia amb el mas Corredor de Camargues, per ponent 

amb la riera Grossa i pel nord amb Narcís Plaja, de Llabià.

PRIORA, la casa

El 1671, la casa Priora, situada als afores, pertanyia a Miquel Caner del Raval. 

PRUNEDA, el camp

A la zona de Camargues, entre les Farigoles i el bosc Quinçà; és propietat del mas Corredor. També 

se’n diu les Illes Grans, perquè aquesta zona s’inunda fàcilment. 
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PUANYES, can

Una de les cases del carrer de l’Abeurador, fent cantonada amb el carrer Enric Fort.

PUDISSA, la font

La trobem esmentada el 1352 com a «font Pudisa», «font Pudea» i «font Pudita», i situada a la zona 

de la Llavadora. Consta que en aquest territori, hi tenia pertinences el mas Romeguera de la Milana 

i també Miquel Roig, àlies Payola. Aquest últim, afrontava amb Romaguera i amb Pere Pedrissa. 

Al llevador del segle XVI, apareix també com a «font Pudisa». Es pot tractar de la font Romeguera.

PUIG, el camp

El 1821, Domingo Girona ven a Sebastià Tauler una peça de terra situada al lloc anomenat «Cam-

puig»: aquesta peça afrontava a orient i tramuntana amb Jaume Busquets, a migdia amb camí públic 

que va a Sant Feliu de Boada, i a ponent amb la riera Grossa. Actualment, una peça anomenada 

camp Puig, entre els horts del mas Hereu i el camp Fontanilles, a banda i banda de la carretera 

d’anar a Regencós, pertany al mas Corredor.

PUIG, la closa d’en 

El 1735 pertanyia a Miquel de Ciurana i Caner.

PUIG, l’hort del

El 1851, l’«hort anomenat del Puig» pertanyia a Domingo Deulofeu i Rosa Bou, que el traspassen 

al seu fill Pere Deulofeu i Bou.

PUIG, el mas

És documentat el 1717. El 1886, Pere Moret el va comprar a la casa de Foixà.

PUIG COLOMER, la barraca de

Vegeu: Barraca, la.

PUIGDAMET

Vegeu: Meix, el puig de; Vilarnau de la Penya, el mas.

PUIG VENTÓS, el mas del 

Vegeu: Molí, el puig del; Terrerol, el mas.

PUJADES, can

Antiga construcció que hi havia no gaire lluny del mas Floris.
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PUNTA DE LES CASES, el camp de la

És a la zona de Camargues, de cases només n’hi ha dues i actualment és a banda i banda de la 

carretera que va de Pals a Regencós. És propietat del mas Corredor, entre la Feixeta i l’era d’en 

Ricardo.

QUADRA, la

Sembla que es coneixia amb aquest nom una de les cases del veïnat del Vernegar, quan es va 

començar a construir, ja modernament, amb les dependències mínimes. Això no obstant, consta el 

1602 un lloc «vulgo dicto Quadra», que de cap de les maneres pot correspondre al mateix.103

QUADRÓ

El 1855, consta el «territori dit Cuadró», prop del carrer de Samària.

QUADRÓ, el camp

El 1743, trobem el «camp dit Quadró», que pertanyia al mas Romeguera de la Milana. Actualment 

hi ha una peça del mas Corredor anomenada així a la zona de Camargues, entre el camp Fontanilles 

i el camp de la Punta de les Cases.

QUARTÀS DEL CARABASSER, l’andana del   [lndánDlkwarásdlkrbsé]
És esmentada el 1836, quan Pere Pi i Mató, negociant, retorna a Miquel Carbonell, treballador, 

una peça de terra o feixa situada a «l’andana anomenada Cuartàs del Carbasser», a l’estany Marisc.

QUEI, can

Una de les cases del carrer de Samària, entre can Tilín i ca l’Esteve Poc; es tracta d’una apòcope 

del cognom Queipiquer.

QUERMANY   [krmá]104

Consta el 1352 com a «Caramany als. Contestí». És un nom documentat amb grafies diverses: 

«la muntanya den Caramany», «Caramany» (1602), «lloch anomenat Caremany» (1734), «Carmany» 

(1823), «territori anomenat Cramany» (1831).105 

Vegeu: Torralla, na.

QUERMANY, el camp de

És documentat el 1824.

Notes:

103. En aquest darrer cas, quadra podria designar un tros de terra (vegeu altres exemples a Moreu-Rey, 1982).
104. Transcripció vàlida per a les dotze entrades següents.
105. Recordem que, el 1995, l’IEC va recomanar la grafia Quermany per escriure el nom d’aquesta muntanya entre Pals i Regencós, 
per tal d’unificar les diferents formes amb què apareix a la cartografia i altres documents. El DCVB recull la llegenda de la fada que 
habitava al Quermany i filava teranyines d’or, i la creença que hi havia tresors que calia buscar les nits de trons i llamps amb una 
candela verda i cridant una consigna. Pella y Forgas (1980[1883]) recull igualment diferents versions relacionades amb un gran tresor 
de faves i blat amagat a la muntanya.
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QUERMANY, el carrer de

A la part baixa del poble; des del carrer Enginyer Algarra porta fins al Quermany.

QUERMANY, el clot del

Consta en documentació de 1925-26. Possiblement es tracti del que es troba el 1352 com a «sçot 

de Caramany», on Arnau Trull tenia una peça.

QUERMANY, la costa de

Consta el 1352.

QUERMANY, els eixarts de

Vegeu: Eixarts, els.

QUERMANY, la riera de

El 1352, s’esmenta la «riera den Caramany». El 1668, el topònim apareix amb la forma: «riaria de 

Caramany». És coneguda també per la riera d’en Caner.

QUERMANY, el sot de

Vegeu: Quermany, el clot del.

QUERMANY, les vinyes de

Territori documentat el 1735 com a «Vinyas de Cremany».

QUERMANY DE BAIX

És esmentat en documentació de 1944; és una zona de camps situada sobre la Corquellera.

QUERMANY DE DALT

Camps situats sobre la zona del Quermany de Baix.

QUERMANY GROS, el

Consta el 1818 com a «Cremany Gros».

QUERMANY PETIT, el 

El «territori dit Cremany Petit» és documentat el 1818. S’hi conserven restes d’un poblament pre-

romà.

QUETA PERROTA, ca la

Una de les cases del carrer de Samària, entre can Curanta i can Planes.

QUIBUS, can

Al carrer de l’Abeurador, al costat de can Pepito Barber.
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QUIM, el puig d’en

És una finca de pineda més amunt de Riells.

QUIM FLEQUER, can

Una de les cases del carrer de l’Hospital, avui ca la Congost.

QUIM PALETA, can

Vegeu: Corder, cal.

QUINÇÀ, el bosc

El 1671 «lo bosch den Quinsà» era una de les pertinences del mas Quinçà. El trobem documentat 

amb la forma «bosch Quinsà» el 1842 i seguia essent propietat dels Pericai. Ara, és un camp, 

entre els Sots i la Closa, i és de la mateixa propietat. Es dóna la circumstància que el 1352 i el 

1489 consta que Antoni Quinçà tenia una peça anomenada «Bosch», que afrontava amb els erms 

del Senyor Rei.

QUINÇÀ, el mas

És documentat el 1352. El 1489, es troba la forma «Quinzà» tant pel nom de casa com per al cog-

nom. Com a mínim des del 1663, el mas Quinçà ha estat vinculat amb el cognom Pericai (Pericay): 

el 1663, es troba «Salvador Pericay del mas Quinsà»; el 1671, el mas pertanyia a Maria Anna Quinçà, 

viuda de Gabriel Pericai i Quinçà, i consta que tenia corral, pati i torre. El mas afrontava aleshores 

amb la «Crucallera den Monjo», «lo axart del mas Corredor», el «camp Llogay», de Josep Illa, i el 

«camp Prats». El 1832, es troba com a «mas Pericay». El 1840, es fa constar que el mas Quinçà, que 

pertany a Pere Pericay, és situat al veïnat de Camargues; el nom actual és can Pericai.

QUINTÀ, el

Se’n troben documentats diversos, en singular i en plural: el 1352, consta el «loco vocato Quin-

tans»; el 1489, el «quintà den Ros»; el 1671, «lo Quintà», de Salvador Riera, de Fontanilles, era una 

peça del mas Abril del Bosc; el 1672, «lo quintà devant casa» era del mas Corredor de Camargues. 

Posteriorment es troben també: «lo Quintà de la casa den Monjo» (1826), «lo Quintà del mas Barceló» 

(1826), «lo Quintar» (1832), «lo Quintar dit del mas Anglada» (1834), «el Quintà del mas Nou» (1834), 

«Quintà del manso Molinas» (1834). Consten també els quintans del mas Caçà (1855), del mas de 

Ferran (1855), del mas Martí (1839), del mas Quinçà (1842) i del mas Candell (1842).

QUINTANA, la

El 1716, es troben documentades dues quintanes: «la quintana mansi Geli», que afrontava amb la 

torre Bertrana, i «la Quintana del mas Pou». 

QUINTANA, el camp

El 1671, aquest camp era propietat de la pubilla Illa, que l’havia comprat a Joan Quintana, de To-

rroella de Montgrí. Era a la zona de les Corberoles. Tanmateix, es troba alguna altra peça anomenada 

també «camp Quintana».
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QUINTANA, can

Una de les cases del veïnat de la Mina, on vivien en Quintana, peixater, i la llevadora Pepus.

QUINTANA, can

Una de les cases vora la plaça de l’Església.

QUINTANA, la closa

A la zona de Camargues, entre el camp Negre i les Farigoles; actualment és propietat del mas 

Corredor; és una peça que s’inunda fàcilment.

QUINTANALS

En trobem tres el 1670: «quintanali mansi Padrissa», «quintanali mansi Juny del Pla de Munt» i 

«quintanali mansi Payola».

RACÓ, el

És documentat el 1586 un individu anomenat «Domingo Vidal del Recó», nom que casualment 

tornem a trobar el 1830: «Domingo Vidal del Racó». Actualment, només existeix la platja del Racó, 

entre la platja de Pals i la de l’Illa Roja, i ja en terme de Begur.

RAFELA

El 1869, era el nom d’una feixa de l’estany Marisc.

RAGART, can

Antigament se n’havia dit també can Mulà i era una de les cases del carrer de Quermany, entre 

can Monar i can Jordà; avui es distingeix entre can Ragart i can Coromines, aquesta darrera a tocar 

de can Monar. El 1864, és documentat «Matías Rovira, conocido por Ragart».

RAJOLER, cal

Al carrer de l’Abeurador; actualment, més o menys vora la casa, i també al carrer de Samària, hi 

ha noves construccions edificades en terrenys que havien estat de cal Rajoler. Actualment, el carrer 

Avi Rajoler recorda encara el darrer fabricant de rajols i teules.

RAJOLER, el mas

Era l’antic mas de can Gou, veí de can Girona, on també fabricaven rajols.

RAJOLERIA, el mas de la

El «manso Rejoleria» és documentat el 1795; el 1840, pertanyia a Úrsula Carreras. Es troba també 

com a nom de territori i de peça de terra: el 1864, Silvestre Deulofeu posseïa una finca al territori dit 

Rajoleria. És molt possible que correspongui al mas Rajoler o a can Girona. Un mas amb el mateix 

nom existeix també en el terme de Torroella de Montgrí.
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RAL, can

Al carrer de la Muralla, a tocar de can Barrabàs.

RAL, can

Al carrer de l’Abeurador, vora can Penassa. El 1837, és documentat Domingo Vidal, àlies Ral.

RALLÓ DELS CALÀPETS, el mas

Construcció documentada el 1578 amb la forma «mas Ralló dels Calàpots». El 1586, consta que va 

morir la dona de Miquel Ralló dels Calàpots. 

Vegeu: Calàpets, els.

RAMAL, el

Llegim «Ramell» el 1341. El 1352, trobem el lloc dit «Ramal» o «Ramall»; «Ramell» torna a constar 

el 1421; el 1489, es troben les formes «Ramal» i «lo Ramal»; el 1671, consta «Ramals». Sembla situat 

a la banda de ponent del mas Pou.

RAMONA, la closa

El 1671, consta que la «closa Ramona o closa de las Portalleras» és situada part a Sant Feliu de 

Boada i part al terme de Pals.

RAMON DEL PLA, el clos d’en

És documentat el 1352.

RAMONET, can

A tocar la torre del mateix nom; el 1837, és documentat Francisco Galí, àlies Ramonet.

Vegeu: Isidre Moret, la torre de l’.

RAMON LLENES, l’hort d’en

S’esmenta el 1831, ubicat a Samària.

RASTELLADOR, el rec del

El 1602 trobem documentat «dita presa o Strellador»; el 1668, consta el «rec del Estrellador»; no és 

fins el 1717 que apareix com a «rech del Restallador», prop del molí Tafurer. Precisament en aquesta 

data es va arranjar «lo pont y cadirat del rech del Restallador»,106 després de l’aiguat que hi va haver 

el novembre de 1716.

RAU, cal

A l’extrem nord del carrer de Samària. El 1834, és documentat «Vicente Bruguera, àlias Rau».

Notes:

106. S’anomena rastellador o estallador la post que es posa com a comporta per tancar i obrir el pas a l’aigua dins una sèquia o canal.
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RAUET, cal

Una de les cases del carrer del Raval.

RAVAL, el

El trobem associat a diversos antropònims: «Moret del Raval» (1571), «madò Moreta del Raval» 

(1573), «Joan Climent del Reval» (1597), «Revallo vocatto den Monjo del Abauradó» (1734), «Monjo 

del Reval o del Abeurador» (1742). 

RAVAL, el carrer del

El «carrer dit del arrebal» és esmentat el 1831, tanmateix, el 1734 existia el «carrer dit los 

Arrevals».

RAVAL, la placeta del

La «placeta dita del Arrebal» és documentada el 1837.

RAVAL, el pou del

S’esmenta «lo Pou del Arrebal» el 1817.

RAVALS OCCIDENTALS, els

Són documentats el 1734.

REBOST, can

Una de les antigues cases del carrer de la Torre.

REBOST, can

Al carrer de les Placetes, antigament ca la Paisana. 

REBOST, can

Una de les cases del carrer de Samària. El 1826, és documentat «Mateu Frigola, àlias Rabost».

REC, la font del

Vegeu: Argilar.

REC D’EN COLL, el camp del 

És esmentat en documentació de 1828.

REC D’EN COLL, el quadró del 

El «cuadró del rech den Coll» consta el 1865; era al territori dit «puig de n’Anglada».

RECTOR, cal

Una de les cases del carrer de Baix. El 1840, és documentat «N., àlias Rector».
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REGADIU

El 1865, és el nom donat a dos recs, un al Vernegar: «zanja llamada Regadío del Bernegar», i l’altre, 

a Rodors: «zanja llamada Regadío o Traient dels herms del Senyor Rey» (1489). 

REI, les feixes del 

És una finca de can Pericai, vora el corral d’en Bernabé, ben segur una part dels antics erms 

anomenats del Senyor Rei.

REIA, la vinya

És documentada el 1832 amb les grafies «reya» i «reja».

REIG, el mas

Documentat el 1840, pertanyia a Agustí Puig, de Barcelona. El 1865, consta que era propietat del 

baró de Foixà. Aquesta construcció afrontava amb el mas Moret de la Vila.

REINA, el tron de la

A la zona de Quermany, és una roca que té la forma d’un tron.

RENYOC, cal

Vegeu: Maurici, can.

REPARADETA, can

Al carrer de l’Abeurador, davant per davant de can Caramany. El 1854, és documentat «Domingo 

Sagrera, dit Reparadeta».

REPLÀ, l’andana del 

És el nom genèric per a qualsevol de les andanes de l’estany Marisc; «lo Replà» s’esmenta en do-

cumentació de 1821-24. Posteriorment es troba: «andana del Replà» (1825-29), «segona andana dita 

del Replà» (1836-39), «lo Replà del Estany (1836-39), «partida llamada Replà» (1864). Es troba també 

el topònim «Replà de las Tortas» el 1821, quan Joan Ros i Badrina, pagès de Pals, ven a Francisco 

Molinas, cirurgià, «tota aquella feixa de terra cultiva situada en lo terme de la citada vila y territori 

anomenat estany Marisc, y en la quinta andana del replà de las Tortas»; és per això que en suprimir-

se el mot replà, consta posteriorment l’«andana dita de las Tortas» (1836-39).

REQUINELL, la closa

El 1854, «la closa Raginell» era una de les pertinences de Pere Bruguera.

REQUINELL, el mas

El 1671, pertanyia a Joan Ferrer i era situat a tocar del mas Bladó. Efectivament, consta que aquest 

mas havia estat comprat a Pere Bladó, pescador de Torroella de Montgrí. Posteriorment, el 1854, es 

troba amb la grafia «Raginell», quan era una de les pertinences de Pere Bruguera.
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RESCLOSA, la

Consta com a territori el 1829. 

RESCLOSA, el bosc de la

És documentat el 1855; era a la zona de Ferran.

RETXELÍN, can

Al carrer de Samària, avui ca l’Esteve Poc.

REVELL, la casa d’en

Vegeu: Cases, la casa d’en.

REVEREND ANTONI PRATS, la casa i hort del

Vegeu: Adoberies, les.

REVEREND GRAU ARNALL, la peça del 

El 1839 la «pessa del reverend Grau Arnall» era un terreny que Ramon Marquès tenia a Rodors.

RIBERA

Vegeu: Guerau, la ribera d’en.

RIBES, les

Consta el 1352. El 1489, és documentada la forma «Ribes o Canal». El 1680, consten «los orts de las 

Ribas», al lloc anomenat antigament «Esturer». El 1832, «las Ribas» és el nom d’una partida situada 

al territori dit Gallet. És una zona d’horts, entre les Sorres i els horts del mas Hereu. 

Vegeu: Esture.

RIBES, can

És una de les cases del carrer de la Font, també dita can Ribes Descalç.107

RIBES, les sorres de les

Vegeu: Sorres, les.

RICARD, el mas d’en 

El 1352, Pere Pella i la seva filla Maria, declaren el «mansum nostrum et mansata vocata den Ricart 

[...] in loco vocato Plan». 

Vegeu: Amat, el mas.

Notes:

107. Cal vincular aquest nom amb el Salt d’en Ribes, ja en terme de Begur.



164 Pals. Recull onomàstic

RICARDO, l’era d’en

Es troba dins dels eixarts de Quermany, ara és un camp.

RIELLS, els

Consten a partir de 1831 «los Riells de Pals». És a la part de migdia de Rodors, en direcció a Begur, 

i era un lloc de pas per a les aigües que baixaven de les pinedes. El 1670, el topònim consta també 

a Palau-sator com a «As Riells o Sarradals».

RIEMBAU, can

Vegeu: Romeguera de la Milana, el mas.

RIERA, l’andana de la

És esmentada el 1829, quan Maria Avellí i Mora, muller de Salvador Mora, pagès, ven a Francisco 

Corredor i Quintana, propietari, «cuatre trossos, andanas, o feixes de terra campa, situadas en lo dit 

terme, y territori estany Marisch, anomenadas vulgarment la andana de la Riera».

RIERA, el camp de la

És documentat el 1837.

RIERA, el mas de na

Trobem el 1352 el «mansi de na Riera que vocari solebat de na molins». En documentació moderna 

(1936), «manso Riera» consta com el nom d’una finca al territori dels Verns.108 

Vegeu: Suau, el mas.

RIERA, el quadró de la

El 1863, era una peça de Ciprià Carbonell.

RIERA GROSSA, el camp de la 

El 1822, era una peça del mas Nou.

RIERA GROSSA, el quadró de la 

El 1858, era una peça que pertanyia a Anton Carbonell.

RIERA GROSSA, el terraplè de la 

És documentat el 1830.

RIERA VELLA, l’andana de la   [lndánDlriérvéj] 
És a l’estany Marisc, és esmentada en documentació de 1855-57 i posterior.

Notes:

108. Sobre la construcció “mas de na Riera” vegeu nota núm. 11.
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RIERA VELLA, el sorrals de la   [lsurájsDlriérvéj] 
El nom és esmentat en documentació de 1864.

RIFÀ, cal

Una de les cases del veïnat de Camargues.

RISTOL, el camp

El 1869, era una peça de Mateu Rocas Rey, de Sant Feliu de Boada. 

RISTOL, can

O can Met Ristol. Posteriorment es va dir cal Mitjaire i avui cal Pitol, al veïnat de la Mina. 

RISTOLA, la casa

Trobem documentat Martí Ristol i la casa Ristola el 1852, tot i que un individu anomenat igual ja 

es troba el 1725; la construcció era situada en aquesta data al «carrer del Arrabal».109 

Vegeu entrada anterior.

RITXEU, el camp

El 1671, el trobem situat a Camargues, prop del mas Corredor i del mas Quinçà. Aleshores pertan-

yia a Pere Climent, sabater de Pals.

RITXEU, el mas

El 1352, i de vegades escrit «Retxeu», és declarat per Pere Beuloví de Plaça; en la mateixa data 

es troba un individu anomenat Berenguer Ritxeu. Al llevador de 1613, consta com a «mas Rixen». 

El 1672, amb la forma «mas Ritxeu», apareix vinculat a Pere Corney i es fa constar que és situat a 

Camargues. Posteriorment, el 1735, es troba un individu anomenat «Ramon Richsen, sabater de dita 

vila de Pals».

RIU, el

Trobem «na Rossa del Riu» el 1352; el determinatiu «del Riu» consta també posteriorment (1571). 

Al llevador del segle XVI, trobem que el mas de na Rossa del Riu (que pot correspondre al mas Ros 

del Riu) afronta amb el rec del molí d’en Rull i amb el mas Bofill.

RIU, el mas

El 1671, el mas Riu «olim mansi Ros» és vinculat a Joan Illa i Caner. El fet que el 1571 es trobi 

documentat el «mas Ros del Riu» fa pensar que es tracta de la mateixa edificació. Aquest mas consta 

com a arruïnat el 1672; en aquesta dada es pot assegurar que hi havia més d’una construcció ano-

Notes:

109. Actualment, el Raval no és sinó el nom d’un carrer; cal considerar que antigament s’anomenava així la part del poble que 
quedava fora muralla.
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menada el mas Ros. En documentació moderna, el paratge anomenat «mas Rius», vora el camp de 

futbol, pot ser una pista possible per a situar aquesta antiga construcció.

RIUS, el camp

Consta en documentació de 1886 i posterior.

ROCA, el mas

S’esmenta als capbreus de 1421 i de 1493 amb les formes «mansi Roca» i «mansi Sarroca»; el 1496, 

llegim que aquest mas havia tingut possessions al territori dit Golell (Galell). El 1680, «lo capmàs del 

mas Llorens Sarroca» consta com a derruït. Era d’Antoni Corredor de Camargues i afrontava a sol 

ixent amb el Quermany, a ponent amb el mas Corredor mitjançant camí ral, a migdia part amb el 

Quermany i part amb els eixarts del mas Corredor, i a tramuntana amb el mas Quinçà.110

ROCABLANCA

És documentat com a territori el 1852, però també consta com a nom d’una partida de terra de 

Rodors (1865). 

Vegeu: Blanc, el puig.

ROCANCORT

Vegeu: Fenal(s).

ROCAR, el

Vegeu: Arnau, el mas.

RODONELL

Vegeu: Colinar.

RODORAR, el

El paratge anomenat «lo Rodorar» és esmentat el 1352. El 1489, consta que «lo Rondorar» afrontava 

a ponent amb la serra d’en Pedrissa, la serra d’en Corts i la serra del Mas Gelabert; a sol ixent, amb la 

riba de la mar, a migjorn, amb el terme del castell de Begur, i a tramuntana, amb el Ter, que separa 

els castells de Pals i Torroella. El 1671 trobem «lo Roldorar, antea los herms del Senyor Rey». El 1760, 

es troba l’afegitó «de Pals» tant amb «Rondorar» com amb «Roldorar». El nom designava una zona 

on creixien roldors i havien estat terres comunals.111

RODORAR, els eixarts del

Vegeu: Eixarts, els.

Notes:

110. Sens dubte aquesta construcció era situada a tocar del mas Corredor; posteriorment, no se’n troba cap referència.
111. Sobre l’ús que s’havia fet d’aquesta planta i la relació dels roldors amb les adoberies, vegeu Corredor Plaja, A.-M., 2003.
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RODORS

És documentat amb grafies diverses: «Roldós» (1602), «Roldors» (1668), «Rodós» (1716), «los Ro-

dós» (1717), «los Rodors» (1734), «Rodors» (1734), «los Rodós o Comuns» (1742), «Rodós o puig 

Padrós» (1823). Rodors i Rodorar designaven la mateixa zona.112

Vegeu: Borroms; Molinera, la coma.

RODORS, el traient dels

Vegeu: Regadiu.

ROER, can

Una de les cases del carrer de Dalt. El cognom és documentat també amb la forma Rué.

ROIG, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles.

ROIG, les cues d’en

Peça en un cap del Vernegar de Dellà.

ROIG, el mas

El 1668 trobem el «mansi Roig de Plassa» però també el «mansi Roig», ubicat a la zona de la Llava-

dora, i el «mansi Roig del Pla», que possiblement són la mateixa construcció; el 1671, és documentat 

el «mansi Roig, olim vero Moret de Plano»; el 1740, es troba un individu anomenat Silvestre Massoni 

del mas Roig; el 1840, trobem el «mas Roig, àlias Molinas», que pertanyia a Sebastià Gasau; però 

també en la mateixa data trobem un altre mas Roig que pertanyia a Agustí Puig, de Barcelona. En 

tot cas, avui l’únic mas Roig que existeix és el que hi ha a l’antiga zona del Pla. 

Vegeu: Roig del Pla, el mas.

ROIG, la placeta d’en

És documentada el 1602, vinculada possiblement al mas Roig de Plaça.

ROIG, el puig d’en

El «puig den Roig» és documentat el 1605 i també posteriorment. El 1671, es fa constar que el puig 

Roig era conegut antigament amb el nom de «puig de Serras». El 1735, consta que afronta amb terres 

del mas Romeguera i amb terres del mas Moret del Rocar. El 1840, s’esmenta un individu anomenat 

Antoni Pasqual del puig Roig.

Notes:

112. Un cop que les terres comunals van ser cedides i venudes als particulars (a partir de finals del segle XVIII), es van convertir la 
majoria en terres de cultiu. Per això en molts indrets de Rodors s’hi veuen encara barraquetes, que servien per a guardar les eines 
i aixoplugar-se en cas de mal temps. Una de les més antigues és potser la d’en Lluc i en Toni, que té la particularitat de conservar 
encara un rellotge de sol en la seva façana sud: una paret mitgera la separa en dues estances: la que dóna a migdia pertany a can 
Lluc i la que dóna a tramuntana, a can Toni.
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ROIG, el sot d’en

El 1672, era una peça del mas Roig del Pla, a les Plages.

ROIG DE PLAÇA, el mas 

Vegeu: Roig, el mas.

ROIG DEL BOSC, el mas 

Tant el 1352 com el 1489, és declarat per Antoni Roig del Bosc. El 1489, afrontava amb pertinences 

del mas Huguet, del mas Bladó, del mas de Caramany i la riera de Caramany, el mas Romeguera, el 

mas d’en Caçà, el mas Cavaller, el mas Susau, el mas Moret, el mas Abril. Consta que el 1489, An-

toni Roig del Bosc, posseïa una botiga prop de la platja de Pals,113 a mitges amb els hereus d’Antoni 

Illa. Al llevador del segle XVI, consta que es van incorporar a aquest mas les terres i possessions del 

mas de Pere Sinola, aleshores ensorrat. El 1671, el mas és vinculat a Pere Mató.

ROIG DEL PLA, el mas

El «mansi den Roig des Plan» és documentat el 1352, de vegades també com a «mansi den Rubey 

de Plano». El 1489, és declarat per Joan Payola, àlies Roig del Pla. Afrontava amb pertinences dels 

masos Ros d’en Bernat Ros i Pedrissa, i amb les quintanes del masos Caner i Moret. El 1671, el mas 

és vinculat a Antoni Riera, de la Bisbal. El 1672, consta com a «mansi Roig olim Moret del Pla»: de 

fet, ja el 1341 consta un «Pere Moret Desplan». El 1672, es diu que el mas Payola/Pallola és arruïnat 

i que és unit al mas Roig mitjançant camí. En la mateixa data, es troba també el «mansum dirutum 

vocatum antiquitus lo mas Roig del Pla, nunc vero Pallola», i es diu que afrontava per orient amb 

camí que anava al molí Tafurer i a migdia, amb els quintanals de la torre Canera i part amb el mas 

Moret, àlies Roig.

ROM, cal

Era el nom d’una de les antigues cases que hi havia dins del recinte del castell. El nom s’ha man-

tingut per a designar una de les torres de la muralla.114 

ROM, cal

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, vora can Mon.

ROMÀ, el bosc d’en

És documentat el 1352.

ROMÀ, el camp

És entre Puig Prats i Rodors.

Notes:

113. «Ítem una botiga que conté de longitut trenta dos palms e de amplitut vint i sis palms, la qual és si tuada prop la mar de Pals 
en lo loch nomenat Pinell». És una dada que cal afegir al treball sobre l’activitat pesquera a la platja de Pals esmentat anteriorment.
114. Vegeu nota núm. 73.
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ROMÀ, can

Una de les cases del carrer anomenat de Tras Samària.

ROMEGUERA, la font

Vegeu: Romeguera de la Milana, el mas.

ROMEGUERA, el quintà

El 1854, era una de les possessions del mas Moret.

ROMEGUERA DE LA MILANA, el mas

Són esmentats el 1352 «Anthony Romaguera de la Milana» i el «mas Romaguera», però també el 

«mas de la Milana» i el «mas Thomàs de la Milana», vinculats a «Thomasí de la Milana». El 1489, 

consta el «mas apelat antigament den Thomàs de la Milana y ara den Romaguera»; segons el mateix 

document, Antoni Romaguera de la Milana, que declara nombroses peces de terra, estava vinculat 

al mas «Romaguera del Pla»; i és que sembla segur que la línia divisòria entre les zones antigament 

anomenades el Pla i la Milana devia passar vora el mas Romeguera i el mas Caner (avui torre Cane-

ra). El 1605, s’esmenta la «pubilla Romaguera del Pla». El 1671, el mas Romeguera de la Milana és un 

bé que declara Maria Romaguera, esposa de Josep Imbert i Romaguera, «cultoris et piscatoris». La 

construcció consta encara el 1672 com a «mansi Romaguera de sa Milana, siue del Pla», i també és 

de la mateixa data la referència següent: «mansi Romaguera de la Milana, olim vocatum den Thomàs 

de la Milana», notant que afronta a sol ixent amb via pública que va al molí de Tafurer. Un quadró 

d’aquest mas afrontava a migdia amb terres del «mas Pagès olim Juny de la Milana» i és en aquest 

quadró que, segons consta, hi naixia la «fons de la Llavadora», potser l’actual font Romeguera. Altres 

referències posteriors: «Margarida Romaguera, habitant en lo mas Romaguera» (1734), «Fructuós 

Romaguera» (1735), «la Masia o mas Romaguera de la Milana» (1743). Posteriorment, d’aquest mas 

també se’n diu el mas de la font Romeguera, i avui can Riembau.

ROMEGUERA DEL BOSC, el mas

Vegeu: Gelabert del Bosc, el mas; Ros del Bosc, el mas.

ROQUES, can

Vegeu: Patxei, cal.

ROQUETA, la

Consta en documentació moderna i podria correspondre al que fins al segle XVII es troba com a 

Roquinyola.

ROQUINYOLA

És documentat tant el 1341 com el 1352, com a «Roquinyola», o com a «Roquinyola o Falgueras»; 

es troba també amb la grafia «Requinyola». El 1489, consta «Roquinyola, als. Vinyer». El 1671, són 

situades en aquest indret una peça del mas Jofre i una altra del mas Rull. En aquesta data, es diu 

que el mas Sardó afrontava amb el lloc dit Roquinyola.
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ROQUINYOLA, el camp de la

El 1352, era una de les pertinences del mas de Talents.

ROS, cal

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles, vora can Francisquet. També es coneix amb aquest nom 

una casa del veïnat del Puig Roig (cal Ros Mamet).

ROS, l’hort d’en

Documentat el 1835, en aquesta data s’hi va col·locar un dels termes que separa Pals de Sant Feliu de Boada.

ROS, el mas

El 1489, es troba el «mas Ros, als. Trull» i el «mas den Ros», consta que tenia molí. El 1572, és docu-

mentat com a «mas Ros», però llegim «mas Ros, als. Trull» al llevador del segle XVI. El 1743, trobem 

un individu anomenat Grau Torrent «habitant en lo mas Ros». El 1840, el mas Ros pertanyia a Damià 

Falgarona, Riera i Ros; uns quants anys després, el 1865, era propietat de Francisco Figueras, hisendat 

de Cruïlles, i consta que terres d’aquest mas afrontaven amb el territori de la Llavadora.

ROS, el molí d’en

Vegeu: Trull, el molí d’en.

ROS, el pont d’en 

Consta en documentació de 1767, i també posteriorment, la «cuarta endana anomenada lo Pont den 

Ros», al Vernegar de Deçà. També es troba com a «partida dita Pont den Ros».

ROS DEL BOSC, el mas 

El 1352, es troba el «mas anomenat de Gilabert antigament, ara emperò den Romaguera, ara de 

Ros del Bosch». El 1671, trobem efectivament el mas d’en Ros del Bosc «antiquitus vocatum mas 

den Gelabert del Bosch» vinculat a Narcís Ros i Antoni Ros. Però també en la mateixa data es troba 

el «mas Ros del Bosch, abans mas Romaguera del Bosch». El 1734, aquest mas, al qual es van fer 

reformes, és un dels béns declarats per Anna Ros i Falgarona, muller de Damiano Falgarona, metge 

doctor; consta que en aquest mas hi havia tina i premses, que també van ser adobades l’any següent. 

ROS DEL RIU, el mas

Vegeu: Riu, el mas.

ROS D’EN BERNAT, el mas

El «mas Ros den Barnat» és documentat el 1352. El fet que en la mateixa data trobem un individu 

de nom «Barnat Ros del Pla» permet ubicar aquest mas a la zona del Pla.

Vegeu: Bergau, el mas.

ROSETA PANNON, ca la

Al carrer del Raval, entre can Xaliri i can Naitó.



171Pals. Recull onomàstic

ROSIC, can

A la plaça Major, on hi ha actualment l’Ajuntament.

ROSITA CARRETERA, ca la   [kalrusíkrér] 
Una de les cases del carrer de Samària, on havien fet carros.

ROSSA, el mas de na

És documentat el 1352, data en què es troba també com a «mansi de na Rossa de Camargues». 

Tanmateix, en la mateixa data és esmentada «na Rossa del Riu», i al llevador del segle XVI consta 

que el mas de na Rossa del Riu afronta amb el rec del Molí d’en Rull i amb el mas Bofill. El 1672, 

es fa constar que el «manso antiquitus vocato mas de na Rossa» era unit al mas Corredor, a Ca-

margues. Sembla, doncs, que es tracta de dos masos diferents i relativament allunyats.

ROSSELL, can

Una de les cases del barri del Molinet, i antic nom de can Tries de la Vila.

ROST

Segons documentació de 1859-61, Joaquim Aymerich tenia una peça en aquest lloc.

ROURES, els

Es troba el 1671, «Roures» i «Camargas o Roures». El 1734, s’esmenta el «territori vulgarment 

dit camp dels Roures», «territorio vocato Roures» i «territorio vocato los Roures». El 1822, és 

documentat el «camp dels Roures». El 1833, consta la forma «camp de Roures», que és la que 

es manté avui. Posteriorment, però, es troba indiferentment «camp dels Roures» i «camp de 

Roures». 

ROURES, el camp dels

Vegeu: Roures, els.

RUBÉN, can

Vegeu: Muninc, can.

RÚBIO, cal

Vegeu: Peret Ferrer, can.

RÚBIO, cal

Una de les cases del carrer Major, enfront de can Tirso.

RUFINA, la casa

És esmentada al llevador de 1613, tot i que el cognom Rufí és documentat el 1578. El 1672, consta 

que la «domo vocata casa Ruffina» afrontava amb Josep Pasqual. El 1680 s’esmenta l’hort de la 

casa Rufina i consta que la construcció pertanyia aleshores a Salvador de Tamarit i Tafurer i que 
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abans havia estat de Miquel Calderó, de la R(eial) A(udiència) de Catalunya. El 1861, era propietat 

de Cayetano de Vilallonga.

Vegeu: Gran d’en Jonama, la casa.

RULL, el mas 

Trobem el 1352 el «mas den Ros, als. Rul» i un individu anomenat Joan Rull; el 1489, trobem un 

Joan Rull, àlies Terrerol. Una mica més tard, el 1570, la construcció consta com a «mas Rull», i el 

1577, com a «mas Rul». El 1671, aquest mas és vinculat a la casa Illa i es fa constar que els seus 

quintanals afronten amb una peça que Illa té a la zona del Pla; la peça d’Illa afrontava amb quinta-

nals inferiors del mas Jofre i part amb el mas Vilarnau de la Penya. Al mateix document (1671) la 

construcció apareix com a «mas den Rull, antiquitus vero den Tarrarol» i és ubicat prop del mas Jofre; 

aquesta última dada apunta la possibilitat que es tractés del mas del puig Ventós.

RULL, el molí d’en

«lo molí dent Rull» és documentat el 1352.

SABALLS

Consta com a peça en documentació de 1863.

SABATER, el mas

El 1671, era vinculat a Ramon Sabater i situat a Camargues. El 1672, trobem el «mas Sabater, olim 

Feliu, antiquitus Candell del Bosch» i aleshores pertanyia a Francisco Sabater. El 1735, es posen a 

la venda la «casa y quintanal den Sabater». Afrontava amb el mas Ros del Bosc, amb la riera de 

Quermany, el mas Bladó, el mas Requinell, el camí que va de Pals a les vinyes de Quermany i amb 

terres del mas Terrerol. Considerant que el mas Candell del Bosc també havia estat el nom de can 

Corredor, cal pensar en un possible cas de toponímia transportada, si no és que era alguna construc-

ció que es va annexar a can Corredor.

 

SABÈ, can

Una de les cases de la placeta d’en Bou.

SAGRISTIA, el carrer de la

Vegeu: Illa, el mas de n’.

SAGRISTIA, la casa de la

El 1680 es fa constar que afronta a migdia amb la casa d’en Joan Castelló, a ponent amb via pública 

que va al portal de la Barrera, i a tramuntana amb el camí que va del portal de la Barrera a l’església.115

Notes:

115. Potser la casa de la Sagristia era la part de baix de l’actual rectoria. En tot cas, aquesta referència pot ajudar a situar aquest portal 
de la Barrera, que tenint en compte també que era vora els antics estudis, sembla situat en el tram de ponent de la muralla, potser 
on encara avui es conserva un matacà.



173Pals. Recull onomàstic

SAGRISTIA, l’hort de la

És esmentat el 1352.

SAIS, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

SAIÓ

Vegeu: Paulera, la.

SAIONA

El «lloc apellat Sayona» consta al llevador de 1613; Antoni Romeguera de la Milana hi tenia una peça.

SAIONS, els

Peça del mas Gelabert, entre la Illeta i el pas del Llop.116 

SALA, la

És un corònim documentat des de 1352: «Tony Candell de la Sala», «loco vocato Sala»; posterior-

ment, es troba també «sa Sala» (1421) i «Bauloví de la Sala» (1574). Consta associat a diversos noms 

de casa. Entenem que era un lloc situat al sud de Pals, potser a tocar de Camargues.117

SALA, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

SALA, el molí d’en

Trobem «lo molí den Sala» el 1352.

SALAMIR, el mas

El 1352, s’esmenta un individu anomenat «Rafel Guitart, als. Salamir»; el mas no consta fins al segle 

XVI. El 1671, es fa constar que el mas Salamir antigament es deia la «casa den Pagès del Reval»; 

aleshores pertanyia a Sebastià Cassà i Pagès i era situada extramurs.

SALAMIR, el molí d’en 

El 1489, el «molí den Salamir» afrontava amb el mas Oller. Al llevador del segle XVI es dóna a 

entendre que aleshores funcionava.

SALAMIR, el quintanal d’en 

Trobem el 1489 el «quintanal que fou den Salamir».

Notes:

116. Un saió és un tros de terra de dimensions diferents segons les contrades.
117. Segons Moreu-Rey (1982), el mot sala designava antigament un petit palau o casa fortificada amb residència senyorial, i poste-
riorment, simplement una casa gran.
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SALAMÓ, el mas

És anomenat al llevador del segle XVI.

SALANQUERA, la

A la zona de les Cues.

SALASSA

Es troba documentat amb aquesta grafia el 1493. El 1421 consta «Salasa».118

SALATS, els

El 1672, s’anomenava «Salats» una peça que la torre Canera tenia a les Plages. En la mateixa data, 

consta també que el mas Martí tenia una peça dita «los Salats» que afrontava amb «lo recorn den 

Arnauló» i «la Illa» del mas Gelabert.

SALGUERAR

És documentat una sola vegada, el 1421.119

SALOM, el mas

És documentat el 1352 el «mansi de Çalom» o «den Salom».

SALSES, can

Avui és una de les cases del carrer de Samària, antigament can Berganell. És documentat el 1832 

un individu anomenat «Pere Jofre, àlies Berganell», que tornem a trobar el 1837 amb la precisió que 

era carreter; també el 1837 trobem un individu anomenat N. àlies Berganell, de Regencós. Abans, 

però, can Salses era la casa que avui es coneix per cal Rifà. El 1735, és documentat un individu 

anomenat «Francesch Salsas, fuster».

SAMÀRIA

Trobem el carrer o veïnat de Samària120 el 1827. Abans de construir-se l’actual carretera que traves-

sa el poble (carrer Enginyer Algarra), el carrer de Samària era la via principal del nucli i s’anomenava 

el camí de França. El 1852, consta el «carrer de Detràs Samària», i el 1865, és documentada la 

«carretera o calle llamada de Samaria». Actualment, és del carrer Enginyer Algarra121 que se’n diu 

la Carretera.

Notes:

118. La collada de Salasa és un topònim recollit per J. Coromines a la Ribagorça.
119. El mot sembla emparentat amb salgar, plantació de salzes.
120. La identificació més simple és amb la Samària (o Samaria) bíblica, bé que, ara com ara, ignorem del tot el procés pel qual aquest 
sector pogué arribar a rebre aquest nom.
121. Durant l’anomenada “batalla de l’arròs”, a principis del segle xx (1900-1909), Algarra, enginyer agrònom, va tenir un paper decisiu 
perquè Pere Coll aconseguís que es revoqués l’ordre que prohibia plantar arròs a Pals.
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SAMÀRIA, l’hostal de 

Trobem una referència d’aquest establiment el 1832: «segon hostal o sie hostal de Samària».122 

SAMÀRIA, els quadrons de 

El 1841, els «Cuadrons de Samària» eren un camp de Salvador Caner; en aquesta data, el batlle va 

manar que s’enderroqués la paret que separava aquest camp de la carretera. 

Vegeu: Fresc, el mas.

SAMÀRIA, els trasts de

Vegeu: Trast, el.

SANGUINA, el rec de la

És documentat el 1352; és molt possible que es refereixi al rec de l’Aigua Roja.

SANTA MARIA, el carrer de

El 1828, trobem situada al «carrer anomenat de Santa Maria» una casa que afrontava per ponent 

amb el carrer públic que dirigia a l’església.

SANT DOMINGO, la font de

El 1742, són esmentats «dos quadrons de terra situats prop la font de Sant Domingo». 

SANT FRUCTUÓS

El «lloc appellat Sant Fructuós» consta el 1341. El 1352, es troben les formes «Fruitós» o «Fructós». 

El 1665, és esmentat com a «Sant Fructuós de Pals». 

Vegeu: Cassaneda.

SANT FRUCTUÓS, el camí de

El trobem el 1836, devia ser l’actual carrer de Sant Fructuós.

SANT FRUCTUÓS, la capella de

És documentada el 1604; és a partir d’aquesta data que la forma emprada és sempre «Fruc-

tuós» i no «Fruitós», tot i que aquesta és la forma preferida avui oralment. El 1743, es diu que la 

capella de Sant Fructuós tenia pertinences al veïnat d’en Vinyoles, a més d’un hort i les «feixas 

del Estany y Bernagar»; de fet, ja es menciona el 1680 l’«ort del benefici de Sant Fructuós». El 

1742, es fixen les misses que s’han de dir a la capella i les condicions per viure a la casa de 

la capella.

Notes:

122. L’arrendatari d’aquest hostal per tot l’any 1833 va ser Carles Negre, ferrer, segons consta en l’acta de l’arrendament feta pel notari 
Joan Puig i Planas el desembre de 1832 (vegeu Corredor Plaja, A.-M., 1996).
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SANT FRUCTUÓS, el carrer de

El 1788 és documentat el «veynat de Sant Fructuós» i el 1831, el «carrer dit de Sant Fructuós», que 

eren el mateix tenint en compte aquesta referència de 1836: «carrer anomenat de Sant Fructuós o 

veynat de est nom». També s’empren com a sinònims els mots carrer i territori: «territori o carrer 

anomenat de Sant Fructuós» (1836). Se’l coneix també popularment pel carrer del Mig, ja que és 

entre el carrer de Dalt i el de Baix.

SANT FRUITÓS, el camp de

És documentat el 1352, era una de les propietats del mas de n’Otger, de Begur.

SANT FRUITÓS, la riera de

La «riaria de Sant Fructuos» consta el 1352. Avui s’anomena el Rieral.

SANT FRUITÓS, la vinya de

És esmentada el 1352.

SANT JOSEP, el carrer de

Consta el 1859.

SANT MIQUEL, el castell de

Vegeu: Tafurer, el molí de.

SANT PARE, el bosc del

És situat al capdamunt del veïnat d’en Vinyoles, a la banda de sol ixent del mas Tomasí. Una part 

de la zona és bosc, i l’altra, pineda.

SANT PARE, la pineda del

Vegeu entrada anterior.

SANT PERE, el bosc de

Vegeu entrada següent.

SANT PERE, el puig de

En documentació moderna (1950-60), trobem el «Bosc Sant Pere», finca de bosc d’aquest territori, 

situat més enllà de can Pou de ses Garites, en direcció cap a les vinyes d’en Matilde.

SARDÀ, cal

Al carrer de la Torre, vora cal Serrador.

SARDINA, l’hort d’en

El 1352, és documentat l’«orto Barsaloni Sardina». En la mateixa data, trobem també que Sardina 

és el cognom d’una dona: Ermessenda Sardina.
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SARDINA, el molí d’en

El 1352, consta que Joan Llopart posseïa una feixa de terra que afrontava amb el «molí den Sardi-

na». El 1489, el molí pertanyia a Pere Busquets i era situat al territori dit Canal. El trobem anomenat 

també com a molí d’en Castelló Sardina. El 1671, és documentada una feixa amb un molí «antiga-

ment dit den Sardina». Curiosament, però, al llevador del segle XVI es mencionen «los molins den 

Sardina», on Miquel Roig, àlies Paiola, tenia dues vessanes, i també apareix la forma en plural al 

llevador de 1613.

SARDINA, el rec d’en

És documentat el 1352.

Vegeu entrada següent.

SARDINA, la riera d’en

El 1671, és esmentada la «riera vocata den Sardina» i la «riera dita del molí den Sardina». Era prop 

del mas Hereu.

SARDÓ, el mas

És documentat a partir de 1489. El 1671, pertanyia a la casa Illa. El 1735 llegim la forma «mas 

Cerdó». El 1818, Cecília Capellà i Robau «antes Sardó», casada amb Damià Capellà, carreter de Pals, i 

viuda de Pere Sardó, també carreter, va vendre el mas a Jaume Sagrera, treballador de Pals. El 1840, 

aquest mas era propietat de Josep Metge. El 1864, pertanyia al senyor Delmàs, francès. 

Vegeu: Roquinyola.

SARDÓ, el mas

Una de le cases del barri del Molinet.

SASTRA, el mas de na

Consta el 1352 com a «manso de na Sastra» o «mansi den Sastras».

SASTRA DES BOSC, l’hort de na

L’«orto de na Sastra des Bosch» és documentat el 1352.

SASTRAMIR

Es troba documentat amb aquesta grafia, el 1493, quan Bartomeu Vilarnau tenia possessions en 

aquest lloc. En la mateixa data trobem també «Stremir». Anteriorment, el 1341, llegim una sola vega-

da «Stramir»; es fa constar que a ponent afrontava amb l’Estany. També el 1489 tenien possessions 

en aquest lloc Pere i Antoni Pou de Galell. El 1680 trobem que Pere Barceló, del mas Vilarnau de la 

Penya, posseeix una peça de terra al lloc dit «Ribera olim Sastramir» i torna a constar que a ponent 

afronta amb l’Estany.

SASTRE, cal

Una de les cases del carrer de la Creu, a l’altra banda de cal Paraire.
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SASTRE PARRAC, cal

Al carrer de la Muralla, a tocar de can Severí. Aquesta casa també havia estat coneguda per ca la 

Cotorrita i can Perico Marc.

SAUBI, el mas

Es podria tractar de l’actual mas Salvi.

Vegeu: Molines, el mas.

SAULES, el camp de les

Vegeu: Travessada, la.

SAULETA, la

El 1760, era un hort de Jaume Reig, que vivia dins dels murs de Pals.

SAULICS, els

El 1671, «Saulichs» és el nom d’una peça de Joan Illa i Caner que afrontava amb el camp Escrivà, 

a les Plages. El 1840, consta que «los Saulichs» eren terres del mas Gelabert.

SAULOT, can

És una de les cases del carrer dit de Tras Samària. El 1865, la «casa conocida por Saulot» era 

propietat de Domingo Vidal.

SAULOT, l’era d’en

Actualment, una de les cases del carrer de l’Abeurador, vora can Caritat.

SEC, el camp

Segons consta en documentació de 1859-61, el «camp Sech» era una de les pertinences de Ramon 

de Cabrera.

SEGIMON, can

Al carrer de l’Abeurador, al costat de can Mulà.

SEGUER, can

Una de les antigues cases del carrer de la Torre, cosa que explicaria que el 1838 es trobi documen-

tat «Joseph Saguer, dit de la Torre». Avui es coneix amb aquest nom una de les cases de l’extrem 

sud del carrer Enginyer Algarra, i de l’antic can Seguer se’n diu cal Serrador.

SEGUER, l’hort d’en

El 1671, consta que «lo hort den Saguer» és voltat de parets i «juxta fontem vulgo dictum de la 

Xapelleta».
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SEGUER, la placeta d’en

Consta el 1865, la «plazuela llamada den Saguer».

SENYOR REI, els erms del

Són documentats el 1489 «los herms del Senyor Rei».

Vegeu: Roldorar.

SEQUES, les

Peça de Francisca Moret, esmentada en documentació de 1863.

SERRA

Vegeu: Pedrissa, el cortal d’en.

SERRA, el camp de

Al llevador del segle XVI, consta que pertanyia a Miquel Junyals i que era al lloc dit font d’en 

Duran.

SERRA, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles, avui can David.

SERRA, la font d’en

El 1671, la trobem situada als Calàpets. El 1672, consta que Anna M. Pi, propietària del mas 

Tomasí de les Arenes, tenia una peça de terra al lloc dit font d’en Serra. També en la mateixa 

data, trobem que el mas Pou posseeix una peça de terra cultiva anomenada font d’en Serra, 

enmig de la qual «manat quidam fons qui vulgo appellatur font den Serra sitam in dicto termino 

de Pals».

SERRA, el puig de

Trobem el 1352 «lo puig de Serra, als. Vinyet», «puig de Serra, o Golomir, ara emperò Rocar den 

Forn» i «puig de Serra sive rocha de Golomir»; amb la forma en plural, «puig de Serres», es troba 

associada al puig Roig. 

Vegeu: Forn, el rocar des; Roig, el puig d’en.

SERRA DE LA FONT, el mas d’en

És documentat el 1352 com a «mansi dent Serra de Saffont».

SERRADOR, el

El 1352, consta que Joan Sinola tenia una peça al lloc anomenat «Sarrador o Torre». Avui, cal 

Serrador és una de les cases del carrer de la Torre.

Vegeu: Seguer, can.
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SERRADORA, l’era d’en

És documentada el 1830.

SERRES, les

Trobem «ses Serres» el 1352, i també «Serres en altra manera anomenat pas den Pou». El 1854, són 

documentades les Serres grans i les petites. Sembla que, antigament, les Serres hauria designat la 

zona que avui es coneix per Roca Blanca i també tot el rodal del mas Geli de les Serres. 

Vegeu: Blanc, el puig.

SERRES, l’eixart de les

Era una de les propietats del mas Moret el 1854.

SERRES, les feixes de les

El 1784, trobem a la zona de la casa Nova les «fexas ditas de las Serras».

SERRES, el mas de les 

Vegeu: Geli de les Serres, el mas.

SERRES GAVARRES, les

Carena de muntanyes que separa Pals de Begur i Regencós.

SERRETA, can

A la placeta d’en Bou, vora can Sicars.

SERRETES, el camp 

És una finca del mas Hereu.

SESCALES

És documentat el 1341 amb la forma «Sascalas», que es llegeix perfectament; el 1352, llegim «loco 

vocato Scalar», «Cescalars» «riaria Scalar» i «riaria dels Scalars». El 1489, consta «Squellars», «Esquellas», 

«Squellas», «Sasquelles», «Çasquelles». Posteriorment, al llevador de 1613, consten les formes «Scalars», 

«Scallars» i «Squellas». El 1671, és documentat el «loco antiquitus dicto sa riera Ascalls». Podria ser 

situat no gaire lluny de la zona on ara hi ha la torre Pedrissa, potser entre el mas Pou i l’Estany.123

SEVERÍ, can

Al carrer de la Muralla, al costat de cal Sastre Parrac. Trobem documentat el 1865 «Juan Riera, 

llamado Sebarí».

Notes:

123. En toponímia, el mot escala designa sovint un camí de graons, però no veiem pas clarament que totes les formes anotades s’hi 
puguin relacionar. Anteriorment, hem esmentat el mas d’en Callar, que veiem ubicat en aquesta zona, i que potser tindria alguna 
relació amb alguna de les formes.
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SIDRO FERRER, can   [kanzidrufré] 
Una de les cases del carrer de l’Abeurador, davant de can Cornell.

SILVESTRE, el mas

Vegeu: Moscat, el mas.

SINDICAT, el

Es tracta de l’edifici on hi havia hagut l’antic sindicat de l’arròs, al carrer Enginyer Algarra.

SINOLA, la casa d’en

El 1341 és un dels béns declarats per Arnau Sinola; era dins la vila de Pals124 i afrontava a sol ixent 

i a migdia amb l’alberg de Bernat Abril i amb una casa i pati del castell de Pals, i a ponent amb el 

corral de la casa del Forn.

SINOLA, el mas d’en

El 1352, s’esmenten tres individus anomenats Sinola: «Antoni Sinolla, àlies Toni», «Joan Sinola» i 

«Miquel Girbau, àlies Synolla». Al llevador del segle XVI, el mas de Pere Sinola consta com a enso-

rrat. Al llevador de 1613, torna a constar com a ensorrat i es fa constar que s’ha unit al mas Roig.

Vegeu: Roig del Bosc, el mas.

SINOLA, la torre de na 

Trobem documentada el 1352 i també el 1489 «la torre de na Sinola». Es fa constar que era situada 

«en lo mur fora de Pals prop la plassa». 

SITGES, el camp

El «campo Sitjas» pertanyia a Miquel Almar, segons documentació de 1854.

SITJAR

Lloc esmentat el 1342, quan trobem que Arnau Forner declara un «alberch dins la vila al lloc appe-

llat Sitjar», afrontant amb Ramon Colomar. El 1352, consta que un tal Martí Floris també posseeix 

una casa en aquest lloc.

SOBRE ELS EIXARTS

Es coneix també amb el nom d’Eixarts de Dalt.

SOCARRADES, l’andana de les 

És al Vernegar de Deçà; en documentació de 1767, apareixen dues andanes, la sisena i la setena, 

anomenades «la Socarrada». En documentació posterior, se sol trobar en plural i amb grafies diver-

ses: «andana de las Sucarradas» (1825-29), «andana anomenada las Suquerradas» (1833-35), «andana 

dita Socarradas» (1855-57).

Notes:

124. Vegeu nota núm. 21.
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SOLIVERA, el mas

El 1672, pertanyia a Joan Corredor. Afrontava amb pertinences del mas Candell, del mas Abril i 

Terrerol de la Pedrera, amb el camp Ponç, el camí de l’Estany i la riera de Quermany. Devia estar 

situat en el que avui és el tram nord del carrer Enginyer Algarra.

SORRALLS, l’andana dels   [lndánDlsurájs] 
És a l’estany Marisc; es troba com a «andana dita los Sorrais» (1836-39) o com a «andana dels 

Sorrais o riera Grossa» (1861). 

Vegeu: Riera Vella, els sorrals de la. 

SORRALS DE LA BANDA, els   [lsurájsdlband] 
El 1834, Jeroni Parera, menestral, ven a Narcís i Maria Cortada, menestrals de Pals, «altre de las 

feixas anomenadas Sorrals de la Banda», a l’estany Marisc. El 1865, és documentada igualment la 

«partida o andana que llaman Sorrais de la Banda».

SORRES, les

El 1742, consta que el territori dit «las Sorras de las Ribas» afronta amb la «riaria dicta de las 

Ribas» i amb el camí que va a Torrent. El mateix any es troba: «territori dit las Sorras o Canal» 

i es fa constar que afronta amb el camí que va de Pals a Sant Feliu de Boada i amb la riera 

Grossa. El nom es troba vinculat a un antropònim: «Joan Serra conegut per Serra de les Sorras» 

(1832), «Joan Serra dit de las Sorras» (1835), «Joan Serra de las Sorras» (1851). El 1852, trobem 

una altra variant: «Sorras Petitas». Actualment, encara es distingeix entre les Sorres Grosses i 

les Sorres Petites.

SORRETES, les

El 1891, Antoni Serrats va comprar quatre vessanes de vinya en aquest territori.

SORRILLA, can

Vegeu: Pere Padrès, can.

SOT, el

És anomenat el 1352. El 1672, «lo Sot» era una peça del mas Vilarnau de la Penya situada al lloc 

dit l’Agulla; amb aquest nom, i en la mateixa data, també consta una peça del mas Pou.

SOTA EL CAP DELS PALS, l’andana de 

És esmentada el 1840 l’«andana dita sota lo cap dels Pals». 

SOTA EL PUIG DEL MOLÍ, l’andana de 

Consta com a desena andana del replà de l’Estany en documentació de 1767. Apareix també com 

a «andana dita del puig del Molí o Tafurer».
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SOTA EL PUIG TERREROL, l’andana de 

El 1767, l’«andana dita sota lo Puig Tarrarol» era la dotzena del replà de l’Estany i contenia 22 

vessanes.

SOTA LA BARRACA

El 1854, és documentat el «puesto anomenat sota la Barraca». 

Vegeu: Barraca, la.

SOTA LA BARRACA, l’andana de 

És documentada el 1843; apareix també com a «andana dita de sota la Barraca de Puig Colomer». 

Vegeu: Barraca, la.

SOTA LA FONT

Nom de zona de conreu que apareix en documentació de 1863.

SOTA LA TORRE

El 1863, Serafina Sala posseïa una peça en aquest indret.

SOTA LES COVES, l’andana de

Al replà de l’estany Marisc, consta com a «octava endana dita sota las Cobas» en documentació 

de 1840-44. 

Vegeu: Cavorques, les.

SOTA LES MOTES, l’andana de 

Consta en documentació de 1836-39.

SOTA LES SERRES

És entre el pas del Llop i les closes Fondes.

SOTS, els

Actualment, és una peça del mas Corredor, al sud del bosc Quinçà i tocant al terme de Regencós. 

El 1671, aquesta mateixa peça s’anomenava «Sot». 

SUAU, el mas

Són esmentats el 1352 el mas Suau i l’individu anomenat Sebastià Suau. Posteriorment, el 1489, 

es troba el «mas Susau, dit antigament mas de na Riera» que surt també com a «mas Susau, abans 

mas Riera». El 1605, trobem un individu anomenat «Geronès, als. Suau» i, una mica més tard (1677), 

«Eulàlia Ros y Reig, del mas Suau». El 1671, pertanyia a Pere Massot de Juià. El mas de la Font 

afrontava al sud amb «camino público que va a la present vila y al mas Suau».

SUECO, cal

Una de les cases del camí Fondo.
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SURAR, el

Vegeu entrada següent.

SUREDA, la

El 1671, el mas Corredor posseïa una peça anomenada Surar; sembla correspondre a l’actual Sure-

da, forma que es troba documentada el 1840. Una peça amb el mateix nom pertany el 1865 al mas 

Quinçà. Actualment, pertanyen al mas Corredor les finques anomenades la sureda de la Vinya i el 

camp de la Sureda, també anomenat el camp de la Vinya; en tots aquests terrenys, hi havia hagut 

vinya. Ara, a la sureda de la Vinya, entre el sot d’en Dolça i la carretera a Regencós, hi ha suros i 

pins, i al camp de la Vinya, entre el Figuerar i la gravera, s’hi cultiven cereals.

SUREDA, el camp de la

Vegeu entrada anterior.

SUROS, el camp dels

Finca de can Pericai, a banda i banda de la carretera de Pals a Regencós, una mica abans d’arribar 

als dots del Mas Corredor.

SUSANNA, la coma

És documentada el 1352 amb les formes «Susana» i «Suyana». El 1671, consta que afronta amb 

«Roldorar, antea herms del senyor rey». El 1734, es troba que el territori anomenat Coma Susanna (o 

també, de vegades, Suzanna) afrontava amb pertinences del mas Tomasí. 

TAFURER, el mas

Vegeu: Tafurer, el molí.

TAFURER, el molí

El molí de Tafurer és anomenat el 1571. Avui és conegut com a molí de Pals. El 1577, és do-

cumentat que va morir el senyor Puig, «arrendador dels molins del señor Taffurer». Trobem una 

referència al seu aspecte fortificat, i més concretament a l’antic castell de Sant Miquel, el 1620, 

quan consta «lo castell del molí de Pals». El 1666, consta com a «molí de Pals». El 1668, trobem 

que Salvador de Tamarit i Tafurer era propietari del molí de farina. Una mica més tard, el 1680, 

consta el «molí de don Salvador de Tafurer». El 1716, el molí, del qual es fa constar que és fariner i 

arrosser, és anomenat de Tamarit, però després torna a dir-se de Tafurer o simplement Tafurer; en 

aquesta data, unes factures de jornals i materials presentades per un mestre de cases i un mestre 

fuster demostren que es van fer obres de millora a la casa i al molí. Datat igualment del 1716, tro-

bem la «heretat dita del molí gros de Tafurer» i els «mas y molins de Tafurer». El 1742, els pagesos 

que conreaven arròs havien de pagar el dret de l’aigua al propietari del molí, que consistia en «una 

quartera de arròs per quiscuna vessana de terra se regarà de dita aygua, tant si sen cull com si no 

sen cull»: el propietari era Salvador Tamarit, Càrcer i de Vilanova, domiciliat a Barcelona i «senyor 

dels molins situats y construïts en lo terme de la dita vila de Pals y axí també de la aigua de las 

acèquias majors y menors de aquells». El 1832, el molí Tafurer pertanyia a «don Magín Antonio 
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de Vilallonga hacendado de la ciudad de Barcelona», conegut pel senyor de Vilallonga. El 1854, 

es mencionen les «terras del mas Tafurer propi de la casa de Vilallonga de Barcelona». El 1865, el 

molí s’anomena «Tafurer o Gros». 

TAFURER, el sot de

Vegeu: Oller, la font de n’.

TALENTS, la font d’en

Consta el 1352 la «font den Talents ara emperò den Juny» i un individu anomenat Guillem Talents. 

El 1489, es deia que afrontava amb Pedrissa, Jofre i Amat.

TALENTS, el mas

El 1352, trobem un individu anomenat Joan Rull, àlies Terrerol, vinculat al «mas Talents, ara 

mas Tararol»; però també en la mateixa data trobem el «mas anomenat antigament Talent, ara 

emperò, de Pou» i el «mas den Talents». El 1489, es continua trobant el «mas de Talens, ara den 

Pou» i el «mas Talens, ara nomenat den Terrarol». De vegades es troba també la grafia Taleny. En 

aquesta última data pertanyia a Pere Pou i Antoni Pou de Galell. El 1670 consta el «mansi Pou, 

qui olim vocabat mansus Hualguer». Efectivament, el 1672, consta que Salvador Parrí és propietari 

del «mansi antiquitus vocati mas den Talents, ant Hualguer, nunc vero mas Pou» i es fa constar 

que el mas és construït «cum turri rotunda». Aquesta darrera informació permet assegurar que es 

tracta de l’actual mas Pou.

TAMARIT, el molí de

Vegeu: Tafurer, el molí.

TANCAT, el camp

Consta en documentació de 1924-25.

TÀPIES, ses

Lloc documentat el 1352; consta també al llevador de 1613.

TATOT, can

Antiga fusteria del carrer Enginyer Algarra, però també és l’antic nom de can Xicars. El 1865, és 

documentat «Juan Martinench llamado Tatot».

TAULER, can

Una de les cases del carrer de la Font, vora can Pasqual. Antigament es coneixia amb aquest nom 

el que avui és ca l’Àngel (que també s’havia dit can Vaià, al carrer de l’Hospital, vora l’ajuntament 

vell).

TEIXIDOR, cal

Una de les cases del carrer de Dalt.
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TELER, el

És el nom de diferents indrets de la zona de les Illes on es practicava la pesca amb tel.

TER, el cadirat del

El 1742, es mana «escurar bé y decentment los rechs, a lo menos desde lo cadirat del Ter fins al 

molí de Gualta».

TER, pas de

Territori documentat des de 1489. 

Vegeu: Campbregat.

TERMES, els

El 1833, el mas Amat o Caixa tenia pertinences al lloc dit «los Termes». El 1839, trobem que una 

de les peces d’aquest territori afrontava amb terres del mas Tomasí i del mas Ginjoler.

TERREROL, can

Una de les cases del Vernegar, més coneguda avui per can Marcel·lo; amb el nom de can Terrerol 

o can Marcel·lo es coneixia també una casa del carrer de Sant Fructuós, entre cal Rom i cal Rúbio.

TERREROL, les costes d’en

Les «costas den Terrarol» són documentades el 1671. 

TERREROL, el mas 

El mas Talents (o Talens, Talent, Taleny) es deia mas Terrerol el 1352, però la documentació fa 

constatar que hi havia més d’una construcció amb aquest nom. Es troben indiferentment les grafies 

Terrarol/Terrerol/Tarrarol/Tarrerol/Tararol. El 1352, trobem un individu anomenat Joan Terrarol, i un 

altre anomenat «Antoni Terrarol del Pla». El 1574, és documentat un tercer individu de nom «Antoni 

Tarrarol de la Barrera». El 1670, trobem el «mansi Tarrarol del Stany» i el «mansi Tarrarol del Pla»: 

el 1672 llegim la referència: «mansi Terrarol del Pla ant del Stany» que pertanyia a Pere Massot de 

Juià; aleshores consta que el mas Terrerol de l’Estany afrontava per orient amb pertinences del molí 

Tafurer, per migdia, amb el rec del coll i part amb l’estany Marisc, i per occident, amb terres del mas 

Oller. Curiosament, trobem que el 1671 el mateix Pere Massot, de Juià, tenia la «casa den Terrarol de 

la Barrera», el «mas Terrarol de la Pedrera» i el «mas Terrarol del Pla». El 1672, es fa constar que el 

mas «vocatum nunc Abril y Terrarol de la Padrera» afrontava per orient amb la riera de Quermany i 

part amb el mas Solivera (de Joan Corredor) i el mas Candell; per migdia afrontava amb camí públic 

amb el mas Candell, per occident, amb el lloc dit Bruguers i part amb un quintanal del mas Prats 

del Pedró i part amb el mas Xifre; pel nord, afrontava amb terres del mas Xifre. Sembla segur que 

era l’actual mas Terrerol, al veïnat de la Font, i potser cal pensar en algun vincle familiar que va unir 

els masos Abril de la Pedrera i Terrerol. El 1865, aquest mas encara era propietat dels Massot de 

Juià. Segons la documentació (1936), el que popularment es coneix avui com a mas del puig Ventós 

també s’havia dit mas Terrerol.

Vegeu: Talents, el mas.
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TERREROL, el puig

Es troba com a «lo puig Terrarol» (1840) i també com a «puig del mas Terrarol» (1864); es fa constar 

que és a la zona de l’Estany.

Vegeu: Molí, el puig del.

TERRIDES, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós.

TET, cal

Vegeu: Estany, el mas de l’.

TETA JONQUERA, ca la

Una de les cases del carrer de la Muralla, vora can Mercader.

TETERRIT, cal

Vegeu: Pagès, can.

TIÀ, can

A la sortida dels Masos, a mà dreta de la carretera de Pals a la platja, poc abans del mas Tomasí.

TIÀ GITANO, can

Una de les cases del carrer de Samària, entre ca la Lola Perrota i el pati de can Plaja.

TIANC, la plaça d’en

La «plassa den Tianc» consta el 1489. Actualment, a la Vila, encara hi ha una casa anomenada can 

Tianc. El 1865, és documentat «Francisco Galí, conocido por Tianch».

TIANET NARCÍS, can

Una de les cases del veïnat d’en Vinyoles, avui can Torres.

TIBAT, l’era del

Es menciona el 1861 el lloc dit «hera llamada del Tivat», a la zona del Colomer del Trau. Una mica 

abans, el 1854, és documentat un individu anomenat Joan Corredor Tibat.

TIFA, can

Una de les cases del veïnat del Vernegar, i modernament, també és el nom d’una casa del veïnat 

del Molí (can Quimet Tifa).

TILÍN, can

Una de les cases del carrer de Samària, al costat de can Salses.
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TIRES, les

Consta el 1854. El 1861, diu que era una peça de Rodors que pertanyia al mas Barceló. El 1865, 

consta que era plantada de figueres.

TIRSO, can

Al carrer Major, a mà dreta just abans d’arribar a l’església.

TITOLINA, la casa

El 1859, la «casa llamada Titulina» era propietat de Francisco Molinas i Pigem.

TOMÀS, el camp

El 1859, pertanyia també a Francisco Molinas i Pigem.

TOMÀS, el quintà d’en

Consta al llevador del segle XVI el «lloc apellat Quintà den Tomàs», que pertanyia a Tomàs de la 

Milana.

TOMASA VILELLA, ca la

Al passatge de la casa Rufina.

TOMÀS CARBONELL, la casa d’en

Vegeu nota núm. 21.

TOMÀS DE LA MILANA, el mas

Vegeu: Romeguera de la Milana, el mas.

TOMASÍ, el mas 

Un «mas Tomasí de les Arenes» era ubicat el 1489 al lloc anomenat Forn, i afrontava amb la coma 

Ferrera de Golomir i amb pertinences de Pere Moret de la Milana. El 1576, consta que va morir 

madò Tomasina, esposa de Toni Tomasí. El 1671, la construcció es troba com a «mansum Thomasí 

de Bosco». Posteriorment, apareix només com a mas Tomasí. El 1735, era propietat de Pere Pi Torras 

i Oller, mercader de Begur. El 1743, hi vivia «Joan Raynés». El 1840, aquest mas pertanyia a Joan Pi 

i Carreras, de Begur, i el 1864, era de Felipe de Martínez. 

Vegeu: Golomir, el puig de.

TOMASÍ, el puig d’en

Vegeu: Figuer, el.

TOMASÍ, el quintà d’en

Apareix al llevador de 1613; era una peça d’Antoni Romeguera de la Milana.
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TOMASÍ DEL BOSC, el mas

Vegeu: Tomasí, el mas.

TOMASÍ DE LES ARENES, el mas

Vegeu: Tomasí, el mas. 

TOMASINA, la casa

El 1671, la «casa Thomasina» era de Josep Jofra i era situada al raval.

TOMASINA, la vinya

La «vinya Thomasina» és documentada el 1716.

TONA, ca la

Al carrer de les Placetes, avui museu d’art. Antigament se n’havia dit can Tià de la Tona.

TONETA GITANA, ca la

Al camí Fondo, al costat de can Xiquet.

TONI DE LA CAPELLA, can

Una de les cases al voltant de la plaça dels Masos.

TORRALLA, na

El 1352, trobem que Francesc Caramany tenia una peça al «lloc apellat na Torralla o Caramany». 

La mateixa peça consta també al llevador del segle XVI i aleshores pertanyia a Pere Caramany.

TORRE, la 

El 1352, el mas Amat tenia possessions en aquest indret. El 1489, s’esmenta que el mas Romegue-

ra de la Milana posseïa set vessanes «al lloc dit Torra, que són de l’estany». Al llevador de 1613, es 

llegeix «Torra, als. Paulera», cosa que confirma la ubicació d’aquest espai prop de l’estany Marisc.

TORRE, el camp de la

És mencionat el 1352, pertanyia a «Berenguer Vallosera».

TORRE, el cimal de la

El 1352, consta el «lloc apellat simal de la Torra»; al llevador del segle XVI trobem que era una 

de les possessions de Tomàs de la Milana. Tant el 1352 com el 1489, és esmentat també el lloc dit 

«pujol de la Torra», on el mas Romeguera de la Milana tenia pertinences; sens dubte que es tracta 

del mateix lloc.

TORRE, el clos de la

El 1672, «lo clos de la Torra» era una de les pertinences del mas Pou.
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TORRE, l’estany de la

El 1352, consta que el lloc dit «stany de la Torre» afrontava amb el mas Gelabert. Apareix també el 

1604: «loco qui dicitur stany de la Torra». El 1671, en trobem la seva situació exacta, ja que consta 

que afrontava amb la torre Bertrana; en aquesta data consta també que «lo estany de la Torra» era 

una de les possessions del mas Gelabert i que tenia una cabuda de noranta vessanes.

TORRE, el pujol de la

Vegeu: Torre, el cimal de la.

TORRE CANERA, la closa de la

El 1886, Pere Sardó la va comprar al baró de Foixà.

TORRE DE LES HORES, la 

És la construcció que resta de l’antic castell. Com a mínim durant els anys 1716-17, en aquesta 

torre hi havia les «presons reals de la vila», ja que en documentació d’aquests anys s’explica la fugida 

de dos presos: Joan Icot, rajoler de Bellcaire, i Rafel Solivera, bracer de Fontanilles. El 1735, consta 

que el campaner es deia Miquel Pi. El 1832, una de les condicions que s’imposen a la persona que 

arrendi la gabella és la de «donar sens lo menor interès dos cuartos d’oli per lo consum del rellotge 

de dita present vila».

TORRE DE LES HORES, el carrer de la

El 1680, s’esmenta «lo camí que va a la Torre de les Hores»; ja com a carrer, consta el 1821. 

TORRE DE LES HORES, la placeta de la

La «plasseta voccata de la torra de las Horas» consta el 1734.

TORRE DEL PORTAL DEL PEDRÓ, la casa de la

En aquesta casa, hi va fer testament el 1717 Ramon Reig, fuster d’Ermedàs.

TORRENT, el

Curs d’aigua que neix al Quermany Petit i parteix Camargues i la Corquellera.

TORRETA, la 

Un lloc anomenat «Torreta» és esmentat el 1489.

TORRE VELLA, el sot de la   [lsódlórvej] 
És documentat el 1352. El 1489, consta que Pere Lleopard posseïa un quadró en aquest lloc, també 

anomenat Marisc.

TORROELLA, sa

«Sa Torroella» és documentat el 1670, ubicat a la zona de l’Estany, però en el terme de Sant Feliu 

de Boada.
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TORROELLA, l’horta d’en

Apareix com a «orta den Torroella» tant el 1352 com el 1421, com el 1489. El 1604 consta com a 

«hortu terre, vulgo dicitur orta de Torroella», i al llevador del segle XVI es torna a trobar com a «horta 

den Torroella». La ubicació exacta d’aquest lloc la llegim el 1680, quan consta que Clara Rosell i 

Bodet tenia un hort voltat de parets «en lo lloch dit lo Abeurador y antigament orta den Torruella»; 

es fa constar també que en aquest quadró hi havia «una bassa construïda».125

TORROELLES, el camp de les

És documentada la forma «camp Torroella» el 1352, però el 1835 es llegeix la variant «camp de las 

Torroellas», espai que apareix ubicat a la zona de Campbregat. 

Vegeu: Pla, el.

TORRONA, el camp de na

Berenguer Hualguer declara el 1352 un «campum terre meum vocatum de na Torrona».

TORTA, la feixa

Consta en documentació moderna (1943) com a «feixa Torta» una de les peces del replà de l’Estany.

Vegeu: Replà, l’andana del.

TORTES, el replà de les

Vegeu: Replà, l’andana del.

TRAST, el

El 1861, Damià Quaranta va comprar una porció de terreny anomenada així, i situada a Sant 

Fructuós, a Pere Ramon i Rosas. El 1865, trobem amb el mateix nom un tros de terra de la zona de 

Samària: Miquel Almar i Gispert el va vendre a Francisco Sardó i Codina. Es troba també la forma 

«Trasts» i «Trastos»: «territori o puesto anomenat Trastos de lo carrer de Samària» (1856).126

TRAU, el colomer del

Territori documentat el 1861, limitava per ponent amb l’era del Tibat. El 1854, trobem un individu 

anomenat Antoni Puig Trau.

TRAVESSADA, la

El 1671, «la Travassada» era una peça de la pubilla Illa i Caner que afrontava amb l’estany de la 

Torre. Un any més tard, consta que el mas Vilarnau de la Penya tenia una peça al «loco vocato an-

tiquitus la Torra o camp de las Saulas nunc vero la Travassada»; es fa constar que la peça afrontava 

per orient amb l’estany de la Torre, que posseïa Josep Illa.

Notes:

125. Es podria tractar del que, uns quants anys més tard, va ser el safareig públic, enderrocat recentment per qüestions urbanístiques.
126. Molts d’aquests antics “trasts” han estat edificats i han agafat el nom dels propietaris actuals.
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TREBINELLES, les

En documentació de 1859-61, «Trabinellas» era una peça de Jaume Solés.

TREMOLOSA, la bassa

Consta en documentació moderna (1941), ubicada a les Illes; aleshores era una peça de quatre 

vessanes que pertanyia a Josep Roig i Puig.127

TREMPELI, can

Una de les cases del carrer de la Creu. També es coneix amb aquest nom un dels masos del 

Vernegar.

TRES REIS, cal

Vegeu: Polo, el mas.

TRETES, les

El 1352, trobem ubicat vora l’Estany, «Tretes o Marisch».

TRIBANA, la

El 1854, era una peça de Pere Bruguera.

TRIES, ca la MARIETA 

Al carrer Enginyer Algarra, on ara hi ha la pastisseria Nadal.

TRIES, can

Al carrer Enginyer Algarra, entre can Metller i cal Corder.

TRIES, can

Al carrer de Samària, entre can Lluís Ni i can Comes.

TRIES, can

Al barri de la Mina, antigament can Rossell.

TRIES, les

Vegeu entrada següent.

TRILLA, la

El 1352 i el 1489, es troba una «pessa de terra campa ques nomena Trylla», però també el 1352 es 

troba la «Trylla de Mont» i les «Tryllas de Avall»; aquest últim nom, corresponia a una peça que tenia 

Notes:

127. Diuen que havia estat una bassa de gran fondària on ningú no s’atrevia a passar i corre la brama que dos bous s’hi van negar.
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una part de vinya, de «Berenguer Vallosera», del mas de Talents. El 1671, una peça anomenada Trilla 

era situada a Camargues, a la zona de la Corquellera, i per orient afrontava amb el mas Requinell; 

pertanyia a la casa Monjo de l’Abeurador. El 1671, és designada també amb aquest nom una peça 

del mas Amat situada vora la casa. En documentació de 1859-61 consta amb la grafia «Tries».128

TRIQUET, cal

Vegeu: Fresc, el mas.

TROMPET, cal

Una de les cases del carrer de la Font.

TROMPON, cal

Una de les cases del carrer de l’Hospital, davant de ca l’Espígol, però antigament cal Trompon era 

una casa vora cal Geperut i cal Lilet.

TRULL, el mas d’en

És documentat el 1352 el «mansi den Truill», el «mansi de Truli» i el «mansi de Trulio». El 1489, 

consta com a «mas den Trull».

TRULL, el molí d’en

Trobem el 1352 el «molendino vocato den Truill que est in loco vocato Orts Veylls», vinculat a un tal 

«Arnaldus de Trulio»; és en el mateix document, i també el 1489, que es troben les referències: «loco 

vocato Truill o Galell», «molí den Trull, als. molí den Ros», «molí apellat den Truy», «molí den Trull». Al 

llevador del segle XVI es dóna a entendre que el molí encara és en plena activitat. El 1672, es diu que 

aquest molí era fariner i que era al «mas Riu, antiquitus Ros» i tant el molí com el mas diu que estan 

arruïnats. Afrontava amb terres dels masos Miquelet («olim Boffill»), Abril de la Pedrera, Xifre i Pou.

TURRA, el mas de na

El 1352, Bernard Vayani tenia una peça al lloc dit «Preses» que afrontava amb possessions del 

«mansi de na Turra».

TURRA DE LA FONT, el mas de na

És documentat el 1352; molt possiblement es tracta de la mateixa construcció anomenada en 

l’entrada anterior.

TUTINES, les closes

El 1671, les «closas Tutinas» eren situades prop de la riera de Bonida.

Notes:

128. Una trilla és un tros de terra, de vegades amb fruiters, no gaire allunyat de la zona poblada, tancat i amb alguna construcció.
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ULLASTRELLS

El 1352, trobem «Ullestrells, als. puig den Anglada» i «Marisch o Ullastrells». El 1489 es troben do-

cumentades les formes «Ullastrells», «Unestrells» i «Unastrells». El 1672 es fa constar que aquest lloc, 

vora l’estany Marisc, també es coneix per la Coromina. Al llevador del segle XVI trobem documentat 

«Vinyastrells», és possible que es tracti del mateix lloc.129

UNASTRELLS

Vegeu: Ullastrells.

VADOR MOREU, can

Una de les cases del carrer Enginyer Algarra, entre cal Ferrer i can Corredor de Fitor.

VAIÀ, can

Una de les cases del carrer Enginyer Algarra, vora can Mercader.

VALÈNCIA, can

A la placeta d’en Bou, entre can Peret Bou i can Serreta.

VALERANDA, ca la

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, entre cal Xic i la Botiga Nova. Antigament es coneixia 

amb aquest nom una de les cases del carrer de Dalt.

VALL, la

Es troba una peça anomenada «Çauall» el 1352. Posteriorment són documentades les formes: 

«Sauall», «Lavall», «Savall», «Çavall», «Sa Vall» i «la Vall». És entre els termes de Pals i Palau-sator, 

el nom vigent avui és la Vall.

VALOR, la casa d’en

El 1671, era situada extramurs i pertanyia a Joan Massoni.

VALOR, la vinya d’en

El 1668, era una peça situada a Constantí. El 1671, pertanyia a Susanna Massoni.

VEDRINA, el camp

El 1860, el «camp Badrina» era a Rodors.

VEDRINA, la casa d’en 

La «casa den Vadrina» consta el 1743. Al llarg de la documentació es troben diversos individus 

amb els cognoms Vadrina, Vedrina, Badrina i Bedrina.

Notes:

129. En qualsevol dels casos, es tracta d’una referència clara a l’ullastre, espècie d’olivera silvestre.
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VEDRINES, les feixes

Són al Vernegar, entre les feixes Vilelles i el Balcaret. 

VEIRAC, la casa d’en

Vegeu: Veiraga, la feixa.

VEIRAGA, la casa

El 1671, la casa Veyraga era propietat de Miquel Rossell i la seva esposa, Clara Rossell i Bodet. Es 

troba també com a «casa den Veyrach». Era situada extramurs i afrontava amb el camí que anava 

a l’Abeurador.

VEIRAGA, la feixa

El 1672, la «fexa Veyraga» pertanyia al mas Pou i era a la zona de la font d’en Serra; al mateix 

document, es fa constar que havia pertangut a la casa d’en Veirac i que era al lloc dit Calàpets o 

Estanyet.

VELA, la

És un camp del mas Gelabert, al costat de la Illeta. La forma de la peça és la d’una vela.

VELLA, la casa   [lkázvéj] 
El 1855, Pere Carreras ven a Joan Lavaissière, de nacionalitat francesa però domiciliat a Pals, una 

part de casa situada a Samària i anomenada «casa Vella» amb era i hort.

VELLA, la devesa   [lDBzvéj] 
Vegeu: Devesa, la.

VELLA, l’horta   [lrvéj] 
Pere Farran tenia una peça al lloc dit «orts Vells» el 1342; és possible que el nom designés el 

mateix lloc que «orts Veylls de sa Llavadora», que trobem en la mateixa data. El 1352, trobem la 

forma «ors Vells de sa Lavadora». El 1489, consta com a «orts Vells, als. Lavadora», «lloc dit Orta de 

la Lavadora» i «orta Vella». El 1613, apareix com a «orta Vella, als. Bregonar». El 1671, consta com 

a «hortas Vellas, als. Llavadora». 

VELLA, la riera    [lriérvéj] 
És esmentada el 1840; el 1861 trobem la «partida llamada riera Vella». El curs d’aigua es coneix 

també per la riera Grossa.

VELLA, la torre    [lrvéj] 
És documentat com a «torra Veylla» i «torre Vella, als. Marisch» tant el 1352 com el 1489. El 1352, 

un tal Francisco Salamir declara: «hospicium meum vocatum de la torra Veylla». Al llevador de 1613, 

consta que Pere Llopard té una peça anomenada «torra Vella, ara Marisc».
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VELLS, els horts   [lsrsvéjs] 
Vegeu: Vella, l’horta.

VELLS DE LA LLAVADORA, els horts   [lsrsvéjsdlBdór] 
Vegeu: Vella, l’horta.

VENT, el molí de

El 1489, s’esmenta que Antoni Jonama posseeix unes terres que afronten amb «lo molí de Vent de 

Joan Tarrarol». El nom torna a constar el 1605; el 1671, es diu que Joan Terrerol de la Barrera tenia 

també una peça en aquest lloc. 

Vegeu: Barrera, la.

VENTÓS, el puig

El 1352, Guillem Riambaldi tenia possessions en aquest indret, vora l’estany Marisc. La documen-

tació ens fa descobrir, però, que amb aquest nom es coneixia també el Pedró.

Vegeu: Molí, el puig del; Pedró, el.

VERDUGO, la pedra del

Nom popular amb què es coneix una pedra força gran, a l’altra banda de can Pou de ses Garites 

en direcció cap al Quermany. Fonts orals asseguren que era un lloc on s’ajusticiaven pirates i altra 

gentussa.

VERGERS, el camp

El 1839 consta que és «junt al carrer Samària».

VERGERS, el mas

Al carrer de la Fàbrica. El 1836, és documentat «Francisco Deulofeu, àlias Castilla», que era mestre 

de cases i compra «aquella casa y porció de un petit salló de terra y una petita porció de roquisser 

tancat tot de paret....».

VERMELL, el puig   [lpúurmj] 
A la zona de la platja, abans d’arribar a la punta Espinuda.

VERNEDA, la

Trobem el 1592 un individu anomenat «Antonium Palliser, agricola de la Varneda, termini dicta 

villa Palis».

VERNEGAR, el 

El trobem esmentat als dos llevadors anteriors al s. XVIII amb la forma «lo Vernegar». Posterior-

ment, el 1668, consta «Vernegar»; a partir d’aquesta data aquest topònim es troba registrat amb 

grafies diverses i precedit o no d’article: «Vernagar» (1671), «via pública quo ytur al Grau, o, Ver-

negar» (1672), «terrenos anomenats Aixars y Vernegar» (1743), «lo Vernegar» (1743), «lo Vernagar». 
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Curiosament, a partir de 1830, la grafia que s’imposa en tots els documents és amb «b»: «territori 

dit Barnagar» (1830), «Barnagà» (1830), «estanque Bernagar» (1835). La divisió entre el Vernegar de 

Deçà i el Vernegar de Dellà, la trobem per primer cop el 1823: «lo Vernegar de Dessà», «Bernagà 

de Dallà» (1834), «Barnegar Dallà» (1869). Són terres de cultiu, especialment d’arròs.130 Actualment, 

només els més grans fan la distinció entre els dos Vernegars.

VERNEGAR, el rec del

Són documentats el «rech del mitg del Bernagar» (1833) i el «reg grand del Bernagar» (1853).

VERNOLS

Vegeu: Orriols.

VERNS, els

El «loco vocato Verns» és documentat el 1352. Posteriorment, es troba «los Verns» (1671) i «los 

Berns» (1837).

VERNS, la bassa dels

El 1854, consta com a nom de territori.

VERNS, el camí dels

Des de la carretera de la platja, porta al Vernegar passant per Rodors.

VERNS, el mas dels

El 1352, trobem el «mansi den Berns».131

VESSANES, les

Zona de cultiu, dividida en diverses feixes, al sud dels horts del mas Hereu. Amb aquest nom 

també es coneix la closa d’en Cendra i una finca de can Llucià, totes dues al nord dels horts del 

mas Hereu.

VICENÇ MÓN, can 

Vegeu: Maties, can.

Notes:

130. El 1835, els ajuntaments de Pals, Palafrugell, Torrent i Gualta van expedir uns certificats en què feien constar que el fet d’haver 
plantat arròs a “l’estanque Bernagar” no havia causat altres malalties que les que sempre havien existit, o menys, ja que alguns pobres 
van poder cultivar trossos de terra; a l’Empordà, per raons sanitàries, feia anys que no es plantava arròs i precisament aleshores se’n 
recomana el cultiu i se n’explica el valor nutritiu. El 1840, les terres del Vernegar de Deçà i de Dellà, juntament amb les dels Eixarts, 
les Illes, l’estany Marisc i el replà de l’Estany, que pertanyien al Comú de Pals, van ser repartides definitivament entre particulars. 
Tal com va passar a Rodors, en moltes de les feixes, els propietaris hi van anar construint petites barraques; potser una de les més 
antigues és la del Rajoler, a les Illes.
131. Vegeu nota núm. 11.
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VIDAL, la plaça d’en

El 1680, consta que Jeroni Olivet tenia «una casa intramurs, prop la plassa dita den Vidal».

Vegeu: Vidala, la casa.

VIDAL, la placeta d’en

Vegeu entrada següent.

VIDALA, la casa

El 1671, era situada intramurs, a la placeta d’en Vidal i pertanyia a Antoni Tomasí. Anteriorment, 

havia pertangut a Salvador Illa i a Bernadí Vidal. El 1680 consta que és «ab dos portals obrint en lo 

carrer o plasseta den Vidal».

VILA, la

Trobem el 1341 l’individu anomenat Pere Moret de la Vila; el 1572, Joan Monjo de la Vila. El nom 

és plenament vigent per a designar la part més antiga del poble.

VILA, l’andana de la closa de la

Vegeu: Vila, la closa de la.

VILA, la closa de la 

Documentada el 1817, quan era cedida a Martí Cervià, que en va perdre l’ús per haver estat tres 

anys sense cultivar-la. El 1832, torna a constar com a terra comunal del Vernegar de Deçà i afrontava 

amb la primera andana «dita los Junquers grans». El 1844, consta com a la «closa Vila». Curiosament, 

el 1865 trobem que la «closa de la Vila», a més de ser el nom d’una andana del Vernegar, és el nom 

d’una andana de l’estany Marisc.

VILA, l’horta de la

Vegeu: Castell, l’horta del.

VILA, l’hostal de la

El 1584, consta que «morí en casa de Pla Farrer, que tenia ostal, un sarrador estranger». El 1620, 

un tal Jaume Bonet tenia «posada y hostal» vora la plaça pública.132 El 1784, trobem una taba per a 

l’arrendament de l’hostal de Pals. No és fins a 1832 que es troba aquesta referència: «hostal primer 

o sie hostal de la vila», que deixa ben clara la ubicació del primer hostal del poble.133

VILA GRAN, la casa de la

La trobem el 1836, situada a la plaça pública, amb pati de la part d’orient. En aquesta data 

l’ajuntament la ven per dues-centes lliures a Joan Almar i Paula Almar i Fort.

Notes:

132. Vegeu Corredor Plaja, A.-M., 2004.
133. L’arrendament de l’hostal per 1785 es va concedir a Pere Pi i Roig; el de 1833, va ser per a Carles Jofre, ferrer.
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VILARNAU, la coma d’en

És documentada el 1602.

VILARNAU DE LA CREU, el mas

Es troba la «casa de Vilarnau de la Creu» el 1571, i poc després, el 1572, l’individu anomenat 

Toni Vilarnau de la Creu; el 1602, és documentat com a «mas Vilarnau de la Creu». El 1671, 

consta com a mas «Vilarnau de la Creu o de la Sala, olim vero Dardena». Efectivament, el 1352, 

havíem trobat documentat «Garau Vilarnau y lo mas Dardena» i el 1421, un individu anomenat 

Joan Dardena. El 1489, i també als dos llevadors anteriors al s. XVIII, torna a constar que el 

mas Dardena (o mas d’en Dardena), pertanyia a Guerau Vilarnau i era situat al raval. El 1671, es 

diu que és situat al lloc anomenat «la Sala» i que afronta per orient amb la riera de Quermany, 

a migdia, amb camí que va de Pals a Begur, per occident, amb un quintanal del mas Candell 

mitjançant un altre camí que va a la capella de Sant Fructuós, i al nord, part amb la dita riera 

i part amb pertinences del mas Anglada. El 1671, era propietat de Joan Reiner; el 1680 consta 

que és de Pere Joan Reiner, pagès. 

VILARNAU DE LA PENYA, el mas

Tant el mas Vilarnau com el corònim «de la Penya» es troben documentats el 1352. El 1602, 

és documentat «Petri Michalet, als. Vilarnau de la Penya». El 1671, trobem que Pere Barceló era 

senyor útil del «mas nunc dictum Vilarnau de la Penya, antiquitus mas Boschà, als. Duran», situat 

al lloc anomenat Puigdamet. El 1684, trobem la «casa den Barceló», on consta que el 1691 es van 

morir un mosso i una criada. El 1716, es troba el «mansi Barceló», però també el «mas Barceló de 

la Penya olim anomenat lo mas Vilarnau». El 1742, consta la «casa del mas Barceló o Vilarnau de 

la Penya»: en aquesta data es ven el corral de les ovelles i de les eugues. El 1840, es torna a trobar 

el «mas Barceló o Vilarnau de la Penya». Sembla, doncs, que els Barceló van succeir els Vilarnau 

i que durant força anys es van utilitzar els dos noms per designar la casa; el 1832, «Francisco de 

Asís Barceló de la Peña» va ser nomenat regidor. El 1861, es fa constar que la casa Barceló de 

la Penya, prop de l’Estany, afronta amb carretera pública que va a Torroella «en cuya parte hay 

la subida para entrar en la propiedad»: consta de quatre cossos; s’anomena la planta baixa, amb 

entrada, cuina i celler; hi havia també un pati, tres quadres, paller i un porxo a la banda de ponent; 

es descriu un primer pis amb sala, cinc cambres i graner. La casa tenia una superfície de deu mil 

pams i un hort de 36 vessanes.

Vegeu: Boscà, el mas.

VILAVELLA

Trobem la grafia «Vilaveya» el 1341, quan Arnau Palafrugell hi tenia possessions. El 1352, Pere 

Moret i Antoni Roig del Bosc també hi tenien possessions. El 1421, consta «Vilaveyla».

Vegeu: Bregonar, es.

VILELLA, la casa d’en

La «casa llamada de Vilella, por apodo Patró» la trobem situada el 1860 a la zona de l’Abeurador. 

Avui, can Vilella és una de les cases del carrer de Samària, entre can Costa i can Conrado Piu.
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VILELLES, les feixes

Són al Vernegar de Deçà, entre l’andana de les Nou i l’andana de les Faldilles.

VINYA, la

Consta el 1831 un individu anomenat Joan Marquès «de la viña». La Vinya és també el nom d’unes 

quantes peces de terra de Rodors.

VINYA, el camp de la

Vegeu: Sureda, la.

VINYA, la sureda de la

Vegeu: Sureda, la.

VINYAL, el

El 1341, Elisenda Domènega, declara tenir una peça en aquest lloc. Es troba també amb la grafia «Vinyall».

Vegeu: Gratallops.

VINYAR, el

El 1341, Ramon Trull hi posseïa una peça; la variant «Vinyer» consta en la mateixa data.

VINYASSA, la

Vegeu: Bruguers, els; Gratallops.

VINYASSES, les

Lloc documentat el 1489. Al llevador de 1613, consta que el mas Vilarnau de la Penya hi tenia 

possessions.

VINYASTRELLS

Al llevador de 1613, consta que Antoni Roig hi tenia pertinences. 

Vegeu: Ullastrells.

VINYAVELLA, la

Com a territori consta el 1352. El 1592, es troba l’individu anomenat «Antonio Vinyavella, nego-

ciant de Pals». 

Vegeu: Canal, la.

 

VINYER, el

Vegeu entrada següent.

VINYERS, els

Nom esmentat amb grafies diverses: el 1352, consta com a «Vinyés», «Vinyer», «Vinyers» i «Vin-

yers als. Frexen»; posteriorment, la forma que domina és «Vinyers», que és la que es manté avui.
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Vegeu: Cervelló, el coll; Gonzena; Roquinyola.

VINYERS, la bassa dels

És davant de can Dimoselo.

VINYERS, el mas

El 1832, es troba la «heretat anomenada lo mas Viñers, vulgarment conegut per lo mas Peixet». El 

1830, pertanyia a Jaume Busquets.

VINYES, can

Una de les cases del carrer de Samària, entre ca la Lola Sidra i cal Llauner.

VINYES, el rec de les

El 1352, afrontava amb possessions de Tomàs de la Milana.

VINYET, el

El 1352, consta la forma «Vinyet» i «Vinyer», però també «Vinyet, als. Frexen». El 1489, es troba 

com a «Vinyet», «lo Vinyet» i «Vinyet o Femades». El 1672, consta «Vinyet o Vinyers».

Vegeu: Serra, el puig de.

VINYOLES, el rec d’en

El 1839, consta el «rech dit den Viñolas», era a la zona de les Illes.

VINYOLES, el veïnat d’en

Es troba el cognom Vinyoles el 1604: Elisabet Vinyolas i Prats era casada amb Miquel Prats. El 

«veynat de Viñolas» és documentat el 1743.

VIUDO, cal

Antiga construcció que hi havia a la zona de can Pou de l’Espardenya.

XACÓ, can

Al carrer Enginyer Algarra, a tocar de l’antic sindicat de l’arròs. El 1837, consta «Francesch Riera, 

àlias Xacó Paraire».

XACONA, can

O ca la Bel Xacona, vora can Bartomeu. El 1865, es troba documentat «N. conocido por Xacona».

XAI, cal

Al carrer de Samària, entre can Coranta i ca l’Evarista.

XAI, cal

Al carrer de l’Abeurador, vora can Segimon.
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XALET, can

Una de les cases del barri del Molinet.

Vegeu: Miquelet, el mas.

XALIRI, can

Al carrer del Raval, entre cal Ferreret i ca la Roseta Pannon.

XAMETA

El 1851, era una peça de Domingo Deulofeu i Rosa Bou, que la van traspassar al seu fill, Pere 

Deulofeu i Bou.

XAPELLETA, la 

És un nom documentat amb grafies molt diverses. Trobem «la Xapelleta» el 1605. El 1832, consta 

el «territori dit Xarpalleta» i, una mica més tard, el 1836, ho trobem com a «Xerpalleta o costas del 

Estudi» i com a «hort del Estudi o Xerpalleta». El 1834, Maurici Dalmau compra en aquesta zona 

una peça de terra amb «una bassa que se hi troba per a rentar roba»; en la mateixa data, Francisco 

Deulofeu reven una peça de mitja vessana del territori «Xarpalleta» a Martí Almar. El 1837, consta 

una grafia diferent: «la Xipallera», i el 1854, trobem encara la forma «Xipalleta». Tot això abans d’ar -

ribar a la forma popular d’avui: Xampelleta.

XAPELLETA, la font de la

Consta el 1671 com a «fontem vulgo dictum de la Xapelleta», «fontis de la Xapalleta» i «fontem 

vocatum de la Xapalleta».

XAPELLETA, l’hort de la

El 1742, «lo hort de la Xipalleta» pertanyia a Salvador Prats. El 1836, consta «lo hort de la Xirpa-

lleta».

XARIGA, el camp

El 1717, «lo Camp Xariga» era situat entre l’hort del Corn i el mas del Puig i es fa constar que era 

prop dels Verns.134

XARIGA, la casa

És documentada el 1743, era davant la casa principal de Ciurana i servia de celler; el 1760, es fa 

constar que era dins dels murs i afrontava amb «la Plasseta». El 1864, consta com a «casa conocida 

por Petita o Xariga», consta igualment que és situada al carrer de la Placeta i és diu que és habitada 

per la família Anglada.

Notes:

134. Vegeu nota núm. 53.
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XARINA, can

Una de les cases del veïnat del Puig Roig, però antigament havia estat una casa de la zona del 

castell. Efectivament, el 1860, és documentat Joan Barceló «conocido por Xarina», que vivia prop de 

la torre de les Hores, i el 1861, trobem també un individu anomenat Joan Bonet, «llamado Xarina».

XEC, can

Una de les antigues cases del carrer del Raval, que també s’havia anomenat cal Moreu. 

XEC, can

Al carrer de la Muralla, al costat de can Felet. El 1831, és documentat «Francesch Cebrià, àlias 

Xech». El 1817, trobem en un inventari de béns de Margarida Cervià i Vidal, viuda de Martí Cervià, 

que posseeix una casa situada davant l’escala del cementiri de l’església de Pals.

XEC, can

Al carrer de Sant Fructuós, entre can Polo i cal Bessó.

XERMA, el mas de na

El 1352, consta que Guillem Caner té un camp al «loco vocato casa de na Xerma». El 1489, i també 

al llevador del segle XVI, s’esmenta que el mas de na Xerma és ensorrat i es fa constar que era situat 

a la zona del Pla. El 1613, les restes del mas pertanyien a Pere Caner.

Vegeu: Bruguer, el mas del.

XEU, can

Al carrer de Samària, entre can Plaja i cal Rau, però també havia estat darrere el pati de can Pe-

nassa, on hi havia la païssa d’en Xeu.

XIC, cal

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, entre can Sala i ca la Valeranda.

XICARS, can

Una de les cases del veïnat de Camargues, coneguda antigament per can Martinenc.135

XICO TERRIDES, can

Una de les cases del carrer de Sant Fructuós, coneguda també per can Ciset.

XIFRE, el mas

Vegeu: Gifre, el mas.

Notes:

135. Consta que el 1864, Isidre Xicars i Mató va hipotecar la casa i les seves propietats perquè el seu fill, Narcís Xicars i Ventura, 
pogués anar-se’n a Buenos Aires «para dedicarse al comercio de buena fe».



204 Pals. Recull onomàstic

XIFRE, el puig de na

És documentat el 1489.

XINEL·LO, can

Una de les velles cases que hi havia dins el recinte del castell. El nom s’ha mantingut per designar 

una de les torres de la muralla.136

XINEL·LO, el coll d’en

El «coll den Xinello» consta el 1352.

XIQUET, can

Al carrer de l’Abeurador, a tocar de can Caritat.

XIU, cal

Una de les cases del carrer de Baix.

XIXÓ, el camp

El 1854, pertanyia a Francisco Rocas.

XIXÓ, el puig

És esmentat el 1821, quan Mer Estela hi tenia una peça de vinya i fa una permuta amb Pere Carbó, 

propietari de mitja vessana de terra als Vinyers, on té una casa construïda. En la mateixa data, Mer 

Estela també va vendre a Miquel Pericay una «estància cuberta y sens sostre, compresa una tina 

que se troba dins de ella».

XIXONA, la casa

Sembla que és l’antic nom de can Figueres.

Vegeu: Mas Romeguera, el quadró petit del.

ZOILO, can   [kánsjl]  

Vegeu: Maltès, can.

Notes:

136. Vegeu nota núm. 73. Apuntem la dada següent, que podria fer referència a aquesta casa: el 1860, Pere Jordà i Ventura, serrador, 
ven a la seva filla, Joaquima Jordà i Geli, casada amb Rafel Servià, jornaler, una casa amb hort o pati al número 10 del carrer de la 
Torre «comprendida la torre que contiene unida a la muralla, de extensión entre todo de como un cuarto de vesana de tierra»; aquesta 
casa afrontava, per orient, a l’altra banda de la muralla, amb propietats de Caterina Bertran, esposa de Josep Creixell, i per migdia 
amb Joan Barceló, conegut per Xarina.
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5. Agraïments

Diverses persones del poble han col·laborat en aquest estudi facilitant-me explicacions: de vegades 

ha estat una simple dada sobre casa seva o les seves propietats, o sobre algun nom concret de vora 

casa seva; altres cops ha estat fent una fotocòpia d’una escriptura o cercant algun nom antic de les 

seves finques en la paperassa que es té per casa. Per petita que hagi estat la informació, mil gràcies 

pel temps i per l’esforç.

D’una manera especial, agraeixo l’ajut que m’han facilitat les persones següents, amb qui he tingut 

llargues converses que m’han aportat informacions més globals del meu poble. Amb elles he reco-

rregut carrers i barris, he travessat camps i pinedes, m’he enfilat per boscos i turons..., de vegades 

de vora el foc estant:

Esteve Almar (†), Joan Ametller, Quimet Andreu (†), Anita Ciurana, Enric Corominas (†), Josep 

Corredor, Benito Deulofeu, Marina Girona, Carmen Granero, Ramon Llenas (†), Lluïsa Plaja, Jaume 

Riera (†), Isabel Riera, Josep Subirana, i Narcís Subirana. 

El meu agraïment també per a Ramon Amigó, que ha vetllat durant força temps per la meva 

recerca, orientant-me i fent-me suggeriments que m’han ajudat a millorar el treball, tant a nivell de 

contingut com de presentació del material. Si no hagués estat per la seva perseverança, difícilment 

hauria claudicat pel que fa a la regularització dels cognoms que formen part de topònims.

D’una manera molt especial, vull donar les gràcies a Albert Manent que, com a president de la 

Societat d’Onomàstica, ha fet possible que aquest estudi es pogués publicar després de superar 

diversos entrebancs.

Finalment, vull manifestar el meu agraïment a les persones de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

que ha contribuït a la publicació del llibre, especialment a Juli Moll, que m’ha aportat molts sugge-

riments i ha vetllat per la correcció lingüística del treball, a Miquel Parella, com a coordinador de la 

toponímia, i a Esther Muns, que ha tingut cura de l’edició del llibre des de l’inici. La Marta González 

(Societat d’Onomàstica) ha fet de “pont” de manera molt eficaç durant la recta final de la publicació; 

a ella també, moltes gràcies.
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6. Apèndix

6.1 Habitants de Pals (i un de Palafrugell) que van capbrevar el 1341. Els noms han estat transcrits 

en el mateix ordre en què apareixen en el capbreu. S’ha respectat la grafia original i únicament 

s’ha normalitzat l’accentuació. Hi ha alguns noms repetits: no és cap error, es tractava d’individus 

diferents.

Guillem Salamir

Pera Peylla

Arnau Salamir

Ramon Trull

Francesch Gràsia

Ramon Salamir

Bernardus Blanch

Ramon Salamir

Arnau Sinola

Brunisèn Rosa, muller de Berenguer Jordà

Francesch Salamir

Berenguer Miquel

Garaula, filla de Ramon Sastra

Guillem Palafrugell

Guillem Barber

Guillem Janouer

Francesch Asperits

Llorens Miquel

Guillerma, muller de Guillem Garau, teixidor

Guillerma, muller de Guillem Carlas

Guillem Beuloví de la Vila

Miquel Sanglada

Guillem Palafrugell

Barnat Massot

Barnat Cassà

Pera Contestí
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Ermensèn Fornera, muller de Guillem Forner

Brunisèn, muller de Berenguer Llorens

Brunisèn Moreta, muller de Pera Moret de la Vila

Brunisèn, muller de Bernat Cabot

Arnau Palafrugell

Pera Desmàs

Pere Moret Desplan

Elisenda Domènega

Jaume Salamir, fill den Pere Salamir

Ermisèn Jofra, muller de Bernat Joffra

Bernat Simon

Pera Miquel, fuster, fill de Pera Miquel

Brunissèn, muller de Guillem Denot

Arnau Forner

Francesca, muller de Pera Desture de la Font

Guillem Miquel

Elisèn, muller den Pere Oller de la Sala

Baranguer Baus

Pera Candell Desbosch

Barthomeu Salamir

Pera Farran

Bernat Salamir, de Palafrugell

Brunissèn, muller de Bernat Molins

Pere Roig del Bosch

Llorens Jaspert

Guillem Matheu

6.2 Habitants de Pals (i algun de rodalies) que van capbrevar el 1352. Els noms han estat transcrits 

en el mateix ordre en què apareixen en el manuscrit Còpia autèntica del capbreu de Pals, de 1352. 

S’ha respectat la grafia original i únicament s’ha normalitzat l’accentuació. Com en l’apartat anterior, 

hi ha alguns noms repetits: no és cap error, es tractava d’individus diferents.

Anttoni Roig del Bosch, hara Anttoni Roig, son hereu

Anttoni Junama, ara Joan Junama, ara Pere Busquets de Plassa

Antonni Payola del Pla, vuy Bathomeu Payola

Na Rossa del Riu, vuy Pere Ros, son hereu

Pere Salvador, als. Prior, vuy Joan Prior, prevere

Barthomeu Romans

Pere Resador, fou den Pere Salamir, ara Joan Bauloví de la Vila, brasser

Pere Vidal, ara Polit Cortey, de la casa sua

Francesch Busquets de Plassa, hara Pere Busquets
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Anttoni Baulovy

Anttoni Sinolla, als. Thoni Mató, vuy Pere Mató

Anttoni Riembau

Pere Abrili de la Padrera

Garau Vilarnau, ara Pere Vilarnau

Pere Canet

Francis Monjo

Pere Thomasí

Pere Lopart e Joan Lopart, hara Toni Lopart, als. Toni Real, hara Miquel Sardó, als. Lopart

Nadal Rull

Margarida Capdevila, hara Joan Busquets, ferrer

Anttoni Illa, menor

Pere Moret del Rocar, hara Thoni Moret, son hereu

Luys Corredor, hara Toni Corredor

Anttoni Tararol del Pla

Lorens Guaffa, Barthomeu Guaffa

Pere Prats, parayre

Salvador Busquets

Joan Busquets

Anthoni Illa, hara Pere Illa, als. Moret

Anttoni Quinsà

Gabriel Baulovy, hara Joan Bauloví

Joan Illa, hara Joan Arbonès

Bernat Cassà, hara Toni Cassà

Pere Aymerich

Matheu Candell

Guillem Juny de la Milana

Joan Caramany

Jaume Busquets, ferrer

Jaume Boffí

Anttoni Romaguera de la Milana

Joan Busquets, als. Vilarnau, qui hara és den Francesch Aymerich

Pere Prats, perayre de la Vila

Miquel Girbau, als. Synolla

Anttoni Vilarnau, ara Francesch Moret

Bernat Cassà, hara Pera Quinsà, per lo mas Dalmau

Joan Lenes, per hereu de Anet. Llenes

Pere Padrissa, hara Baldiri Padrissa

Pere Prats e Pere Pont

Miquel Roig, als. Payolla, Pau Reyal

Gabriel Abrill, als. Cavaller

Pere Bauloví de Plassa
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Anttoni Thomasí

Joan Moret de Baix

Pera Logay

Joan Abril, mestre de cases

Antoni Lombardi

Antoni Joffre, ara Pera Joffre, ara Constantasa Saramona, als. Joffre

Pere Pagès, ara Francesch Pagès, Eulàlia, muller de Rafel Guitart, als. Salamir

Demià Barber

Pera Huguet, Sebastià Huguet i Toni Uguet

Miquel Ros

Pera Pou, Antoni Pou

Pera, mestre not.

Francí Moret

Antoni Real

Sebastià Ferer, ara dit Vergés

Pera Uguet

Antoni Romaguera, Antoni Payola, als. Ereu

Francí Prats del Padró, ara Pera Prats, son hereter

Pera Maria

Miquel Anglada

Pera Amat, ara Barthomeu Amat

Antoni Solivera

Toni Moret, pobill

Domingo Roig de la Vila

Mestre Damià Barber Michalet

Ypòlit Garau y Joan Negre

Jaume Busquets, farrer

Pere Faliu, ara Miquel Amat

Pere Juny

Barthomeu Vilarnau de la Penya

Miquel Juny, ara Toni Juny

Miquel Juny y Antoni Juny

Antoni Salas, ara Pera Ros del Bosch

Narcís Pera

Mestre Miquel Pere y lo mas Farrer, ara Joan Guasa, sabater

T., muller de Antoni Pagès Juny, als. Feliu, ara Joan Beuloví de la Sala

Joan Quinsà, ara Demià Barber

Joan Cantó de Torrentí

Miquel Juny, als. Renaixiu, Antoni Durana

Antònia, filla de Sebastià Suau

Pere Cortey

Pere Bofill de Regencós
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Miquel Salort de Esclanyà

Esteve Boneta

Guillem Regencós

Pasqual Desclanyà

Esteve Boneta

Guillem Regencós

Pasqual Desclanyà

Guillem Pont

Francí Soler de Regencós, ara Pòlit Busquets

Joan Ferrer, de Torrent, és en Sebrià de Torrent

Catharina, qui és estada muller den Guillem Juny, de Palafrugell, ara en Marich del mas

Pere Despuig, de Torrent

Antoni Ramon, de Torrent

Francí Padrís

Antoni Planas, als. Segura

Miquel Carbonell

Barthomeu Matella, de Torrent

Anthoni Salvador

Sebastià Jornet, als. Ramon

Pera Solivera

Antoni Bagur, de Fontclara

Guillerminus Talents

Ermesendis, uxor Petri Martini, barber

Raymundus de Trulio, sartor

Petrus Arnauloni, sabaterius

Bartholomeus Saturní

Raymunda, uxor Gabrielis Bofilli

Raymundus Salamir

Geralda, uxor Raymundus Salamir

Romia, filia Petri Constestin

Franciscus Gratiani

Guillermina, uxor lamenty Michaelis

Bernardus Macioni

Gabriel Bonamich

Bartholomeus Salamir

Petri Cavallery

Petrus, filius Raphaelis Talents

Bonanata, filia Gabrieli Beuloviny

Arnaulon

Bernardus Thomasini

Guillermus Janoery

Margaritta, uxor Guillermi Boulovini de la Sala
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Petrus Fornery

Petrus Blanchas

Geralda, uxor Berengary Gelaberti

Petrus Juny de Pals

Petrus Thomàs de la Milana

Petrus Moreti de Plano

Franciscus Blanchi

Guillermus Padrissa, de Palafrugell

Petrus Padrissa, de Pals

Guillerma, uxor Berengary Ferran

Petrus Arnauloni

Berengarius Caramany

Berengarius Joery

Barcelonus Sardina

Bernardus Giffredi

Petrus Peyla

Guillermus Corts

Margarita, uxor Berengary Joery

Guillermus Candelli de la Sala

Bernardus Dolmery

Brunissendi, uxor Petri Jordani

Petrus Peyla

Francisca, uxor G. Corts

Brunissendis, filia et heredis Ermesendia Sardoni de Boscho

Petrus Candelli de Boscho

Berengarius Michaelis

Francisca, filia G. Geraldi

Joannes Sinola

Berengarius Ritxeu

Guillermus R., de Pals

Bernardus Vayani

Blanca, uxor G. Castani

Ermesssssendis Padrissa

Petrus Peylla et Petrus Padrissa, tutores Petri filii et heredis Berengary Boscani

Petrus Ollery de Plano

Francisca. Filia et heres Benedicti Podiate

Berengary Duran

Petrus, filius Guillermi Mathei

Petrus Gentilis

Michael Anglada

Berengarius Michael

Guillermus Canery
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Benedictus Jordan

Guillermus Caner

Arnaldus, filius Arnaldi, not. Pals

Brunissendis, uxor Petri de Putheo

Franciscus Rubey de Boscho

Berengarius Jenoury

Petrus Cavallery

Benedictus Aprilis

Benedictus Ponty

Petrus Jouery

Petrus de Putheo de Torrentilio

Arnaldus de Trulio

Moreta, filia G. De Vilernau

Petrus Stephani

Arnaldus Olivery

Petrus Moret de Plano

Brunissendddis, filia et heres Bartholomei Pauci

Bernardus Prats

Martinus Floris

Maria, uxor Benedicti Palafrugelli

Bernardus Aymerici

Benedictus Siffredi

Guillermus Michael

Petrus de Putheo de Torrentilio

Guillermus Candelli

Petrus Avinentis

Petrus Gentilis

Guillermus Fornery

Brunissendis, uxor Berengary de Canerio

Bartholomeus Salamir

Beneta, uxor Benedicti Giberti, de Pals

Francisca, uxor Raymundi de Pi, de Begur

Petrus Jouery, de Pals

Berengarius Hualguery, de Pals

Petrus Fornery, de Pals

Bernardus Vayani, curator

Berengarius Amati

Cathalina, uxor Benedicti Vayanis, de Pals

Bengina, uxor Benedicti Thomasí de les Arenes

Ermesendis, uxor Barsaloni Sardina

Bernardus Bonifay

Petrus de Putheo, de Torrentilio
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Benedictus Turricelle

Guillermus Riambaldi

Berengarius Vallosera

Bonanata, uxor Petri de Putheo, de Torrentilio

Franciscus Salamir

Franciscus Salamir

Francisca, uxor Petri Desltura

Franciscus Salamir et Elisendis Ollera de la Sala

Berengarius Jouery

Benedictus Corts

Petrus Juny de la Vila

Joannes Candell, de Camargues

Bartholomeu Salamir

Guillermus Beulovini

Petrus Fret

Petrus Arnauló

Michael Senglada

Joannes Olary

G. Fornery

Tristany Jouery del Bosch

Petrus Thomasí

Geralda, uxor Petri Candelli de Boscho

Guillerma, uxor Guillermi Michaelis

Petrus Ant. Bruguerig Stephani

Arnaldus Payolla

Bernardus de Pratis, de Pals

Anthonius Sardina

Benedictus Ferrary

F. Fornery

Francisca, uxor Petri Taraselli

G. Thome, de Pals

T. Graciani

Francisca, filia Francisco Palafrugelli, de Pals, uxor Michaelis Anglada

Petrus Gentilis

R. Teixidor

R. Jauffredi

G. Aprilis

Joannes Quintanes

F. Mathas
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7. Mapes i plànols
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