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Pròleg

Tornabous és un municipi de la comarca de l’Urgell que presenta una singular con-
figuració territorial. Situat al peu de la serra d’Almenara, sobre terrenys més aviat pla-
ners i regats per aigua benefactora del canal d’Urgell, el seu territori es reparteix sobre
el mapa entre dues zones separades i ben delimitades. Sense accidents geogràfics mar-
cats que podrien justificar-ho, com seria un gran riu, un llac o una carena, consta però
de dos blocs rectangulars quasi paral·lels i curiosament distanciats l’un de l’altre per
la presència imposada d’una entitat municipal aliena. Dintre seu, les dues àrees inclo-
uen tres pobles d’antiga història, productius camps de conreu i una bona colla de masies.
Els tres pobles són la Guàrdia d’Urgell, el Tarròs i Tornabous pròpiament dit, que exer-
ceix de centre o capital. L’explicació d’aquesta singularitat i duplicitat de perímetres
ha de buscar-se en la torturada història de llargues dependències clericals del mones-
tir de Poblet o dels religiosos hospitalers, d’immemorials privilegis o exigències nobi-
liàries, de compres i subhastes, de quadres autònomes o d’enquistats posicionaments
ancestrals, que topen amb els més elementals criteris de moderna funcionalitat i que
invitarien a fer-ne un replantejament, no fàcil i potser no immediat, però sembla que
ja endegat.

El terme municipal, configurat pels dos sectors esmentats, que separa una llenca
estreta de territori pertanyent a Puigverd d’Agramunt, té 20,30 quilòmetres quadrats.
El primer, centrat en el nucli urbà de Tornabous, nucli que dóna nom a tot el munici-
pi, és un rectangle allargat en direcció nord-est – sud-oest, envoltat per les poblacions
o termes de Puigverd d’Agramunt, Claravalls (municipi de Tàrrega), l’Aguilella (al
terme de Barbens) i Anglesola. El segon sector, un altre rectangle també allargassat i
prim, consta dels termes rurals del Tarròs i de la Guàrdia, encaixonat entre els termes
d’Agramunt, Puigverd d’Agramunt, la Fuliola i Ivars d’Urgell.

El poble de Tornabous està situat en la mateixa cruïlla que formen la carretera de
Tàrrega a Balaguer —i que per tant comunica el nucli amb l’agregat del Tarròs— i la
que va d’Agramunt a Bellpuig, que enllaça amb el de la Guàrdia. La xifra oficial d’ha-
bitants ha anat davallant progressivament de dels 1.057 que tenia l’any 1970 fins als
796 de l’any 2001. Últimament ha canviat de tendència la corba descendent i engua-
ny hauria remuntat fins als 834 habitants.
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L’agricultura és l’activitat primordial del municipi, amb unes 1.500 hectàrees de
regadiu i quasi quatre-centes de secà a Tornabous, aquestes situades per damunt del
canal d’Urgell, amb extensos conreus de fruiters, al costat d’altres de panís, blat o alfals.
També hi ha espaioses cambres frigorífiques on conservar la fruita collida, s’atén la
ramaderia porcina i funcionen granges d’aviram. A la Guàrdia, quasi totes les terres,
473 hectàrees, són de regadiu, amb el panís com a cultiu predominant i escassa exten-
sió de fruiters. Al Tarròs, totes les terres, unes 500 hectàrees, són de regadiu.

Aquest territori municipal, aparentment dibuixat de manera poc lògica, mal tallat
o sense una distribució clara, i que fa molt difícil al foraster que hi circula saber exac-
tament sota quina jurisdicció es troba en cada moment, és conseqüència històrica d’in-
teressos petits, delmes perpetuats, privilegis i clericalismes, sens dubte legítims en el
seu moment, però avui aliens a la modernitat i al sentit d’eficàcia en la gestió. Divisió
geogràfica que és conseqüència històrica d’agregacions i disgregacions, de plets, tras-
passos i conflictes. Precisament la documentació conservada s’esplaia també aquí, com
és natural, més en episodis conflictius que en la normativa viva i positiva del dia a dia.

Històricament, després d’haver format part de la contrada del Mascançà i un cop
foragitats els musulmans de la zona, Tornabous va esdevenir una quadra del comtat
d’Urgell, relacionada amb la d’Almenara. Jaume I, en una estada al Tarròs quan era
molt jove, l’any 1222 hauria confirmat a Guerau I d’Urgell la possessió del comtat.
L’any 1307, el rei Jaume II cedia el lloc de Tornabous a Ermengol X, comte d’Urgell.
Més tard, per compra, el 1318, Tornabous va passar a ser propietat del monestir cis-
tercenc de Poblet, que hi exercí relacions de domini patrimonial i de jurisdicció per-
sonal, més que no pas de caràcter evangelitzador o pastoral. La Guàrdia d’Urgell va
ser possessió de l’orde dels hospitalers, mentre que el Tarròs va pertànyer al monestir
de Santa Cecília d’Elins.

Objectiu del present llibret és aplegar la toponímia, l’onomàstica i els renoms cone-
guts de Tornabous, la Guàrdia i els respectius termes. S’hi ha recollit també, però, no
sols noms propis dels tres pobles sinó també alguns trets del seu entorn que, sense per-
tànyer-hi estrictament, hi han tingut connexió freqüent o significada per raons de pro-
ximitat, veïnat, treball o propietat, motius de connexió a vegades tant o més forts que
les ratlles legals d’una distribució política arcaica. En canvi, separadament i en apèn-
dix, incorporem breus notes informatives sobre persones o temes que, sense ser topò-
nims locals ni onomàstics de l’entorn immediat, hi han tingut influència o aclareixen
una relació important.

La llengua avui parlada a Tornabous no és exactament la tradicional que s’hi havia
mantingut viva durant segles. A part de l’impacte negatiu del castellà imposat, ha rebut
també la gran influència —que alguns anomenarien contaminació— del barceloní,
variant del català que equivocadament, en determinats ambients, s’ha anat considerant
l’únic català correcte. El llenguatge que s’escolta a les ràdios i sobretot a la televisió
catalana, de fonètica majoritàriament barcelonina, gaudeix d’un prestigi mediàtic que
no pot tenir la pròpia variant comarcal i arriba a crear injustificats complexos d’infe-
rioritat, de lletgesa o fins d’incultura entre els qui parlen amb una altra fonètica. Com
si la pròpia manera de parlar no fos prou correcta o, si més no, prou fina. Visiblement
deixen de circular, per exemple, terminacions ancestrals dels verbs —vinguis per vin-
gos—  o la substitució de l’article lo per el es va adoptant fins per les persones de més
edat. A sobre, els joves van a estudiar a universitats de parla barrejada, els barcelonins
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vénen sovint a les terres de ponent per la gran facilitat de viatjar, i en sentit invers són
freqüents les visites a la capital per motius de medicina, esplai o compres. De manera
que, per tot això, avui seria poc fiable, si no ja del tot impossible, la feina de recollida
idiomàtica que van emprendre en el seu temps Joan Coromines —per cert, d’apressat
pas per la zona— i els seus col·laboradors, amb enquestes meticuloses per a discernir
i anotar les pronunciacions genuïnes de vocals i consonants i les gairebé impercepti-
bles variants sonores de cada lloc.

Conscients de llacunes no advertides, de probables omissions i d’involuntàries erra-
des en la present recerca, iniciativa impulsada en el seu dia per Albert Manent, fem
constar que ens ha estat la principal font de documentació el recent llibre sobre la his-
tòria de Tornabous escrit per Isidor Llor i Farré, i que ens han facilitat la tasca, de diver-
ses maneres, amb consultes, orientacions o pistes, Casimir Granyó del Tarròs, Teresa
Iglésies de la Guàrdia, Baudili Farré Charles de Tornabous, el rector de la parròquia
Pere Cañada i el bon amic de tants anys Joan Duran.

A.M.
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Topònims i antropònims

a1. Abdon, mas
Masia designada ordinàriament amb el nom de mas Andon o mas Anton, situada al límit
exterior de Tornabous.

a2. Adrals 
Partida i masia. Vegeu Edrals.

a3. Agallons, los
Camp situat en territori de la Guàrdia (cadastre 1721), llavors propietat de Pau Tosquella
(LLOR, 216).

a4. Agramunt
Municipi veí i fronterer, dividit en dos sectors per la serra d’Almenara, el meridional
projectat sobre el marge septentrional del pla d’Urgell i per això amb constants influ-
ències i relacions històriques sobre la zona de Tornabous.

a5. Agramunt, les quadres d’
Sector meridional del municipi d’Agramunt, al límit amb el de Tornabous i la Fuliola.

a6. Aguilar, Josep 
Rector de Tornabous (1898-1904).

a7. Aguilella, l’
Masia, capella, enclavament o antic sector del terme de Barbens, aïllats de la resta del
territori pels municipis d’Anglesola i Tornabous. Nom sovint reduït a Guilella (Onom,
II, 23) o transformat en Guinella.

a8. Albareda, Ramon
Capellà del Tarròs, parròquia on batejà el futur president Lluís Companys el dia 26 d’a-
gost de 1882.
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a9. Aldomà, Joan o Joanot
Fill del poble de Pelagalls, de sobrenom Palanca. L’any 1538 apunyalà un mosso del
batlle del Tarròs.

a10. Alemà, ca l’
Casa de l’alemany Enric Schwarts durant el primer terç del segle XX, situada al Carrer
Major de Tornabous, seu actual de l’ajuntament.

a11. Alentorn, Dalmau d’
Gentilhome (1496) i senyor del Tarròs, que protagonitzà (1440) un plet sobre bestiar
davant el batlle Joan Ripoll, nomenat per l’abat de Poblet.

a12. Alentorn , Onofre d’
Senyor del Tarròs, que va negar-se a rebre Antoni Fàbregues, batlle general del mones-
tir de Poblet, que venia a investigar un determinat delicte. Tenia manat a la seva gent
que no deixessin entrar cap oficial de Poblet en funció de tal, “sinó com a foraster”
(1541). 

a13. Aler, ca l’
Masia de Tornabous, propietaris del Tarròs, amb rètol del nom a la façana.

a14. Almenara
Antic terme del comtat d’Urgell, nom documentat el 1076, amb l’església de Sant
Salvador, citada el 1079. El segle XIX es trobava dividit en dos sectors, Almenara Alta
i Almenara Baixa. La serra d’Almenara és la carena que domina el terme de Tornabous,
un centenar de metres per damunt de la plana d’Urgell, i que la separa de la ribera del
Sió. Al cim s’aixecava el castell d’Almenara, centre de l’antic terme del mateix nom.
Actualment hi ha restes d’una capella i hi destaca l’alta torre circular, anomenada el
Pilar d’Almenara. Emplaçament de metralladora durant la guerra 1936-39.

a15. Almenara, camí d’
Via de la Guàrdia (cadastre 1721), al costat de la qual es decidí construir-hi el nou
cementiri (1888).

a16. Almenara, quadra d’
Esmentada l’any 1139, formava part de la donació d’Ermengol VI.

a17. Aloy [Eloi]
Casa amb molta propietat i llinatge assentats a Tornabous, que hi perduraran fins al
1896. La forma del cognom seria deformació ortogràfica del patronímic Eloi, sant amb
una cèlebre i antiga ermita erigida (1248) ben a la vora, en un turó sobre Tàrrega. Entre
els seus membres consten Magí (1703) pagès, Joan Ramon (1727-34), que va ser bat-
lle de Tornabous i representant de Poblet, Cecília (1736), Magí (1760-74), Josep com
a testimoni (1807), Magí veí (1807), Anton hisendat (1814) i cap de casa (1820), i un
seu fill Magí (1861?). L’any 1758 disposaven de sepultura familiar dins l’església par-
roquial.



a18. Altet
Poblet de l’antic municipi de la Figuerosa, ara agregat a Tàrrega, vora la carretera d’a-
questa ciutat a Ponts, limita a llevant amb Tornabous. Tenia castell i parròquia docu-
mentada el segle XI.

a19. Alzina, sèquia de l’ 
Situada a la partida de l’Ametllerar, en direcció a la Plana de Claravalls.

a20. Americà, ca l’
Casa dins el nucli de Tornabous, que el propietari es va construir després de tornar
d’Amèrica, suposadament havent-hi fet fortuna.

a21. Ametllerar, l’ 
Partida situada entre el camí de la Fuliola, el camí de Barbens i la sèquia. Nom con-
servat després de desaparèixer els ametllers.

a22. Ametllers, camí dels
Carrer del Tarròs.

a23. Amigó i Folguera, Cèlia
Nascuda a la Fuliola, va ser l’última mestra de nenes al Tarròs, on exercí el càrrec 37
anys (1957-1994), fins al tancament de l’escola.

a24. Amigó i Giró, Joan
Exercí 30 anys de mestre de nens al Tarròs (1935-1966). Ho recorda una làpida col·loca-
da l’any 1996 a la paret de l’edifici de l’escola i la carretera de Tàrrega a Balaguer s’a-
nomena, dins el nucli urbà, avinguda de Joan Amigó.

a25. Andon, mas
Masia designada popularment amb aquest nom o el d’Anton, deformacions eufòniques
d’un originari Abdon.

a26. Andreu, Francesc
Resident a la Guàrdia (cadastre 1861), contribuent i elegible per al districte de Tornabous
l’any 1864.

a27. Andreu, Manuel 
Veí de la Guàrdia, l’any 1747 conreava terres a Espígol.

a28. Anglada, Josep
Veí de la Guàrdia. L’any 1729 estableix un censal amb Agustí Artigues, rector del
Tarròs, i el mateix any, juntament amb Pau Tosquella, és encarregat d’elaborar “una
exhaustiva relació de persones i animals que convivien al lloc de la Guàrdia”. L’any
1747 conrea terres a Espígol.
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a29. Anglada, Rosa i Ramon Anyé
Matrimoni que, després d’haver vist com se’ls morien quatre fills, possiblement de
còlera, també ells dos, l’any 1812, en van morir.

a30. Anglada, Tomàs
Batlle de la Guàrdia (1697).

a31. Anyé, Ramon
Vegeu Anglada, Rosa.

a32. Aparici, Nicolau
Recol·lector a Tornabous de l’exacció o singular tribut de maridatge que, per casar la
filla Joana, imposà el rei Ferran II, dit el Catòlic (1496).

a33. Aragonès, l’
Sobrenom d’un tal Miquel resident a Tornabous (fogatge de 1553). Es tracta proba-
blement de Miquel Aragonès, propietari d’una vinya a Tornabous, que va ser envaïda
pel bestiar d’en Pujolet, el bomià, contracció de bohemià, ‘gitano’. Els seus dos fills
van apedregar i bastonejar el ramat invasor per foragitar-lo de la vinya (1548).

a34. Aranyó, Francesc
Agricultor de Tornabous que, juntament amb una quinzena de col·legues, i a causa de la
sequera de l’any 1703, sol·licità autorització per comprar cereals destinats a la sembra.

a35. Arbonès, ca l’ [de narbonès]
Masia a Espígol, al nord-est del Mont Nou.

a36. Arç, tros de l’ 
Peça de terra en terme de Puigverd d’Agramunt, no lluny del monument d’homenat-
ge al president Lluís Companys.

a37. Arcs, lo tros dels
Peça de terra campa a Tornabous, entre el Camí Reial i la Carrerada. Hipotètica rela-
ció, no comprovada, amb l’ermita de la Mare de Déu dels Arcs a Claravalls.

a38. Ardèvol, Antoni [escrit Ardébol]
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, l’any 1864. 

a39. Ardèvol, Ramon [escrit Ardébol]
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, l’any 1864. 

a40. Arenal, l’
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721).

a41. Argelic, ca l’
Casa de Tornabous.
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a42. Armengol, Francesc
Rector de Ribelles, guanyà un plet a Bernat Matia, rector de Tornabous, pels delmes
d’Espígol (1657).

a43. Armengol, Jaume
Rector del Tarròs i de la Fuliola, va néixer el 1922 i és autor de diversos opuscles de
temàtica local.

a44. Arnau Mir de Tost 
Forma del nom que la GEC adopta per designar el cavaller, lluitador victoriós contra
els sarraïns, considerat “personatge cabdal de la conquesta”. Conquerí, entre altres ter-
ritoris, el Mascançà, al qual pertanyia l’actual terme de Tornabous. Morí l’any 1071.

a45. Arpretista
Misteriosa secta radicada al Tarròs, de la qual gairebé només se sap o s’ha dit que tenia
cementiri propi i que enterrava els seus difunts sense assistència religiosa, si més no
la convencional. (“La Banya” 7 [1978] sense paginar). Aquesta estranya denominació,
ignorada pels registres lingüístics habituals, podria ser una acomodació o deformació
d’espiritista, espritista. Petits nuclis de trets coincidents, com evitar entrar dins l’es-
glésia en un enterrament aliè, s’han registrat a Tornabous, a Vilagrassa...

a46. Artells
Partida al terme de Claravalls (1779). 

a47. Artigues, Agustí
Rector del Tarròs, l’any 1729 estableix un censal a favor de la rectoria. 

a48. Artigues, Josep
Regidor del Tarròs (1793).

a49. Artigues, Ramon 
Veí i terratinent del Tarròs (cadastre 1828), que comprà al comú una finca erma, a la
partida del Prat, el preu de la qual es destinaria a reparar el campanar i la teulada de
l’església del Tarròs (1793).

a50. Asineta, mas
Masia situada prop del Barranc, al nord i fora el terme de Tornabous.

a51. Astes
Partida a Tornabous situada entre el camí de Santa Maria i el camí de la Guàrdia
(1905-06).

a52. Atanagrum [i potser també Athanagia]
Hipotètica denominació primitiva d’una antiga i misteriosa ciutat, destruïda pels romans
l’any 218 a.C., possible capital dels ilergets que, en opinió de Joan Maluquer, podria
coincidir amb l’actual poblat excavat del Molí d’Espígol, antic dos o tres segles abans
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de Jesucrist. Joan Coromines, en canvi, opina que aquest nom seria l’antiga denomi-
nació d’Agramunt (Onom, II, 287-8; VI, 278; VII, 35). Tanagra és el nom d’una anti-
ga ciutat grega.

a53. Atmellers, els [Ametllers]
Peça de terra al terme de Tornabous, plantada d’ametllers i oliveres, situada al camí de
Tàrrega (1734).

b1. Badia, la 
Rectoria o casa del rector del poble, al Tarròs o a la Guàrdia (capbreu 1697). Reducció
habitual a l’Urgell i la Segarra de l’originària paraula abadia (DCVB).

b2. Badívol, corral
Corral o pati descobert. Manera de dir que sembla transformada gairebé en topònim:
“... confronta... ab lo corral badívol del Sr. del Bullidó” (cadastre 1717).

b3. Baix, carrer de 
Documentat a la Guàrdia (cadastre 1717) i a Tornabous l’any 1861.

b4. Bajó, lo 
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721).

b5. Balaguer, Jaume
Veí del Tarròs (fogatge 1553), que fou testimoni en un cas d’assassinat al mateix poble
(1541).

b6. Balaguer, Joan
Rector a Tornabous (1645-66)

b7. Balaguer, Llorenç
Pagès de Tornabous (1548).

b8. Balcells i Bonell, Francesc [Balsells?]
Rector de Tornabous (1952-56), nat el 1918. Restaurà l’església parroquial.

b9. Baldomà, Ramon de
Comprà la casa dels Pujalt (1833).

b10. Barbens 
Municipi fronterer de Tornabous que, amb territori propi, aïlla el sector de l’Aguilella
de la resta del terme. El castell de Barbens va ser seu de la comanda independent dels
templers, creada el 1166. Extingits els templers, continuà com a comanda hospitalera,
de la qual depenia l’Aguilella. 

b11. Barberà, marquès de
Reconegut per l’ajuntament com a únic senyor del Tarròs (1793).
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b12. Barranc, lo
Torrent al nord, sobre el canal, prop del mas Asineta

b13. Bas, Ramon
Pagès de Tornabous (1734).

b14. Bassa, la 
Partida entre el camí d’Anglesola i el de Tàrrega.

b15. Bassa, camí de la
Denominació usual (1848-63) a Tornabous.

b16. Bassa, carrer de la 
Documentat a la Guàrdia (capbreu 1697).

b17. Bassa, font de la
Rajava al Tarròs, prop de la bassa.

b18. Bassa, hort de la
Situat al costat de la bassa dels Duran, indret de l’actual bàscula a Tornabous.

b19. Bassa, sèquia de la
A la partida dels Montsonets.

b20. Bassa Bovera
Situada en terme de Tornabous i destinada sobretot a abeurar el bestiar (1734).

b21. Bassa Dolça, la 
Partida del terme de la Guàrdia (1803). Des del poble hi portava l’anomenat camí de
la Bassa Dolça.

b22. Bassot
Vegeu Montalé.

b23. Bassot, sicla del
Sèquia al Tarròs (DEC, VII, 831).

b24. Batalla, Manuel
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

b25. Beleta, Francesc
Rector de Tornabous (1904-10)

b26. Bep del Pobla, cal [Popla]
Casa a la Guàrdia.
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b27. Bep del Sixa, cal
Casa al poble de Tornabous.

b28. Bepa, ca la
La mateixa casa a Tornabous.

b29. Besfarra, Ramon
Rector de Tornabous (1614-29).

b30. Biscarri, Josep
Agricultor de Tornabous, un dels que van sol·licitar a Poblet poder comprar cereals per
a la sembra (1703).

b31. Bofarull, Cecília
Viuda amb casa, però no pas el domicili, al Bullidor (cadastre 1721).

b32. Bofarull, Macià
Veí i resident a la Guàrdia (capbreu 1697).

b33. Boldú
Poble agregat a Tornabous el 1845, que el 1948 en va ser segregat i actualment perta-
ny al municipi de la Fuliola. Situat al sud de la serra d’Almenara, ja és esmentat al
segle XI formant part del comtat d’Urgell. El 1415 passa a la jurisdicció de Poblet.

b34. Boldú, bassa de
L’ajuntament va decidir assecar-la, urbanitzar-la i dir-ne plaça de la Creu (1888).

b35. Bomià, el/lo
Sinònim de gitano, manera de designar en Pujalet. Contracció de bohemià.

b36. Borràs, Jaume
Deixà viuda la seva esposa Margarida i els seus hereus són anomenats pubills (cap-
breu 1697).

b37. Bosch, Joan 
Cap de casa a Tornabous (fogatge 1497).

b38. Bosch, Ramon 
Rector de Tornabous entre 1782 i 1784.

b39. Botja, la
Zona actualment limitada pel canal, al nord de Pedres Ficades.

b40. Braçal, lo 
Sèquia o conducció d’aigua a la Guàrdia, que passaria prop dels camins a Tornabous,
Tàrrega i Claravalls.
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b41. Braçal de Dalt o Nou, lo 
Conducció d’aigua més moderna (1774) que l’anterior.

b42. Braçal de la Bassa
A Tornabous, confronta amb la peça de terra anomenada lo Cascall.

b43. Braçal de la Bassa, sèquia del
A la partida de la Pastera.

b44. Bressolí 
Llinatge tradicional del Tarròs, amb casa actual al Carrer Major, cal Bressolí, i antics
familiars coneguts com Llorenç Bressolí, pagès (capbreu 1747); Francesc Bressolí,
veí i també pagès (1793) o Maria Teresa Bressolí, viuda i terratinent (1826-28).

b45. Bressolí, era d’en 
Indret del Tarròs destinat a batre, documentat el segle XVI.

b46. Bros, Pere
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

b47. Buida-sacs
Zona del Tarròs, pròxima al nucli de la Fuliola. El nom, repetit amb una certa ironia al
costat de Montargull i a altres bandes, significava ‘terreny poc valorat’, caracteritzat
per males collites freqüents, on no es collia gaire gra. Un mapa de finals del XIX desig-
na curiosament el primer indret Los Gui de Sacs i, el segon, Sull de Salchs (LLOR, 16).

b48. Bufalà i Roger de Llúria, Josefa
Muller de Jaume de Bufalà, nada Roger de Llúria.

b49. Buldú, Pau
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous l’any 1864.

b50. Bullidor, el/lo 
Poble agregat al municipi de Barbens, al sud i molt pròxim als termes de Tornabous i
el Tarròs, format per unes quantes cases escampades al voltant de l’església. Documentat
el 1164 (Onom, III, 143), l’any 1600 tenia batlle. Era freqüent parlar de la senyora o
del senyor del Bullidor sense designar-los pel nom propi. Fou municipi fins a mitjan
segle XIX. DCVB en copia la següent cançó, entre enigmàtica i absurda:

“Un dia venint de Targa
vaig passar pel Bullidor;
vaig trobar un cau de formigues
que s’enduien el rector”.

(Cançó recollida també, amb variants literals, a Ricard SERRA, Urgell i Pla d’Urgell
[2003] 38).
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b51. Bullidor, reguer del
Derivat de la Segona Sèquia, travessa i rega la part inferior del terme del Tarròs.

b52. Bura Rodrigues, Manuel
Rector de Tornabous i la Guàrdia entre 1784 i 1818. Possiblement per error de lectu-
ra, alguna vegada ha estat designat Manuel Buxá (1816).

b53. Butxacada, la
Sector meridional dins l’enclavament de l’Aguilella, a l’est de Tornabous.

c1. Cabana, la
Antiga partida, situada prop de la Carrerada (1906), propietat dels Roger de Llúria a
Tornabous, amb una cabana edificada. Coincident, potser, amb el tros de la Cabana.

c2. Caelles, granja
Situada al Reguer del Bullidor. A Tornabous i la Guàrdia hi ha diversos Caselles docu-
mentats. La variant Caelles, per desaparició de la s entre vocals, és llinatge registrat a
Agramunt (DCVB).

c3. Cagot, cal
Casa desapareguda a Tornabous.

c4. Calafí, cal
Casa al Tarròs.

c5. Calderó, Josep
Veí de la Guàrdia que conreava terres a Espígol (1747). Cal Calderó perviu com a casa
de la Guàrdia.

c6. Calvari
Turó a la partida dels Montsonets, amb creus de pedra plantades al cim. Indret consi-
derat gairebé un lloc de culte, s’hi pujava en processó fent el viacrucis. 

c7. Calvari, camí del
Via d’accés al Calvari des del nucli de Tornabous.

c8. Camats, cal
Casa a la sortida de Tornabous, a la carretera de Tàrrega.

c9. Camí Reial o Real [no documentada ni usual ací la forma camí ral]
Via pública, patrimoni de la corona, que establia comunicació entre les poblacions prin-
cipals, posteriorment transformada en carretera. Sembla que passava per Tornabous en
direcció a la vila de Tàrrega o Cervera. “Camí Real” a la Guàrdia (1697). “Detràs de
lo camí Reial”, “camí Reial de Tàrrega” (LLOR, 251-2), Hi havia altres camins, iden-
tificats pel punt de sortida o destinació, com per exemple el de Calaf a Balaguer. Vegeu
Carretera Reial.
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c10. Camperol, la sort del
Peça de terra campa, entre lo Braçal i el camí de la Guàrdia a Tàrrega.

c11. Campolines, Ramon
Prevere, vicari del Tarròs, on exercia en lloc del titular, Nicolau Ortís (1560).

c12. Canal d’Urgell [lo Canal]
Conducció artificial de 144 quilòmetres que porta l’aigua del Segre des de més avall
del Tossal (Noguera), passa a la vora d’Artesa de Segre, deixa fora Agramunt i travessa
la serra d’Almenara per una trinxera de 2 quilòmetres i mig i un terraplè de 25 metres
d’altura. Arriba a Tornabous, passa entremig d’Anglesola i Barbens, deixa Tàrrega a
l’esquerra i Bellpuig a la dreta, per desguassar finalment al Segre entre Albatàrrec i
Montoliu de Lleida. Fou inaugurat el 1861, però no va ser acabat del tot fins al 1865.
A Tornabous, l’aigua canalitzada parteix clarament la geografia del terreny en un sec-
tor elevat, de secà, per sobre d’on arriba el nivell de l’aigua, i un gran sector fèrtil de
regadiu per sota el nivell del canal, amb les excepcions que avui permet i facilita el
bombeig.

c13. Canals, les
Punt entre Tornabous i la Guàrdia del camí cap a Agramunt (1931).

c14. Canosa, cal
Casa a Tornabous.

c15. Cantirer, cal 
Masia en terme d’Anglesola, però de normal projecció i relació habitual amb Tornabous.
En l’administració eclesiàstica, per exemple, se li adjudica la parròquia de Tornabous
(1856).

c16. Cantons, cal
Casa al Tarròs.

c17. Canyada Illa, Pere
Rector de Tornabous a partir del 2002. El seu primer cognom és grafiat Cañada.

c18. Cap del Terme
Partida situada entre la Carrerada i el terme d’Espígol. El Mapa Topográfico enregis-
tra Camp de Terme.

c19. Capdevila i Porredon, Paula
Mestra interina de nenes a Tornabous, nomenada l’any 1861.

c20. Caranenyes, les
Finca i masia al sud de Tornabous, prop de l’Ametllerar.
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c21. Cardenes
Sobrenom del pagès Josep Ortís, pagès d’Altet, amb censals a Tornabous (1730).

c22. Cardona, cal
Antiga casa a Tornabous, desapareguda.

c23. Cardona, Antoni
Veí i contribuent, l’any 1864 havia estat designat elegible pel districte de Tornabous.

c24. Cardona, Josep 
Cap de casa, havia estat regidor degà (1814?) i batlle de Tornabous (1826). 

c25. Carnicer, Anton 
Mestre de carros (1695).

c26. Carnicer, Francesc 
Nascut el 1656/57, va construir-se una casa al carrer de la Torre de la Guàrdia, encara
conservada. Batlle de la Guàrdia (1716-21), s’encarregà de confegir-ne el cadastre de
1721.

c27. Carnicer, Magina 
Viuda de Francesc Carnicer, marmessora i executora del seu testament.

c28. Carpena, cal
Casa de Tornabous, habitada per descendents de ca l’Eloi

c29. Carrer Major
Via principal a la Guàrdia (1697) i també a Tornabous (1844), aquesta última en mal
estat l’any 1874.

c30. Carrer ’Munt
Manera popular d’anomenar el Carrer Major al Tarròs.

c31. Carrera, Joan
Regidor degà de la Guàrdia (1811). 

c32. Carrera, Josep
Veí de la Guàrdia, empresonat pels francesos napoleònics a la Mercè de Lleida. El seu
pare pagà 100 duros de rescat per alliberar-lo.

c33. Carrera, Ramon
Veí de la Guàrdia, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

c34. Carrerada, la
Camí força ample destinat al pas de ramats de bestiar. La de Tornabous també s’havia
anomenat carrerada de Puigverd.
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c35. Carrerada, la
Finca propietat de Ramon Farré, amb una cabana, al peu de la Carrerada, d’on li venia
el nom. 

c36. Carreter, cal
Casa a Tornabous.

c37. Carretera Reial 
Distinta manera de designar, en un mateix document, el Camí Reial. (“la carretera Reial
que va a Tàrrega”, LLOR, 253).

c38. Casat, la sort del
Peça de terra campa a Tornabous.

c39. Cascall, lo
Peça de terra plantada de ceps i olivers, situada al costat del Braçal de la Bassa (1734).
Cascall designava una terra dolenta, molt barrejada amb pedres, poc apta per a deter-
minats conreus. Per terreny cascallós s’entenia terreny graverós.

c40. Caselles, Francesc 
Agricultor de Tornabous, sol·licita a Poblet poder comprar cereals per a la sembra
(1703).

c41. Caselles, Josep
Pagès a la Guàrdia (capbreu 1747).

c42. Cases, Silvestre
Sastre de Tornabous (1734).

c43. Castanyeda, Joan
Actua com a jurat a Tornabous (1605).

c44. Castell, Jaume
Cap de casa a Tornabous (fogatge 1497).

c45. Castellnou, Bernat de
Tenia casa i camps de blat a Tornabous (segle XII), que deixa en testament.

c46. Castelló, Francesc
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous l’any 1864.

c47. Castelló, Jaume
Batlle de Tornabous (1557).
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c48. Castelló, Josep
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous l’any 1864.

c49. Castellots, els/los
Penyes altes prop de lo Barranc, a l’est de la carretera de Tàrrega a Agramunt.

c50. Castells, Jaume
Paer comparent de Tornabous (fogatge 1553).

c51. Castells, Joan
Rector de Tornabous entre 1837 i 1840.

c52. Castells del de Dalt
Manera de designar una persona i/o casa de Tornabous (1734), abans de ser-ne pro-
pietari Josep Caus.

c53. Caus, casa
Abans Castells (LLOR, 235).

c54. Caus, Josep
Propietari i paer (1703) de Tornabous. 

c55. Cava, Candi
Mossèn, encarregat de la parròquia de Tornabous (1970-80).

c56. Cecília, santa
Titular de la parròquia del Tarròs, popularment designada també Cília o Cileta. Se
suposa que l’advocació prové de la titular de l’efímer monestir benedictí femení de
Santa Cecília d’Elins, que va tenir-ne la propietat, després traspassada a Poblet. 

c57. Cervantes, Escola particular
Centre d’ensenyament en català d’orientació progressista i curta durada, promocionat
pels pares d’alumnes descontents amb l’escola pública. Va desaparèixer arran de la
guerra civil de 1936-39.

c58. Cila, ca la
Casa de l’antic carter al nucli de Tornabous.

c59. Cileta, ca la
Casa al Tarròs.

c60. Cília, santa
Contracció de santa Cecília, variant documentada ja el segle XIV.

c61. Claravalls
Poble que limita amb Espígol, situat a l’est del seu tossal, al peu de la serra d’Almenara,
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amb església parroquial sense culte i restes del castell. També restes d’antigues sitges,
potser ibèriques. Va ser agregat a Tàrrega l’any 1969. El seu territori és regat pel canal
d’Urgell. 

c62. Claravalls, camí de
Passa per la Guàrdia. Una partida situada al costat del Reguer era designada amb aquest
nom a principis del segle XX.

c63. Claravalls, plana de
Entre Anglesola i Tornabous, lluny del poble que li dóna el nom.

c64. Claver
Indret de secà a l’Aguilella, sota el Tossal i sobre el canal.

c65. Clos, granja del
Al sud del terme del Tarròs, sota el Reguer del Bullidor.

c66. Closa, la
Peça de terra campa, situada al costat de lo farraginal de Ramon Farré.

c67. Closes Petites, les [documentat Closes Pequenyas]
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

c68. Clot de l’Infern
Vegeu Infern.

c69. Clotes, les
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

c70. Clotet, lo
Camp de terra a la Guàrdia (cadastre 1721).

c71. Coix, cal
Casa de la Guàrdia, amb rètol a la façana.

c72. Coll, Jordi
Rector de Tornabous (1999-2002).

c73. Coll, Mateu
Rector de Tornabous (1840-49) i Boldú (1864-69).

c74. Colom, cal
Casa a Tornabous.

c75. Colomina, la   
Partida dins el terme de Tornabous.
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c76. Coma, la
Camp i partida a la Guàrdia (cadastre 1721).

c77. Coma Calda
A ponent d’Altet.

c78. Coma Regada
A ponent de Montalé.

c79. Coma-reguer
A Claravalls.

c80. Companys
Llinatge de llarga tradició al Tarròs, que culminà amb la figura màrtir del president
Companys. El primer membre conegut de la família és Pere Companys, paer compa-
rent del Tarròs (cadastre 1553). L’any 1697, Josep Companys, veí del Tarròs, cultiva-
va terres al terme de la Guàrdia. L’any 1734, Josep Companys consta com a regidor i
Anton Companys com a pagès. L’any 1756 havien mort sis membres de la família:
Antònia, Martí, Ramon, Teresa, Josep i l’avia Teresa. Quedava hereu Francesc, als
23 anys. Del 1758 consta que la casa de Josep Companys tenia una de les tres sepultu-
res per a seglars que hi havia dins l’església del Tarròs. L’any 1760 apareixen els noms
de Ramon i Domingo Companys. L’any 1774, Francesc Companys es presenta com
a pagès del poble de Tornabous i “en carnal matrimoni col·locat”. L’any 1779, un tal
Josep Companys, pagès del poble de Claravalls, que no sap firmar, estipula una venda
amb Bonaventura Meranges. L’any 1793, Josep Companys és regidor degà del Tarròs
i Francesc Companys es mostra disposat a allistar-se a l’exèrcit contra la invasió fran-
cesa, a canvi d’una finca i un pati, proposta que l’ajuntament de Tornabous accepta de
bon grat. Pere Companys apareix l’any 1799 com a rector del Tarròs i Magí Companys,
el 1801, com a regidor segon. Josep Companys (1816) és batlle del Tarròs i terratinent
(cadastre 1828); l’any 1839 compra en subhasta, per la desamortització, terrenys de Poblet.
Josep Companys i Granyó, autor del cadastre de 1861, l’any 1864 va ser designat pèrit
en la valoració dels danys causats per la rovinada. L’any 1864 consten Josep Companys
i Boyer i Josep Companys i Puig com a veïns del Tarròs i contribuents i elegibles pel
districte de Tornabous. Un altre Josep Companys l’any 1888 era batlle. Josep Companys
i Jover va ser designat, l’any 1920, representant municipal sobre l’afer del tren Tàrrega-
Balaguer. Finalment, el seu germà Lluís Companys (1882-1940) va ser president de la
Generalitat de Catalunya i morí afusellat pel règim de Franco.

c81. Comú, lo
Peça de terra campa a la Guàrdia (capbreu 1697).

c82. Comú, bassa del
A Tornabous, recollia l’aigua de la pluja (1675).

c83. Copons, Dalmau de
Senyor del Bullidor i bandoler (segle XVII).
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c84. Coranda
Nom d’una hisenda agrícola (1782), parròquia de Tornabous.

c85. Cornabous, castell de
Singular designació del primitiu Tornabous, segons transcripció d’un cens de 1359, al
costat mateix de castell de la Guàrdia i castell del Tarròs (DCVB i Onom, VII, 308).
Pertanyia a Poblet. 

c86. Corrades, Pau [escrit Currades]
Propietari agrícola (1793).

c87. Corrades, Salvador 
Pagès de Tornabous (1734).

c88. Corral, lo
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721).

c89. Corranquera, la
Tros de terra a Tornabous (1629).

c90. Corredor, cal
De l’àlies o sobrenom de Ramon Fonoll.

c91. Cortès, cal
Propietat als Terraforts (1906).

c92. Coscolleres, les 
Indret situat entre l’extrem nord del terme de la Guàrdia i la carretera de Tàrrega a
Agramunt.

c93. Costa, Antoni
Rector de Tornabous i la Guàrdia, tenia per vicari Guillem de Vessajúlia (1515).

c94. Coster, lo  
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721).

c95. Crevileta, la [escrit Crebileta]
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721).

c96. Creu, carrer de la
Via amb denominació pròpia al Tarròs.

c97. Creus, masia
Situada prop i damunt de Santa Maria de Montmagastrell.
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c98. Cunyer, Jaume, Josep i Ramon
Potser germans, tots tres consten en una mateixa sol·licitud de compra de cereals per
a la sembra (1703).

c99. Cunyer, Pau [escrit Coñé]
Terratinent del Tarròs (cadastre 1828).

c100. Cusmill, cal
Casa de pagès habitada a la Guàrdia.

d1. Daielsa, Miquel 
Resident a Tornabous (fogatge 1497).

d2. Dalmau, Isabel
De casa seva és una de les tres sepultures familiars que hi havia dins l’església parro-
quial del Tarròs (1758).

d3. Dalmau, Pere Joan
Rector de Tornabous (1667-80).

d4. Darrere lo Hort, la sort de
Peça de terra campa a Tornabous, al costat de la Carrerada, que passava situada entre
aquesta peça de terra i l’Hort.

d5. Delfí, cal 
Masia prop de Pedres Ficades, fora del terme de Tornabous.

d6. Deogràcies, cal
Punt de Tornabous on feien parada les diligències i els cotxes de línia.

d7. Desmera, Casa [per Delmera]
Lloc on calia anar a portar els delmes, dins una determinada demarcació territorial.
L’any 1819 era Casa Major Desmera a Tornabous la de Maria Teresa Roger de Llúria
de Llenes i de Pujalt.

d8. Devesa, la
Zona situada al costat de Buida-sacs i la Plana de la Guàrdia.

d9. Domabous
Denominació de la qual, segons Joan Coromines, hauria derivat, per un “procés meta-
plàstic”, el nom de Tornabous (Onom, VII, 308).

d10. Domènec, Carles
Veí de la Guàrdia, conreava terres a Espígol (1747).
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d11. Dominica, ca la
Casa a Tornabous, pel nom de la mestressa actual.

d12. Duc, cal [Duch]
Masia a Tornabous.

d13. Duler
Pastor llogat per a recollir el bestiar de diverses cases, fer-lo pasturar i vigilar el con-
junt de tot el ramat. A Tornabous, l’any 1820, hi havia “dula general del poble, ço és
de les mules, euques i animals destinats a l’agricultura”, i tots els particulars havien de
contribuir a pagar el sou del duler. Agramunt conserva la plaça de la Dula, lloc on es
reunia el ramat comunal.

d14. Duran
Llinatge tradicional al Tarròs i a Tornabous. Pere Joan Duran consta en un censal de
1677. Un altre Pere Joan Duran és regidor del Tarròs el 1793 i batlle el 1805 i el
1826. Consten un Joan i un Isidre Duran en document del 1799. Manuel Duran és
regidor segon i últim del Tarròs l’any 1816. Ramon Duran, terratinent, és regidor
degà del Tarròs (cadastre 1828). Un altre Pere Joan Duran o el mateix ja citat és regi-
dor de Tornabous el 1844. En el cadastre del Tarròs de 1861 apareixen Antoni, Joan,
Manuel i Rosa Duran i les viudes de M. Duran i R. Duran. En el mateix cadastre
trobem com a resident a Tornabous la vidua de Pere Joan Duran Torres. El seu fill,
Ramon Duran Farrer, contribuent, veí i elegible pel districte de Tornabous l’any
1864, regidor el 1877, avança diners a l’ajuntament perquè pugui pavimentar l’es-
glésia. L’any 1888, Pau i Josep Duran signen l’acord sanitari municipal per a asse-
car les basses de Boldú, el Tarròs i la Guàrdia. Francesc Duran, mort el 1964, fill de
Ramon Duran i casat amb Montserrat Bassas, va ser pare dels germans Montserrat,
Josep Maria, Joan i Anna Maria Duran, amb els quals s’extingeix aquesta branca
del cognom, que no és ja el primer dels fills de les filles de Joan Duran, Maria del
Carme, Montserrat i Maite.

d15. Durant, Josep i Jacint
Firmen a Tornabous la sol·licitud per a comprar cereals l’any 1703. La variant gràfica
Durant podria no ser obstacle que impedís incloure aquests dos personatges dins el lli-
natge Duran, sobretot si s’observa el buit de familiars documentats entre 1677 i 1793.

e1. Edrals, los [escrit Adrals]
Masia de Tornabous i peça de terra campa, prop del camí de Tornabous a Barbens.
Edral significaria lloc sembrat d’edris, una mena de canyes de tronc estriat, i hedral
seria lloc amb abundància d’heures, eures, edres o hedres. Coromines recull: “Hedral,
gran estesa de penya tapissada d’heura” (DEC, IV, 789). D’altra banda Edreral, segons
DCVB, seria un camp sembrat d’edreres, planta productora de veces.

e2. Eloi, ca l’
Casa a Tornabous, continuadora dels Aloy, amb important patrimoni agrícola.
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e3. Era, l’ 
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

e4. Era, tros de l’
Peça de terra campa a Tornabous, al costat de la Carrerada.

e5. Era Vella, l’
Tros dins el terme de Tornabous (1629).

e6. Eres, les
Indret situat al costat mateix del Bullidor.

e7. Eres, camí de les
A la Guàrdia, prop de la torre.

e8. Ermità, l’ [escrit Armità]
Terratinent al Tarròs (cadastre 1828), personatge només conegut amb aquest sobrenom
o qualificatiu, que possiblement ja no indicava que portés un estil de vida solitària.

e9. Església, carrer de l’
A la Guàrdia (capbreu 1697).

e10. Espígol [documentat Spígol, l’Espígol, Çespígol o Sespígol]
Antiga quadra del municipi de Tornabous, situada al nord-est del poble, esmentada el
1076 formant part del comtat d’Urgell, amb església datada el 1129. Damunt el turó
que centra la quadra hi ha les restes d’un antic poble ibèric. Sempre amb poca pobla-
ció (l’any 1719 tenia 6 cases i 20 habitants), havia estat propietat de l’orde hospitaler
de Sant Joan de Jerusalem. Hi havia un molí fariner i avui la travessa el canal d’Urgell. 

e11. Espígol, camí d’
Sortia de Tornabous. Documentat el 1629.

e12. Espígol, el Molí d’ 
Vegeu Molí d’Espígol. 

e13. Espígol, planta [o plantes] d’
Antics camps plantats, sobretot d’oliveres.

e14. Espígol Gros 
Denominació antiga (1066) d’Espígol. Sembla comparativa i com a tal demanaria cor-
respondència amb un Espigol Petit, un Espígol Prim o el documentat Espigonell. Va
ser una de les fortaleses abatudes per Arnau Mir de Tost (segle XI).

e15. Espigolell
Antic lloc de la quadra d’Espígol, esmentat ja el 1076. Seria la punta més alta del terme,
molt a prop de la masia del Foix.
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e16. Espigolet
Variant d’Espigolell (GEC).

e17. Espigonell
Lloc situat al terme d’Espígol Gros (LLOR, 34). 

e18. Espiritista
Vegeu Arpretista.

e19. Estalés, Francesc
Veí de la Guàrdia, conreava terres d’Espígol (1747).

e20. Estalés i Crivillé, Teresa
Filla de Carles i Antònia, primera nena registrada, l’any 1793, al llibre de batejos de
la Guàrdia.

e21. Estany, Pere
Del lloc de Tudela, hereu d’Antoni Joan Pujalt (1629).

e22. Estanyol, Joaquim
Regent de la parròquia de Tornabous (1936-41).

e23. Esteve, l’
Masia habitada, situada entre Pedres Ficades i la Guàrdia.

f1. Fa, cal
Casa a la Guàrdia.

f2. Faixes, casa
Edifici situat davant la Plaça Nova del Tarròs. A la façana, un rètol de rajoles porta
escrit el nom pairal i les dates 1050-1984.

f3. Faixes, Ramon
Terratinent del Tarròs (cadastre 1828), contribuent i elegible pel districte de Tornabous,
any 1864.

f4. Farraginal, lo [escrit Farreginal]
Camp de terra d’Ortís a la Guàrdia (cadastre 1721). Nom substantiu comú, potser d’in-
fluència sarraïna (Onom, IV,194), que significa camp de plantes farratgeres, però que
hauria esdevingut topònim a Tornabous també en els casos farraginal de Ramon Farré
i farraginal de la rectoria. Vegeu a més el Freginal.

f5. Farran
Vegeu Ferran.
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f6. Farrer, Farré i Ferrer
“Cognoms que s’han emprat en el decurs dels anys de familiars de la mateixa nissaga
nascuts a Tornabous” (LLOR, 81). Per la seva abundància, els separarem segons la gra-
fia que presenten, separació gràfica que no pretén establir ni denegar consanguinitats.

f7. Farré
Llinatge amb una certa predisposició a ocupar responsabilitats públiques, començant
per Anton Farré (1703), Pau Farré, regidor de Tornabous el 1734, Josep Farré (i
Faixes?), síndic personer o procurador general de Tornabous entre 1794 i 1805; Isidori
Farré (1816); Josep Farré, veí i contribuent de Tornabous, alcalde entorn a 1860-61,
autor del cadastre de 1861 i elegible el 1864 pel districte; Ramon Farré, alcalde el
1886, Josep Farré i Pons, alcalde entre els anys 1920 i 1930, aproximadament, i Àngel
Farré i Sala, alcalde l’any 1942.

f8. Farré, cal
Casa a Tornabous, a la carretera de la Guàrdia, amb rètol del nom a la façana.

f9. Farrer
Del pagès de Tornabous Antoni Farrer se sap que l’any 1682 encarregà a l’escultor
Pau Viala un gran retaule per a l’església parroquial. De Pau Farrer, molt probable-
ment el mateix Pau Farré regidor esmentat més amunt, consta que l’any 1736 actuà
de testimoni en una subhasta.

f10. Fauró, Ramon
Veí de la Guàrdia, conreava terres a Espígol (1747).

f11. Feijoo, cal
Masia de Tornabous, al costat del Reguer, habitada des d’antic per la mateixa família.

f12. Felip, cabana del
Situada en zona dels Llacars.

f13. Felip, cal
Masia a la zona dels Terraforts.

f14. Ferran, Bartomeu  
Veí del Tarròs (fogatge 1553).

f15. Ferrer
Podrien pertànyer al mateix llinatge, escrit ara en la forma correcta, Francesc Ferrer,
sastre de la Guàrdia (1721), Pau Ferrer, pagès de Tornabous, nomenat procurador el
1727 (possiblement el ja conegut Pau Farré i Pau Farrer); Ramon Ferrer, cap de
casa a Tornabous i batlle (1807); Anton Ferrer, pagès el 1807, procurador de l’admi-
nistrador episcopal; Marià (Mariano) Ferrer cap de casa a Tornabous (1814?); Manuel
Ferrer i Ribera, que l’any 1812 rep tots els poders de Maria Teresa Llenes i Pujalt, el
1822 és alcalde de Tornabous; Joan Ferrer, rector de Tornabous (1835-37); Ramon
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Ferrer i Biscarri, veí de Tornabous i alcalde el 1844, elegible el 1864; també elegi-
bles el 1864 per Tornabous tenim tres Ramons: Ramon Ferrer i Berenguer (Berengué),
Ramon Ferrer i Gasol i Ramon Ferrer i Rubinat; Casimir Ferrer, també alcalde
el 1877. Ramona Ferrer té sepultura dins l’església parroquial, 1758.

f16. Ferrer, casa [Farré]
Edifici del segle XVIII edificat a Tornabous per Manuel Ferrer i Ribera.

f17. Ferrer, granja
Al sud del poble de Tornabous.

f18. Ferrer, Magí
Primer mestre d’escola contractat per l’ajuntament de Tornabous, l’any 1854. Originari
de Barbens, sembla que no pertany, malgrat la coincidència del cognom, al llinatge
local dels Ferrer.

f19. Ferrer, mas
Masia al nord-est del nucli de Tornabous, al costat de la bassa de mas Ferrer.

f20. Ferrer al Racó, cal
Casa habitada a Tornabous.

f21. Fides, Gili 
Veí de la Guàrdia, conreava terres a Espígol (1747).

f22. Figueres, Bonaventura
Rector o ecònom de Tornabous (1861-76). 

f23. Figueres, Cosme
Rector del Tarròs el 1864.

f24. Figuerosa, la
Veïnat annexat a Tàrrega l’any 1969, antic municipi amb església i restes d’un castell
ja esmentat el 1075. Pertanyia al terme de Guissona. 

f25. Fita Alta, la
Partida a Tornabous (1793-94).

f26. Flaressa, masia
Situada a tocar del canal d’Urgell, al nord de Tornabous. Actualment, a la façana d’una
casa de Puigverd d’Agramunt, unes rajoles modernes porten la inscripció “Cal Flaresa.
Any 1766”. Flaressa seria feminització del masculí flari, variant de frare.

f27. Flequer, Pere
Pagès a la Guàrdia (capbreu 1747).
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f28. Fogal, el
Tros en el camí de Puigverd (1629).

f29. Foix, cal
“Masia de Foix (o Cal Foix) a Tornabous”, vora Espígol, topònim recollit per Joan
Coromines (Onom, IV, 238). Actual carnisseria al Carrer Major.

f30. Foix, la planta del
Plantació, sobretot d’oliveres.

f31. Foix, Josep Antoni
Únic propietari que residia a Espígol l’any 1861. 

f32. Fondos, los
Terreny sota els Saragalls, al Tarròs.

f33. Fonoll Puignou, Ramon [dit el Corredor]
Postor de Tornabous que s’adjudicava la subhasta per a recaptar entre els regants el
novè o cànon destinat a pagar l’aigua del canal a la societat concessionària. Era atleta
i d’ací li provindria el sobrenom.

f34. Font, cal
Masia a la Plana de la Guàrdia.

f35. Font, lo tros de la
Peça de terra campa a Tornabous, situada entre el Reguer i el poble d’Espígol.

f36. Forn
Establiment i servei públic a la Guàrdia, al Tarròs i a Tornabous, tots tres posats a sub-
hasta el 1860.

f37. Forn, carrer del
Carrer de la Guàrdia, pròxim al forn (1717).

f38. Forques de Poblet, les
Indret situat en terme de Montalé o a la vora (1557), possessió o jurisdicció del mones-
tir cistercenc.

f39. Fort, Pere
Capellà i mestre de minyons (1629) a Tornabous.

f40. Fossar, lo
Cementiri a la Guàrdia (capbreu 1697).

f41. Franquesa, Sebastià
Agricultor de Tornabous, cap de casa, “procurador síndic general” (1801) i testimoni
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el 1807, va ser confinat a casa seva per ordre del batlle de Tornabous, Ramon Teixidor,
l’any 1809. 

f42. Freginal, el/lo
Finca o partida no ben localitzada. Sinònim de farraginal (ORTÍS, 41).

f43. Freixes, Ramon
Un dels directors de l’escola particular Cervantes.

f44. Fuliola, la
Municipi de l’Urgell que té incorporat Boldú, terme uns quants anys agregat del veí i
fronterer Tornabous.

g1. Gannau
Cognom de llarga presència a Tornabous. El primer veí documentat és Ramon
Gannau, rector de Tornabous i de la Guàrdia (1629), en estranya coincidència de
càrrec amb Magí Gassol. Un altre Ramon Gannau, potser nebot de l’anterior, va ser
rector de Tornabous i de la Guàrdia durant 37 anys (1707-44), “terme de Montargull
i Mas d’en Guillot” (1734). Morí el 1744. Anton Gannau, fadrí i pagès de Tornabous,
compra a Ramon Gannau totes les peces de terra i hort que el citat rector posseeix
en nom de la rectoria (1734). Finalment, Joan Gannau consta com a autor del cadas-
tre de 1861. El DCVB recull la forma Ganau, amb una sola n, com a llinatge regis-
trat a Almenar.

g2. Garrabou
Masia a l’Aguilella, sobre el camí de Claravalls, denominació que presenta la singu-
laritat d’incoporar també, com Tornabous, el so o la paraula bou.

g3. Garreta, Pere 
Resident a Tornabous, firma la sol·licitud per a poder comprar cereals (1703).

g4. Garriga, Valeri
Del Bullidor, cultivava terres a la Guàrdia (capbreu 1697).

g5. Gas, Lluís
Veí de Tornabous (1703).

g6. Gassol, Magí  
Rector de Tornabous (1629-37).

g7. Gatelles, les
Indret sobre el nucli de Boldú.

g8. Gates, les
A ponent del poblat ibèric del Molí d’Espígol.
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g9. Gatets, els/los
Finca al terme de Puigverd. Jaume Llort reconeixia ignorar quin motiu hauria originat
aquest nom que sembla una mica infantil. Que no ho seria pas si es tractava d’una aco-
modació tardana de gatells (= salzes).

g10. Gatnau, cal
Casa a Tornabous. El cognom sembla ser, amb molta probabilitat, una variant gràfica
del més antic cognom Gannau. DCVB recull la forma Gatnau com a llinatge de Calaf
i la Figuerosa. Joan Coromines, després de rectificar un Gatnau en majúscula i posar-
lo en minúscula, reconeix que “el mot pot estar a mig camí d’esdevenir malnom, o ser-
ho ja del tot, i fins usat com cognom” (DEC, IV, 376, 378). Que seria un fet en el cas
de Josep Gatnau, cap de casa a Tornabous el 1814. Joan Gatnau Ortís adquirí (1861)
el forn de pa a Tornabous i va ser designat elegible pel districte (1864). El seu fill,
Josep Gatnau Ibáñez, regidor municipal, heretà del seu pare el forn de pa i va opo-
sar-se al projecte de pavimentació de l’església (1877). Ramon Gatnau i Boladeres
va ser nomenat representant municipal en les gestions relatives al projecte de tren entre
Tàrrega i Balaguer (1920).

g11. Gatnau, corral de Joan
Situat prop del forn de pa de Tornabous (1861).

g12. Gavaig, Pere
Vicari de Tornabous (fogatge 1497). 

g13. Gavernet, Francesc
Regidor segon de Tornabous (1794, 1807) i cap de casa el 1814.

g14. Gelmir, Pere
Cap de casa resident a la Guàrdia (fogatge 1497).

g15. Gelonch, en 
Considerat “menor” a la Guàrdia (fogatge 1553). Vegeu Jolonc.

g16. Gelonch, Lluís  
Veí de la Guàrdia (fogatge 1553). Vegeu Jolonc.

g17. Gener, Gaspar [escrit Gené i Jener]
Veí de la Guàrdia, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

g18. Gener, Ramon
Veí de la Guàrdia que conreava terres a Espígol (1747).

g19. Germandat de Sant Sebastià Màrtir
Societat masculina de socors mutus, sobretot en casos de mort i malaltia, legalitzada
a finals del segle XIX i reglamentada el 1902, però d’existència efectiva molt més anti-
ga, dissolta l’any 1972. Sant Sebastià era invocat com a protector contra la pesta.
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g20. Germandat del Roser
Institució piadosa, activa a Tornabous entre 1914 i 1954.

g21. Gibert, Josep
Pagès de Tornabous, actua de testimoni (1727).

g22. Gilabert, Joan
Rector de Tornabous (1849-51).

g23. Ginjoler 
Partida en el terme de Tornabous, situada entre el Sitjar, el camí de la Guàrdia i lo
Braçal, avui ocupada pels carrers de Verdaguer, Urgell, la Plaça Major i habitatges
moderns.

g24. Gispert, Joan
Batlle del Tarròs (fogatge 1497).

g25. Gran, casa
Al Carrer Major de Tornabous.

g26. Granyó [escrit Grañó]
Llinatge tradicional del Tarròs. Deixada de banda la primitiva variant Grenyó del seny-
or rector (1553), dos segles més tard trobem Llorenç Granyó, regidor segon (1793);
Josep Granyó, terratinent segons el cadastre de 1828; Miquel Granyó i els contribu-
ents i elegibles pel districte de Tornabous (1864), Antoni Granyó i Sebastià Granyó.
Aquest últim va ser el padrí de Casimir Granyó, feliçment actiu, que ja ha traspassat
el cogom al seu fill Joan Granyó i als néts.

g27. Gravadet, cal
Casa al Tarròs.

g28. Gravat, cal
Casa al Tarròs.

g29. Grenyó, Joan [potser Granyó?]
Rector del Tarròs (fogatge 1553). El DCVB anota explícitament que Granyó és llinat-
ge de Tornabous, i ni tan sols incorpora la forma Grenyó.

g30. Guàrdia, bassa de la
Assecada i transformada en Carrer Major (1888).

g31. Guàrdia, camí de la
Indret del poble de Tornabous que prenia el nom de l’esmentada via.

g32. Guàrdia, castell de la
Pertanyia a l’orde de l’Hospital de Sant Joan (1359).
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g33. Guàrdia, la Plana de la 
Extensa zona agrícola de la Guàrdia (cadastre 1721). Del nucli habitat surt l’anome-
nat carrer de la Plana.

g34. Guàrdia, vagants de la
Terrenys no conrats (capbreu 1697).

g35. Guàrdia de Déu, la
Fortalesa impugnada l’any 1080 (LLOR, 34).

g36. Guardia Dei o Guardiadei
Denominacions primitives en llatí de la Guàrdia de Déu (1080).

g37. Guàrdia d’Urgell, la [habitualment la Guàrdia]
Poble rural o agregat del municipi de Tornabous, situat en un enclavament, sobre un petit
turó, davant de la serra d’Almenara, a 2,5 quilòmetres del nucli de Tornabous, en un sec-
tor del terme separat del principal pel d’Agramunt. Havia format municipi independent
a mitjan segle XIX. El nom primitiu hauria estat Guardia Dei o la Guàrdia de Déu (1103),
i és considerat el nucli més desenvolupat i important l’any 1184. Tenia un castell, que
pertanyia a l’orde dels hospitalers (1359), amb una sòlida torre quadrada encara conser-
vada. Al segle XVII, la Guàrdia es considerava lloc despoblat, i els hospitalers, que n’e-
ren propietaris, fan constar que el 1659 no hi havia cap persona establerta i que el 1696
només hi vivia una família. Limita amb el Tarròs i actualment hi ha dues esglésies, la
vella, desafectada, amb data a la façana de 1619, i la nova, edificada a partir del 1967,
sufragània de la parròquia de Tornabous. L’any 1847 tenia dues basses. 

g38. Guerau I d’Urgell
Primer comte d’Urgell de la dinastia dels Cabrera, hauria rebut al Tarròs la confirma-
ció de posseir el comtat per part del jove Jaume I.

g39. Guerra, cal
Casa al Carrer Major del Tarròs.

g40. Guilella, la
“Partida del terme de Barbens” (Onom, IV, 219), el 1708 afrontava amb Tornabous
(LLOR, 68). També escrit Guitella o Guistella. Vegeu l’Aguilella.

g41. Guília, ca la
Casa al nucli de Tornabous, amb el nom fet de rajoletes a la façana.

g42. Guillem, Antoni i Josefa Cortadelles
Primer matrimoni ben documentat a Tornabous, l’any 1863.

g43. Guillem de Tornabous
Primer habitant del lloc, conegut amb nom propi. Probable cavaller, l’any 1320 va ser
present a Boldú en la lectura del testament de Berenguer d’Almenara.
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g44. Guillem de Vessajúlia
Vicari del rector Antoni Costa a les parròquies unides de Tornabous i la Guàrdia (1515).
Era d’origen francès.

g45. Guillot, mas d’en
Masia amb camps i eres al Tarròs. Guillot, contraccció de Guillemot,més probable que
mascle o masculí de guilla.

g46. Guinella, cal
Masia al límit de Tornabous i casa amb escut dins el nucli (1851).

g47. Guineu, cal
Mas i lloc pintoresc entre Tornabous i la Guàrdia.

g48. Guistella
Nom donat ocasionalment a Guilella (LLOR, 69).

g49. Guitella
Vegeu Guilella.

h1. Hom, l’
Vegeu Om.

h2. Hort, l’
Terreny al terme de Tornabous, sembla que “circuït de parets de tàpia”, situat a la
Carretera Reial d’anar a Tàrrega.

h3. Horts, els /los
Indret situat a la sortida del poble, camí de la Guàrdia i Agramunt.

h4. Horts, sicla dels
Sèquia a Tornabous (DEC, VII, 831).

h5. Hostal [dit el Mesón]
L’article definit en castellà i la situació al Tarròs portarien a pensar que es tracta del
mateix Hostal del Tafalla (1856).

i1. Ibáñez, Joan
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

i2. Ibós
Vegeu Ivós.

i3. Ico, ca l’
Casa del poble de Tornabous. Als afores hi hauria la cabana de l’Ico.
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i4. Indústria, carrer de la
En plena zona agrícola de la Guàrdia, el nom no és un homenatge global a l’activitat
industrial, sinó el record d’una única indústria de pinsos i farratges que havia funcio-
nat al poble. El gran cartell Harinas Vilalta és encara visible.

i5. Infern, clot de l’
Partida al costat del camí de la Guàrdia, terme d’Espígol. S’hi veien llumetes, flames
o focs follets, fenomen que n’explicaria el nom. Una altra explicació podria ser que,
com a terreny de relleu baix, hi feia molta calor. Jordi Pujol esmenta una zona de
Mollerussa coneguda com “el forat de l’infern” de tan resseca i estèril com era (Memòries,
104).

i6. Inglesa, Pere
Rector de Tornabous entre 1781 i 1782.

i7. Isidori, sant
“Els pagesos de Tornabous el tenen per advocat... perquè els guardi de pedregades...
Sant Isidori no té res a veure amb sant Isidre, i molt probablement el veneraven abans
d’establir-se a casa nostra el culte al sant madrileny” (J. AMADES, Costumari cata-
là, III [Barcelona, 1983] 253).

i8. Ivós, masia [o Ibós]
Masia al terme de Tornabous. Segons el DCVB, hi ha la variant Ivós del llinatge Ivors
a Bellpuig, Barbens, Anglesola, etc.

j1. Joan, mossèn
Vicari del Tarròs (fogatge 1497).

j2. Jolonc, cal
Masia i finca de la Guàrdia. Llinatge registrat a Agramunt, segons DCVB.
Vegeu Gelonc.

j3. Jolonch, Pere 
Doctor, rector del poble de Ribelles, propietari d’una partida als Terraforts, amic de
plets en defensa dels seus drets, signà un pacte sobre delmes amb Anton i Magí Aloy,
pare i fill, de Tornabous (1819-20). 

j4. Jornalet, lo
Camp petit a la Guàrdia (cadastre 1721).

j5. Joval, Anton
Regidor únic de Tornabous (1795).

j6. Joval i Blanc, Ramon
Veí de Tornabous, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

56



j7. Joval i Cirera, Ramon
Veí de Tornabous, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

j8. Joval i Torres, Josep
Alcalde de Tornabous (1874-75).

l1. Lamich, Francesc 
Rector de Tornabous (1818-26).

l2. Llacars, los
Terrenys de terra tova i arenosa –terra florosa o graverosa en terminologia local–, pro-
vinents d’antic llot fangós, en contrast amb els terraforts. La paraula deriva de llac –
llot o fang enganxós i la molsa que s’hi forma–, i llacar seria el lloc on queda dipositat
aquest llot. Mot propi i característic de la zona, no recollit a ORTÍS ni al DCVB, tam-
poc explicat o comentat per Coromines, que esmenta en canvi els sinònims terraprims
o terramolls. Tampoc no sembla conegut, almenys no és inclòs ni surt comentat en un
context tan intencionat com seria l’apartat Llac/llacada del recent article de X. PLA-
NAS / A. PONSA, Etimologia de la toponímia andorrana, “Llengua Nacional” 61
(2007) 27-28.

l3. Lladós, Plàcid
Mestre d’escola pública a Tornabous l’any 1936.

l4. Llanes
Llinatge de llarga tradició a Tornabous. Hi consten Pau Llanes, pagès i batlle l’any1703;
Pere Jaume Llanes, jove pagès, potser fill de Pau, que fa de testimoni el mateix 1703
i que l’any 1736 compra lots en una subhasta; Anton Llanes, pagès de Tornabous,
“pres i arrestat” com a deutor (1719), posteriorment marmessor (1736); Caterina
Llanes, vidua d’Anton Llanes (1734); Antoni Llanes i Roig, batlle de Tornabous i de
la Quadra de Montfalcó , nomenat per l’abat de Poblet (1790); Domingo Llanes, apor-
ta una mula a l’exèrcit reial contra el francès (1793) i en compensació adquireix en
propietat la finca de la Fita Alta (1794); Isidori Llanes, síndic procurador general de
Tornabous (1807); de Pere Llanes, només sabem (1807) que tenia uns hereus, potser
Marià, Domingo, Sebastià i Ramon Llanes, que eren caps de casa el 1814. Finalment,
Ramon Llanes i Llena figura com a alcalde de Tornabous l’any 1936. A remarcar que
la família Llanes (Antoni) gaudia del privilegi de tenir sepultura dins l’església de
Tornabous (1758).

l5. Llenguaeixuta
Castell (1179) i partida secanera entre Claravalls i la Figuerosa. Abans de la construc-
ció del canal, les terres secaneres de Montmagastrell eren conegudes amb el nom de
plans de Llenguaeixuta.

l6. Llessuy, Josep 
Rector de Tornabous (1925-36).
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l7. Llibertat, carrer de la
A Tornabous. Resulta significatiu que, entre els pocs noms propis de carrer que té el
poble, un sigui precisament aquest. 

l8. Llitsó, cal 
Casa a Tornabous dins el poble. La variant llicsons és el “nom satíric que es dóna als
habitants de Tàrrega” (DCVB, VI, 968).

l9. Llobera, cal
Casa a la Guàrdia.

l10. Llobera, Joan
Resident a Tornabous (fogatge 1497).

l11. Llobera, Ramon
Veí i pagès del Tarròs (1793).

l12. Llombart, Francesc
Metge, veí de Baldomar i usufructuari de can Llanes de Tornabous, va ser designat per
a gestionar un plet col·lectiu contra el monestir de Poblet (1826).

l13. Llor, Francesc
Rector, no consta d’on. L’any 1779 es relaciona amb Bonaventura Meranges, rector
de Tornabous, sobre un contracte de compra.

l14. Llort, lo
Indret o masia al sud-est del nucli de Tornabous, sobre la Butxacada.

l15. Llovera, Josep
Veí del Tarròs (cadastre 1828). El seu nom apareix com a contribuent i elegible pel dis-
tricte de Tornabous l’any 1864.

l16. Lluelles, Joan
Veí de la Guàrdia, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

l17. López de Azebedo, Josefa Luciana
Natural de Madrid, esposa de Roc Rafael de Pujalt.

m1. Macià, cal
Casa actual a la Guàrdia.

m2. Macià, Magí
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864. Ell o un altre
Magí Macià signava a Tornabous, el 1826, un memorial en nom dels qui no sabien fir-
mar. 
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m3. Magamastrell, Magastrell
Vegeu Santa Maria de Montmagastrell.

m4. Magí, cal
Casa de Tornabous. Hi va residir el Noi del Sucre, Salvador Seguí.

m5. Mall, Joan (major)
Veí del Tarròs, l’any 1540 declara com a testimoni en una enquesta criminal i posterior-
ment figura en el fogatge de 1553. Possiblement ja havia constat en el fogatge de 1497.

m6. Mall, Joan (menor)
Paer comparent del Tarròs (fogatge 1553), havia declarat com a testimoni en una enques-
ta criminal (1540).

m7. Mallol, lo
Camp de terra a la Guàrdia (cadastre 1721).

m8. Manel, l’era del
Als afores del poble, s’hi instal·laven les màquines de batre.

m9. Maria Creu, ca la
Casa a Tornabous de l’actual alcalde, Amadeu Ros i Farré. El sobrenom ve del fet de
guardar-s’hi la creu amb què es feia el viacrucis. 

m10. Maria Paleta, ca la
Casa al Carrer Major de Tornabous, avui un recent rètol de rajoles a la façana ostenta
el nom de Cal Cordoba.

m11. Mariana, cal 
Casa de la Guàrdia (1856).

m12. Marion, cal
Masia de Tornabous.

m13. Martí, Josep 
Rector del Tarròs, és objecte d’una greu reclamació per part de Joan Bosch de Tàrrega
(1805).

m14. Martí, Pere
Paer del Tarròs (fogatge 1497).

m15. Màrtir, cal [pronunciat Màrti]
Casa dita dels Biosca, a Tornabous.

m16. Mas, lo/el
Camp o partida de la Guàrdia (capbreu 1697 i cadastre 1721).
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m17. Mas Ferrer, bassa de
Situada al nord i molt a la vora del nucli de Tornabous.

m18. Masana, Pere
Rector de Tornabous (1910-24).

m19. Mascançà, el
Nom antic –avui caducat i fins oblidat– de la comarca o plana oberta entre la serra
d’Almenara i Lleida, prop del Segre, que podria considerar-se precedent de l’actual pla
d’Urgell. El topònim seria un derivat del llatí Maxentius o bé Campus Maxentianus.
De territori molt més reduït que l’actual comarca de l’Urgell, comprenia els actuals
municipis de Tornabous, la Fuliola, Castellserà, Barbens i Ivars d’Urgell. Segons alguns,
també en formaven part Boldú, Bellmunt, Bellcaire, Butsènit. Hi ha qui hi inclou també
Linyola i fins algú en fa la capital. Arnau Mir de Tost conquereix o reconquereix el
Mascança al segle XI (1034/1076). A partir del segle XV, el topònim Pla d’Urgell anà
prenent força en detriment de Mascançà, que fou abandonat. Recuperació nostàlgica
del nom a Mollerussa en la designació d’un ateneu i un butlletí (1988-95).

m20. Masdenguillot [escrit Mas d’en Guillot, den Guillot, d’En Guillot]
Església del Tarròs (1782), sufragània de la parròquia de Tornabous. Originàriament
deuria ser el mas d’en Guillot, amb eres o possessions (1460) en terme del Tarròs, nom
posteriorment evolucionat. 

m21. Mates, les
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

m22. Matia, Bernat 
Rector de Tornabous, perd un plet amb el rector de Ribelles (1657).

m23. Meliton, cal
Casa a Tornabous.

m24. Meranges, Bonaventura
Doctor, rector de Tornabous des del 1765 fins al 1781. Davant la falta de recursos de
la parròquia, demana i obté permís al bisbat d’Urgell perquè els feligresos puguin tre-
ballar un camp en dia festiu i destinar-ne els guanys a reparar l’església.

m25. Mesón, el
Vegeu Hostal.

m26, Miger Nou, lo
Casa al Tarròs.

m27. Miger Vell, lo
Casa al Tarròs.
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m28. Milo, cal
Casa de la Guàrdia.

m29. Mingo, granja
De bestiar porcí, al costat del poblat ibèric del Molí d’Espígol. Ara buida.

m30. Mingot, cal
Masia en terme d’Anglesola, tocant al de Tornabous, i també casa dins aquest poble. 

m31. Mingot, Jaume
Paer de la Guàrdia (cadastre 1717).

m32. Mingot, Joan
Veí del Tarròs (fogatge 1553).

m33. Mingot, Joan
Veí de la Guàrdia, conrea terres a Espígol (1747).

m34. Miquelet del Llarg, cal
Casa conservada a Tornabous.

m35. Miret, Pau
Pagès de Tornabous (1734).

m36. Moixó, Josep de 
L’any 1724 percep delmes a Espígol (LLOR, 210). 

m37 Mola del Poble, la
Possiblement el molí d’Espígol, a tramuntana de Tornabous (1629).

m38. Molí, cal
Molí d’Espígol a Tornabous.

m39. Molí, carrer del
Al Tarròs, tàcita referència al d’en Tafalla.

m40. Molí d’Espígol, el/lo
Poblat ibèric a la partida d’Espígol, possiblement habitat per la tribu dels ilergets, els
segles V-VI abans de Crist. El seu nom primitiu podria haver estat Atanagrum. Situat
damunt el turó que centra l’antiga quadra, ocupa una àrea en forma de cercle el·líptic,
envoltat de muralles, amb unes 500 cases per acollir-hi uns 6.000 habitants. Hauria
quedat destruït per un incendi, uns dos segles abans de Crist, i després abandonat. Molí
d’Espigol és la denominació moderna del poblat, nom de paternitat atribuïda a l’ar-
queòleg Joan Maluquer per a designar el conjunt de les excavacions arqueològiques,
probablement combinant el fet que a la vora hi havia funcionat un molí i que el tòpo-
nim habitual era Espígol.
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m41. Mont Nou, el/lo
Turó de 342 metres a Espígol.

m42. Montalé [i no Montaler]
Antic terme i poblet agregat al municipi d’Ivars d‘Urgell, prop de “les Forques de
Poblet”, camí de la Fuliola i del Tarròs, documentat com a quadra el 1069. Formà un
sol terme amb Montsuar. Capella dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. Sobre la
grafia d’aquest topònim, Coromines remarcava, amb especial èmfasi, que “és errònia
la -r de la grafia Montaler de diverses geografies i nomenclàtors” (Onom, V, 324).

m43. Montalé, bassot de
Bassa emprada per a regar horts del Tarròs (Onom, VII, 243).

m44. Montargull [escrit també Montergull] 
Antic terme del municipi d’Anglesola, fronterer amb Tornabous i pròxim a Barbens.
Havia tingut castell, referenciat el 1196. Església sufragània de Tornabous, el seu rec-
tor en percebia delmes i primícies. Masia assentada sobre el que fou castell i església.
Curiosament, un mapa del segle XIl designa l’ indret Monte Gulls.

m45. Montfalcó, quadra, quadreta de [o La Quadreta per antonomàsia]
Territori situat a la partida dels Terraforts, adjunt i contigu per ponent al de Tornabous,
però sempre distint i diferenciat, amb continuats deutes similars entre els dos termes,
però sempre amb cura d’anomenar-los separadament. Depenia del monestir de Poblet
(1790). Confirma aquesta separació el fet que les primícies de la quadra eren perce-
budes pel rector de Montfalcó i no pel de Tornabous (1758). 

m46. Montfar, Jaume [escrit Monfar]
Del Bullidor, cultivava terres de la Guàrdia (capbreu 1697).

m47. Montgai, Joan [escrit Mongay]
Sacerdot o rector al Tarròs vers l’any 1540.

m48. Montmagastre
Deformació de Mamagastre, segons Joan Coromines (Onom, V, 118), que va visitar
l’indret (26 març 1956). 

m49. Montmagastrell oMontmagastrell de Montfalcó
Vegeu Santa Maria de Montmagastrell.

m50. Montserrat, cal
Masia a Pedres Ficades.

m51. Montserrat, granja de 
Situada a ponent del Tarròs (1708, 1719). 
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m52. Montsonets, els/los
Partida de terra campa a Tornabous, situada entre el Reguer i el camí del Calvari. S’hi
va trobar l’anomenada Verge dels Montsonets.

m53. Montsonets, reguer dels 
Esmentat l’any 1156.

m54. Montsonets, sort dels 
Partida entre el camí de Tàrrega i el Reguer.

m55. Montsuar 
Poblet agregat al municipi d’Ivars d’Urgell, que havia estat unit a Montalé. 
El seu terme limitava, a part d’Ivars, amb Montalé, Tornabous, Vallverd i Utxafava.
Tenia castell, comprat pel monestir de Poblet als Ribelles (1190). 

m56. Montsuar, prat de
Situat entre els nuclis de Montalé i Montsuar.

m57. Móra, cal
Casa dins el poble de la Guàrdia.

m58. Mora, Josep de [transcrit Moxa]
Percep delme a Espígol (1716) com a carlà del terme (LLOR, 209). Vegeu Moixó.

m59. Moreno, cal
Masia del Tarròs, sota la carretera de Balaguer a Tàrrega.

m60. Mostatxo, cal
Casa habitada al terme d’Espígol. Era corrent parlar del “camí del Mostacho” o del
“camí de Casa Mostacho” (LLOR, 276).

m61. Moxa, Moxó
Vegeu Moixó.

m62. Mundeta, ca la
Casa al Tarròs.

m63. Munt, Benet
S’intitulava predicador de l’orde de la Mercè, exercí de prevere a Tornabous i la Guàrdia
(segle XVIII).

m64. Mur de Contenció
Construït per a evitar el desbordament del Reguer, es va trencar per la rovinada de 1874
i va quedar reparat el 1893. Anava del camí de Tornabous a la carretera de Tàrrega a
Balaguer. Coincidiria, potser, amb la Murada, ubicada al nord-est de la Fuliola?

63



m65. Muralla 
Edificada a la Guàrdia (capbreu 1697) en funció de defensa i relacionada amb la torre
i el castell.

m66. Mut, la planta del
També anomenada planta de cal Pere, sense més referències ni localització.

n1. Nanot i Renart, Francesca
Muller d’Enric Schwarts, va adquirir la casa dels Pujalt (1906).

n2. Negre, cal
Casa al Tarròs.

n3. Nen, cal
Casa a la Guàrdia.

n4. Niu, cal
Masia deshabitada i mig enrunada de Tornabous, a la zona dels Montsonets.

n5. Noi, el
Renom del propietari del Tros del Noi.

n6. Noi, tros del
Denominació provinent del renom d’un antic propietari, que es conservà malgrat la
venda del camp a un altre amo.

n7. Noi del Sucre, el
Sobrenom popular de Salvador Seguí i Rubinat.

n8. Novell, Jaume
Rector de Tornabous (1607-13).

o1. Olivers, los
Peça de terra campa a Tornabous, al costat del camí de Tàrrega. 

o2. Olivers, los  
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

03. Om, l’ [lo Hom]
Camp propietat de Ramon Ortís a la Guàrdia (cadastre 1721).

04. Ondara, riu d’
Curs intermitent d’aigua que neix a Talavera i s’alimenta de les fonts d’Ondara, del
Bullidor i de Bordell, passa pel costat de la ciutat de Cervera i entra a l’Urgell, on rep
el nom de Reguer. Més enllà de Vilagrassa i Anglesola, es perd en els regadius del canal
d’Urgell. Inundava sovint Barbens.
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05. Oriola, Francesc
Fill de Linyola, va ser rector de Tornabous (1755-64) i també de la Guàrdia, Montargull
i Masdenguillot, sufragànies. Deixada la parròquia de Tornabous (1764), retornà a
Linyola.

06. Oromí, Francesc
Rector de Tornabous (1876-78).

07. Ortís, Josep 
D’Altet, anomenat Cardenes, amb censals a Tornabous (1730).

o8. Ortís. Nicolau
Clergue, prevere de la Figuerosa i titular del Tarròs, parròquia on tenia exercint com a
vicari Ramon Campolines.

09. Ortís, Ramon 
Elegit prohom de la Guàrdia el 1697 i paer el 1717, li van encarregar la confecció del
cadastre de 1716. Era propietari del camp de l’Om (cadastre 1721). 

p1. Pagès i Ripoll, Pere
Primera defunció civil registrada al municipi de Tornabous, l’any 1876.

p2. Paguera, cal
Masia a Tornabous, habitada fins fa poc, amb rètol al mur exterior.

p3. Palanca
Sobrenom de Joanot Aldomà (1538).

p4. Palou, Jaume
Veí i regidor de la Guàrdia (1763), conreava terres a Espígol (1747). 

p5. Palou, Maria
Veïna de la Guàrdia, mare de Jaume Palou (1726).

p6. Palou, Ramon
Rector de Tornabous (1826-35).

p7. Paner, Francesc 
Veí i regidor de la Guàrdia (1763), que conreava terres a Espígol (1747). 

p8. Panxut, cal
Casa del Tarròs, amb nom trasplantat i provinent de la Fuliola.

p9. Paperer, cal
Masia al nord-est de Tornabous i sota el Molí d’Espígol. Va comprar-la un ciutadà de
Tàrrega que es dedicava a fabricar paper.
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p10. Paradera, cal [també Pararera?]
Masia de Tornabous, al sud del nucli. El nom provindria d’un cognom targarí.

p11. Parets, les
Lloc amb rastells de pedra.

p12. Parrot, cabana del
Podria significar del carrabiner.

p13. Parrot, cal
Casa situada a l’est de Tornabous. 

p14. Pastera, la / Pasteres, les
Partida amb un hort entre la sèquia, el Reguer i la Carrerada de Puigverd. 

p15. Pau, carrer i travessia de la
Denominació de dues vies públiques amb un mateix nom propi al Tarròs.

p16. Pauet, lo [imprès Panet en algun mapa]
Masia a l’est del terme de la Guàrdia i sota mateix del canal. 

p17. Pedrafita
Peça de terra campa, en terme de Tornabous, al costat del camí de la Guàrdia (1734).

p18. Pedrera, la
Instal·lació oberta a Espígol (1697), ara abandonada, d’on s’extreia pedra per a cons-
truir cases o blocs voluminosos, com corrons de batre, treballats pel pedrer.

p19. Pedres Ficades
Indret probablement marcat amb fites, situat entre el tossal d’Espígol i el canal. El seu
nom, avui en desús, és traducció directa del llatí petras fictas. En altres indrets, petra
ficta ha donat pedra fita, pedrafita o perafita. En algun moment s’ha considerat errò-
nia la forma Pedra Ficada, com si l’única grafia legítima hagués de ser Pedra Picada
(Onom, VI, 178) .

p20. Pedró, Nicolau
Rector del Tarròs (1677).

p21. Peixera, la
Resclosa o presa situada en algun punt del Reguer de Tornabous, anterior al 1704, per-
què aquell any el batlle d’aigües n’havia ordenat la destrucció. L’any 1723, no sols no
havia estat destruïda, sinó que s’havia reedificat i seguia al seu lloc. Més tard, segura-
ment per simple raó de proximitat o veïnatge, una partida portava el nom de la Peixera.

p22. Pelat, cal
Casa venuda a Tornabous.

66



p23. Pelletes, cal
Masia del Tarròs, al sud-oest del nucli i connexió amb la Fuliola.

p24. Pells, cal
Casa al Carrer Major del Tarròs.

p25. Penella, Martí
Sacerdot resident a Tornabous (1637).

p26. Penjat, el/lo
Partida Tornabous, tocant al terme d’Anglesola, anomenada així potser pel relleu del
terreny o més probablement per haver-s’hi trobat un home penjat en un arbre (LLOR,
276). Coincidència probable amb la sorteta del Penjat.

p27. Penjat, la sorteta del
Peça de terra campa, llarga i estreta, a Tornabous, tocant a la carretera de Tàrrega
(LLOR, 252).

p28. Pera, cal
Masia a Tornabous.

p29. Perer, tros del
On hi havia un perer sol i molt gros.

p30. Pereta, Josep
Pretenia comprar l’herbatge de Tornabous i de l’adjunta quadra de Montfalcó (1719). 

p31. Peretó, can
Casa de la Guàrdia (1856).

p32. Pernada, la
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721).

p33. Peroles, cal
Casa a la Guàrdia.

p34. Peroles Vell, cal
Casa a la Guàrdia.

p35. Perot, cal
Masia situada entre l’Aguilella i lo Llord. 

p36. Pijuan i Gatnau, Ramon
L’any 1918 comprà el forn de Tornabous. 
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p37. Pijuan i Ripoll, Mateu
Primer naixement registrat al municipi de Tornabous, l’any 1876.

p38. Pilar d’Almenara, el/lo
Nom donat a la grossa torre rodona, d’uns 15 metres d’alçària, talaia i fortificació cons-
truïda el segle XI al cim de la serra d’Almenara, terme d’Agramunt, que domina
Tornabous i el pla d’Urgell. 

p39. Pinós, Jaume
Pagès de Tornabous (1703).

p40. Pinós, Josep
Exercia jurisdicció al Tarròs (1719). 

p41. Pinxo, cal
Casa al Tarròs.

p42. Pipó, cal
Masia tocant al canal i sota la serra d’Almenara, parroquialment agregada a la Guàrdia
(1856).

p43. Piquer, Antoni 
Contribuent i elegible pel districte de Tornabous (1864), veí de la Pobla.

p44. Pla, cal
Masia al nord del Tossal d’Espígol, a ponent i prop de Santa Maria de Montmagastrell.

p45. Pla, Ramon
Rector de Tornabous (1680-99), molt devot de sant Francesc Xavier.

p46. Pla d’Urgell, el/lo
Territori originàriament àrid, conegut amb el nom de plana de Mascançà a l’Alta Edat
Mitjana, tot i ser d’extensió més reduïda. La denominació Pla d’Urgell anà prenent
força a partir del segle XV en detriment de la de Mascançà, que va ser progressiva-
ment abandonada i avui finalment oblidada. És limitat pel Segre, la serra d’Almenara,
la Segarra i les Garrigues.

p47. Plaça Major, la
De Tornabous, esmentada l’any 1909.

p48. Plaça Nova, la
Gran espai lliure situat al centre del Tarròs, que havia ocupat una bassa.

p49. Plana, la
Nom genèric molt usual i per això també repetit. La partida del terme de Tornabous
(1779), inicialment àrida i eixuta, resultà molt afavorida amb l’arribada de l’aigua del
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canal. A més de la localitzada a l’est del nucli urbà, també en consten al costat de la
masia Saurina, al nord de Barbens i a la Guàrdia.

p50. Plana Baixa, la
Equidistant entre els nuclis del Tarròs i Tornabous.

p51. Plana de Claravalls, la
A l’est de masia Saurina.

p52. Planes, les
Vinya al costat del camí de la Fuliola a Anglesola, sota la Plana Baixa.

p53. Planes, Pau
Rector de Tornabous entre 1892 i 1898.

p54. Planes, Pilar
Encarregada del primer telèfon municipal. Tenia instal·lada la centraleta manual a casa
seva.

p55. Plans, los
A ponent del poble de Claravalls.

p56. Planta, la
Indret pròxim al Mont Nou, nom genèric força repetit a la zona, equivalent a ‘camp
plantat, plantació’.

p57. Plantes, les
Entre la Guàrdia i la Tallada. 

p58. Plantes d’Espígol, les
A llevant del Tossal Gros. 

p59. Poal, lo
Indret entre els nuclis del Tarròs i Tornabous.

p60. Pobla, cal [pronunciat Popla]
Masia situada al nord de la Guàrdia, en la quadra de la Pobla (cadastre 1861). El nom
consta escrit en una estela de pedra, plantada en una cruïlla de camins pròxima.

p61. Pobla, la
Terme (1708) i antiga quadra (cadastre 1861). 

p62. Pobla, camí de la
Des de la Guàrdia (1803).
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p63. Poblat ibèric
Vegeu Molí d’Espígol.

p64. Poblet, les Forques de
Vegeu les Forques.

p65. Pom d’Or, el/lo
Finca prop del poblat d’Espígol, considerada una de les més dolentes del terme. La
metàfora del nom, lligada a la magnificència monàrquica en la imaginació popular, era
una manera irònica i no exclusivament local de designar terres poc generoses. (DEC
VI, 673).

p66. Ponç, Antoni
Cap de casa al Tarròs (fogatge 1497) i sembla ser el mateix que fa de testimoni el 1541
i apareix en el cadastre de 1553.

p67. Ponç, Pere
Cap de casa al Tarròs (fogatge 1497).

p68. Ponç de la Guàrdia
Firma un document (1172) sobre la dècima de Tornabous. Aquí la Guàrdia no és cognom
sinó localitat de residència o procedència.

p69. Ponet, cal
Casa del Tarròs. 

p70. Pont, tros del
Anomenat així perquè hi havia un pont de pedra, tot d’una peça, segurament prop dels
Llacars.

p71. Popla, cal
Vegeu Pobla.

p72. Porta, Ramon
Rector de Tornabous (1941-51).

p73. Portal, carrer del 
Carrer de la Guàrdia (cadastre 1717).

p74. Portella, Antoni
Cap de casa i batlle de la Guàrdia (fogatge 1497).

p75. Portella, Joan
Regidor o cònsol comparent de la Guàrdia (fogatge 1553).
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p76. Pou, lo
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

p77. Pou de gel
Cavitat subterrània, cilíndrica i amb revestiment de pedra seca, destinada a guardar la
neu o el glaç natural de l’hivern per consumir-los quan venia la calor. El de Tornabous,
situat precisament a la travessia del Pou del Gel, era municipal i es conservava en bon
estat l’any 1844, quan va ser venut per l’alcalde i un regidor.

p78. Pou del Gel, travessia del
Carreró a Tornabous entre el Carrer Major i la carretera de la Guàrdia (1844).

p79. Pradell, Pere Joan
Pagès de Tornabous (1734).

p80. Prat, el/lo
Peça de terra erma o inculta l’any 1794, situada en aquesta partida del Tarròs. 

p81. Prat, Enric
Ecònom de la parròquia de Tornabous (1961-66).

p82. Prats, Francesc 
Adroguer de Tornabous, firma i actua de testimoni (1793).

p83. Pubill, el
Sobrenom de Joan Pujalt, cosí d’un altre Joan Pujalt, fill de Salvador. 

p84. Puig, Rosa
Nena morta el 1755, primer òbit anotat a la Guàrdia.

p85. Puigverd d’Agramunt 
Municipi de l’Urgell, un terme allargat de nord a sud, dividit per la serra l’Almenara.
El poble, a la dreta del Sió, s’ha edificat al voltant de les restes del castell de Puigverd.
Pertanyia als marquesos de Santa Maria de Barberà. Al sector meridional del munici-
pi, pràcticament enclavat dins el de Tornabous, hi ha el territori de les quadres de
Puigverd, caseriu entre Barbens i el Tarròs. 

p86. Pujalet, en
El Bomià de sobrenom, encarregat de menar el bestiar.

p87. Pujalet, Ninou
Fill d’en Pujalet.

p88. Pujalet, Toni
Fill d’en Pujalet.
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p89. Pujalt 
Llinatge antic i ben arrelat a Tornabous, de forta influència política i econòmica. La
família “més acomodada i la més ben assentada al lloc de Tornabous”, com diu Llor
80. Preeminència d’aquesta família al llarg de 400 anys. Propietaris de bona part del
terme i de la Quadreta de Montfalcó. Poblet en tenia la jurisdicció i el domini. El pri-
mer membre documentat de la família seria Antoni Pujalt, que va ser batlle de Tornabous
(fogatge 1497, amb la variant Puialt al cognom). També va ser batlle de Tornabous
Salvador Pujalt, que apareix en un document judicial del 1548 i en el fogatge de 1553.
Un Pere Pujalt consta el 1574 com a rector de Tornabous i la Guàrdia, potser el mateix
que l’any 1540 denuncia un conflicte amb Joan Folguera. L’esmentat Salvador Pujalt
i el seu fill Joan són els promotors de la construcció del gran casalici familiar a Tornabous,
encara conservat i la data 1586 a l’escut, actualment seu de l’ajuntament. Un altre Joan
Pujalt, dit el Pubill, és cosí. L’any 1605, Pere Pujalt era sotsbatlle i jurat de Tornabous.
Antoni Joan Pujaltmorí l’any 1629 essent batlle de Tornabous. Albert Pujalt, pres-
tador habitual i pagès de Tornabous, s’intitula ciutadà honrat de Barcelona. Ell –o el
seu pare?– en quant batlle, va ser qui va acollir el rei Felip a casa seva (1626), acolli-
ment recompensat amb el títol de noble i cavaller. Dates que no quadren. Morí el 1677
i deixava viuda la seva esposa Victòria. Passen a viure a Anglesola. Consta del 1723
un plet del cavaller Josep de Pujalt i Nabot contra el poble de Tornabous a causa de
la peixera. La seva esposa, anomenada Teresa, va ser enterrada per privilegi dins l’es-
glésia de Tornabous (1761), sepultura on també enterraren el marit l’any 1781. Va ser-
ne hereu universal Pere de Pujalt i Morell, fins que morí el 1787. El germà de Pere,
Roc Rafael de Pujalt i Morell, que residia a Madrid,va esdevenir-ne, a son torn, també
hereu universal i es va trobar implicat en diversos plets. Antònia de Pujalt era ger-
mana de Pere i Roc Rafael. A la mort de Roc Rafael (1809), tot el seu patrimoni passà
a la germana Victòria de Pujalt, soltera.

p90. Pujalt, casa dels
Casalici renaixentista edificat per Salvador i Joan Pujalt, amb escut de família sobre la
llinda i la data esculpida de 1586. Va ser adquirida per la família Llanes i habitada fins
a la seva extinció, el 1833. Llavors fou adquirida per Ramon de Baldomà. Finalment
ha esdevingut edifici municipal, seu de l’ajuntament.

p91. Pujol, Àngel
Rector de Tornabous (1924-25).

p92. Punta de la Tallada, la
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721), pròxim a l’anomenat la Tallada.

q1. Quadreta, la
Per antonomàsia, s’entenia la quadreta o quadra de Montfalcó. 

q2. Quadrons, los
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721). Quadró seria una parcel·la quadrada.
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q3. Quico, cal
Casa al Tarròs.

q4. Quintí, cal
Masia a l’Aguilella.

r1. Ramals, cal 
Casa la Guàrdia.

r2. Ramon, Andreu
Veí de la Guàrdia (fogatge 1553).

r3. Ramon, cal
Casa de Baudili Farré a Tornabous.

r4. Ramon, Manuel
Veí de la Guàrdia, conreava terres a Espígol (1747).

r5. Ramon i Pujol, Antoni
Veí de la Guàrdia, autor del cadastre de 1861. Va ser conseller associat, contribuent i
elegible pel districte de Tornabous l’any 1864. 

r6. Ramon de la Pilar, cal
Casa de la Guàrdia, amb aquest nom en unes rajoles de la façana.

r7. Ramonillo, cal
Masia tocant al canal, a la seva dreta, prop de lo Pauet.

r8. Rasca-ribes, el
Designació del pagès que, des de sota, des d’un camp a nivell inferior, anava gratant
terra del marge divisori amb el camp superior, per imperceptiblement anar ampliant el
propi.

r9. Regardosa, Antoni
Mestre de cases, fill de Tàrrega, considerat un dels autors de la casa dels Pujalt. Va
intervenir com a pacificador en un altercat a Tornabous (1548?).

r10. Reguer, el/lo 
Com a nom comú indica ‘artèria de reg’, ‘conducte d’aigua destinada al regatge’, nom
comú que en la pràctica fàcilment esdevenia nom propi. Així, lo Reguer és el nom que
rep el riu d’Ondara quan entra a l’Urgell. També a Tornabous, el Reguer consta docu-
mentat l’any 1629. Quan passava per Altet i regava la partida anomenada, per cert, lo
Reguer, adoptava el nom de lo Reguer d’Altet. L’any 1926 tenien clar que a Tornabous
n’hi havia dos: el Reguer per antonomàsia, a la sortida del poble, i l’anomenat Reguer
de la Guàrdia. Coromines (Onom, VI, 329) esmenta el Reguer de Montsuar.
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r11. Repenedit, cal
Casa de la Guàrdia. El sobrenom provindria d’un casat amb la pubilla que no s’espe-
rava el posterior naixement de l’hereu.

r12. Rialb, Jaume
Veí de la Guàrdia (fogatge 1553).

r13. Ribalta, cal
Masia a l’est del Llord.

r14. Ribalta i Lloberes, cal
Casa al Tarròs.

r15. Ribelles
Petit poble del municipi de Vilanova de l’Aguda, prop de Sanaüja i del castell de
Ribelles. 

r16. Ribelles, els
Llinatge nobiliari amb inicis el segle XI, que va prendre el nom del castell de Ribelles.
Els seus membres van ser senyors de Tornabous i de la Guàrdia, territoris on gaudien
d’uns privilegis atorgats pels comtes d’Urgell des de l’època medieval i que ells inten-
taven perpetuar al llarg dels segles promovent sense parar un seguit de plets.

r17. Ribelles, quadra o quadres de
En terme de Tornabous, sembla que al camí de la Guàrdia (1629). En percebia les pri-
mícies el rector de Ribelles.

r18. Ribelles, rector de
El rector de la parròquia de Ribelles ho era també d’Espígol, malgrat la llarga distàn-
cia que dificultava o impedia poder prestar-hi els serveis religiosos. No renunciava,
però, a percebre els delmes o primícies de la quadra de Ribelles, amb continus plets,
per uns drets adquirits en temps d’Ermengol IV.

r19. Ribera
Vegeu Ondara.

r20. Ricard, Pere Màrtir [Marti, r final no pronunciada]
Pagès del Tarròs (1677).

r21. Ripoll, can
Casa agregada parròquialment a la Guàrdia (1856).

r22. Ripoll, Antoni
Veí del Tarròs (fogatge 1553).
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r23. Ripoll, Isidre 
Pagès a la Guàrdia (capbreu 1747).

r24. Ripoll, Joan
Primer batlle documentat del Tarròs, nomenat per l’abat de Poblet, que havia d’exer-
cir de jutge (1440).

r25. Ripoll, Joan
Batlle del Tarròs (1538). 

r26. Ripoll, Pere
Veí del Tarròs (fogatge 1497).

r27. Ripoll, Toni
Veí del Tarròs (fogatge 1497).

r28. Rius, can
Cognom antic i freqüent, designa ara un edifici modern a Tornabous.

r29. Rius, granja
Granja porcina de Xavier Rius a l’Ametllerar de Tornabous.

r30. Roca, Pere
Pagès de Tornabous (1703).

r31. Roca i Bonfill, Tomàs
Doctor en teologia, rector de Tornabous i la Guàrdia ( 1745-55).

r32. Roca i Olivares, Antònia
Esposa de Martí Llanes, primera difunta enterrada al nou cementiri, inaugurat l’any
1895.

r33. Roger de Llúria
Llinatge tradicional en la història de Catalunya i arrelat posteriorment a Tornabous.
Roger de Llúria es la forma que adoptaren com a cognom els membres d’una branca
de la família de l’almirall Roger de Lloria (Llúria), mort el 1370, que passà a Anglesola
i posteriorment a Tornabous. Teresa Roger de Llúria i de Llenes era neboda de Roc
Rafael de Pujalt i en va ser hereva (1813). S’anomenava Teresa Llenes i de Pujalt, esta-
va casada amb Ferran Roger de Llúria i Agustín, i per això incorporà el cognom del
marit, però el desautoritzà. La casa a Tornabous de Teresa Roger de Llúria va ser desig-
nada casa major delmera (1820). Morí el 1833 i és enterrada a l’església de Tornabous.
El seu marit Ferran havia mort el 1822 i va ser enterrat dins la parròquia de Tornabous.
Intervé en diversos afers del moment Manuel Roger de Llúria, prevere i germà de
Ferran. Hereu de Teresa Roger de Llúria va ser Ferran Roger de Llúria de Llenes i
de Pujalt, que tenia germans anomenats Francesc, Antònia i Josefa. Ferran Roger
de Llúria es va casar amb Josefa Puig i Estany, morí el 1848 i nomenà hereu el seu
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fill Josep Antoni Roger de Llúria i Puig, que tenia els germans Ramon i Manuel.
Aquest Josep Antoni Roger de Llúria es casà amb Florència Lapeyra i Demestre
(1861), però morí sobtadament poc després. Les seves filles menors, Concepció i
Dolors Roger de Llúria i Lapeyra, van ser declarades hereves a parts iguals. Dolors
va morir el 1892 i, a la mort de la germana Concepció, l’oncle Manuel Roger de Llúria
i Puig va esdevenir hereu universal. Casat amb Mercè Mensa i Pàmies, passaren (1895)
tota l’herència al fill Manuel Roger de Llúria i Mensa, casat amb Clotilde Huguet i
Detrell.

r34. Roig, Magí
Veí de Boldú, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, l’any 1864.

r35. Ronalbous
Pintoresca manera de designar o de llegir el nom del poble de Tornabous dins una crò-
nica reial al Dietari de Jeroni Pujades, del dia 4 de maig de 1626 (LLOR, 200).

r36. Roqueta, Salvador
Natural de Torrelameu, apunyalà Pere Torres, mosso del batlle del Tarròs (1538).

r37. Ros, cal
Masia al nord del Tossal d’Espígol i masia a la Guàrdia (1814).

r38. Ros i Farré, Amadeu
Actual alcalde Tornabous.

r39. Rubinat, Magí 
Síndic personer de Tornabous l’any 1793 i regidor degà el 1801. 

r40. Rubinat, Teresa
Mare de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, nascuda a Tornabous.

r41. Rubinat i Macià, Ramon 
Veí i alcalde de Tornabous el 1864. Havia estat un dels autors del cadastre de 1861 i
va ser designat per a valorar els danys de l’aiguat o rovinada de 1874.

s1. Sagarra, Anton
Veí i terratinent del Tarròs (cadastre 1828).

s2. Saguia, Jacme o Jaume
Veí del Tarròs (fogatge 1497).

s3. Salaverd [escrit Salabert, Salavert, Selaverd i Selabert]
Antiga quadra (1204) del municipi de Tornabous, amb el terme situat entre la Guàrdia,
Agramunt i la Pobla. El Salaverdenya una mica despenjat que reporta Coromines (Onom,
VII, 450) podria no ser més que la senzilla derivació toponímica de Salaverd.
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s4. Salvia, Facund
Rector de Tornabous (1986-99).

s5. Sancta Pau
Vegeu Santapau. 

s6. Sano, cal
Sobrenom de cal Duran al Tarròs.

s7. Sant, mas
Masia situada prop de Santa Helena, al costat del terme de la Guàrdia. L’any 1856 s’in-
corpora a la parròquia de Tornabous (la Guàrdia).

s8. Sant Antoni, sorteta de
Camp petit en la quadra de Ribelles (1629).

s9. Santa Cecília, plaça de
Situada davant l’església parroquial del Tarròs.

s10. Santa Helena, mas
Masia al nord-est del nucli de la Guàrdia. Des del poble hi encamina el carrer de Santa
Helena.

s11. Santa Maria, camí de
El que anava a Santa Maria de Montmagastrell.

s12. Santa Maria de Montmagastrell [o Magastrell o Monmagastrell] 
Nom oficial del poblet o veïnat amb església parroquial que havia estat del municipi
de Claravalls, l’any 1969 agregat a Tàrrega. Documentat el nom Montmagastrell l’any
1120 o 1170. Per la proximitat del castell de Lingua exuta, les seves terres eren ano-
menades plans de Llenguaeixuta (GEC, XIII, 182).

s13. Santamaria, cal
Masia de Tornabous.

s14. Santapau, Andreu [documentat Sancta Pau]
Veí del Tarròs (fogatge 1553).

s15. Saragalls, los [escrit Zaragalls o Xaragalls]
Partida del Tarròs, al nord-est dels Fondos. 

s16. Sarmenyer, el
Indret on –molt abans de l’actual esclat fruiter– hi havia un perer d’aquesta mena, ara
desaparegut, on els infants anaven a collir i menjar les minúscules sarmenyes.
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s17. Sàrries, Carles
Pagès expert, encarregat de confeccionar el cadastre de 1716 de la Guàrdia.

s18. Sastre, cal
Casa al Tarròs, a la carretera.

s19. Sastre Vell, cal
Casa al Tarròs.

s20. Saura, Francesca 
Viuda de Joan Saura, sol·licita poder comprar cereals per a la sembra (1703).

s21. Sauret, Miquel
Sabater de Tornabous, actua de testimoni (1793).

s22. Saurina, masia
Masia de Tornabous, situada entre els Montsonets i l’Ametllerar.

s23. Schwarts, Enric
D’origen alemany, abandonà els negocis que tenia a Barcelona, s’establí a Tornabous,
va residir-hi 25 anys i va dedicar-se a millorar l’agricultura de les terres que havia com-
prat. 

s24. Sebastià, sant 
Considerat protector contra la pesta i advocat contra les epidèmies, la seva intercessió
era molt demanada i la seva festa era celebrada amb molta solemnitat. A Tornabous,
amb caràcter de mútua, s’havia constituït la Germandat de Sant Sebastià.

s25. Sebastiana, casa
Indret fins on eren acompanyats els socis difunts de la Germandat de Sant Sebastià
Màrtir (LLOR, 180).

s26. Segarra, Anton
Veí del Tarròs, va ser procurador de Tornabous, Boldú, el Tarròs i altres ajuntaments
veïns (1826).

s27. Segarra, Josep
Veí del Tarròs, contribuent i elegible pel districte de Tornabous (1864).

s28. Segarreta, torre
Masia al sud de l’Ametllerar.

s29. Seguí i Rubinat, Salvador
Dirigent obrerista, conegut amb el sobrenom d’el Noi del Sucre. Nascut a Lleida el
1887, en la seva infantesa va viure a Tornabous, fet que ha portat alguns a suposar,
equivocadament, que n’era fill. Morí assassinat a Barcelona l’any 1923.
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s30. Selaverd
Vegeu Salaverd.

s31. Sèquia Salada, la
Antiga denominació a la partida dels Terraforts.

s32. Serra, la
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

s33. Sibistià, cal
Casa de Casimir Granyó al Tarròs.

s34. Sicla 
Sinònim de sèquia, secla. Joan Coromines (DEC, VII, 831) considera aquesta parau-
la, que no recull ORTÍS, pròpia o característica “d’una petita rodalia de tres pobles:
Tornabous, el Tarròs i [la] Fuliola”. Registrades al terme la sicla auxiliar i la sicla
major.

s35. Sicler, cal
Casa de l’encarregat de mantenir la sicla en bon estat i responsable del repartiment de
l’aigua de reg a Tornabous. La lletra i de sicler confirmaria que la pronunciació local
de l’esmentada conducció d’aigua és sicla i no secla o segla.

s36. Sila, ca la 
Vegeu Cila.

s37. Síndic personer
Funcionari municipal, creat el 1766, que exercia de procurador dels interessos dels
veïns i que s’elegia per sufragi directe. Càrrec suprimit en crear-se els ajuntaments
constitucionals, al segle XIX. 

s38. Sinyor, cal
Masia als Montsonets.

s39. Sió, el
Afluent del Segre que passa, entre altres municipis, per Puigverd d’Agramunt i Agramunt,
on rep les aigües sobrants del canal d’Urgell. Havia estat frontera o trinxera natural.

s40. Sitjar, lo 
Indret de Tornabous, pròxim a la partida del Ginjoler.

s41. Sixa, cal
Casa a Tornabous.

s42. Sociats, cal
Masia a llevant de Tornabous, al nord de la Butxacada.
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s43. Solé, casa
Edifici al nucli del Tarròs, amb rètol del nom a la façana.

s44. Solé, Silvestre
Prevere creditor a Tornabous (1805).

s45. Soler
Família de la Guàrdia, amb tres víctimes mortals en quatre dies d’epidèmia, l’any 1763:
Maria (24 anys), Ramon (22) i Antoni (50).

s46. Soler, Anton
Veí de la Guàrdia, conreava terres a Espígol (1747).

s47. Soler, Bartomeu
Veí de Tornabous (fogatge 1497).

s48. Soler, Joan
“Porter” de la Guàrdia, recollia tributs per a poder finançar el casament de la filla del
rei (1496).

s49. Soler, Pere
Casa a la Guàrdia amb la inscripció “Pere Soler any 1762” a la llinda de pedra.

s50. Soler, Ramon 
Veí d’Espígol, contribuent i elegible pel districte de Tornabous (1864).

s51. Soques, cal
Masia de la Guàrdia (1856) amb important patrimoni i una finca que formava part de
la quadra de Salaverd. 

s52. Soques, serra del
Al nord de cal Soques, damunt del canal.

s53. Sort Llarga, la
Peça de terra campa a Tornabous, situada al costat inferior de la carretera reial.

s54. Sorteta, la
Peça de terra campa a Tornabous, entre el camí de Tàrrega i el que va a Anglesola.

s55. Sostres, cal
Masia situada a mig camí entre Tornabous i la Guàrdia. Era de la parròquia de Puigverd
i el 1856 passà a dependre de la de la Guàrdia.

t1. Tafalla, cal
Casa del Tarròs. La família hauria regentat un hostal i tenia sepultura familiar o vas
propi dins l’església del poble (1758).
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t2. Tafalla, hostal del
Local cèntric on s’instal·là la primera escola al Tarròs l’any 1854. S’hi començà el curs
el 2 de gener de 1855. Com indica el nom, abans s’hauria destinat a acollir i atendre
hostes.

t3. Tafalla, Josep
Agricultor hisendat del Tarròs (1793), substitueix Magí Aloy com a delegat en repre-
sentació de diversos pobles (1806) per tot l’afer de plets amb Poblet i Ferran I, amb
pretès origen l’any 1414.

t4. Tafalla, molí del
De farina, no oli, al Tarròs.

t5. Tafalla, Pere
Personatge no ben identificat, potser clergue, relacionat amb Albert Pujalt (1677).

t6. Talavera
Sembla segur que, prescindint del ben documentat municipi de la Segarra, hi hauria a
Tornabous un petit indret, a llevant de la Guàrdia i prop de la Pobla, amb idèntic nom.
El DCVB recull que Talavera és un cognom registrat a Agramunt, Anglesola i Barbens.

t7. Tallada, la
Partida i mas a la Guàrdia (cadastre 1721).

t8. Tardà, cal
Casa a la Guàrdia amb rètol modern a la façana de la casa.

t9. Tarragona, Carles
Rector de Tornabous (1878-1892).

t10. Tarròs, el/lo 
Poble, terme rural i antic castell del municipi de Tornabous, documentat des del 1080,
“in terminos Terroci”, situat en un enclavament entre Puigverd d’Agramunt i la Fuliola
i per això separat del sector principal pel terme. Ha estat sotmès a diverses senyories,
entre elles la del monestir femení de Santa Cecília d’Elins i la del masculí de Poblet.
Església parroquial dedicada a santa Cecília. 

t11. Tarròs, bassa del
S’havia d’assecar i transformar en el carrer de la Pau, ocupava l’espai de l’actual Plaça
Nova.

t12. Tàssies, cal    
Masia a llevant de Tornabous, al camí de Claravalls.

t13. Tàssies, Silvestre  
Sastre a Tornabous (1734).
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t14. Teixa, cal [Teixar?] 
Casa documentada l’any 1856.

t15. Teixidó, Rafael
Alcalde de Tornabous (1920).

t16. Teixidor, Anton
Regidor degà o primer de Tornabous (1793).

t17. Teixidor, Jacint
Veí de Tornabous (1861).

t18. Teixidor, Josep 
Veí de Tornabous, contribuent i elegible pel districte de Tornabous (1864).

t19. Teixidor, Ramon 
Batlle (1793-1809) i cap de casa a Tornabous (1814).

t20. Térmens, Josep
Cap de casa a Tornabous (1814?).

t21. Terraforts, els/los [també esterraforts]
En general, terrafort és un terreny argilenc, dur però fèrtil, difícil de remoure i treba-
llar, en contraposició al llacar, terreny tou i més fàcil de manipular. Aquest nom desig-
nava, en concret, a part els Terraforts a la Fuliola (Onom, VII, 265), al costat de la
Guàrdia, una partida al sud d’Espígol, terme de Tornabous, en part de terra campa, en
part de vinya plantada, al costat del camí de Claravalls (1774) i altres de característi-
ques semblants. Mot no recollit a ORTÍS.

t22. Timoneda, cal
Casa i plantació al nord d’Espígol.

t23. Toio, cal
Casa al Tarròs. Renom provinent del fet que al propietari va tocar-li la toia en una festa.

t24. Toll, lo tros del
Peça de terra campa a Tornabous, entre el Braçal i el Reguer.

t25. Ton, cal
Casa del Tarròs.

t26. Tornabous
Antiga quadra del comtat d’Urgell. El municipi consta d’un sector més oriental, on radi-
ca el poble pròpiament dit, i el sector occidental, separat pel terme de Puigverd d’Agramunt,
on se situen el Tarròs, la Guàrdia i els respectius antics termes. Inclou també les histò-
riques quadres d’Espígol, la Pobla i Salaverd. Temporalment en formà part Boldú. Va

82



pertànyer més de cinc segles als monjos cistercencs del monestir de Poblet. El nom de
Tornabous apareix per primera vegada en un document del 1103, o si més no el 1179,
en data posterior per tant a l’aparició dels d’Espígol, el Tarròs i la Guàrdia. L’etimologia
de Tornabous ha estat molt discutida, s’ha intentat fer venir de Domabous o Cornabous,
variants de torna presos com a verb, però sense cap acord acceptat per tothom. Com a
substantiu, “Torn a bous”, no seria impossible. Una sentència popular deia de “la tana-
rida, que torna el bou de mort a vida” (DEC, VIII, 254 i 606) i això podria fer imaginar
la possibilitat que tornabous fos una manera de designar, un sinònim local equivalent a
l’herba cuquera tanarida, “que torna el bou de mort a vida” .

t27. Tornabous, basses de
A Tornabous hi havia dues o més basses, una de les quals ocupava la zona pròxima a
l’actual bàscula. Es va prendre la decisió d’assecar moltes basses per a urbanitzar el
lloc i transformar-les en places o carrers (1888).

t28. Tornalbou
Manera d’escriure el nom de poble en una crònica reial al Dietari de Jeroni Pujades,
dia 7 de maig de 1626.

t29. Torner, Joan
Veí de Tornabous (fogatge 1553).

t30. Torner, Francesc 
Rector de Tornabous i la Guàrdia (1699-1707).

t31. Torrades, cal
Casa habitada a la Guàrdia.

t32. Torre, carrer de la 
Carrer de la Guàrdia (1717), per proximitat a la Torre. Al seu davant hi ha ara la plaça
de la Torre.

t33. Torre de la Guàrdia, la
Edifici quadrat d’uns 11 metres d’alçada, possiblement de finals del segle XII, situat
en un punt elevat al mig del poble de la Guàrdia d’Urgell, que ha rebut els noms de
Torre de la Guàrdia de Déu, Torre de la Guàrdia d’Urgell, Torre del Gran Prior,
quan n’eren propietaris els hospitalers (segle XVII), Torre dels Moros (1860), Torre
Moruna (1882?), o senzillament la Torre. L’any 2002, l’edifici de la torre va ser adqui-
rit per l’ajuntament de Tornabous, que en condicionà l’entorn. El nom de la plaça de
la Torre és recent, però el del carrer de la Torre ve d’antic.

t34. Torre-roja o Torre Roig 
Masia en terme de la Guàrdia (1856), al nord del canal. 

t35. Torres, cal
Casa al Tarròs, al camí de Tornabous.
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t36. Torres, Anton
Veí i terratinent del Tarròs (cadastre 1828).

t37. Torres, Felip
Veí del Tarròs, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

t38. Torres, Jaume
Veí del Tarròs, adquirí terres del monestir de Poblet posades a subhasta (1839). Contribuent
i elegible pel districte de Tornabous, l’any 1864.

t39. Torres, Josep
Veí i terratinent del Tarròs (cadastre 1828), potser el mateix Josep Torres contribuent
i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

t40. Torres, Josep
Alcalde de Tornabous, hi obre la primera escola i contracta el primer mestre (1854). 

t41. Torres, Pau
Veí i terratinent del Tarròs (cadastre 1828).

t42. Torres, Pere
Mosso de Joan Ripoll, batlle del Tarròs, va ser apunyalat per Joanot Aldomar i Salvador
Roqueta. 

t43. Torres i Bressolí, Francesc
Veí i pagès del Tarròs (1793). 

t44. Torres i Reig, Antoni
Veí del Tarròs, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

t45. Torreta, la
Peça de terra campa a Tornabous, entre el Reguer i el Camí Reial que va de la Ribera
a Tàrrega. 

t46. Tosquella, Antoni
Veí de la Guàrdia (fogatge 1497).

t47. Tosquella, Francesc d’Assís
Veí de la Guàrdia, contribuent i elegible pel districte de Tornabous, any 1864.

t48. Tosquella, Pau
Veí de la Guàrdia, propietari del camp dels Agallons (cadastre 1721), conreava terres
a Espígol (1747).

t49. Tosquella, Tomàs
Elegit prohom de la Guàrdia (1697).
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t50. Tossal, lo
Pujol al sud del Tossal d’Espígol (348 metres).

t51. Tossal, lo
Camp de la Guàrdia (cadastre 1721).

t52. Tossal d’Espígol, lo
Turó de 370 metres, referent marcat en el trànsit aeri.

t53. Tossal del Poble, lo
Turó de 321 metres, situat a l’est del nucli de la Guàrdia, a ponent del Mont Nou.

t54. Tossal Gros, lo
A l’est del Tossal d’Espigol.

t55. Tossal Roig, lo
No localitzat, anomenat així per la gran acumulació d’argila.

t56. Tost, Arnau Mir de [segons el Diccionari d’Història de Catalunya]
Vegeu Arnau Mir.

t57. Tres, la planta del
Distinta manera d’anomenar la planta del Foix.

t58. Tros Redó dels Terraforts, lo
Peça de terra campa a Tornabous, al costat del camí al poble d’ Espígol.

t59. Tros Rodó, lo
Peça de terra campa als Montsonets, entre el Braçal i el Camí Reial de Tàrrega.

t60. Trudis, ca la
Casa a la Guàrdia.

t61. Trull. la planta del 
Anomenada també la planta del Martí.

t62. Trullàs, Joan
Veí del Tarròs (1540). Singular coincidència de lloc, dates i quasi de nom amb Joan
Trullols.

t63. Trullols, Joan
Veí del Tarròs (fogatge 1553). Coincidència de lloc i data amb Joan Trullàs.

t64. Txinel, cal
Vegeu Xinel.
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u1. Ubach, Salvador
Mossèn i mestre d’escola l’any 1928, indirectament afavorí l’aparició de l’escola
Cervantes.

v1. Vagants [escrit Bagans]
Terres vacants, que no es conreen.

v2. Valentines
Camp a la Guàrdia (cadastre 1721) i cognom posterior.

v3. Vall, cal
Casa a la Guàrdia (1764).

v4. Vall, lo
Excavació o possible rasa de defensa dins o a l’entorn del nucli habitat de la Guàrdia
(1717).

v5. Vall, Maria
Viuda i propietària a la Guàrdia (1747).

v6. Vall, Marià  
Fadrí pagès de la Guàrdia que sabia escriure i firma en nom d’altres veïns que no en
sabien (1811).

v7. Vall, Ramon
Pagès de la Guàrdia, conreava terres a Espígol (1747).

v8. Valls, can
Casa a la Guàrdia.

v9. Valls, Francesc
Heretà a la Guàrdia la casa edificada pel seu oncle Francesc Carnisser.

v10. Valls, Josep 
Veí de la Guàrdia, contribuent i elegible pel districte de Tornabous (1864).

v11. Valls, Miquel i Ramon
Veïns de la Guàrdia, adquiriren terres del monestir de Poblet desamortitzades i posa-
des a subhasta (1839).

v12.Valls i Segura, Jordi
Alcalde de Tornabous fins al 2007.

v13. Verdés i Cid, Francesc
Nat a Abella de la Conca (1928), va ser rector de Tornabous del 1981 al 1985, després
d’haver estat abans 27 anys capellà del santuari de la Mare de Déu de Núria.
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v14. Verdú, Antoni
Resident a la Guàrdia (fogatge 1553).

v15. Verdú, Pere
Batlle de la Guàrdia (1612-25), refusava pagar l’onzè de la verema (1623). Era “fami-
liar del Sant Ofici”, o sigui l’encarregat d’executar les ordres de l’inquisidor.

v16. Vergós, cal
Casa al nucli de Tornabous, amb rètol visible a la façana.

v17. Vessajúlia, Guillem de
Vicari de Tornabous (1515), francès d’origen, exercia de rector.

v18. Viala, Pau
Escultor. Li van encarregar un gran retaule per a l’església de Tornabous (1682).

v19. Vicenç, mas
Al Tossal del Poble, a ponent del Mont Nou.

v20. Vicent, cal
Masia amb una bassa, al terme d’Espígol, al sud del Clot de l’Infern.

v21. Vidal, Antoni
Rector de Tornabous (1956-61), promotor de l’església nova de la Guàrdia.

v22. Vila i Fauró, Josep
Veí de la Guàrdia, contribuent i elegible pel districte de Tornabous (1864).

v23. Vilardell, Ramon
Rector de Tornabous (1966-69), promotor de l’església nova de la Guàrdia.

v24. Virós, Antoni 
Rector de Tornabous (1863-72), elegible pel districte de Tornabous, l’any 1864.

v25. Vuelvebueyes
Deformació ridícula però intencionada del nom de Tornabous que els franquistes ven-
cedors i ocupants van fer servir i imposar un quant temps, poc després d’acabada la
guerra civil (1939), per eliminar la presència del català fins en els topònims més inno-
cents.

x1. Xamparra, cal
Casa de Tornabous.

x2. Xarpell, cal
Casa habitada de Tornabous.
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x3. Xarpell i Tarragona, Antoni
Alcalde de Tornabous (1929).

x4. Xavier Rius, granja de 
Vegeu Rius.

x5. Xinel, cal [Txinel]
Masia del Tarròs, tocant a la carretera de la Fuliola. 

x6. Xo, cal [Xó]
Casa al Tarròs.

x7. Xopa, can
Casa deshabitada al Tarròs.
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Apèndix

Josep Aparici i Mercader (1653-1731)
Geògraf i economista, bon coneixedor del territori i dels patrimonis, l’any 1708 va des-

criure les poblacions de la zona i el seu entorn. Autor de Descripción y planta del
Principado de Cataluña (Barcelona, 1078) i de Nueva descripción geográfica del
Principado de Cataluña (1720).

La Banya
Revista de Tornabous editada de manera artesanal pel Centre de Joves a partir de 1977.

Progressivament anà millorant de presentació i l’any 1984 havia publicat el núme-
ro 33.

Boleda, Ramon
Estudiós, erudit i també alcalde de Verdú, és considerat descobridor, vers l’any 1952,

per intuïció pròpia i curiositat intel·lectual, del poblat ibèric del Molí d’Espígol.
Carles IV
Determinats articles, com el pioner de Josep M. Valls Vicens, i fins obres tan autorit-

zades com la Geografia general de Catalunya, de Carreras Candi, l’enciclopèdia
Espasa o Els castells catalans, s’han fet ressò, com si fos un fet històric, d’una lle-
gendària visita que aquest rei hauria fet a la casa tornabouenca de don Joan Roger
de Llúria, seu actual de l’ajuntament. Aquesta visita ha de considerar-se cronolò-
gicament impossible perquè fins al 1832 era propietària de la casa la família Pujalt,
des de feia anys resident a Anglesola. Carles IV abdicà el 1808 a favor de Ferran
VII i res no acredita el pas d’aquell rei per Tornabous. En l’origen de la llegenda
hi deu haver una confusió entre reis, provocada per simple coincidència d’ordinals,
entre Carles IV i Felip IV (III).

Felip IV de Castella, III de Catalunya-Aragó
Després de marxar enrabiat de Barcelona, el dia 7 de maig de 1626, en el camí de tor-

nada, aquest rei s’hostatjà a Tornabous, a casa del batlle Albert de Pujalt, lloc on ja
havia posat en el camí d’anada. Com que totes les despeses del monarca i el segui-
ci anaren a càrrec de Pujalt, en recompensa Felip III nomenà el batlle Albert cava-
ller i noble, segons descriu el dietari de Jeroni Pujades. A partir d’aquella data, els
Pujalt feien servir el de nobiliari.
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Ferran I, dit el d’Antequera
Rei que va vendre diversos pobles, entre ells el Tarròs i Tornabous (1414), al mones-

tir de Poblet.
Ferrocarril Tàrrega-Balaguer
Frustrat projecte ferroviari, tècnicament encarregat l’any 1919 a l’enginyer Esteve

Terradas i Illa. La línia passava per Tornabous i l’ajuntament ja havia nomenat dos
representants municipals per ocupar-se de l’afer i també havia acceptat el pagament
de la part corresponent a la despesa. L’any 1930 s’abandonà el projecte.

Gran Prior de Catalunya
Màxima autoritat de l’orde dels hospitalers que, des del 1317, dominava amb títol de

propietat temporal a la Guàrdia, on percebia el terç de les herbes del terme (cadas-
tre 1717).

Hospitalers
Membres de l’orde de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem, dit també santjoanista,

fundat l’any 1048. La seva finalitat era tenir cura dels pelegrins que visitaven Terra
Santa. Va transformar-se en orde militar. Amb la supressió de l’orde dels templers
(1312) els béns d’aquesta passaren a l’orde de l’Hospital. El Gran Priorat de Catalunya
englobà totes les comandes hospitaleres situades a les ribes esquerres dels rius Ebre
i Segre, entre elles Espígol i la Guàrdia d’Urgell. Per les nombroses donacions, van
esdevenir propietaris d’extenses possessions. Extingits l’any 1851.

Jaume I el Conqueridor
Comte de Barcelona i rei d’Aragó (1208-76), sembla documentada una seva estada al

Tarròs l’any 1222, quan era molt jove, on hauria confirmat a Guerau I d’Urgell la
possessió del comtat. (LLOR, 39-40; GEC)

Llobera, Rafael
Abat de Poblet en dos períodes (1640-44 i 1648-52), va visitar personalment Tornabous

l’any 1643.
Llor i Farré, Isidor
Historiador nascut a Tornabous l’any 1928, publicà una molt documentada història del

poble: Tornabous. Història del municipi... (Tàrrega, 2007).
Llorens i Solé, Antoni
Prevere, director del Museu Diocesà de Solsona, abans de l’actuació universitària des

de Barcelona i encuriositat pels fragments de ceràmica trobats, investigà la zona ibè-
rica de Molí d’Espígol, tasca considerada “la seva principal obra d’arqueologia”.

Maluquer de Motes, Joan
Arqueòleg i prehistoriador que l’any 1975, no sense algunes tensions, va fer-se càrrec

de les investigacions metòdiques al Molí d’Espígol, les prestigià acadèmicament i
n’oficialitzà la denominació, per ell mateix triada o suggerida. Morí l’any 1988.

Poblet
Monestir cistercenc que va mantenir constants relacions amb Tornabous —més tem-

porals que pastorals o espirituals—, perllongades al llarg de cinc segles. Des dels
seus principis, per compres i donacions Poblet adquirí un gran nombre de posses-
sions territorials. L’any 1328, l’abat Ponç de Copons compra el castell i el lloc de
Tornabous. Aquesta i altres adquisicions permeteren a Poblet formar una àmplia
franja compacta de territori que anava de Bellcaire a Tornabous i a la franja que
tenien a Barbens. Propietat territorial amb domini senyorial, que de vegades com-
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portava administrar justícia. Hi havia un procurador general de les baronies de
Poblet i a Tornabous el batlle era representant del seu abat. El monestir recaptava
delmes i tenia el dret d’herbatge, obligacions que l’estretor econòmica dels page-
sos o les males collites convertien en origen dels continus plets i fàcil foment d’e-
lementals anticlericalismes. L’any 1839, les terres de Poblet foren posades a subhasta
i comprades per gent amb prou capacitat econòmica del Tarròs i la Guàrdia.

Quadra
Demarcació especial de petits nuclis de població, generalment centrada en una torre o

casa forta, amb un grau de llibertat jurisdiccional respecte al terme on es troba.
Formada en zones de població antiga, gaudia de privilegis especials atorgats pel
senyor del castell o el rei. També s’anomenava quadre o quadró.

Rovinada de Santa Tecla, la
Forta riuada provocada per una sobtada pluja nocturna de dues hores que va caure sobre

l’Urgell i altre comarques, el dia 23/24 de setembre de 1874. A Tàrrega van comp-
tabilitzar-se uns 150 morts i una desena de cadàvers que les aigües arrossegaren
fins a Tornabous, on foren enterrats. Al Tarròs s’ha parlat de 8 morts i l’enderro-
cament total de la població, desastre que els veïns atribuïren al mur de contenció
de la futura carretera de Balaguer, que frenava el curs natural de les aigües reguer
avall.

Sufragànies
La parròquia de Tornabous tenia tres esglésies sufragànies: la Guàrdia, Montargull i

Masdenguillot (1728). Sufragani vol dir que depèn de la jurisdicció d’un altre.
Templers
Orde militar dit del Temple, creat amb l’objectiu de defensar els pelegrins que anaven

a Terra Santa (1120), s’instal·là en diversos regnes europeus a la recerca de perso-
nal i recursos econòmics. A Catalunya va aconseguir, per donacions i privilegis, un
gran poder econòmic i un vast patrimoni, especialment entre l’Ebre i el Segre, a
Barbens i al terme de Tornabous en concret, amb batlles locals encarregats d’ad-
ministrar les possessions. La crítica per les moltes riqueses acumulades afegida a
les derrotes a l’Orient i l’animadversió del rei Felip IV de França portaren a la
supressió pontifícia d’aquest orde el 1312, i els seus béns foren assignats als hos-
pitalers.

Valls i Vicens, Josep Maria
Escriptor interessat per temes de la comarca que, l’any 1884, visità Tornabous —sobre-

tot, l’església—, en redactà una informació i la va veure publicada, en extracte, al
butlletí “L’Excursionista” (1884).
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