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1. A manera de pòrtic
A la gent que vivim als pobles, pot ser que ens passi que, de tan familiars com ens són els
nostres carrers i places o els diferents indrets del terme, no els donem gens d'importància i en
certa manera tenim la sensació que sempre han sigut així, tal com ara els veiem, tot i haver estat
testimonis de molts dels canvis que s'han anat produint al llarg dels temps.
El fet és que hem crescut jugant per aquests carrers i pels indrets del terme i també, per què
no dir-ho? fent entremaliadures de tota mena. Qui no ha anat a menjar-se els melons de l'hort
d'algun veí una nit d'estiu? O tirar testos una nit d'hivern? Una dita de la Torre de Fontaubella
diu: "Per Sant Antoni s'acomença a fer el Toni". Aquest era el tret de sortida que permetia a tota
a canalla i a vegades no tant canalla, a reincidir cada any el dia 17 de gener, Sant Antoni, en una
tradició molt peculiar del nostre poble, d'aquelles que se sol dir que es perden en la nit del temps.
Des de Sant Antoni fins a l'inici de la Quaresma, tota la canalla, generació rere generació, havíem, fins fa pocs anys, mantingut viva aquesta tradició que consistia a aprofitar els capvespres
d'hivern per anar a les cases i amb una barreja de temença a ser descoberts i voluntat de sortir airosos del que representava una excitant aventura, llençàvem tan endins com podíem de l'entrada,
o tan amunt com ens atrevíem a pujar de les escales, "els testos", és a dir, olles, cassoles, càntirs
i qualsevol altre estri fet de fang que curosament guardàvem durant tot l'any, de tots aquells que
per haver-se trencat en tot o en part eren arraconats o llençats per inservibles.
Procuràvem llençar-los amb molta força perquè fessin molt soroll en trencar-se contra el terra.
Com que hi havia cases que no els agradava que els tiressin testos, immediatament sortien amb
la intenció d'enxampar-nos i fer-nos penedir de la nostra gosadia.
Eren uns moments de màxima excitació, corrent pels carrers poc o gens il·luminats de l'època,
fins que ens sentíem segurs que ja no ens trobarien, amagats en qualsevol racó, més fosc encara
que la resta dels carrers.
No cal dir que sabíem perfectament quines eren les cases que no els agradava rebre aquesta
mena de visites i era en aquestes cases precisament on anar a tirar-los testos tenia per a nosaltres
el màxim al·licient.
No hi havia doncs una sola casa al poble de la qual no sabéssim el nom i el tarannà dels qui hi
vivien. Val a dir que tampoc no hi havia televisió, ni ràdio i no gaire temps enrere ni electricitat i
tot el nostre temps d'esbarjo ens el passàvem al carrer. Potser per això els carrers i les cases del
nostre poble ens els coneixíem tan a fons.
A mesura que ens hem fet grans hem deixat també de viure aquestes petites aventures, privilegi,
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per altra banda, només dels nens criats als petits pobles rurals com és el nostre i a poc a poc hem
anat assumint responsabilitats.
Responsabilitats que per un general s'inicien quan, ja no tan nens, convertits en joves, hem passat a ser els organitzadors de les Festes Majors, les Revetlles o la Festa dels Quintos. D'aquesta
última ja fa més temps. És generalment el primer pas cap a una major assumpció de responsabilitats en el teixit social del poble.
I és a través d'aquest procés de maduració com a persones i d'assumpció de responsabilitats
cíviques, molt més accentuat quant més petit és el poble, i de totes les nostres vivències en aquest
marc entranyable de carrers i places, camins i trossos, fonts i basses, que anem coneixent a fons
la nostra vila i el seu entorn, i és precisament aquest coneixement profund allò que potser fa que
no prenguem gaire consciència dels canvis que de manera lenta però inexorable es van produint
tant al poble com al seu terme.
Si ens posem a pensar-hi una mica, ens adonarem que de vegades ens costa recordar el nom
d'aquella casa que fa molts anys que és deshabitada o que ha canviat d'amo i ara l'anomenen pel
nom del nou propietari, però molts ja no recorden o no han sabut mai quin era el nom d'aquella
casa fa només 25 o 30 anys.
El mateix passa i potser encara més amb els camins, les fonts, les partides del terme etc.
El canvi que va produir-se a mitjan dècada dels seixanta del segle passat en l'economia del país
de forma global, i molt especialment en l'agricultura, va afectar molt els petits pobles del Priorat,
que, com el nostre, vivien d'una agricultura de secà, poc productiva, molt treballosa, amb uns fruits
de molta qualitat, però poc valorats en els circuits comercials. La rendibilitat de les nostres terres
cada cop era més minsa ja que el preu dels fruits baixava any rere any i els costos s'encarien
seguint la tònica del creixement global, del qual cada vegada quedàvem més allunyats.
Com a conseqüència moltes famílies, o si més no els joves, van buscar guanyar-se la vida de
forma més rendible en les ciutats properes, que oferien abundants llocs de treball, més ben pagats
que el jornal que es treia un pagès.
Així va ser que es van tancar moltes cases, es van anar abandonant bocins de terra i, fins i tot,
partides senceres del nostre terme. Només cal que pensem en les Maçanes, les Castellanes, les
Obagues, etc.
Així també, a poc a poc, s'anaven perdent els camins que hi portaven i amb ells els noms
d'aquests camins, trossos, fonts, etc. s'anaven esborrant cada cop més de la memòria popular.
El coneixement, però, que d'aquests camins i indrets del terme tenien els nostres pagesos
afortunadament no s'ha perdut del tot encara. No hi ha com haver-se recorregut aquests camins
centenars, milers de vegades, a peu o a cavall d'animal o caminant davant seu quan a l'hora de
la verema s'havia de fer un viatge darrere l'altre amb les dues portadores a bast o haver baixat
pels camins dels nostres boscos els pins a ròssic o el carbó amb sarrions, perquè aquestes coses
quedin gravades de forma indeleble en la memòria de qui ho ha viscut tots els estius i tots els
hiverns de la seva vida.
Calia, però, que tot aquest cúmul de noms, de dades i de vivències del nostre poble pogués
passar a les generacions futures i no es perdés per sempre. S'havia de recopilar tota aquesta
riquesa de noms i renoms de la Torre, s'havia de fer ja, i s'hi havia de dedicar, a més, un
esforç considerable.
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Per això crec que és tan important la tasca que ha dut a terme l'Enric Prats, que amb infinita
paciència i dedicació i amb la valuosa col·laboració d'algunes de les persones més grans del nostre
poble, les quals, amb el seu profund coneixement del terme i conservant una memòria clara, l'han
ajudat a recopilar la toponímia que estàvem perdent de tal manera que ara crec que podem estar
tots molt satisfets d'haver-la recuperada en les pàgines d'aquest llibre, que ens ha de resultar
entranyable perquè hi ha també reflectida una part dels nostres records.
Jaume Rofes Anglès
La Torre de Fontaubella
Febrer de 2005

2. Introducció
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2. Introducció
La Torre de Fontaubella és un municipi del Priorat sota el vessant occidental de la serra de
l'Argentera i la mola de Colldejou. És situat a 369 metres d'altitud i el terme té 7 quilòmetres
quadrats. Molt antigament, el poblat degué alçar-se a la partida de les Casotes. A l'Onomasticon
Cataloniae de J. Coromines (VI, pàg. 326), llegim "Ràfol" i cita textualment: barranc del Ràfols,
d'origen àrab trobat a la part de migjorn. La casa de la Coixa, havia estat antiga torre moresca i un
barranc important és el barranc del Ràfols o també dit de les Comes Joanes. Devia ser a principis
del primer mil·lenni que l'antic poble de les Casotes o Poble Vell, com algú encara l'anomena,
devia traslladar-se on ara hi ha la Torre amb el nom de la Torre de Fontaubella (font d'ovelles
segons l'etimologia popular). El lloc pertangué a la mitra de Tarragona. També, com llegim en
Fogatges 1492, pàg. 263 i 1553, pàg. 219, va ésser part de la baronia d'Escornalbou. En el Fogatge
de 1365-1370, publicat per Josep Iglésies, es diu: "La Baronia de Escornalbou estaba constituida
por los lugares de Colldejou, Vilanova de Escornalbou, Riudecanyes, Duesaigües, Riffà, Argentera
y Arbós, en el Baix Camp; además, Pradell, Fontalbella y Torre de Refollí de Fontalbella, en la
comarca geográfica del Priorat".
“Torre de Fontalbella a l’extrem E. del Priorat entre Pradell de la Teixeta i la Mola de Colldejou.
(...) El segell, ja antic, del municipi (segle XVIII?) porta Torre de Fontaubella." (Geo. Ge., pàg. 438).
"La Torre de Fontaubella no figura en el cens de 1359. Perquè a l'Edat Mitjana fou només orònim.
Així, serra de Fonte Albella, afr. O. d'un lloc de Camp del Tarragona, continuació de les Roques de
Llaberia. I després, Fontalbella en context anàleg, c. l'any 1195." (J. Cor. Onom. Cat.).
"A 18 de juliol 1553 en dita vila da Falcet, Joan Llaberia, jurat del lloch de la Torre de Fontaubella,
denuncia los focs següents de dit lloch com apar", cartes 52 (Fog. 1553, pàg. 219). "La Torre de
Fontaubella: Orimi Joan Laberia, Pere Llaberia, Antoni Gavaldà, Daniel Llaberia, altre Pere Laberia,
Joan Sebastià Labaria, Simó Porrera, Matheu Gavaldà" (Fog. 1553). "Es lugar; las jurisdicciones son
del Arzobispo de Tarragona, tiene 9 casas separadas, con 36 habitantes. Su situación en malísimo
terreno, linda por levante con Argentera a mediodía con Colldejou, a poniente con Marsá y a tramontana con Pradell", segle XVIII (Est. J. Igl.).
La Torre de Fontaubella sempre ha estat un poble de reduït nombre d'habitants. Sabem que el 1497
tenia 4 focs, el 1553 vuit "laics", al segle XVIII hi vivien 36 persones, el 1787 augmenta a 212, el 1857
passa a 294, el mateix segle puja a 484 habitants, el 1888 els empadronats de dret són 375 i els de fet
484. A primers de 1900 són 255, el 1910 té un cens de 203 habitants i a la meitat del segle comença
la davallada fins el dia d'avui amb 137 habitants censats, però només 75 amb estada permanent.
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La Guerra Gran fou la denominació amb la qual es coneix a Catalunya el conflicte armat que enfrontà, els anys 1793-1795, a les regions pirinenques, exèrcits de la monarquia espanyola de Carles
IV amb els de la Convenció republicana de França i que tingué una especial incidència a les terres
catalanes. La guerra va ser respectivament declarada pels estats francès (7 de març) i espanyol (23
de març) i es va acabar amb la signatura de l'anomenat tractat de pau de Basilea (22 de juliol). Es
va desencadenar sota diversos factors. D'una banda, les tensions del procés revolucionari de França
i de l'actitud de coalició des les monarquies europees enfront de la França revolucionària. Una junta
controlada per Urrutia va procurar que el camp de les seves gestions es limités, en l'àmbit de la
mobilització general del Principat, a la creació dels terços dels Miquelets (gener de 1795). En aquest
any el general Urrutia arribà a unes negociacions de pau. La llista dels Miquelets, comença així:
"Lista general de todos los hombres des de la edad de los 16 años cumplidos en adelante, comprehendidos baxo la jurisdicción de esa Junta Particular del lugar de la Torre de Font-Aubella Correg(to)
de Tarra(na), ante la cual se ha formado la dha. lista con la exactitud posible por el Bayle Reg(r) Decano juntos con el Párroquo expresando la edad de cada uno de los alistados indivíduos, su estado,
condición u oficio y es como sigue:
Abelló y T, Francisco, labrador.
Besora y T, Jacinto, labrador.
Brell y Espinar, Juan, labrador.
Cervera Rofes, José, labrador [més un altre Cervera].
Escoda, José, serrador.
Escoda, José, pastor.
Escoda, regidor [més uns altres quatre Escoda].
Hisern, Antonio, labrador.
Llaberia, Francisco, labrador [més uns altres dos Llaberia].
Mas, Francisco, labrador.
Pallejà, Juan, labrador [més uns altres deu Pallejà].
Rofes, José, labrador [més uns altres dotze Rofes].
Sabater y T. Fran., labrador.
Sabater y T. José, bayle.
Sanxo, Anto., labrador [més uns altres onze Sanxo].
'Las precedentes listas se han formado con toda escrupulosidad y exactitud por los infros. Bayle,
Reg(r), Decano y Párroquo del mismo lugar. Y para que conste a la superioridad las firmamos y no
sellamos por no tener sello el común; Torre de Font-aubella y febr/o 19 de 1795.
’Por el Bayle y Regidor, que no sabe escribir, firmo Miguel Mas, Pbo. y Vicario.’”
El cens del comte de Floridablanca ens diu:
"Hasta 7 años
40
De 40 a 50 años
40
De 7 a16 años
33
De 50 arriba
23
De 16 a 25 años
37
De 25 a 40 años
39
Total
212
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Total general 212 teniente de cura 1, labradores 18, jornaleros 56.”
"Pueblo Torre de Fontaubella, 1787. Parroquia del lugar de Pradell. Corregimiento de Tarragona.
(pàg. 464)".
En Estadística dels pobles de Catalunya segle XVIII, volum III, pàg. 1186, de Josep Iglésies, trobem: "Cens de la Torre de Font-abella 1708: 7 cases; 1716: 7 cases; 1717: ... veïns; 1718: 7 cases;
1719: 36 persones".
La Torre de Fontaubella és entre dos barrancs. Diu la dita popular: "La Torre de Fontaubella / és
entre dos barrancs / i totes les xiques guapes, / són filles de capellans". El barranc de les Castellanes
l'agafa pel nord-est i té tres ponts dins del poble, i el barranc de les Séquies el traspassa pel carrer
dels Horts i el carrer de les Flors i s'uneix al de les Castellanes a la plaça Nova. Aquest barranc és
cobert en tot el recorregut urbà des del 1954.
Quant a la fonètica de la Torre, Maria Teresa Cabré i Castellví el 1969 va fer una tesi de llicenciatura a la Universitat de Barcelona: Fonètica i lèxic: L'Argentera, la Torre de Fontaubella, Capçanes,
Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Barcelona 1977, on esmenta en estudis individuals dels
tres pobles el tractament de les "o" i les "u" en posició àtones, l'article "lo" i "lu", el diftong "au"
procedent d'"o" inicial i diverses formes més, tractades acuradament. Ens diu també, que així com
l'Argentera pertany al català oriental, la Torre de Fontaubella separada de l'Argentera només per la
Serra, pertany al català occidental. Tenim el topònim "obaga", però l'"aubaga" de la Mola i partida
de les Aubagues. Joan Coromines ens diu que la paraula "aubaga" és viva a l'Alt Camp i al Priorat.
He observat a la Torre, que algú pronuncia "crompar" en lloc de "comprar", "prebés" en lloc de
"pebrers", o "probe" en lloc de "pobre", anteposant la "r" en la primera síl·laba. Això també es
produeix en el català més occidental de la Terra Alta. Es consideren vulgarismes o popularismes les
frases com: anar "al defora" o "portaràs-me'n" en lloc de "porta'me-n", o bé "passàvon pel camí o
lo pare em cridavo o plegavo vellanes tot lo die". Aquesta variant en l'ordre gramatical dels mots en
la construcció de la frase, pronoms en hipèrbaton, quan ho has sentit moltes vegades, et complau
a l'oïda i se t'encomana.
Desgraciadament, no tenim arxiu antic. Els saquejos i les cremes de la guerra civil del 1936 al
1939, la dictadura després i la ignorància insospitada d'un rector més ençà, gràcies a tot això, fa que
no tinguem memòria escrita; només cendres. Jaume Sabaté i Alentorn diu en el seu llibre Víctimes
d'una guerra civil al Priorat (Barcelona, 2002) pròleg d'Albert Manent, La Torre de Fontaubella ( ):
"De la casa abadia, van tirar per la finestra, mobles, roba i tot l'arxiu parroquial, per cremar-ho al
mateix foc. La història documentada de la població va desaparèixer, perquè l'arxiu parroquial era
l'únic registre existent des del segle XII, com assenyalen altres documents de la primera població de
la contrada, quan el poblat de Fontaubella es va traslladar al costat de la Torre a la vora dels límits
de Tivissa i Escornalbou ( )."
La documentació, doncs, que es pot trobar sobre la Torre de Fontaubella és dispersa, ben poca i
només sobre algun fet determinat. Els Fogatges de Josep Iglésies, notes esparses, el fons Aparici,
etc. A l'Arxiu Diocesà de Tarragona hi ha algunes dades dins la documentació de Pradell. Essent la
Torre, per molts anys, sufragània de Pradell, fa que el rector que portés totes dues parròquies inscrivís ordenadament la documentació de cada poble a l'arxiu corresponent. De tant en tant el rector
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dels dos pobles posa a l'arxiu de Pradell alguna nota relacionada amb la Torre i apareix el nom de la
Torre de Fontaubella; llavors, un s'hi atura, esperançat pensant trobar una notícia nova, encara que
breu. És un treball poc gratificant, però que cal haver fet.
En la documentació de Pradell de l'Arxiu Diocesà de Tarragona, hi ha un llibre interessantíssim i que
dóna algunes notícies sobre la Torre. L'obra ha estat estudiada per un investigador de Botarell i el manuscrit fou editat per l'Associació d'Estudis Reusencs (Reus 2001) transcrit amb pulcritud i erudició per
Carles Maristany i Ti:. El Dietari del rector de Pradell i altres cinc estudis (segles XVI-XVIII). El rector
es deia Montserrat Bertran. Va ser fill de Pradell, nascut el 1659 i amb casa pairal a Pradell. Va ser un
rector singular i atípic que en els llibres parroquials de bateigs, casaments, òbits, etc. hi posava note s
de fets diversos amb una expressió gramatical també atípica, sobretot en conjugar els verbs. És clar que
caldria tenir en compte el català de l'època. La seva primera paraula, és sempre "Nota" (o també
"Noto"): "Noto com vuy, dia 2 gener, fas jo, Montserrat Bertran, Pre. y Rv. , 32 anys que nasquí (...)."
Amb aquest llenguatge singular, el bon rector Montserrat descriu costums de Pradell i de la Torre, com
fa obres en totes dues esglésies, parla del temps i de les collites, escriu, diu, "per a los que vindran" i
un bon dia es va entretenir a comptar les passes que hi ha des de l'església de la Torre a l'església de
Pradell. D'aquest dietari aprofito allò que es refereix a la Torre. És interessant, sobretot, pel costumari
religiós que descriu del poble. Copio textualment de Carles Maristany. "Convocat el concurs, Montserrat
Bertran s'hi presentà, competint amb altres opositors. Els exàmens tingueren lloc el dia 4 de
setembre, a Tarragona, davant d'un tribunal format pel doctor Claret, antic rector de la Selva, i el canonge Castanyer, en substitució de doctor Gebellí, rector de l'Aleixar, que no s'hi presentà, tal vegada a
causa del mal temps, perquè fou un dia plujós. Montserrat Bertran guanyà el concurs i prengué possessió de la rectoria de Pradell i de la sufragània de la Torre de Fontaubella el dia 14 de gener de 1685".
Escriu Bertran: "A la primeria de setembre de 1686, també vas fe(r) que adobassen la iglésia de la Torra
alçant l'altar major y sagrari y fent compondre les campanes perquè es poguessin ventar. Va partir un
bocinet de fusta del lignum crucis de Pradell per a la vera creu de la Torra que no n'(h)i (h)avia, perquè
(h)avia poch temps la (h)avien feta." Malgrat aquestes obres, tretze anys més tard, el 1699, en una nota
del 'libre de Baptismes', escriu que l'església estava que "ni hi (h)avie ninguna biga que no estàs podrida, que estaven com si estassen sota una llosa." Carles Maristany comenta: "A Pradell, hi havia el
costum de pastar una mena de panets, anomenats absoltes de pa, que les dones donaven al rector en
quantitat de dues per dona a les misses de novena i una a les de cap d'any. L'antecessor de Bertran, el
rector Bernat Modolell, va decidir rebutjar aquestes absoltes, perquè les dones que portaven criatures
"les embavassaven y enbrutaven y per a(i)xò no·n volia". En canvi, a la Torre de Fontaubella el costum
de pastar era vigent. Així que Montserrat Bertran es proposà que la tradició es restablís a Pradell, on
"perdent-se lo pastar s'és perdut lo costum" i ho aconseguí. Escriu Bertran que hi hagué unes malalties
a Pradell i a la Torre que en deien "modorries" i també altra dita "pigota". Cito de Carles Maristany: "'En
lo mes de setembre (1707), ço és als decet, se despertaren unes malalties en la Torra de Font Albella,
sufregània de la present vila de Pradell, que duraren fins als primers de octubre, que anava furiós, en les
quals malalties se moriren tres cossos y un albat, durant dites malalties uns vint dies, y en refrescar lo
temps se assosegaren, que era prou, ab set cases que·y avie pobblades y no més en aquella ocasió.' (...)
'Nota més que als primers de setembre del any 1686 també vas fe que adobassen la iglésia de la Torra
y alçar lo altar major y sacrari, que també estava arrans de la mesa, y feu que adobassen les campanes
per a que·s poguessen aventar, y ho feren y se aventaren ara, que may se avien aventades, segons
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deyen los vells, que quedaren molt alegres la gent, per ésser cosa nova, perquè totes (...) han fet la
festa ab molta alegria lo dia de la Nativitat de Maria Ssma., que és la sua festa major. No sé si les conservaran. Nota més que en dit any de 1686 vaig netejar la vera creu de assí y ne moguí lo lignum crucis
y lo torní del modo [que] estava, y ne vas partir un bocinet per a la vera creu de la Torra, ma sofregània,
que no n'i avia, perquè avie poch temps la avien feta. Ara ja n'i tenen posada per mes mans pròpies.'"
(...) L'any 1692 escriu el rector: "'Nota dels passos que ha de la porta de la rectoria a l'església de la
Torra. Nota per los que vindran com el 26 de abril de l'any 1692, per curiositat, lo qual és St. Jordi, aní
a peu a la Torra, sofregània, y al eixir del brancal de la abadia comensí a contar los passos y fins a la
porta de la iglésia de la Torra contí que vas caminar set mil sis cents y vuit passos.' (...) 'Nota com lo
dia de la Purificació de Maria Ssma., dia dos de febrer any 1699, per orde del Sr. Archabisbe Don Fray
Joseph Llinàs, vas sumir lo sacrament de la Torra de Font Albella, sofregània, que ni avie y crech avie
molts anys, lo que me apuntà en Falset quan passà que visitava, que era als vint de octubre any 1696.
La causa de fer-lo sumir tant prest fou que la iglésia estava que ni hi avie ninguna biga que no estàs
podrida, que estaven com si estassen sota una llosa, donant-li jo notícia de axò y per axò se féu més
prest que a les altres sofregànies, que no volia que en part que no residís lo pàrroco hi agués sacrament,
que ja tenia orde de la sede apostòlica. Y crech fou llevar-lo per lo poch cuidado que tenien los sacristans
en què hi hagués llum, que allà ahont està lo pàrroco o rector té prou que fer si ell no se'n cuyda, que
al fiar del escolà y de altres que no saben lo que és, és cert que va de mala manera, com ho experimento jo algunes vegades.'" Continuo amb la transcripció de Maristany: "'Nota que la part de la dona, si és
donsella, fa set o vuit o deu o dotse quoqes redones, que sien com uns plasints blans miganets [potser
tortells de pasta flonja i mida mitjana] y les porten a la iglésia y donen pa per a benehir per a donar a
la gent, y de aquelles quoques se donen una a cada donsella de les que acompanyen, y un tall de candela encesa la mare de la nòvia y el novi. Y en ésser a l'ofertori, comença lo novi a oferir la coqua [coca]
y la candela de un palm y quart lo menos, y la nòvia, del mateix modo. Y a més de la coca y la candela ha de tornar a oferir lo novi antes de les donselles. Y la mare de la nòvia ha de portar un brocal de vi
y l'à de donar en mans del novi, y en aver oferit lo novi dit brocal de vi, l'à de donar a la nòvia. Y la
nòvia ha de tornar a oferir dit brocal de vi y donar-lo al escolà. Y aprés de ella entren a oferir les demés
donselles coca y candela. Y la mare o la més parenta o parentes també ofereixen com las donselles. Això
no està tachat, quantes ni quantes no, sinó totes les que volen. Y aprés aver acabat les cerimònies del
ritual o ordinari, que los novis estan al peu del altar, se fa besar la mà y estola o maniple als dos, novi
y nòvia, y cada un de ells dóna al Rr. altre coca y candela encesa, del modo [que] ofereixen a la hora
del ofertori. Això és lo costum de Pradell, y en la Torra, sofregània, també usa de la mateixa manera y
ha usat molts anys ha, lo qual jo he demanat als de Pradell y a la Torra, no tenint res més [lo Reverent]
en los esposoris o, per dir-ho tot, en los matrimonis.'" En el llibre dels cossos, escriu el rector Montserrat:
"'En Pradell no ha costum de donar candelas al enterro com en la sofregània que n'i donen a tots los
que són en la iglésia, so és sensilla per a oferir y de cada candela té lo Rr. un diner de dret a més de la
candela. Y ha de ésser de la llargària de una rajola, que així se acostuma en mon temps y se ha acostumat en temps passat, com m'o an dit y se persevera.' (...) 'En la sofregània se acostuma donar deu
sous de caritat als forasters y dinar a casa del difunt o en altra casa, pagant ells lo gasto de tots los
sacerdots y Rr. y és costum de acompanyar lo dol en casa del modo [que] tinch dit en Pradell, que així
se feya y ho fas jo.' (...) 'En a Torra de Font Albella, sofregània de Pradell, cada dona que és a la iglésia,
a més de la candela dobbla, en la missa de novena ofereix dos absoltes de pa tot junt. Y en la missa de
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cap de any, a més de la candela sensilla, ofereix una absolta de pa tot junt. Noto que lo home que
aporta lo cap del dol en la missa de novena, a més de la candela dobbla, ofereix una segona vegada sis
absoltes de pa dins un sistellet, ab sis talls de candela dobbla de la llargària de les altres apagades dins
dit sistellet. Y a la missa del cap de any altres sis absoltes ab sis talls de candela sensilla, apagades, de
la llargària de les demés, oferint segona vegada, advertint que lo sistellet se torna a los de la casa del
dol. Noto que quan se ha oferit en la missa de la novena donen dos absoltes a cada dona de mantell per
a que fase dos absoltes, y les més parentes, com són muller, mare, filles o germanes, quatre, anant lo
Rr. entre elles fent dites absoltes mentres se diu la missa o acabada, quan apar al Rr. O altri per ell, si
diu la missa.
'Per a celebrar la missa del òbit han de donar dos talls de candela.
Parroquiatge
7 Sous 6 diners
Terratge
7 S. 6 di.
Campanes
7 S. 6 di.
Professó del cos
7 S. 6 di.
Per set responsoris [que] se dihuen a casa, per lo camí y iglésia
7 S.
Per administrar lo sacrament de extrema unció
3 S.
Y si és de nit un sou més, que són quatre
4 S.
De cantar la missa de òbit
10 S.
De cantar les hores de la creu en dita missa quan
se canten los responsoris sobre lo cadàver
3 S.
De fer les dotze absoltes resades aprés del enterro
2 S.
Avent-hi assistència de sacerdot o sacerdots forasters té
rector propina dobbla de assistent y, no avent-n’i, sensilla.
Per la caritat de la missa de novena
10 S.
De cantar les hores de la creu en dita missa
3 S.
Per la caritat del annual, si és cap de casa, lo any del dol
1 Ll. 10 S.
'En dita missa de novena han de donar candeles dobbles, a tots los que seran en la iglésia per a
oferir, de la llargària de una rajola, y los homes, a més de la candela han de oferir dos dinés, tot junt,
y lo cap del dol oferirà segona vegada sis absoltes de pa ab sis talls de candela dobbla de llargària
de las demés, apagades. Y les dones, a més de candela, oferiran dos absoltes de pa, tot junt, del
modo que se ha acostumat fins assí. Y totes les dones de mantell facen dos absoltes de pa en dita
missa o aprés de ella, y les més parentes, com són mare, muller, filles o germanes quatre, axò tant
en la rectoria com en la sofregània, per aver-se usat axí.
Per caritat de la missa de cap de any
20 S.
De cantar les hores de la creu en dita missa
3 S.
'En dita missa de cap de any se ha de donar candela sensilla a tots los que seran a la iglésia per
a oferir, de la llargària de una rajola, com les sobredites, y los hòmens, a més de dita candela, han
de oferir un diner, tot junt, y lo cap del dol ha de oferir segona vegada sis absoltes de pa ab sis talls
de candela sensilla apagades, y les dones, a més de la candela, han de oferir una absolta de pa, tot
junt, com se ha acostumat fins assí, axò, tant en la rectoria com en la sofregània.
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Per llegir lo testament lo Rector lo dia de les misses
en casa del difunt o en la abadia,
si lo y diuhen, assenyalam

5 S.

'Avent-hi assistència de sacerdot o sacerdots forasters lo dia de les misses de novena y cap de any,
ara sie tot ab un dia o ab diferents dies, tant fent-se sobre lo cadàver, tinga lo rector propina dobble
y, no avent-n'i, sensilla. Axò tant en la rectoria com en la sofregània, per ésser pàrroco, advertint
al Rector que de cada propina té obligació de celebrar una missa per lo difunt o difunta. Y si la
propina és dobbla dos. Y lo secerdot o sacerdots [que] assistiran al enterro com a la novena o cap
de any, tinguen obligació de celebrar una missa per lo difunt o difunta per cada propina. Y fent-se
tota funerària tot ab un dia, no ha de celebrar més de una missa; fent-se ab dos dies diferents, dos
misses; y fent-se ab més dies, tres misses, per aver-li de donar propina cada dia, advertint més que
encara que·s façe tota la funerària ab un dia, ço és enterro, novena y cap de any, que no per xo dexe
lo Rector de tenir tres propines dobles, avent-hi sacerdots forasters; y fent-se la novena y cap de
any tot ab un dia, que no dexe de tenir-hi dos propines dobbles; y fent-se la funerària ab més dies
diferents, no avent-hi assistència de cap sacerdot foraster, no tinga lo rector sinó propina sensilla
del que s'acostuma donar, que per lo Rr. són tres o dos, si està fet lo enterro. Axò tant en la rectoria
com en la sofregània.'"
En el llibre d'albats, escriu: "Nota. Los drets [que] té lo rector en los albats en Pradell y la sofregània:
Primo, de la missa dels àngels té la caritat
4 S.
Ítem, del enterro té lo Rr
5S.
Ítem, de sis absoltes fa com dit atràs, té lo Rr
6 di.
Suma lo demunt dit del enterro de albat
9 S. 6 di.
Nota que no té lo Rr. obligació de guardar, sinó de cobrar en acabar.
Per a celebrar la missa de àngels, dos talls de candela."
Encara en l'edició del Dietari de rector de Pradell, de Carles Maristany escriu: "Com a rector de
Pradell havia de tenir cura de la sufragània de la Torre de Fontaubella, distant gairebé sis quilòmetres
per camí de ferradura. Excepte quan feia molt mal temps, tenia l'obligació d'anar-hi a dir missa els
diumenges i festes assenyalades i acostumava a traslladar-s'hi a peu o bé amb una mula. Per la
festivitat de l'Epifania de l'any 1694 hi anà, malgrat que havia nevat i ser 'cosa escusada, y ho fiu
per ésser la diada que era, que quant neva o hi ha molta neu no té lo r(ecto)r obligació de anar-hi, ni
quant plou, essent pluja que considere que se (h)age de mullar massa'. Aquell dia el rector prengué
la mula, que anava 'ab molta pena'. No hi anà el diumenge següent, però sí al cap de quinze dies,
patint tota mena de dificultats, com ell mateix descriu: 'Me viu grans afanys, que per aquelles sorts
de quant en quant queya, que és cert me n'empenedí molt de (h)aver feta tal empresa, y sinó que·m
dolia lo camí fet, me'n tornava perquè·m vas vèurer sobre la neu moltes vegades.'"
Per acabar amb les notes del rector Montserrat, el 22 d'abril de 1685 hi hagué un gran aiguat al
Pradell; cal suposar que a la Torre fou semblant o més fort tenint en compte els dos barrancs que la
travessen. Així ho transcriu Maristany: "Nota més com la domínica infra octava de la Assenció del
Sr. féu una gran pluja, que era als 13 de maig, que los carrers apareixien un riu y les entrades de
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les cases totes casi una bassa, no podent estar la gent per les cases, que totes les taulades no eren
bastants, que fins la iglésia, sinó la bòveda del altar major, ni hi avia res axut. Y començà casi mitja
hora alt lo sol, axins com acabava de dir missa, que era dematí, y no poguí anar a la Torra perquè
perseverà. Y agué de trèurer lo Ssm. Sacrament, perquè tota la gent tremolava de por."
El dia 10 d'agost de 1724, figura com a nou rector Marc Antoni Gener. L'església de la Torre, que
era al carrer Major, on després seria cal Pep, la casa més vella del poble, i després cal Torroja, a
pesar que el rector Bertran la restaurés el 1686 i un altre cop el 1699, deuria continuar en molt mal
estat, perquè el 25 de maig de 1794 es comença a redactar un compromís per a edificar a la Torre
un nou temple parroquial. Aquest compromís s'escriu oficialment el 1804. "Sépase como nosotros
Francisco Rofes, Francisco Xancho y Ferré, Joseph Escoda y Aragonés, Joseph Palejá y Vaqué" i
altres vint-i-tres més "todos vezinos labradores del lugar de la Torre de Fontaubella, atendiendo a
que la parroquial yglesia de este lugar no es suficiente para caber en ella sus vecinos, a más de
estar aquella muy rota que en tiempo de lluvias no se puede estar en ella por las muchas goteras
(...) hemos resuelto, todos unánimes y conformes, movidos de la devoción y christiandad, el edificar
y construir un nuevo templo parroquial y yglesia apta , idónea y suficiente (...). Prometemos los unos
a los otros y los otros a los otros, respectivamente y al infrascrito escribano por todos aceptante que
pagaremos hasta que estará concluida y del todo acabada dicha nueva parroquial yglesia que será a
fabricar, un quinceno que voluntariamente nos imponemos de todos los frutos que pagarán diezmo y
se cogen y cogerán en las tierras que tenemos en el término de este lugar y en el del lugar de Pradell
(...). Así lo otorgamos en dicho lugar de la Torre de Fontaubella, a los veynte y cinco de mayo de
mil setecientos noventa y quatro. Siendo testigos el reverendo Joseph Arbolí, presbítero y rector del
lugar de Pradell, y Juan Benet, mancebo, labrador de la villa de Falset, en este lugar ambos hallados.
Y los otorgantes no lo firmaron porque dixeron no saber, lo firmó a sus ruegos un testigo. Joseph
Arbolí, presbítero, testigo. Ante mi Pedro Olives y Marqués, escribano. Yo Pedro Olives y Marqués,
escribano público de la villa de Falset, la precedente escritura, signo y firmo a los treynta de enero
de mil ochocientos y quatro." (Document del Fons Familiar Rofes Sabater de l'Arxiu Comarcal del
Priorat, a Falset).
Si avui el terme de la Torre té 7 km quadrats, fa pocs anys, en tenia 5,5. Aquest augment és degut al fet que per molts anys tenia uns límits de municipi i terme que feien que una bona part del
poble fos terme de Pradell. Això produia problemes en electricitat, telèfons, cens, escriptures, etc.
Els carrers de Sant Antoni, l'avinguda del Priorat i altres, tenien com a nom de carrer, el nom de
"Barrio". "Barrio" volia dir que eren terme o barri de Pradell. Avui la divisòria del terme passa par
dalt del collet Redó, per les Moletes i per damunt dels Campinyons i el barranc dels Caus. Així s'ha
normalitzat no solament el problema urbà, sinó que moltes finques de prop del poble, que havien
estat terme de Pradell, avui són terme de la Torre, tal com s'escau.
Cada terra, cada lloc, dóna una possibilitat a persones, poetes, escriptors, artistes, a poble. Jo em
sento muntanya, deia un dia per la televisió Joan Triadú. La terra ens marca signes definitius; la
família ens marca signes definitius, la religió, la sal de la platja o la muntanya, el serè o el llevant de
mar, el bosc o el conreu, l'altitud geogràfica, la pluja o la neu. Tot això fa un poble; un. I convivinthi fem el nostre poble, un poble carregat de treball, de dolors i de festes, d'amics, de diàlegs, de
xerrades i converses de naixences i de mort. Tot això fa el nostre poble, ressò d'allò que ens envolta,
ressò dels nostres pares, dels nostres avis i dels nostres passats més pretèrits.
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Un agent característic que marca les nostres vides, són les olors. L'olor del poble, l'olor de l'estable,
del celler amb les bótes, del forn amb el pa acabat de coure, del corral dels conills, de les pomes al
canyís, l'olor de la pluja. Quina olor devia fer la Torre en les setmanes de la verema! L'olor de raïm
per tots els carrers, de portadora impregnada de most, barrejada amb l'olor dels pins de les Obagues
quan llisca el vent pel cingle i els espenegalls de la Mola. Unes olors són mortes, altres són a la
nevera de la nostra memòria, altres són vives, són essència de nosaltres mateixos. Destruir el passat
fóra destruir la nostra història, l'amor al passat és l'amor a la nostra vida.
Llorenç Gomis en el pròleg que va escriure per a la traducció castellana de la novel·la Le désert de

l'amour, de François Mauriac, deia que l'escriptor confessava que "ningún drama podía tomar vida
en su espíritu si no lo situaba en los lugares en que él había vivido siempre. Tenía que poder seguir
a sus personajes de un cuarto a otro. No podía concebir la novela sin tener presente, con todos sus
rincones, la casa en que la acción había de desenvolverse. Las alamedas más secretas del jardín
tenían que resultarle familiares y el paisaje del contorno, conocido y no con un conocimiento superficial... 'siento el olor enmohecido del corredor que atraviesan y conozco perfectamente los ruidos que
escuchan de día y de noche, cuando salen del vestíbulo y avanza'...".
Un bon amic, Josep M. Arnavat i Vilaró, trapassat fa uns quants anys, un home que estimava la
terra i la natura, va escriure aquest magnífic sonet:
Vindré amb les mans enlaire mig florides
de sol del poble meu i vent del camp,
i amb gest segur, robust, de gent del llamp,
cantaré, sense seny, cançons ardides.
Indigents! No sentiu l’antiga veu
que passa per les branques entristides?
No sentiu el gemec de les ferides
de les terres perdudes del conreu?
Seguiré sol per caminals i antares
per a besar la terra dels meus pares,
per emplenar els meus ulls de llibertat.
I no hi fa res que em diguin coses rares,
i que per tot m’assetgin lleis avares,
si em sento arrel, brancam i dúctil blat.
Portem la nostra terra enganxada als peus. Besem-la la nostra terra, la nostra mare terra que ens
ha fet.
El conreu primordial del poble era, abans, la vinya. A causa de la fil·loxera, en el darrer quart del
segle XIX, i sobretot de la baixa productivitat econòmica que durà al Priorat fins entrat el tercer
quart del 1900, es donà lloc a la plantació d'avellaners. Cap al 1910 els pagesos començaven a
posar avellaners entre tires de ceps. Així es continuà; als costers s'hi quedava la vinya i a les terres
millors, els avellaners.
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La causa del canvi de la vinya pels avellaners, a més del vi mal pagat en una zona d'alta
graduació alcohòlica, però de baixa producció en pes, va ser, també, per raons contundents:
veremar vol un esforç humà principalment de transport i que cal fer en uns dies determinats, no
abans, ni després; és un fruit efímer quan ha madurat; l'avellana, en canvi, no té el pes del raïm,
i la pots plegar pausadament; si et cal, la guardes i la pots vendre quan vols o quan necessites.
El conreu, doncs, arribà en un cinquanta per cent de vinya i un cinquanta per cent d'avellana.
Actualment la vinya quasi ha desaparegut.
Com a classe de raïm predominava el carinyena, que donava un vi molt negre i quinze i setze
graus d'alcohol, però anà abundant la garnatxa i la garnatxa peluda, perquè als pàmpols s'hi
fixava millor el sulfat de coure en els tractaments contra el míldiu. Al raïm blanc, que se'n feia
molt poc, li'n donaven el nom de "magdalena". El raïm que es guardava per menjar a casa,
era de ceps que en deien ceps "llépols", com el moscatell o el picapoll. Fins l'any 1952 no es
començà a pagar la verema pel grau d'alcohol; es pagava per pes. Les primeres màquines de
sulfatar d'importació que es van veure, duien el nom de Vermorel. L'any 1936 encara es portava
la verema a Falset; no van tenir el sindicat fins el 1947.
La primera Societat Cooperativa es va constituir el 1914, però no tenia magatzems ni cups.
Tinc còpia de la creació dels estatuts:
“Estatutos de la Sociedad Cooperativa Obrera de Agricultores de Torre de Fontaubella aprobados el 18 de abril de 1914 y constituidos legalmente por el gobierno civil el 27 de noviembre
de 1923. Fines:
'1 Reunir en su seno a los trabajadores y agricultores de este pueblo y en el que para los
efectos de la Asociación se considera incluido el Barrio del término de Pradell cuya población
se confunde con ésta (...). Para ser socio de número, es preciso ser vecino de la Torre de Fontaubella o Barrio de Pradell contiguo a la Torre (...) La Sociedad facilitará a los asociados géneros
alimenticio, de uso doméstico, útiles de la labranza y otros efectos y abonos para el cultivo de
las tierras (...) y también procurar la cultura, el recreo y licitar diversiones a los socios.'"
Així acaba el full dels Estatuts:
"Torre de Fontaubella cinco de abril de mil novecientos catorce. La junta interina: El Presidente, Alfonso Sabaté; el Vicepresidente, Jaime Rofes; el Tesorero, Jaime Sabaté; el Secretario
General, Pedro Sancho; el Secretario Contador, Eduardo Pallejà; vocales, por Juan Sancho, que
no sabe, y por mi a su orden, José Rofes."
D'aquesta Societat, en deien al poble "Societat La Moral". El peu d'impremta: "Imprenta Antonio
Cuscó. Castelar 7 Reus."
El vint-i-set de febrer de 1947 es va establir la Cooperativa Agrícola de la Torre de Fontaubella en
el registre. Una acta de l'any anterior diu: "Uno de agosto de 1946. Reunidos en el local de la antigua
Sociedad Recreativa La Moral la mayoría de los socios de la Bodega Cooperativa de la Hermandad
Sindical de labradores de ésta, el presidente de la misma, D. Eliseo Mas Sancho, expone: '(...) Todos
los socios han de aportar los jornales necesarios para el acondicionamiento del local.'" Era secretari
Pere Pellejà Perelló.
Durant la guerra civil i anys posteriors la verema s’havia de seguir portant fora del poble, primordialment a Falset.
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En les obres de la Cooperativa hi va participar gran part del poble, majoritàriament homes, molts
d'una manera desinteressada i sobretot en temps de pluges, neu o fred. S'hi van fer vuit cups, excavant la terra, buidant, a pic i pala, senalla i corriola de mà. En cada cup hi cabien 300 cargues
de verema. Això són trenta mil quilos en cada cup, i en els vuit cups, un total de 2 400 cargues o
sigui 240 000 quilos. Durant molts anys s’ompliren tots els cups i s’havia de recórrer a cups de cases
particulars, com a cal Po, l’Olla, cal Sord i ca l’Anton Sord. Algunes d’aquestes cases tenien premsa
de cadell. Una carga de verema són 100 quilos i dóna uns 80 litres de vi. En un any bo es feien en
tot el poble 4 000 cargues de verema que serien 320 000 litres de vi.
Gent gran del poble recorda encara una mesura vella de vi que era el càntir. El càntir equivalia a
vuit litres de vi. També hi havia el bot, que eren vuit càntirs de vi o sigui uns seixanta-quatre litres.
És clar que això depenia del bot, ovella, cabra o vedella jove de la qual s'havia fet el bot. Quan es
matava la bèstia i se n'aprofitava la pell per fer el bot, l'escorxador havia d'espellar de bot, o sigui
treure el cap, les cervicals, ossos de cames i cuixes sense que a la pell s'hi produís cap forat. També
hi havia la carga de vi diferent de la carga de verema. La carga de vi eren 128 litres i també el
bocoi, que contenia 800 litres. Fins l'any 1952 no es començà a pagar la verema per grau d'alcohol,
es pagava per quilo de pes.
Quant a l'avellana, una altra font de vida de la Torre, s'hi cultivaven les classes de negret, cul
pla, morell, negret capellut i d'ametlla, l'ametlla dita de la caixa, encara que això no era pròpiament
collita, sinó per a ús de la casa.
L'any 1943, com a mitjana, els pagesos cobraven vuitanta-cinc pessetes d'un sac d'avellanes;
depenia de les lliures. L'any 1970 (havien passat 27 anys), dues mil pessetes, del 1978 al 1990, entre
cinc mil i vuit mil. Es va produir una pujada forta l'any del problema de la nuclear de Txernòbil,
però va tornar a la baixa. L'any 1943, per un dia de llaurar amb mula (no havia arribat el tractor), el
pagès cobrava quinze pessetes.
El dia del municipi rural es va instituir després de la guerra de 1936-1939 com a ajuda i promoció
a pobles agrícoles. Cada corporació provincial en sessió plenària elegia un o uns pobles anualment
per a millores de carrers, conducció d'aigua, clavagueram, telèfons, electricitat, etc. L'any 1954 fou
elegida la Torre de Fontaubella. Aquella contribució fou importantíssima en obres. Així acabava la
nota del dia del municipi rural:
"Con esta agradable y práctica labor, se pretende conseguir aquel resurgimiento de los pueblos de
la provincia para que sean verdad de modo tangible los Postulados de Glorioso Movimiento Nacional,
que con tanta Fe y eficacia defiende y sirve nuestro Caudillo."
Quant a la vida del poble, la Torre va ser, més aviat, un poble tranquil. Se celebraven les festes
majors, amb ofici religiós i ball a la tarda, ball de coques a la nit, viatges amb bicicleta per a acudir
a festes majors de pobles veïns, especialment Colldejou, i les processons de Corpus amb flors i verd
del xop de les Barqueres.
Es recorden alguns homes encara amb barretina, com el Joan Barruste, el Quico Barruste, el Joan
Martí i el Joaquim de cal Marquet.
Són dites populars de la Torre referents als pobles veïns: "A Pradell, són aguineus, a la Torre són
raboses, a Colldejou són bovins i a Capçanes draps dolents." "A Marçà en diuen Marçà perquè el
poble és mal sa, i a Falset, són falsos." O l'altra dita semblant: "A la Torre són raboses, a Marçà són
aguineus, a Pradell són caburotes i a Capçanes draps pudents."
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Un esdeveniment anual era la matança del porc. A les cases en tenien un o dos o més. La
matança es feia abans de Nadal i constituïa una veritable festa. El porc es matava al carrer, els
escorxadors eren el Joan Salsench, pare, i el fill Cisco Salsench, el Josep M. Cabret i el Joan Sabater. Es començava per un bon esmorzar, seguia un bon dinar i s'acabava amb un gran sopar.
Els homes feien la matança, la socarrimada, la pelada del porc, l'oberta en canal i la desfeta de
les peces; les dones es cuidaven de trinxar les carns i l'elaboració de botifarres i llonganisses. Se
salaven i es curaven els pernils i es feia la tupina: carn i costella amb oli en gerres de test. No es
feia l'analítica de la triquina i mai no va passar res. Les cues del porc eren la festa de la canalla,
ja les coïen a la brassa, just el porc havia fet l'últim respir.
La Torre mai no va ser un terreny de gra, però el blat, element primordial per a l'home, sempre i
en tot lloc és o era una collita important. Qui tenia uns sacs de blat a casa, tenia el pa assegurat.
Es conreava en secà i en llocs planers. Les eres per a batre eren: l'era de Cal Vicent, encara ben
conservada a l'entrada del poble pel carrer dels Països Catalans; l'era de la Miquela, al carrer de
Dalt; la del Motarro, a la partida dels Horts, prop del cementiri, que era una llisera de pedra i, per
tant, no rodona, sinó allargada a la qual, de vegades, hi batien dos alhora, un a cada cap; i la de
Cal Viló, desapareguda perquè ara és avinguda del Priorat. Encara es recorda una altra era, la de
les Roques, que era prop de la carretera abans d'entrar al poble venint de Pradell. És té notícia
d'unes cançons de sega ja irrecuperables. La batuda era una certa festa i pel dinar del dia del batre
s'encetava el pernil del porc que es matà al darrer Nadal.
A la Torre, no es recorda ferrer ni ferrador. Per ferrar els animals venia el carter de Colldejou
que es deia Enric Barceló, i també un tal Cisco de Falset. Això, abans i després de la guerra de
1936-1939, i ferraven al carrer.
Com tots els pobles, la Torre tenia ramats de bestiar. A cal Vicent van tenir bens i més cabres i
el corral era a la carretera, damunt del poble. A cal Cabret van tenir cabres i també a cal Jaume
Xato. L'últim ramat va ser el de cal Manel de la Calç. Cap a l'any 1940, va arribar a la Torre
un pastor de fora. Es deia Josep Cabanes i portava dues-centes ovelles. En poc temps, van desaparèixer les ovelles i tingué només cabres. Va comprar una casa i petites heretats però el negoci
anà baixant i acabà l'any 1975. Tingué tres dones i quatre fills. Va morir al poble, i de la família,
no en queda ningú.
Els Boscos, que no és partida, i és tota la part obaga de sota la Mola, havien estat terres del
comú. Tots els del poble tenien dret a portar-hi els ramats a pasturar o a fer-hi carbó. En deien
"terres del Comú". A les Borges del Camp hi ha el mas del Giol, que havia estat del comú.
Transcric alguns mots particulars de la Torre de Fontaubella:

barruncar: Cavar, remoure la terra, traient-ne les pedres.
eixerri: Fem de cabra o ovella, dit xerri.
espenegall: Lloc de pedra menuda, especialment en camins o sota els cingles. A l’Argentera, en
diuen pedregals.
esperonar: Treure rebrots de la vinya.
espollar: Treure els llucs de les soques dels ceps que no surten de la brocada principal i que, generalment, no fan raïms.
espirall: Foradet petit que es fa a les botes per treure’n vi o vinagre.
lloanques: Pedres llises, de fàcil relliscar. Ve de llosa.
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aigua cavallera: Es diu d'aquella aigua que brolla per natural de terra sense necessitat de motor ni
de sifó i que tampoc no ve d'una mina, ni brolla d'una paret. Són aigües que poden venir fins al lloc
del consum, hort, dipòsit, bassa, pel mateix desnivell del terreny.
maçanes: Pomes no gaire grosses, i maçanera, l'arbre. J. Coromines cita: "Tortosa s'hi portaven
paneres de fruita, especialment massanes per a ser beneïdes" i "eixes cases de poble (...) al darrer pis
una algolfa (...) s'hi guarden los fruits endrinos empaperats, massanes i peres d'hivern, panolles (...)".
all de serp: All bord o all de moro.
amargall: Herba dita margall.
emborratxa cabres: Herba coneguda generalment per roldor.
girigall: Bolet, el que se’n diu mocoses.
picamoros: Són les ortigues, herba que produeix urticària.
adalac: Com una fura, però més gros, entre gris i verdós i de pell molt estimada.
adormit: Com un pardal, amb colors estampats.
alemà: És el pigot.
bartolina: Ocell més gros que el pardal i que ja no es veu.
bufó d'aigua: Com una rata cellarda, però més llarga. Se'n trobaven al barranc dels Ràfols.
cagamànics: És el pit-roig.
còbit: Ocell petit de cul blanc.
fumada i fumada vera: Ocell gris el primer, i més fosc el vera.
robacols: És el cavallet del rei o espiadimonis o libèl·lula.
sargantinaire: Com un tord, que es menjava les sargantanes. S’ha extingit.
xinxarra: Un ocell fosc, molt petitet.
Caminar "espaït" o "empaït". Quan cal caminar per un caminet molt estret, es camina "empaït"o
"espaït". Segons Coromines, empaït ve d’espai i caminar empaït vol dir caminar sense espais, amb
les mans estirades cap avall, sense cistells ni càrregues perquè el pas tant estret no ho permet.
El gentilici de la Torre, és "torretà" i pronuncien "iglésia", però també "església", amb una dicció
clàssica.
L'església, dels segles XV-XVI, és una nau amb quatre altars laterals, dos a cada costat separats
per un contrafort que aguanta tota la volta de la teulada general. Les parets són pintades de groc
i de blau.
A l'altar major hi una marededéu de la Nativitat amb una imatge de sant Isidre a la seva dreta i
una altra de santa Anna a la seva esquerra. La festa major d'estiu és el vuit de setembre i la d'hivern,
o festa votada com diuen, el trenta-u de desembre i u de gener. No hi ha ermita en el seu terme, ni
es canten goigs a cap devoció.
Mn. Ramon Muntanyola i Llorac, escrigué aquest epigrama sobre la Torre:
El poble va caure al sot.
La Mola en té una alegria.
En paga de fer-li el dot,
ell manté la cortesia
com el patge més devot.
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Cal fer un esment especial a la Torre, que es troba dins mateix del poble. És una torre àrab, que
apareix documentada amb les grafies de Torre de Refoli o de Rafoli o de Refolli. Té uns dotze per
dotze metres, de planta quadrada, de pedra rectangular, parets verticals, i d'un metre i deu centímetres de gruix. Era una torre de defensa d'origen moresc. La trobem documentada per Josep Iglésies
al Fogatge de 1365. No sabem quants anys feia que era construïda quan es va documentar. Alguns
experts creuen que és d'origen romà i, realment, tindran algunes raons. Té planta baixa i dos pisos.
A l'interior de la planta baixa, hi ha un magnífic arc de pedra que va de banda a banda de paret, i
damunt de l'arc, ja en el primer pis, un pilar també de pedra que aguanta primer pis i teulada. A les
quatre parets hi ha diferents espitlleres llargues i primes, però amples per la part interior. Té l'alçada
de dos pisos i no sabem com deuria ser l'acabat de l'altura.
A principis o meitat del primer mil·lenni, l'antic poble de les Casotes es traslladà al voltant de la
Torre. Deuria ser més tard, quan ja no servia de defensa o guaita, que s'anaren construint cases al
seu entorn i avui ja quasi no és visible exteriorment. No sabem l'any que passà a propietat d'uns
Escoda del poble.
Durant la guerra civil de 1936-1939, fou ocupada per l'exèrcit com a connexió amb el front de
l'Ebre. Es recorda que en dies de festa els soldats organitzaven ball amb les xiques del poble. Després
fou comprada per la família Rofes, del poble, que tenia una parenta coixa. D'aquí que avui encara,
és anomenada ca la Coixa, més que no pas la Torre.
L'any 1960 es restaurà la part alta i la teulada. La planta baixa és celler i una gran cisterna que
recull l'aigua de les pluges. La primera planta, és vivenda particular i la segona, golfes. Al costat de
solell, o migdia, de la torre, hi ha l'església parroquial.
Un dia de juliol de 1936 el Cisco Salsench, el seu germà Josep i el seu pare sembraven fesols al
tros. Pel barranc de Fontaubella avall baixaven Mn. Armengol, rector del poble i vestit de país, amb
la seva majordona; anaven cap a Falset. Havia començat la guerra. Van ser uns temps penosos. El
dia 2 d'agost del mateix any 1936 se sentiren des del poble trets d'escopeta; hom creia que eren
caçadors. Dins el pinar de la Coma Fonda havien assassinat quatre sacerdots. Dos, fills de la Torre.
Eren Josep Sancho Toda, aleshores rector a Falset, i Joan Rofes Sancho, rector de Riudecanyes. Dormien en una cova de la cinglera prop del coll de la Torniola. El germà d'un d'ells, el Salvador Sancho
Toda, els portava menjar i roba. Els altres dos assassinats a la coma Fonda, no fills de la Torre, van
ser Antoni Nogués i Martí, rector de Falset i consiliari del grup Fejocista, i el vicari Ramon Martí
Amenós. Falset va ser un poble sanguinari. El van assetjar durant dos dies i van matar a trets de
fusell quaranta persones al mateix cementiri.
Acabada la guerra, el poble té ganes de treballar en pau. Les terres es conreen bé de nou. Pau i
tranquil·litat entre les famílies. Tres persones havien marxat del poble exiliades: Joan Escoda, de cal
Gendre, Victorino Sancho Rofes, de cal Mano, i Cosme Salsench Sancho, de cal Ximet. La guerra
s'emportà també cinc joves del poble morts al front: Joan Sancho Mestre, de ca la Carícia, Josep M.
Rofes Rofes, de ca la Coixa, Salvador Sancho Toda, de ca la Xima, Salvador Rofes, de ca la Mossa, i
Joan Domènech, de cal Po i descendent de la Fatarella. També dos fills de la Torre van ser empresonats al castell de Pilat de Tarragona l'any 1939 i afusellats a la muntanya de l'Oliva. Es deien: Pere
Rofes Sabater, de cal Cantó, i Pere Sancho Vallès, de cal Motarro.
Quan es va vendre el mas d'en Rafel, terme de Pradell, tocant l'estació del tren i la mateixa carretera, el nou comprador va iniciar grans millores i obres. Va ser una època beneficiosa per al poble.
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Es van fer galliners, corrals de cria de porcs, basses, condicionament de terrenys i plantacions i un
mas per a habitatge. Això va suposar uns anys de molts jornals ben pagats per als homes de la
Torre. Era l'any 1947-1948.
El 1960 comença a marxar algú del poble, primer gent jove que troba feina i millor futur de vida.
S'inicia un temps de nova tecnologia i modernització. Els mitjans de comunicació s'acceleren, la
indústria i les ciutats i la costa necessiten gent. És la inevitable promoció de l'home i l'inevitable
èxode de la població agrícola cap a un desenvolupament social i comercial.
Poc després de la publicació de Noms de lloc, llinatges i renoms de l’Argentera, se'm proposà de
treballar amb els topònims de la Torre de Fontaubella. La Torre és un poble, encara, en procés de
despoblament i perill de caure en el buit de la seva història onomàstica.
A finals d'estiu de 2003, feia la primera ruta pel terme amb Pere Pellejà Perelló, de cal Llorenç. Poc
després ens assèiem a cal Pere amb el Cisco Salsench i Rofes de cal Guinjoà. Més enllà de l'ampla
finestra, la Barquera, el collet Redó, la Guixera i el xop de la font Vella. Tardes i més tardes hem
anat desgranant noms i més noms del terme, del poble i dels seus homes i dones. Més tard, un
tercer torretà m'ajudava en la recerca i la situació de topònims, era Jaume Rofes i Anglès. Tota la
informació oral, doncs, m'ha arribat a través d'aquests tres homes, coneixedors i plens d'estima pel
poble. Jo he posat en solfa el que ells m'anaven contant i he afegit la documentació que he pogut
trobar. He de dir que el llibre és més d'ells que no pas meu. A ells, a més de l'amistat, les gràcies.
També em cal agrair l'aportació i l'ajuda de l'Albert Manent, qui m'ha proporcionat pistes
d'informació, sense les quals jo no hauria fet aquest treball. En una visita a la Selva del Camp, el Josep M. Grau i Pujol, home erudit, precís i metòdic, m'ha donat camins d'informació molt importants.
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3. Sigles
Les sigles dels documents utilitzats són les següents:
Cbr.
Car. Po.
Ce. Aj.
Ce. Co. Fl.
Di. R. Pra.
Do. Ca.
Est. J. Igl.
Ex. po.
Fo. Fa.
Foje.
Fog. 1497
Fog. 1553
Fons Ap.
Geo. Ge.
J. Cor. Onom. Cat.
Lli. Con.
Llig.
Man. Du.
Miq.

Capbreu de la Torre de Fontaubella 1720, 1773-1723, 1762-1725-1770, 1772.
Arxiu Històric de Tarragona.
Cartas de Población y Franquícia de Cataluña, a cura de Josep M. Font Rius.
Madrid-Barcelona, 1969.
Cens de l’Ajuntament de la Torre de Fontaubella, 1928-1931.
Cens del Comte de Floridablanca 1787. Barcelona 1969.
A cura de Josep Iglésies.
“Dietari” del Rector de Pradell, a cura de Carles Maristany i Tió.
Associació d'Estudis Reusencs, 2001.
Dolça Catalunya. Editorial Mateu, 1968. (fascicles).
Estadístiques de població de Catalunya el primer viceni del segle XVIII,
de J. Iglésies.
“Expedients Possessoris”, 1871-1881-1883-1907-1943.
Ajuntament de la Torre de Fontaubella.
“Fons Familiar Rofes-Sabater”. Arxiu Comarcal del Priorat. Falset.
"El Fogaje de 1365-1370. Contribución al conocimiento de la población de
Catalunya en la segunda mitad del siglo XIV", a cura de Josep Iglésies.
"Fogatges" de 1497, a cura de Josep Iglésies. Barcelona, 1991.
"Fogatges" 1553. A cura de Josep Iglésies. Barcelona, 1979 i 1981.
“Fons Aparici”. Cad. 1715, 1716. Caixa 8, doc. 386. Biblioteca de Catalunya.
“Geografia General de Catalunya” (s.d.) primer decenni del segle XX.
Francesc Carreras Candi.
Onomasticon Cataloniae, de J. Coromines
"Llibre de Confirmacions" de Pradell 1766. Arxiu Diocesà de Tarragona.
Lligall de Pradell 1627 1636 (sense numerar). Arxiu Diocesà de Tarragona.
"Manual de Jaume Duran" de Pradell 1608-1607, 1612-1619, 1623.
Arxiu Diocesà de Tarragona.
"Miquelets". Fons Municipal, vol. 7. Arxiu Històric de Tarragona.
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4. Llista de noms
1. Abadia, l’
És la casa parroquial, tocant a l'església i al carrer Major.
2. Abelló, Magdalena
"Magdalena Abelló"; "Gertrudis Abelló" (Lli. Con. 1766, pàg. 3).
3. Adell
"Joseph Adell, dit lo Dragó" (Cbr. 1720).
4. Aigual, el barranc de l’
“Lo barranch del Aygual” (Cbr. 1773).
5. Aiguals, els
Partida tocant a la Barquera i al barranc de les Castellanes. Era plantada d'avellaners, però no es
conrea.
6. Ajuntament, l’
Quasi davant de l'església. És al carrer Major, però pel darrere dóna al carrer de les Flors. Han
refet tot l'edifici.
7. Alba, la masia
Vegeu: Constantino, el xalet del.
8. Albert, ca l’
Casa al carrer dels Horts. Fou molí d'oli.
9. Alentorn
Cognom de família de la Torre (Ce. Aj. 1928).
10. Alzina, la font de l’
En una rasa prop de l'Alzinar. No és una font que raja, és un toll on brolla l'aigua.
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11. Alzinar, l’
Un bosc allargassat d'alzines damunt d'un espadat de pedra blanca, a la part alta del barranc de
les Castellanes. És prop de la serra de l'Argentera.
12. Àngel de la Cinta, ca l'
Casa al carrer de Dalt. Abans cal Ramon.
13. Àngel Xeco, ca l'
Casa entre ca la Mercè i l'olla de Cal Guinjoà.
14. Antó, el molí de l'
Antic molí fariner prop del mas de Magrinyà, en la partió dels termes de la Torre de Fontaubella,
Marçà i Colldejou. Segurament que quan funcionava era amb l'aigua de la riera de Fontaubella.
"... una vinya en la partida de les planes que enfronta a sol ixent ab lo camí que va al molí de gra
del Anthó" (Man. Du. 1619, pàg. 108).
15. Anton de la Cinta, ca l’
Al passeig de la Diputació. Abans, ca la Salvadora.
16. Anton de la Cinta, les casetes de l’
Són dues casetes. Una de pedra i una d'obra a Fontesaubelles i les Maçanes.
17. Anton Sord, ca l’
Vegeu: Teresina del Marquet, ca la.
18. Anton Sord, ca l’
Casa entre el carrer de Lluís Companys i el de Sant Isidre. També anomenada ca l'Antanço.
19. Anton Sord, el bosc de l’
A les Maçanes.
20. Anton Sord, la caseta de l’
Caseta la partida de les Maçanes.
21. Anton Sord, la corraleta de l’
Era al carrer de Lluís Companys. Es va enderrocar.
22. Argentera, el camí de l'
Surt del poble per la carretera de Pradell per damunt del barranc dels Caus, passa per la part esquerra dels Campinyons i la part dreta del barranc de les Comes Joanes o dels Ràfols fins a arribar
als Estrets. Ara és terme de la Torre, abans no. Sempre va ser camí de bast.
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23. Artigó, l'
"Aquell tros de terra dit lo Artigó" (Cbr. 1773).
24. Artigó, la font de l'
"Prop de la carretera que va a Colldejou, després de la font de la Séquia, a mà esquerra. A la partida
de les Séquies"; "Viña, almendros y huerta regadío en font de l'Artigó" (Ex. po. 1881).
25. Asens
Josep Asens, fill de Jaume i Antònia (Lli. Con. 1766, pàg. 3). El cognom Ascens és una variant del
nom de l'Ascenció (del Senyor) i es donava a infants que havien nascut en tal festivitat.
26. Avenc, l’
Vegeu: Cal Mano, l’avenc de.
27. Avencs, la partida dels
Sota el collet Redó. Abans partia amb el terme de Pradell.
28. Barquera, la
Una bona parada d'avellaners, ben cuidats, sortint cap a Marçà, entre la carretera i el barranc de
les Castellanes.
"aquell tros de terra dit la Barquera" (Cbr. 1773); "Partida denominada la Barquera, con almendros,
avellanos, viña y campo de secano. Linda con Juan Sancho (a) Motarro, poniente con José Mas
Cunillera" (Ex. po. 1881).
29. Barrejada, cal
Antiga casa, al carrer de Sant Antoni, avui cal Cantó.
30. Bartomeu, cal
Casa al carrer de Sant Isidre.
31. Bartomeu, cal
Vegeu: Iolanda, ca la.
32. Bartomeu, la caseta del
Caseta de pedra a la partida del Forn Teuler.
33. Bassot, lo
A la partida dels Ràfols. És una petita presa al mateix barranc de les Ràfols i en reguen horts. És
terme de Pradell.
34. Batela, la caseta del
Caseta de pedra a la partida de les Sorts i els Clots.
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35. Baté, cal
Casa al carrer de Lluís Companys. La forma gràfica correcta hauria de ser Veter.
36. Baté, cal
Antiga casa on ara hi ha la Societat i el Cafè, tocant a l'Ajuntament. La forma gràfica correcta
hauria de ser Veter.
37. Batllet, el corral del
Al capdamunt de les Tossetes, terme de Colldejou. Un corral de bestiar. Encara en queden les
parets.
38. Benito, cal
Casa al carrer Major. Abans havia estat cal Pepo i cal Jaumet.
39. Bertran, Montserrat
Regent eclesiàstic a la Torre de Fontaubella 1684-1711 segons notes, però alguns anys més.
"Convocat el concurs, Montserrat Bertran s'hi presentà, competint amb altres opositors. Els exàmens tingueren lloc el dia 4 de setembre, a Tarragona, davant d'un tribunal format pel doctor Claret,
antic rector de la Selva, i el canonge Castanyer, en substitució del doctor Gebellí, rector de l'Aleixar,
que no s'hi presentà, tal vegada a causa del mal temps, perquè fou un dia plujós. Montserrat Bertran
guanyà el concurs i prengué possessió de la rectoria de Pradell i de la sufragània de la Torre de
Fontaubella el dia 14 de gener de 1685" (Di. R. Pra.).
40. Besora
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
41. Biló, la cova del
Vegeu: Viló, la cova del.
42. Bitxola, el pla de la
Abans d'arribar a la serra del Xato i del Jan, un pla de terra i llisera on hi havia avellaners. Ara
és bosc.
43. Blanc, cal
Al carrer de les Flors. Abans ca la Verònica.
44. Blanc, el mas del
És un maset al peu de la coma Fonda.
45. Blanc, la bassa del
A la partida de Fontesaubelles.
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46. Blanch
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
47. Borràs
"Cognom del poble"; "Rosa Borràs, filla de Joseph i Tomasa" (Lli. Con. 1766, pàg. 3).
48. Boscos, els
Tot el dessota de la Mola, des del coll Roig fins a la coma Fonda, se sol anomenar també, els Boscos.
49. Bovera, la planeta
"la planeta Bovera o Coll d'en Cabré" (Cbr. 1762).
50. Brígida, ca la
Vegeu: Roger, cal.
51. Busquet
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1931).
52. Cabanes, cal
Casa al carrer de Sant Isidre. Abans cal Cisco Roger.
53. Cabrer, el coll del
Vegeu: Coll Roig, la partida del.
54. Cabret, cal
Casa al carrer de Lluís Companys.
55. Ca la Càndia, el corral de
Al carrer de Sant Isidre. Abans corral de Cal Marquet.
56. Ca la Coixa, les casetes de
Dues casetes de pedra a la partida de les Moletes.
57. Ca la Miquela, l’era de
Era de batre gra al carrer de Dalt, darrere de ca la Miquela del Ximet.
58. Ca la Susa, la caseta de
Caseta a la partida de les Maçanes. Es pronuncia Sussa.
59. Cal Barretasso, la caseta de
Caseta d'obra a la partida de Fontesaubelles i Maçanes. Els propietaris eren de Mont-roig.
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60. Cal Biló, l'era de
Vegeu: Cal Viló, l'era de.
61. Cal Blanc, la caseta de
És de pedra a la partida de les Sorts i els Clots.
62. Cal Cabret, el corral de
Al carrer de Lluís Companys. Ara enderrocat.
63. Cal Cabret, la caseta de
Caseta de pedra a la partida de les Sorts i els Clots i una altra a les Séquies.
64. Cal Cantó, la caseta de
Una de pedra a la partida les Obagues, i una a l’heretat dels Solans.
65. Calciner, cal
Casa al carrer de Lluís Companys. Abans ca la Cisca del Miquel, que venien carn.
66. Cal Fanxico, el corral de
Antic corral al camí de l'Argentera a l'altura del xalet del Músic. No té teulada. En queden quatre
parets malmeses i dues figueres que hi sobreviuen.
67. Cal Favater, el corral de
Un antic corral, entre el barranc de les Castellanes i la carretera de Marçà, que tocava al corral de
Cal Xeco. És enderrocat, però en queda una paret.
68. Cal Frasés, les casetes de
Vegeu: Frasés, les casetes del.
69. Cal Fuster, el bosc de
Tocant al bosc de Cal Vicent, a la partida dels Boscos.
70. Cal Fuster, la caseta de
Caseta a la partida dels Clots.
71. Cal Fuster, l’era de
En entrar al camp d'esports, una era que s'hi batia el blat. Ara, és la zona on hi ha la piscina.
72. Cal Gaspar, la caseta de
A la partida de les Sorts i els Clots. És terme de Pradell.
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73. Cal Guinjoà, l'olla de
Casa a l'avinguda del Priorat, vora la Rotonda. Abans l'olla de Cal Viló. La paraula Guinjoà, vol
dir Quim Joan.
74. Cal Jan, el bosc de
Bosc als Clots.
75. Cal Jan, el corral de
Vegeu: Llopis, cal.
76. Cal Joan del Cafè, molí de
Vegeu: Oli, el molí d'.
77. Cal Juanito Petit, la caseta de
A la partida de les Sorts i els Clots.
78. Cal Llopis, la caseta de
Caseta de pedra a la partida del Coll Roig.
79. Cal Llorenç, el corral de
Casa al carrer de Sant Isidre. Abans corral del Joan Mano.
80. Cal Llorenç, la caseta de
Caseta de pedra a les Sorts i els Clots.
81. Cal Mano, la caseta de
Caseta a la partida de Fontesaubelles i les Maçanes.
82. Cal Mano, l’avenc de
Es troba als Avencs i és una clotada molt fonda, de més de trenta metres, en forma d'una era.
83. Cal Marquet, el corral de
Vegeu: Ca la Càndia, el corral de.
84. Cal Motarro, l’era de
Antiga era de batre gra a la partida dels Horts, prop del cementiri. Era de llisera de pedra i no
rodona, sinó llarga. N'hi havien batut dos a la vegada; un a cada cap.
85. Cal Motarro, les bassetes de
Al pla de l'Estació. S'omplien d'una petita font que hi ha allí mateix. Servien per rentar roba quan
al poble no tenia encara aigua a les cases. Es conserven, però estan molt embrossades.
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86. Cal Petit, la caseta de
A l’heretat de la partida de les Sorts i els Clots.
87. Cal Po, el bosc de
Tocant a la font de la Coma.
88. Cal Po, el garatge de
Al carrer dels Esports.
89. Cal Po, la caseta de
Caseta a l'heretat de cal Po tocant a la font de la Coma, i una altra a les Séquies.
90. Cal Ramon, el bosc de
Bosc a la partida dels Clots.
91. Cal Ramon, la caseta de
Caseta a la partida dels Clots.
92. Cal Roger, el corral de
Un tancat al costat de ca la Carícia, a l'Avi, del Priorat.
93. Cal Roquet, la caseta de
Xalet al camí del Pigall.
94. Cal Saló, la bassa de
A la partida de la Font de l'Artigó. Recull l'aigua d'aquesta font.
95. Cal Saló, la caseta de
Caseta a la partida de les Tossetes.
96. Cal Sord, el molí de
Casa al carrer de Dalt, entre el corral de Cal Vicent i cal Cantó. Habilitada actualment com a habitatge, per la Margarita de ca la Xima.
97. Cal Sord, el molí de
Antic molí d'oli al carrer de Dalt. Avui, és ca la Margarita.
98. Cal Vicent, el corral de
A Fontesaubelles, sota la canal del Mig, encara en queden trossos de parets.
99. Cal Vicent, el magatzem de vi
Celler del carrer de les Flors. Es troba en desús.
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100. Cal Vicent, la bassa de
La bassa més gran del terme. A la partida dels Horts.
101. Cal Vicent, la caseta de
Una caseta gran a les Sorts i els Clots amb un sostremort. S'hi refugià Mn. Joan Rofes i Sancho
durant la guerra civil espanyola (1936-1939).
102. Cal Vicent, l’era de
Una era de batre gra molt ben conservada en entrar al poble pel carrer dels Països Catalans, tocant
a cal Portal.
103. Cal Vicent, l’olla de
Al carrer dels Horts. S’hi havia fet aiguardent.
104. Cal Viló, l'era de
Antiga era per a batre gra, tocant al barranc de les Castellanes, on ara hi ha l’avinguda del Priorat.
105. Cal Xanxo, el corral de
Vegeu: Claudina, ca la.
106. Cal Xeco, el corral de
Antic corral entre el barranc de les Castellanes i la carretera de Marçà que tocava a cal Mano. El
van enderrocar.
107. Cal Ximet, la font de
Antiga font al carrer de Dalt, a cal Ximet.
108. Camp de la Nolla, el
Finca gran a les Planes i Trossos. Se'n conrea la meitat i l'altra meitat és bosc.
“Una pessa de terra dita lo Camp de la Nolla” (Cbr. 1773).
109. Camús, el solà del
Lloc o partida entre l'Obaga, les Femades i la rasa de Fontaubella. Té una part solana i una part
obaga.
110. Canal, el
“Barranch que baixa del Canal” (Cbr. 1773).
111. Canal, la
És una bassa d'uns quatre per dos metres, sortint del poble pel carrer dels Horts. És tota de pedra
i una part és adossada a un marge. L'aigua li ve de la font de la Séquia o del Noguer, que també és
l'aigua amb què reguen els Horts. L'aigua de la Canal és per a ús del poble: fregar, rentar, abeurar els
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animals, regar plantes de flors. És una aigua molla, poc apta per a coure llegums. La Canal sempre
ha de tenir aigua i els regants dels Horts vetllen perquè mai no quedi buida. Per obres al carrer, la
pedra llarga s'ha anat tapant, però encara se'n veu un tros.
112. Canal, la barranc de la
El barranc de la Canal és el de les Sèquies, que ve de la font de la Coma i les Tossetes i trapassa
el poble per sota del carrer de les Flors i el carrer dels Horts. La boca d'entrada és a deu metres de
la basseta dita la Canal i desemboca al barranc de les Castellanes a la Rotonda.
"Barranch de la Canal y la bassa del Comú de dit lloch junt amb tots los emprius del horts" (Cbr.
1723).
113. Canal del Mig, l’heura de la
En un espadat de roca de la Canal del Mig on hi ha una heura gran que, quan hi toca el sol, són
les dotze del migdia.
114. Canaletes, la partida de les
És una rasa llarga, sota la via del tren, en direcció al mas de Magrinyà, als Avencs. Abans era
regadiu, hi havia algunes fonts i en una s'hi instal·là una sínia que perjudicà les altres. Plantada de
moltes pomeres. És terme de Pradell.
115. Canal Fosca, el bosc de la
Bosc frondós que arrenca des de la font del Joanet per la coma Fonda i la canal Fosca fins als
cingles de la Mola.
116. Càndia, ca la
Casa al carrer de Lluís Companys i al passeig de la Diputació. Abans, cal Pep.
117. Cantó, cal
Casa al carrer de Dalt.
118. Cantó, cal
Casa al carrer Major i darreres de Sant Antoni. Toca amb els darreres de ca la Coixa. Abans cal
Flanxo i cal Barrejada.
119. Caràngel de Falset, la caseta del
Caseta a la partida de les Maçanes.
120. Carícia, ca la
Casa a l’avinguda del Priorat-Rotonda. Abans ca la Fustera.
121. Carme, ca la
Al carrer dels Horts.
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122. Carolina, la caseta de la
Caseta de pedra als Solans.
123. Carrerada, la
Quan el camí de Colldejou arriba al tomb del Ramon, comença la Carrerada, que segueix per les
Séquies i es perd. Era antiga via pecuària i es va conservant. No sembla que els ramats els fessin
pujar a la Mola. Deurien anar per un camí transversal cap a Marçà o cap a Colldejou.
124. Carrión
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
125. Casall, cal
Al carrer de les Flors. Pocs l’anomenen ca l’Ignasi. Abans cal Joanet.
126. Cases
Cognom, habitant de la Torre l’any 1907 (Ce. Aj. 1928).
127. Casotes, les
Partida entre la font del Pi, les Maçanes, la font del Joanet, les Femades i la caseta del Sord. En
aquesta partida, entre pins, hi ha encara antigues pedres que diuen que eren de la primitiva Fontaubella, perquè un pastor d'ovelles va trobar una font (avui la font del Joanet) i en va dir Fontaubella.
També algú l'anomena el Poble Vell.
128. Castellanes, el barranc de les
El trobem documentat en el Cbr. 1773, a l'Arxiu Històric de Tarragona. Neix a la part obaga de
la Serra de l'Argentera, prop de l'Ullal, i el Coll Roig, passa per l'Alzinar, tocant a la partida de les
Serres, i va cap al poble tocant el Circuit del Vent. Ja dins del poble, hi té tres ponts. Més avall,
s'anomena barranc de Fontaubella, i cap al final, barranc de Marçà.
129. Castellanes, el bosc de les
Entre el barranc de les Castellanes i el camí de les Coves Negres.
130. Castellanes, la partida de les
Partida gran entre les coves Negres i els Campinyons. El seu nom li ve del barranc de les Castellanes que la travessa de nord-est a sud-oest.
131. Castells, cal
Casa al carrer de Sant Antoni. Abans, cal Marian.
132. Castellví
"Jacobus Castellví" (Man. Du. 1608).
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133. Catalina
"Joanna Catalina viuda deixada del quondam Joannes Catali"; "tots pagesos veïns i habitants del
lloc de la Torre de Fontaubella" (Man. Du. 1619, pàg. 36).
134. Caus, el barranc dels
Es troba sota la granja de tocant al poble i ve de la serra del Jan, passa pels Campinyons i va
al barranc de les Castellanes. El nom li ve de molts caus de conills que hi havia als marges on els
caçadors feien entrar el furó.
135. Cervera
“Franciscus Cervera et Cathalina cuniuges agri. vici. et habit loci Turris de fontalbella” (Man. Du.
1607-1612).
136. Cinto, cal
Casa al passeig de la Diputació. Abans, propietat del Sindicat i anteriorment, de ca la Càndia.
137. Circuit del Vent
Itinerari relativament nou, abans era el camí de les Castellanes. És un camí que surt del poble per
sota de la partida de les Coves Negres, passa per la Planeta del Vent, prop de la Rasa de la Teula i
va cap a les Serres a trobar-se amb el de l'Argentera. És de ferradura, però en bon estat. El ramal
que va a trobar la carretera cap al coll Roig és transitable amb un tot terreny.
138. Cisco Guinjoà, la caseta del
Caseta de pedra a Fontesaubelles i els Boscos.
139. Cisco Roger, cal
Vegeu: Cabanes, cal.
140. Ciurana
Cognom de família de la Torre (Ce. Aj. 1928).
141. Claudina, ca la
Casa al carrer de Lluís Companys i de Sant Antoni. Abans, corral de Cal Xanxo.
142. Clots, el bassot dels
Recull l’aigua de la font dels Clots.
143. Clots, els
Partida damunt del poble a un costat i altre de la carretera que va a Pradell. Hi ha diverses heretats
anomenades el Clot. El Clot del Serafí, el Clot de Cal Motarro, el Clot de Cal Marquet, el Clot de Cal
Vicent i altres.
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144. Clots, la font dels
Entre la coma Fonda i les Tossetes, damunt de la font de la Séquia. L'aigua brolla del fons d'una
petita mina. Omple la bassa dels Clots, i, en sobreeixir-ne, una antiga conducció porta l'aigua fins
a la font de la Séquia.
145. Coixa, ca la
La casa més gran del poble al carrer Major. Dóna, pel darrere, al carrer de Sant Antoni. Abans
havia estat l'antiga torre de Rafolí. També era coneguda per ca l'Escoda, que es construí tocant a
una paret de la Torre.
146. Coixa, ca la
Vegeu: Magí, cal.
147. Colldejou, el camí de
Surt del poble tocant la Canal al carrer dels Horts. Passa tocant els Horts; traspassava quatre
vegades la carretera, entrava a les Tossetes i arribava pel coll Roig a la serra. En sortir del poble es
coneix també per camí de les Séquies. Fins a arribar a la carretera que va a Colldejou, es pot passar
amb un tot terreny. Després és intransitable.
148. Coll Roig, la partida del
"Partida, no gaire gran, entre les Tossetes i la carretera de Colldejou. Tot és bosc. Havia estat de cal
Cabret"; "Una terra de moltes roques, dit lo Coll Roig, àlias lo coll den Cabré" (Cbr. 1762).
149. Coma, la font de la
A la rasa de la Font de la Coma, en plena Obaga, entre Fontesaubelles, les Tossetes i les Séquies.
L'aigua neix del peu de la Mola. Per traspassar la rasa i arribar a la font hi havia un bací.
150. Comte, la vall d’en
Una heretat gran sota el collet Redó i el coll de les Vinyes, amb dues cisternes i tres casetes
de pedra amb teulada de lloses. Hi havia molts bancals i cada un tenia el seu nom: el morral de
l'Esquerrotxa, el morral del Ginebre, el morral del Corb, el bancal Redó, el bancal del Codonyer. S'hi
havien fet cent quaranta cargues de verema. Ara tot és bosc i terme de Pradell. Té curs la forma

la Vandincomte. Pel que fa a la variant Van per Vall, compareu amb Vandellòs, que deriva de Vall
de Llors.
151. Comuna, la fossa
La sortida del túnel del ferrocarril és a prop de l'estació del terme de Pradell. Allí, en una via de les
dues, s'hi instal·laren durant la guerra civil uns vagons-hospitals per als ferits que portaven del front.
Els que morien els enterraven en una fossa excavada en un bancal del mas d'en Rafel. També hi ha
una fossa comuna als bancals de la sort de Cal Vicent, a la riba esquerra del barranc dels Ràfols, i
una altra al mateix cementiri de la Torre. Es parla que podien passar molt del centenar els sepultats
en aquestes fosses comunes.
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152. Comuns, los
Sota la cinglera de la Mola, des de les Tossetes fins a la coma Fonda o canal Fosca, tot és bosc.
Abans eren terres comunals o dites del Comú, per a pasturar o fer-hi carbó.
153. Constantino, el xalet del
Abans d'entrar al poble per la carretera de Pradell, és un xalet nou que queda a l'esquerra i que
es diu masia Alba.
154. Constantino, la granja del
Es troba a la sortida mateix del poble per la carretera de Colldejou.
155. Cooperativa, la
Magatzem gran al carrer del Sindicat, i per darrere, el barranc de les Castellanes. S'hi premsava el
raïm i elaborava el vi des de l'any 1947. Té vuit cups. Ara és tancada i és propietat de l'Ajuntament.
156. Corb, el pi del
A les Serres, terme de l'Argentera, un pi famós que es va cremar.
157. Corberà, el
Un fill de Corbera que cap al 1950 comprà una heretat a la Torre i hi féu un cup.
158. Corberà, la caseta del
Caseta d’obra a les Obagues amb cup.
159. Corral Nou, el
Un tros de terra entre els Horts i el cementiri.
160. Corredós, el carrer de
Avui pot ser la granja del Constantino.
"Una casa en calle de Corredós, linda con barranco de la Castellana" (Ex. po. 1879).
161. Cosme, la caseta del
Una caseta que encara es conserva a Fontesaubelles. L'antic propietari es deia Cosme. També se
la coneix per caseta del Cosme del Ximet.
162. Costa, la
“Lo Portell de la Costa” (Cbr. 1773).
163. Covassa, el camí de la
Sortia del poble, passava tocant el cementiri i arribava a la Covassa. Perdut des de l’heretat del
Vicent fins a la cova.
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164. Covassa, la
Un bon morral de pedra de calç, on hi ha una cova natural. Alguns trossos reben el nom de la
Covassa: la Covassa del Vicent o la Covassa del Llorenç.
165. Coves Negres, el camí de les
També dit camí de l'Alzinar i per algú, camí Vell. Surt del poble, prop del transformador, a la dreta
del barranc de les Castellanes, i arriba a la partida del Coll Roig.
166. Coves Negres, les
Sortint del poble pel camí de l'Argentera, un tall de roca que pel damunt sobresurt a manera de
barbacana i per davant fa una mica de cova. És una partida petita.
167. Covitxons, els
Entre el canal del Mig i la coma Fonda, sota la roca. Són unes petites coves. En una hi ha una
cisterna d'aigua. És terme de Colldejou.
168. Creu Roja, el barranc de la
“el barranch de la Creu Roja” (Cbr. 1762).
169. Crosets, els
És un tros de terra, a la Femada.
"Un tros de terra dit lo croset" (Cbr. 1773); "Una pieza de tierra sita en este término y partida
nombrada Cruzets, de cabida, veinticinco céntimos de jornal, equivalentes a doce áreas, cuarenta
centiáreas, plantada de viña" (Ex. po. 1890).
170. Dalt, el carrer de
Va des del passeig de la Diputació fins al transformador.
171. Davall de la Mola
“Partida de Devall de la Mola” (Cbr. 1720).
172. Diputació, el passeig de la
Des de darrere de l'església fins al pont del barranc de les Castellanes i cal Martí.
173. Domitila, ca la
Casa a la plaça Nova. Abans cal Marquet.
174. Dos Boques, les
Lloc obert entre el túnel artificial i el túnel de l'Argentera, just al costat del pont, a la carretera de
Pradell, i el barranc dels Ràfols. És terme de Pradell.
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175. Dragó
Vegeu: Adell.
176. Elies, ca l’
Era un antic casolí, molt petit, a la plaça Nova tocant a cal Motarro. Ara annexionat a cal
Rossendo.
177. Escoda
"Joseph Escoda, pagès de Fontaubella" (Cbr. 1762); "(...) a ruego de Juan Escoda Rofes, que no
sabe escribir, Juan Escoda Escoda, secretario; Lorenzo Pallejà, testigo. Enero 1883" (Ex. po.); "José
Escoda, labrador y José Escoda, serrador" (Miq. 1795).
178. Espenegall, l’
Són pendents plens de pedra solta, llicorell o pedra rodona. En altres llocs en diuen pedregals.
Abunden espenagalls sota del cingle de la Mola, abans de començar el bosc.
179. Esports, el carrer dels
Va des del carrer de les Flors fins a la piscina i el camp d’esports.
180. Eulari, ca l’
Era una petita casa a la plaça Nova. És enderrocada i ara tot és plaça.
181. Evaristo, ca l’
Casa al carrer de Dalt.
182. Evaristo, la caseta de l’
Caseta a la partida de la Rasa de la Teula.
183. Fanxico, cal
Casa al carrer de Dalt, on hi havia el cup de cal Mosseguí.
184. Fanxico, les casetes del
Dues casetes, de pedra, a la partida de les Sorts i els Clots.
185. Farinós de Marçà, la caseta del
Caseta a la partida de les Maçanes.
186. Farraginal, el
“Terme de lo farreginal” (Cbr. 1762).

47

48

Noms de lloc, llinatges i renoms de la Torre de Fontaubella

187. Favater, l’ullall del
Una mica més amunt de la rasa de la Teula. És un lloc on brolla l'aigua des de terra. Quan ha
plogut en abundància, el raig de l'aigua que surt arriba a l'alçada d'un home. Va al barranc de les
Castellanes.
188. Fèlix, caseta del
Caseta de pedra a la partida dels Clots.
189. Femades, les
Partida, entre l'Obaga i els Trossos, per damunt del barranc o riera de Fontaubella i les Casotes. Tot
és conreu d' avellaners, que encara es van conreant.
“Terra dita la Famada” (Cbr. 1773).
190. Fermín, les casetes del
Dues casetes, una de pedra i una de teula, a les Moletes, i una de pedra al tros del Llúcio, als
Campinyons.
191. Ferraté
"Blas Ferraté, vicari de la Torre el 1871" (Ex. po.).
192. Filipina, el xalet de la
Casa al carrer del Sindicat. Un exguàrdia civil, fill de Sòria, es casà en segones núpcies, amb una
senyora filipina. Es van construir aquesta casa, i d'aquí el nom de Filipina.
193. Flors, el carrer de les
Va des dels rentadors fins al carrer dels Horts.
194. Fonda, la coma
A la partida de les Obagues i en plena obaga de la Mola, al recte aproximat de la caseta del Sord.
És una depressió molt notable des de dalt de la Mola en avall, tot de pins. També se la coneix per
la canal Fosca, sobretot a la part més alta, que és més estreta.
195. Fontaubella
Es diu que l’antic poble era a les Casotes, on encara hi ha unes pedres entre pins. Un pastor va
trobar una font, avui la font del Joanet, i del poble en van dir Fontaubella.
196. Fontaubella, el barranc o la riera de
Rep l'aigua del barranc de les Castellanes, tocant el poble. Neix a les Obagues, sota dels Avencs i entra
al terme de Marçà prop del mas de Magrinyà. Passa quasi sempre per sota la carretera que va de la Torre
a Marçà. Va agafant el nom de les partides on passa. Així se'l coneix també per barranc dels Aiguals, de
la Font del Pi, riera de Fontaubella i, cap al final, per barranc de les Maçanes. En realitat, és el mateix barranc de les Castellanes, que, en documents i panells diversos, també apareix com a riera de Fontaubella.
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197. Fontaubella, la rasa de
Rasa prop de la font del Pi i la caseta del Xanxo. També dit el pla de les Femades.
198. Font de Joanet, la bassa de la
Recull l’aigua de la mateixa font.
199. Font de la Coma, la bassa de la
S’omple de l’aigua de la font de la Coma.
200. Font de la Coma, la partida de la
Entre l'obaga de la Mola i la carretera que va a Colldejou, on hi ha l'heretat de cal Po i el mas del
Portal, entre els Clots, les Dreceres i les Séquies. Tot és bosc.
201. Font de la Coma, la rasa de la
És com un barrancó. Neix sota la Mola, a la partida de la Font de la Coma, traspassa tres vegades
la carretera de Colldejou i arriba fins a la rasa de la Font de l'Artigó.
202. Font de l'Artigó, la partida de la
És entre la rasa de la Font de l'Artigó, la carretera de Colldejou i el camí del Pigall. Partida relativament petita, abans plena d'avellaners, ara bosc.
203. Font de l'Artigó, la rasa de la
Entre el camí del Pigall, la carretera de Colldejou i la font de l'Artigó.
204. Font del Pi, la partida de la
"Una pessa de terra de bosquina, de tinguda sis jornals poch més o menos a la partida de la font
del Pi" (Cbr. 1773).
205. Fontesaubelles
És un indret o partida, tot bosc, a l'obaga de la Mola, mirant la Mola a l'esquerra de la coma Fonda.
En aquesta partida hi ha moltes heretats amb el nom comú de Fontesaubelles: Fontesaubelles de
l'Ignasi, de Cal Mano, de Cal Ramon, de Ca la Xima de Cal Sord, que té avellaners, de Cal Pepo, de
Cal Petit i de Cal Ximet.
206. Fontesaubelles, el camí de
Surt del poble tocant a les parets del cementiri. Una mica més amunt, en diuen camí de les Marrades, perquè fa molts tombs. Continuava en direcció a la Mola prop de la caseta del Sord i pujava pel
bosc de Cal Ramon i la canal Fosca a dalt de la Mola. Era camí de bast i és recuperat.
207. Fontesaubelles, la rasa de
S'anomena la rasa de Fontesaubelles i les Maçanes. Neix dalt de la Mola i baixa pel canal del Mig
cap a la caseta del Sord, les Femades i el solà del Camús i va a trobar el barranc de les Maçanes.
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208. Font Teuler
En un full d'Expedients possessoris de 1886 surt la partida de "Font Teulé". El desconeixen. Amb
tota probabilitat, errada per Forn Teuler.
209. Forn, el
Pot ser l'antic forn de cal Guinjoà, que es va tancar l'any 1960.
"Forn de cèurer pa, afronta ab lo carrer general que va al Portal, de ponent ab lo pla del Lladoner" (Cbr. 1725).
210. Forn, el
Fa pensar en un forn de quitrà o brea, extreta de fustes del bosc, que es podia utilitzar per a
l'interior dels bots de vi.
"En la terra dita la Plana, una era i forn de quitrà, afronta a tramuntana ab les Roques del Salt i
terres de Joseph Sans" (Cbr. 1773).
211. Fosca, la canal
Vegeu: Fonda, la coma.
212. Francesc, la caseta del
Caseta de pedra a la partida dels Aiguals.
213. Frasés, cal
Casa al carrer de Sant Isidre. Frasés probablement és variant gràfica de Fresers.
214. Frasés, les casetes del
Dues casetes, una d’obra i una de pedra, a la partida de les Castellanes, en un tros que en deien el
tros Prop.
215. Fumeres, les
Són de respiració i sortida de fums al túnel de quan hi circulaven trens de carbó. N'hi ha dues al
terme de Pradell on comença el barranc de les Comes Joanes o barranc de Ràfols, i la tercera, prop
de la carretera i el camí que surt cap a Pradell. En deien els Pous.
216. Fuster, cal
Casa al carrer de les Flors, coneguda també per cal Pere Llorens. L'antic amo es deia Rafel, Lluís i
José, tres noms, perquè era fill de pares desconeguts i no tenia cognoms. Aquest personatge va fer
de fuster i de boter. Va tenir un fill que va fer de barber. Més tard, aquesta casa va ser bar i petita
sala de ball. Avui és del Pere Pallejà i la seva esposa Maria.
217. Gavaldà
Cognom. Prové del nom de la comarca occitana del Gavaldà, de l'Alt Llenguadoc.
"Barthomeu Gavaldà" (Fog. 1497); "Joannes Llabaria loci de Fontaubella (...) firmavit in loci turris
de rafoli et Joannes Gavaldà mansorum de fontalbella" (Man. Du. 1619-1620, pàg. 157).
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218. Gendre, la caseta del
A la partida de les Sorts i els Clots.
219. Gertrudis, el bosc de la
A la partida dels Clots.
220. Gitana, la cova de la
A la partida de les Canaletes, sota els Avencs. Una cova de pedra blanca i molt coneguda. És
terme de Pradell.
221. Golla
Cognom.
"Joannis Golla agricultor vecinus habit. Loci Turris de fontalbella" (Man. J. Du. 1619-1620,
pàg. 193).
222. Guinjoà, cal
Casa al carrer Major. Abans cal Quim i cal Joan.
223. Guinjoà, les casetes del
Tres casetes a la partida de les Sorts i els Clots. Una de pedra i una amb cisterna.
224. Guix, el molí de
A l'era del Viló, a més de moldre-hi blat, també s'hi molia guix amb uns corrons de pedra estirats
per mules. El guix el baixaven de la Guixera, a l'altra costat de carretera.
225. Guixera, la
Un tros de terra no gaire gran entre els Clots i la carretera que va a Marçà, just sortint del poble.
Durant el segle XIX hi treien pedra per a fer guix. Ara hi ha avellaners.
226. Hogar Rural
A la plaça Nova. Abans cal Masson. Al primer pis hi havia una sala de jocs, parxís, escacs,
ping-pong i una petita biblioteca o, més aviat, hemeroteca. El segon pis havia estat escola. Va
posar-se en funcionament el 1955 amb les obres de remodelació del poble, i era pensat com a local
d'esbarjo per a la joventut. D'aquí el seu nom. Actualment, als baixos, hi ha la botiga municipal
de comestibles.
227. Horts, el camí dels
Surt del poble i va cap al camí de Colldejou i els Horts, passant per la seva esquerra.
228. Horts, el carrer dels
Des del carrer de les Flors fins que acaben les cases del poble, on hi ha l'antic molí d'oli (ca
l'Albert) i l'olla de Cal Vicent.
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229. Horts, els
Uns horts que hi ha quasi tocant el poble, sota del camí dels Horts o de Colldejou. Són unes parades ben cuidades amb alguns marges i de diferents propietaris. Van arribar a ser uns quaranta.
Ara alguns s'han unificat i altres són abandonats, però continuen essent els Horts del poble i s'hi
fa verdura. Rep l'aigua de la font de la Vila, que és la font de la Séquia, també coneguda com la
font del Noguer, i té una bassa comunitària dita la bassa dels Horts, molt gran. Hi ha també basses
particulars. S'omplen quan els toca l'aigua i reguen quan els convé. Qui no té bassa particular, rega
de la bassa dels Horts, només quan li toca l'aigua. Algú en lloc de dir simplement els Horts, en diu

els Horts Closos o els Horts de la Vila.
“Aquell hort dit lo hort Devall” (Cbr. 1772).
230. Horts, la bassa dels
És la bassa de la comunitat de regants de la font de la Séquia. És als Horts.
231. Horts, la partida dels
És tocant al poble, entre el barranc de les Castellanes i les Planes i els Trossos. Dins d'aquesta
partida, hi ha els Horts.
"Partida conocida por Horts del Sancho y Horts de Més Amunt" (Ex. po. 1881).
232. Horts de la Font, la rasa dels
Surt del toll del Martí i va a parar al barranc de les Castellanes, passant a l'esquerra del cementiri.
233. Iglésia, la
"Nota més que als primers de setembre del any 1686 també vas fer que adobassen la iglésia de
la Torra los de la Torra y alçar lo altar major y sacrari, que també estava arrans de la mesa i y feu
que adobassen les campanes per a que·s poguessen aventar, y ho feren y se aventaren ara, que mai
se avien aventades, segons deyen los vells, que quedaren molt alegres la gent per ésser cosa nova,
perque totes (...) han fet la festa ab molta alegria lo dia de la Nativitat de Maria Ssma., que és la sua
festa major. No sé si les conservaran" (Di. R. Pra. pàg. 48).
234. Ignasi, la caseta de l’
Caseta de pedra a la partida de les Moletes. També una caseta a Fontesaubelles i les Maçanes.
235. Iolanda, ca la
Al carrer de Dalt. Abans cal Bartomeu.
236. Isern
“Antonio Hisern, labrador” (Miq. 1739).
237. Jan, cal
Casa al carrer de les Flors.
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238. Jan, la caseta del
Caseta a la partida dels Aiguals.
239. Jan, la corraleta del
És un corralet. Era al carrer de les Flors, i, en eixamplar-lo, va passar més amunt, al mateix carrer,
tocant al magatzem de vi de cal Vicent.
240. Jaume de Reus, cal
Casa al carrer de Dalt.
241. Jaume Fanxico, cal
Al carrer de les Flors. Abans cal Ramon.
242. Jaume Gendre, cal
Al carrer de les Flors. Abans cal Joanet.
243. Jaume Gendre, la caseta del
Caseta al Camp de la Nolla.
244. Jaumet, el bosc del
Després del bosc de la Coixa, pel camí de la Canal del Mig.
245. Jesús, la caseta del
Caseta a la partida dels Solans.
246. Joan Bartomeu, el garatge del
Al carrer dels Horts. Abans era la comuna de cal Joan del Cafè. Ara és garatge. Més enrere era
cal Santantoni.
247. Joan Bartomeu o cal Joan del Cafè
Al carrer dels Horts de cara a una part lateral de l'església. Abans, cal Santantoni. Era bar i cafè.
248. Joanet, la bassa del
A la partida de Fontesaubelles i prop de barranc de la Torre.
249. Joanet, la font del
A les Obagues, tocant a les Casotes, damunt del barrancó de la Torre o de Marçà. És una font que
raja i molt ben cuidada. L'aigua ve de l'obaga de la Mola. Surt d'una canaleta d'una paret de pedra,
raja en una pica i va cap a una bassa quadrada de paret de pedra, renovada i polida. Tocant a la pica
hi ha un banc també de pedra que sembla fet de nou. És la millor aigua del terme. Aquesta font és,
en realitat, la font de l'Ovella, l'antiga font Aubella, d'on ve el nom del poble.
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250. Joan Mano, el corral del
Vegeu: Cal Llorenç, el corral de.
251. Joan Mitger, cal
Casa al carrer de Sant Isidre. Abans corral de Cal Mitger.
252. Joan Mitger, cal
Casa a l'entrada del carrer de Sant Isidre, al començament del camí de l'Argentera.
253. Joan Portal, cal
Casa al carrer de Sant Isidre. Abans ca la Susa.
254. Joan Samsó
"Juan Samsó, Pedro Sanxo y Jayme Sanxo de la torra paguen 25 maravedís" (Llig. 1715-1730).
255. Josep M. de Falset, cal
Vegeu: Marian, cal.
256. Josep Xato, cal
Vegeu: Marcel·lo, cal.
257. Juanito Petit, cal
Casa al carrer de Dalt.
258. Leandro, cal
Casa al carrer de Dalt.
259. Llaberia
Aquest senyor, devia uns sous a Pere Joan de Pradell.
"Gaspar Laberia, Joan Laberia, Barthomeu Gavaldà, Miquel Simó del Mas" (Fog. 1497 v. Iip. 263);
"Gaspar Llaberia 1497 i Gabriel Llaberia 1553" (Fog. 1492, pàg. 263, i Fog. 1553, pàg. 219); "Joan
Llabaria, Batlle del lloch de la Torre de fontalbella" (Man. Du. 1607-1612); "Fr. Llaberia ven la casa,
mobles y cabals y terres, estimat en 146 Ll" (Fons Ap., cx. 8, 1716); "Die vint mensis augusti anno
Nte. Dn. 1619 in loco turris de font albela sufreganie loci de Pradell, Honr. Jacobus Llabaria agricultor, vecinus del habiet loci Turris de font albela, baronia de Cornubobis, del carreró de baix (...)"
(Man. Du. 1619-1623, pàg. 17).
260. Llaberia, el camí de
Sortia del poble, tocant el safareig, cap a les Planes, els Aiguals i les Femades, en direcció a la font
del Joanet. Era camí de bast. Ara és refet i transitable.
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261. Lleba
"Philipus Lleba et Maria eius uxor vicini et habi. loci de Turris de font albella" (Man. Du. 16191620, pàg. 213).
262. Lledoner, el pi del
Un lledoner molt gran a la plaça Nova. Es va arrencar el dia de Nadal de l'any 1938 o be 1939.
Era tocant a l'era de Cal Viló.
263. Lledoner, el pla del
Vegeu: Forn, el.
264. Llop de Falset, la caseta del
Una caseta que té a les Obagues.
265. Llopis, cal
Una casa cantonera entre el camí de l'Argentera i la carretera de Colldejou. Abans era el corral
de Cal Jan.
266. Llorenç
Una terra a les Tossetes de "José Llorens" (Ex. po. 1943).
267. Llorenç, la caseta del
Caseta de pedra a la partida dels Horts de la Font. També una caseta de pedra a Fontesaubelles
i les Maçanes.
268. Llorenç Taverner, cal
Una casa cantonera amb una façana al carrer de Sant Antoni i l'altra al carrer Major.
269. Llorer, la font del
Tocant a la paret de l'església, on abans era el fossar o cementiri vell. És font pública i és endreçada
i amb pedra picada. Fa pocs anys que, al seu costat, hi havia l'abeurador per als animals de treball.
270. Llúcio, el tros del
Una peça de terra, anomenada així, a la partida dels Campinyons.
271. Lluís Companys, el carrer de
Des de la font de Sant Antoni, fins a l'inici del carrer dels Països Catalans.
272. Maçanes, el bosc de les
Gran bosc a la partida de les Maçanes, sota la Mola.
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273. Maçanes, la partida de les
Partida important per damunt de la font del Joanet, sota la Mola i la partida de Fontesaubelles.
"(...) partida de Massanes, cabida, cinco centímetros de jornal" (Ex. po. 1881).
274. Magí, cal
Casa al carrer de Dalt. Abans ca la Coixa.
275. Magnèsia, la font de la
A la partida dels Ràfols.
276. Magrinyà
Cognom. No sabem si aquesta Giltrudis, viuda de Magrinyà, pot tenir alguna relació amb el mas
de Magrinyà, terme de Marçà.
"Primo la sinyora terratinent Giltrudis de Magrinyà per tot lo que posoiys en dit terme estimat en
200 Lls. sous. Firmo la dita valia, jo, Jaume Sancho, vuy als 23 de Juny del any 1715" (Fons Ap.,
cx. 8).
277. Magrinyà, el mas de
Mas molt conegut al límit i dins del terme de Marçà, molt ben conservat i gran. A prop hi va haver
el molí de l'Antó. Antigament aquest mas tingué el nom de mas de Simó i després mas de Gavaldà.
278. Major, el carrer
Va des de l'església fins al carrer de Sant Antoni.
279. Malena del Ximet, ca la
Casa al carrer de Dalt.
280. Mano, cal
Casa estreta però que dóna a dos carrers, al dels Horts i al de la Diputació.
281. Manuel Zamora, la caseta de
Caseta de pedra a la partida del Coll Roig.
282. Marcel·lo, cal
Casa al carrer del Sindicat. Al darrere hi ha el barranc de les Castellanes. També casa al carrer de
Dalt. Abans cal Josepet Xato.
283. Marcel·lo, la caseta del
Caseta d’obra i teules a la partida dels Aiguals.
284. Margarita, ca la
Vegeu: Cal Sord, el molí de.
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285. Maria la Xima, ca la
Casa a la plaça Nova. Abans, cal Rossendo i ca l'Elies.
286. Marian, cal
Casa al carrer de Dalt. Abans cal Josep M. de Falset.
287. Marian, la caseta del
Caseta de pedra a la partida dels Solans.
288. Maria Saló, ca la
Al carrer de Sant Antoni i al carrer de les Flors. Abans cal Taverneret.
289. Mariner Muixí
"Pere Mariné Muixí de l'Aleixar compra una terra a la Torre en data del 1917"; "Pieza de tierra
término Torre Fontaubella, partida Serres, cereales y garriga. Linda N. con José Escoda, E. con Anastasio Llorens. S. con Pedro Rofes. Vale ciento treinta pesetas. Asimismo, compra una casa en calle
Arriba, número veintiuno. Vale cuatrocientas cuarenta y cuatro pesetas" (Ex. po. 1917).
290. Marrades, el camí de les
És el nom donat al camí de Fontesaubelles entre la covassa de Cal Vicent i la Covassa.
291. Marrodanxa, la
Heretat a les Sorts amb avellaners i vinya i bancals molt llargs i espaiats. Ara botjar. Havia estat
de cal Marquet. Existeix la variant la Marroganxa.
292. Marrodanxa, la caseta de la
Caseta de pedra a la partida de les Sorts i els Clots.
293. Martí, cal
Casa al passeig de la Diputació.
294. Martí, el toll del
Aiguamolls a la partida del mateix nom, a la rasa de la Font de l'Artigó.
295. Martí, la casa de pagès del
Casa d'uns que no són de la Torre i que tenen la ferreteria Martí a Falset. Abans corral de Cal
Ramon, i abans, corral de la Miquela. Sortint del poble a la carretera de Colldejou després de l'era
de Cal Vicent i darrere de cal Ramon. És habilitada per a fer les funcions d'Allotjament Rural
Independent.
296. Martorell
“Cognom de la Torre” (Ce. Aj. 1931).
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297. Mas
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
298. Mas d’en Rafel, la bassa del
A l'heretat del mas d'en Rafel. Té uns cinquanta per vint-i-cinc metres i quatre de fondària. Cinc
mil metres cúbics. Es va construir en la dècada de 1950 i s'omple d'una font de l'heretat. És terme
de Pradell.
299. Masson, cal
Casa al carrer de Lluís Companys.
300. Masson, el mas del
Era al camí de Reus i a uns sis-cents o set-cents metres del poble. A baix hi havia una quadra gran,
i a dalt, lloc per a dormir. Havia estat una mena d'hostal on els traginers feien reposar els animals
i ells dormien. Ara és del Pere Llorens, que en desmuntà una part. Al davant hi ha una figuera i
avellaners ben cuidats.
301. Masson, les casetes del
Dues casetes del Pere Llorens, una de pedra i una de teula, als Clots.
302. Matasidros, el
Individu de Falset que cap als anys quaranta va comprar alguna terra a la Torre i feia de recader,
primer amb carro i després amb camió.
303. Matasidros, la caseta del
A les Obagues.
304. Matat, el
Un tros de terra a les Obagues propietat del Martí de Falset, descendent de la Torre. Tenen una
casa al poble a la carretera de Colldejou, al costat de l'era del Vicent.
305. Matat, la caseta del
Caseta a la partida de les Obagues.
306. Matilde, ca la
Casa al carrer de les Flors. Abans cal Casall.
307. Motarro, la bassa del
Sortint del poble, tocant el camí dels Horts, damunt del cementeri.
308. Mercè, ca la
Casa a l'avinguda del Priorat. Abans cal Peret Martí.
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309. Mestre
Una terra de "José Mestre" a les Tossetes (Ex. po. 1943).
310. Mestre
Cognom.
"(...) et marmissores qui sunt Paulus Mestre vicinus et habiti. loci turris de fontalbella" (Man. Du.
1607-1612, pàg. 189).
311. Mig, el camí del
Vegeu: Mola, el camí de la.
312. Migdia, el carrer de
“lo carrer de migdia y lo celler de Frco. Sancho” (Cbr. 1773).
313. Mig, la canal del
És l'accés més conegut i popular per pujar a la Mola.
314. Miró
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1931).
315. Mitger, cal
Casa al carrer de Lluís Companys.
316. Mitjà, el
Un pla a la dreta del collet Redó i tocant a la Guixera. Hi havia avellaners i és viu encara qui hi
havia llaurat amb animal. És a la partida del Clots. Ara és bosc.
317. Mola, el camí de la
Des del tomb del Ramon, al camí que ve del poble, que és el camí de Colldejou, un que marxa cap
a la Mola enfilant-se per la canal del Mig. També es coneix pel camí del Mig, i és transitable fins
dalt mateix de la Mola.
318. Mola, la
“La gran muntanya de la Mola, al sud-est de la Torre, coneguda per la Mola de Colldejou”; “La
roca de la Mola” (Cbr. 1772).
319. Mola, l’obaga de la
Vegeu: Obagues, la partida de les.
320. Moletes, les
Sortint del poble per la carretera de Pradell, abans d'arribar a l'estació, a la dreta, entre el barranc dels
Caus i el barranc dels Ràfols. És una partida de bosc, terme de Pradell, però amb propietaris de la Torre.
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321. Mònica, ca la
Casa al carrer Major.
322. Mont-roig, el carrer de
La casa citada infra podria ser cal Sebastianet del carrer de Dalt.
"(...) una casa sita en este pueblo, calle de Montroig, número de superficie cuarenta y cuatro metros
cuadrados, tiene dos pisos y corral" (Ex. po. 1890).
323. Mossa, ca la
Casa amb façana al passeig de la Diputació i al carrer de Dalt. Abans botiga de queviures.
324. Mosseguí, cal
Al carrer de les Flors.
325. Motarro, cal
Casa cantonera al carrer Major-plaça Nova.
326. Motarro, el bosc del
A la partida de les Tossetes.
327. Motarro, la caseta del
Caseta de pedra a la partida dels Solans.
328. Músic, el xalet del
Xalet al camí de l'Argentera, després del xalet del Navarro.
329. Nan, cal
Casa al carrer Major, on visqué l'Eliseu Mas i Sancho.
330. Navarro, el xalet del
Al camí de l'Argentera, després de cal Llopis.
331. Noguer, el
“La partida del Noguer” (Cbr. 1770).
332. Noguer, la font del
És la font de la Séquia. El nom ve perquè a la vora hi va haver molts noguers grossos.
333. Nogués
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
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334. Nova, la bassa
A l'heretat del Portal, prop de la font de la Coma, i que rep l'aigua de la font de la Séquia. És una
bassa que es va construir posteriorment a la bassa dels Horts. D'aquí li ve el nom de bassa Nova. Les
dues basses són propietat de la Comunitat de Regants de la Font de la Séquia i reben l'aigua d'aquesta
font. L'aigua, primer, s'emmagatzema a la bassa Nova i després passa a la bassa dels Horts.
335. Nova, la plaça
És la plaça situada sobre el solar del que va ser ca l'Eulari. També és coneguda per plaça de
l'Hogar.
336. Nuri, ca la
Una casa al carrer de Dalt.
337. Obaga, l’
“La Ubaga del Portell” (Cbr. 1773).
338. Obaga, la serra de l’
Una serra petita, sota la font del Pi i que s’aplana en arribar a les Femades.
339. Obagues, la partida de les
Partida sota l'obaga de la Mola, entre la Femada i el camí de Llaberia o de les Obagues. Una part
és plantada d'avellaners, l'altra és bosc.
340. Oli, el molí d'
El que avui és ca l'Albert, al carrer dels Horts, havia estat, antigament, un molí d'oli. Aquest molí,
però, fou molt conegut per "molí de Cal Joan del Cafè".
341. Olivar, la font de l’
A la vessant nord del collet Redó, tocant a la riera de Fontaubella i el terme de Pradell. És terme
de Pradell, però els propietaris, són de la Torre. Es pronuncia Au-.
342. Olla, l’
Magatzem de vi de cal Vicent, al carrer de les Flors. Avui és en desús i es diu que, fa molts anys,
s'hi havia fet aiguardent. Ningú, però, no ho recorda.
343. Oller
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
344. Oller, ca l’
Casa al carrer de Dalt.
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345. Països Catalans, el carrer dels
Des de la carretera Marçà-Colldejou, passant pel costat de l'era del Vicent, fins al carrer del Sindicat.
346. Palillo, cal
Havia estat casa. Ara és un pati al carrer Major. Diuen que el renom de Palillo ve perquè tota la
família eren molt prims.
347. Pallejà
El cognom Pallejà és actual a la Torre.
"Maria Pallejà, filla de Pere Pallejà, i Francesca, sa muller. March Pallejà, fill de Pere Pallejà. Magdalena Pallejà, filla de Josep Pallejà, i de Maria, sa muller. Rosa Pallejà, filla de Pere Pallejà" (Ma. Du, 16071612, pàg. 98); "(...) y paga a Francisco Moliner, tesorero en Tarragona, y diciembre 3 de 1714. Gabriel
Pallejà, Bayle de la torre de font aubella" (Fons Ap. 1715, cx. 8); "Pedro Pallejà y Sancho, una casa
situada en este pueblo, calle Mayor, hoy de Cervantes al número siete, consta de un piso y diván" (Ex.
po. 1907). Avui podria ser cal Pepo, abans, ca la Malenassa. "Pedro Pallejà y Sancho una casa situada
en este pueblo, calle Mayor, hoy de Cervantes, al número siete, consta de un pso y diván, linda derecha Pedro Casas, detrás (...)" (Ex. po. 1709); "(...) y paga a Francisco Moliner, tesorero en Tarragona, y
diciembre 3 de 1714 Gabriel Pallejá, Bayle de la torre de font aubella" (Fons Ap. 1715, cx. 8, Bibl. Cat.).
348. Pàmies
Pàmies és el cognom dels actuals propietaris del mas de Magrinyà.
349. Pàmies del Mas de Magrinyà, la caseta del
Una caseta de pedra que té a les Obagues.
350. Paperer, el molí
Tocant al mas de Magrinyà, hi havia un molí paperer del qual encara queden les parets. Anava
per l'aigua de la riera de Fontaubella, que en aquella part del terme agafa el nom de riera de Marçà
i és terme de Marçà.
351. Parral, l’hort del
“lo hort del Parral, de tinguda dos bancals” (Cbr. 1773).
352. Pas, el barranc del
És terme de Pradell, ve de darrere el Puig, passa pel mas d'en Rafel i s'ajunta al barranc de les
Comes Joanes, tocant a l'Estació.
353. Pep, cal
La casa més vella del poble, al carrer Major. Antigament havia estat la primera església del poble.
354. Pep, cal
Vegeu: Càndia, ca la.
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355. Pepa, la font de la
El poble té el dipòsit de l'aigua molt prop del transformador, passant la carretera de Colldejou.
L'aigua que surt pel sobreeixidor fa un còrrec i en diuen la font de la Pepa.
356. Pep del Carrer de Dalt, cal
Casa al carrer de Dalt.
357. Pepo, cal
Una casa de façana molt estreta al carrer Major. Abans ca la Malenassa.
358. Pequenyo, cal
Casa al carrer de Lluís Companys.
359. Pera
“Ramon Pera” (Cbr. 1773).
360. Pere Llorens, cal
Vegeu: Fuster, cal.
361. Peret Martí, cal
Vegeu: Mercè, ca la.
362. Pérez
“Cognom de la Torre” (Ce. Aj. 1931).
363. Petit, cal
Casa al passeig de la Diputació.
364. Petit, la caseta del
Caseta de pedra al camí del Pigall.
365. Petit, la caseta del
Petita caseta de pagès a Fontesaubelles i les Maçanes.
366. Pi, la font del
Al barranc de la Torre de Fontaubella. Raja molt poc. Trobem escripturada la font del Pi el 1762, i
el mateix any, el barranc de la Font del Pi.
367. Pigall, el camí del
Surt del poble tocant el transformador, traspassa la carretera, entra a les Coves Negres amb la carretera de Colldejou a la dreta, trapassa la partida de la Font de l'Artigó i arriba a la serra pel Coll Roig.
Com que té molts trossos de llisera i no s'hi fa brossa, es va conservant i s'hi pot passar amb moto.
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368. Pinal, el
"Lo pati de Joseph Borràs, dit lo Pinal" (Cbr. 1773). No sabem si el Pinal es refereix al pati o a
Borràs.
369. Piscina i el Camp d’Esports, la
Abans era hort i avellaners, ara és esplai per al poble. Tocant al carrer dels Esports. Abans heretat
de cal Fuster.
370. Plana, la
"terra dita la Plana, també la Planeta" (Cbr. 1725).
371. Planes i Trossos, les
Partida entre els Trossos i els Horts, la Barquera i els Solans.
372. Planeta del Vent
Un petit indret entre el barranc del Ribellet i el barranc de les Castellanes, tocant a la partida de
Senda Ballaneta bon tros abans d'arribar als Alzinars. Tot és matoll.
373. Po, cal
Casa al carrer de les Flors.
374. Po, cal
Toca amb la de cal Portal, a la carretera de Colldejou abans d'arribar al coll Roig. Hi havia només
una caseta, ara s'hi ha fet un mas gran i és molt ben cuidat. És sota l'obaga de la Mola i té una
bassa, dita la bassa Vella, que rep l'aigua de la font de la Coma, i una de nova per a possibles
incendis forestals.
375. Pobill
"Jacobus Llabaria minor dicto lo Pobill conciliari vicini et habi. dicti loci Turris de fontalbella" (Man.
Du. 1607-1612, pàg. 82).
376. Poble Vell, el
Aquest nom encara és viu quan algú es refereix a les Casotes, lloc on es diu que hi va haver el
poble primitiu de la Torre.
377. Portal, cal
Casa al carrer dels Països Catalans.
378. Portal, la caseta del
Caseta a l'heretat del Portal, tocant a la font de la Coma. També n'hi ha una a la partida de les
Maçanes.
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379. Portell, lo
És un pas entre una pedra grossa al camí de Llaberia prop de la Femada.
380. Pradell, el camí de
Passa per sota les Solanes i sota el puig de Pradell i surt a la carretera. Era camí de bast. Ara, amb
màquines, s'ha anat arreglant i s'hi pot ben passar.
381. Pradell de la Teixeta
"Lloch de 672 habitants, emplaçat a 3 kilòmetres abans de arribar a Falset, entre la carretera general de Tarragona a Alcolea del Pinar y lo ferrocarril dels Directes, a uns 35 kilòmetres de Tarragona,
compost de 196 edificis agrupats"; "ademés de 35 de què se composa lo barri agregat de la Torre"
(Geo. Ge.). La Torre depenia de Pradell.
382. Priorat, l’avinguda del
Nou carrer, molt ample, que va des de la rotonda de la plaça Nova, damunt del barranc de les
Castellanes, fins a la carretera de Marçà.
383. Rafel, el mas d’en
Un mas gran que es troba sota la carretera abans d'arribar a l'estació venint de Pradell. Després de
la guerra del 1936 canvià de propietari i el nou hi féu moltes millores i obres; granja avícola, cria de
porcs en reproducció, basses i millores de la terra. Va atreure molta gent de la Torre, que hi treballava. Ara la granja és buida, però les terres cuidades, i té vinya plantada de poc. És terme de Pradell.
384. Rafolí, la torre de
"La Baronía de Escornalbou estaba constituida por los lugares de Colldejou, Vilanova de Escornalbou, Riudecanyes, Duesaigües, Rifà, Argentera, y Arbós en el Baix Camp; además, Pradell, Fontalbella, y Torre de Refollí de Fontalbella en la comarca geográfica del Priorat" (Fog. 1365-1370, pàg. 287).
385. Ràfols, el barranc dels
També és molt conegut per barranc de les Comes Joanes. Neix a la Divisòria, va passant sempre
pel costat o pel damunt del túnel del tren, després per sota les Solanes i pel Romeral, traspassa la
carretera i prop de l'estació desemboca al barranc del Pas o de Pradell.
386. Ràfols, la font dels
Al barranc dels Ràfols. És terme de Pradell.
387. Ral, el camí
Vegeu: Argentera, el camí de l'.
388. Ramon, cal
Casa al carrer dels Països Catalans.
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389. Ramon, cal
Vegeu: Àngel de la Cinta, ca l'.
390. Ramon, el tomb del
Un tomb molt tancat a la carretera que va a Colldejou, prop del toll del Martí.
391. Rasa de la Teula, la partida de la
Li diuen partida però és un indret.
Vegeu: Evaristo, la caseta, de l’.
392. Rebull
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
393. Remígio, cal
Casa al passeig de la Diputació. Es pronuncia a la castellana.
394. Reus, el camí de
També és conegut per camí de Falset. Sortia tocant les cases del poble per sota la Barquera, passava pel mas del Masson, per damunt de la carretera en direcció Marçà. També s'havia dit camí de
l'Argentera i camí Ral perquè als Estrets s'unia amb el camí Ral de l'Argentera. Esborrat. El trobem
escripturat l'any 1762.
395. Ribellet, el barranc del
És un barrancó. També en diuen una rasa. És situat als Campinyons, entre el barranc dels Caus
i el barranc de les Castellanes, on desemboca i prop de la Planeta del Vent. L'aigua brolla de dins
d'una roca i el nom de Ribellet ve perquè, en el seu curs, una llisera de pedra, sempre plena d'aigua,
té la forma d'un ribell.
396. Ribellet, la rasa del
Una rasa de bosc tocant a la Planeta del Vent i al barranc del Ribellet.
397. Roc, la bassa del
A la partida de les Séquies. Molt prop de la bassa Nova.
398. Roc, la font del
Entre la partida de les Maçanes i el solà del Camús. Raja molt poc.
399. Rocamora
"Francisco Rocamora Mateu, una pieza de tierra llamada Toseta dedicada a monte alto y yermo
lindante con Juan Sancho norte y sur con José Llorens y este con José Mestre" (Ex. po. 1943).
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400. Redó, el collet
Sortint de la Torre cap a Marçà, just en agafar la carretera, a la dreta, hi ha un bosquet de pins. A
dalt hi ha el collet Redó. Ara hi ha senyalitzada la partió amb el terme de Pradell.
401. Rodona, l’alzina
Entre la rasa del Ribellet, la rasa de la Teula i els Campinyons. Era una alzina grossa, molt coneguda, que es va cremar. Ara rebrota.
“L’alsina Rudona”.
402. Rofes
El cognom Rofes és molt antic i ben actual a la Torre. Joan Rofes Sancho, sacerdot, fill de la Torre
assassinat a la Coma Fonda el dia 2 d'agost de 1936. Josep Maria Rofes Rofes, fill del poble, de ca
la Coixa, que morí al front de la guerra 1936-1939.
"Gabriel Rofes, per la casa, mobles i cabals i terres, 184 sous" (Fons Ap. 1716); "Fou batejat Joan
Rofes, fill de Joan Rofes i Magdalena Rofes, sa muller, pagesos, i fou padrí Joseph Escoda Serrador,
tots de la Torre de fontalbella" (Man. Du. juliol 1723); "Fou batejat Joseph Rofes, fill de Joseph Rofes
i de Maria, sa muller; padrina, Tecla Bertran, tots pagesos de la Torre de fontaubella" (Ma. Du. 1723).
403. Roger
És cognom i renom.
"Juravit et firmavit Petrus Roger de Colldejou et Anthonius Castellvi impuber loci de la torre" (Ma.
Du. 1619-1620, pàg. 185); "Josep Roger i Gabriel Rofes los quals havien poder de Jaume Sancho,
Batlle del local de dit lloc, han prestat jurament que be i llialment mirarie tot lo valor de cases y
mobles y cabals y terres y ha en dita vila y terme"; "Valies del lloch de la torra de fontabella y son
terme per avaliadors" (Fons Ap. 1716); "Joseph Rofes, dit Roger" (Cbr. 1773). S'ha conservat la forma
dialectal: Roiger.
404. Roger, cal
Casa al carrer de Lluís Companys. Primer fou ca la Brígida, després, cal Roger, nom que perdura,
ara és cal Josep M. Fanxico.
405. Roger, la caseta del
Una caseta a l’heretat de la Guixera i una de pedra a la partida dels Avencs.
406. Romeral, el
Indret entre les Moletes i el barranc de les Comes Joanes o dels Ràfols. És un conjunt de molts
romers.
407. Roques, l’era de les
Va ser una era de batre gra, just en agafar la carretera de Pradell a l’esquerra.
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408. Roquet, cal
Casa a l'avinguda del Priorat. Abans ca l'Àngel Xeco.
409. Rossendo, cal
A la plaça Nova, tocant a ca l'antic Elies.
410. Rossendo, la caseta del
Caseta de pedra a la partida de les Maçanes.
411. Rosset, cal
Al carrer de les Flors. Abans, cal Sord i cal Sordet.
412. Rull
Cognom.
"Isidre Rull, ecònom de la Torre l'any 1871" (Ex. po.).
413. Sabater
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
414. Sabater
Cognom.
"Bartolomé Sabaté y Rofes, administrador de su consorte Marina Escoda Pallejà" (Ex. po. 1874).
415. Saco
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
416. Saló, cal
Sembla que abans era una casa sola, ara en són dues i totes dues es diuen cal Saló. Donen al carrer
Major. Abans havia estat el Forn.
417. Salsench Sancho, Cosme
Fill del poble, de cal Ximet, va marxar exiliat a França l'any 1939. A Joaquim Salsench Escoda se
li escripturen heretats: "Una tierra situada a la partida Coll Roig conocida por Castellana y otra en
partida de Fontesaubelles con vinya y garriga" (Ex. po. 1886). Nom actual de la Torre.
418. Salt, les roques del
On s'ajunten el barranc de les Castellanes i el de les Séquies. És tot una llisera de pedra afinada que
tenia forma de tobogan i a baix formava com una palangana grossa. La canalla hi jugava i en deien
el Salt o les roques del Salt. Ara se'n veu una part, perquè van cobrir els barrancs.
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419. Sancho
Josep M. Sancho Toda, sacerdot, fill del poble que fou assassinat a la coma Fonda el dia 2
d'agost de 1936. Victorino Sancho Rofes de cal Mano fou exiliat a França l'any 1939. Joan
Sancho Mestre, fill del poble, de ca la Carícia morí al front en la guerra 1936-1939. El cognom
Sancho es troba escrit "Xanxo", Sancho és actual a la Torre.
"Jaume Sancho"; "Suma la dita valia 291 lliures. Firmo lo sobredit, Jaume Sancho, escriuà de
Consell de la torre de font aubella. Vuy, que contam als 23 de juny del ant 1715" (Fons Ap.
1716); "Juan Sancho Pallejá, alcalde, certifica que Lorenzo Pallejá Juncosa y Magdalena Sabaté
Cabré se casaron el doce de agosto de 1872" (Ex. po. 1880); "Juan Sancho Rofes (a) Joanet"
(Ex. po 1883).
420. Sant Antoni, el carrer de
Dóna un gran tomb; des de la plaça Nova o rotonda, fins al passeig de la Diputació.
421. Sant Antoni, la font de
Al cantó del carrer de Sant Antoni, el de Lluís Companys i el pont del barranc. No raja.
422. Santantoni, la caseta del
Caseta als Horts de la Font.
423. Sant Isidre, el carrer de
Des del carrer de Lluís Companys fins al dels Països Catalans.
424. Sebastianet, cal
Casa al carrer de Dalt.
425. Seguer, el racó del
A la partida dels Aiguals, abans d'arribar al Portell. És una raconada gran que abans era vinya i
ara és bosc. També trobem: racó del Veguer l’any 1772, que deu ser el mateix.
426. Senda Ballaneta, la partida de la
Nova partida situada entre el barranc de les Castellanes, el barranc del Ribellet i els Alzinars.
427. Sencelles
“Partida de Censelles” (Cbr. 1773).
428. Séquia, la font de la
Damunt de la caseta de Cal Po, una font abundosa. L'aigua surt cavallera i en reguen els Horts. És
a la partida dels Clots. També és coneguda com la font del Noguer.
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429. Séquies, el barranc de les
Neix prop del coll Roig, a les Tossetes, traspassa dues vegades la carretera de Colldejou, passa
tocant els Horts i entra al poble, on és canalitzat, fins a trobar el barranc de les Castellanes, a la
Rotonda, al qual s'uneix. També és anomenat barranc dels Horts.
430. Séquies, la partida de les
Al costat del toll del Martí, sota l'obaga de la Mola i els Clots.
431. Serafí, el clot del
Sortint per la carretera de Pradell, abans d'arribar al barranc dels Ràfols, a dreta i a esquerra hi ha
uns olivers i avellaners ben conreats. És el clot del Serafí. Moltes heretats porten el nom del Clot, com
el del Serafí, el de Cal Zamora, de Ca l'Eliseu, de Cal Fermín, de Ca la Coixa i altres.
432. Serafí, la caseta del
Caseta de pedra a les Sorts i els Clots i una de pedra als Solans.
433. Serafí, la caseta del
Caseta a la partida de les Serres.
434. Serra, el camí de la
Va des del coll Roig, encimbellat per la Serra, fins a trobar el camí de l'Argentera que, passant per
l'Enderrocada, arriba a Pradell.
435. Serres
Cognom de la Torre (Ce. Aj. 1928).
436. Serres, les
El vessant oest de la serra de l'Argentera, terme de la Torre, des del coll Roig fins després del pla
de la Bitxola, és anomenat les Serres.
437. Sis, el forat del
És a les Séquies, tocant a la cuneta de la carretera, abans d'arribar al tomb del Ramon.
438. Simó
Cognom.
"Miquel Simó del Mas" (Fog. 1497, pàg. 263).
439. Sindicat, el
El primer sindicat provisional va començar l'any 1936 a l'olla de Cal Marcel·lí Rofes, al carrer de
les Flors. Com que era insuficient, calia recórrer a cups particulars. Això durà fins el 1946, quan
s'obrí sindicat nou.
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440. Sindicat, el
Al carrer del Sindicat. Al darrere té el barranc de les Castellanes. Es va construir a partir de l'any
1945. Té vuit cups on caben 300 cargues de verema en cada un. Acabat de fer, els socis pagaven
cinc pessetes l'any per carga de verema que hi portaven per tal d'acabar el pagament de les obres.
Els socis que s'hi integraven pagaven les cinc pessetes dels anys anteriors. Acollia la Societat Euterpe, que organitzava balls.
441. Sindicat, el carrer del
Des del carrer de Lluís Companys fins a sortir del poble en direcció a la carretera de Colldejou.
442. Societat, la
Ara és Societat i bar. Es va fundar el 1914 amb el nom de Societat Obrera La Moral. Antigament
havia estat cal Baté i és al carrer Major.
443. Solà
Cognom.
"Jacobus Castelví, Marihus Llabaria, Joannes Solà omnes agricultores loci de la Torre de fontalbella" (Man. Du. 1606-1612, pàg. 64); "Joannes Solà loci turris de font albella" fa un repartiment de blat
amb un Joannes Margalef de Pradell; "Thoni Grafolla de blat, 6 feneques, més dit Thoni, de faves una
feneca, Joan Grafolla, de blat 3 feneques" (Man. Du. 1619); "Lloís Solà per la casa terres y mobles,
estima en 90 sous" (Fons Ap., cx. 8, 1716).
444. Solanes, el barranc de les
El barranc dels Ràfols o de les Comes Joanes, quan passa per dessota de les Solanes, rep el nom
de barranc de les Solanes i és al terme de Pradell.
445. Solanes, les
Partida de damunt de l'estació, terme de Pradell, on hi ha moltes heretats propietat de la Torre: del
Joan la Xeca, la de cal Mitger, de cal Ruquet, de ca la Càndia, de ca la Susa... Tot eren avellaners i
tot es va fent bosc.
“Pessa de terra anomenada Los Solans” (Cbr. 1773).
446. Sord, cal
Casa al carrer Major, tocant a ca la Coixa.
447. Sord, la bassa del
A la partida de Fontesaubelles, damunt del barranc de la Torre.
448. Sord, la caseta del
És a Fontesaubelles, prop de la font del Joanet. Hi ha les quatre parets i un sostre de canyís i teules
que comença a caure. Al davant hi ha unes parets ben conservades que deurien ser antics corrals.
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449. Sort d’en Plana, caseta de la
Caseta de pedra a la partida de les Sorts i els Clots.
450. Sorts, les
Partida petita entre els Clots i els Avencs. Abans hi havia avellaners, ara és bosc.
451. Susa, ca la
Casa al carrer de Sant Isidre, avui cal Joan Portal. Es pronuncia Sussa.
452. Taverner, cal
Casa amb façana a la plaça Nova i el carrer de les Flors.
453. Taverner, la caseta del
Caseta als Horts de la Font i una altra a les Obagues.
454. Tendre, cal
Aquesta casa, actualment, és l'edifici del Cafè. Va ser l'antiga Societat Obrera La Moral. Les dependències de la cuina, lavabos i l'escenari de cafè, són ubicades en l'edifici que va ser cal Tendre
i encara es coneix per aquest nom.
455. Teresina del Marquet, ca la
Casa al carrer de Lluís Companys. Els darreres donen al carrer de Sant Isidre. Abans ca l'Anton
Sord.
456. Terres Blancs, la font dels
A la partió del terme amb Colldejou, al solà del Camús i prop del coll de la Torniola. Raja molt.
457. Teuler, el forn
Antic forn on havien fet teules. Situat damunt del camí de Llaberia, abans del Portell. Queden
senyals del forat del forn i de la terra de panal, especial per a fer teules. Aquest indret es considera,
moltes vegades, com una partida.
458. Tintorer, el mas del
Un mas prop de l'estació, a la vall d'en Comte i el barranc de les Comes Joanes. És terme de
Pradell.
459. Toll del Martí, el
Una partida petita, subpartida, damunt de la rasa de la font de l'Artigó, entre la Covassa, les
Séquies i els Solans, on hi ha les heretats de cal Taverner, de cal Llorenç, de cal Martí i de ca la
Verònica. Té aiguamolls dits el toll del Martí, d’on ve el nom.
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460. Torniola, el coll de la
Simplement un coll a la partió amb el terme de Colldejou a l'altura del solà del Camús i de les
Maçanes. No és clar d'on procedeix el nom. Fer la torniola, segons Joan Coromines, vol dir torbar-se,
també trigar; a Eivissa significa perdre el temps.
"També Torniol y ans Turbiol; de ponent y tramontana ab lo mas dit, antigament, de Gavaldà,
després, de Simó, terme de la Torre, y ab lo canal de la Olla, avuy la Tossa" (Cbr. 1772).
461. Torreta, la
"La Torre de Fontaubella, anomenada també 'La Torreta' amb 130 habitants" (Do. Ca. 1968).
462. Tossetes, les
Partida entre el camí de Colldejou, la rasa de la Font de la Coma i els boscos de la Mola. També
es coneix pels Clots i les Tossetes.
463. Transversal, el camí
Camí de bast que anava de prop del coll Roig cap a la coma Fonda, seguint l'obaga de la Mola.
És perdut, no es troba.
464. Transformador, el
És el transformador d'electricitat situat al capdamunt del carrer de Dalt.
465. Tres Batlles, la font dels
Font damunt del mas de Magrinyà, prop de la tossa del Mal Pas. A la confluència dels termes de
Marçà, Capçanes i Colldejou. És un lloc molt present en la vida del poble. S'hi anaven a fer berenades.
466. Tres Batlles, la taula dels
La font dels Tres Batlles, era punt de trobada dels batlles dels tres termes: Marçà, Capçanes i
Colldejou.
467. Trossos, els
Partida entre les Femades, els Aiguals i les Planes i Trossos.
468. Vella, la bassa
Bassa a l’heretat de cal Po, a la carretera de Colldejou, a la qual arriba l’aigua de la font de la Coma.
469. Vell de Falset, el camí
Sortia de ca la Mercè cap al mas del Masson, primer per sota del que avui és carretera, després
per damunt en direcció al barranc del Pas cap a Falset. Està perdut, però des del pont del barranc
del Pas fins a Falset, hi passen motos de trial i de tot terreny.
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470. Vergener, lo
Tocant al corral Nou hi ha un bancal que en diuen el verger de Cal Motarro, que parteix amb el
barranc de la Canal i amb una terra d’un Roger.
"Joseph Escoda, pagès de Fontaubella, una casa que antigament se deia: 'Lo Vergener de defora',
afronta a sol ixent ab Gabriel Roger, de mitg dia ab lo carrer real, de ponent ab lo barranch de la
Canal, i de tramontana, ab lo forn" (Cbr. 1762).
471. Veter, cal
Vegeu: Baté, cal.
472. Vicent, cal
Casa cantonera al carrer Major i carrer de Sant Antoni. Cal Vicent, casa pairal al carrer Major.
473. Vicent, el bosc del
Anant a la Mola pel camí del Mig, a la partida dita dels Boscos, entre la canal Fosca i els Clots.
474. Vicent, la caseta del
Caseta a la partida de les Séquies.
475. Vilella
Cognom de la Torre que no és actual.
476. Viló, la cova del
Una cova molt gran que hi ha sota la carretera, al mateix encreuament de la que va a Pradell. S’hi
entrava pel carrer de sant Antoni, travessant el barranc de les Castellanes. Durant la guerra de 19361939 va servir de refugi per por dels obusos del front de l’Ebre.
477. Vinyes, el coll de les
Peça de terra a la vall d'en Comte. Era vinya i bosc, ara, tot és bosc.
478. Vinyeta, la
Sortint del poble pel camí de l'Argentera, tocant al xalet del músic i prop del barranc dels Caus, un
tros de terra conegut per la Vinyeta i conreat.
"Pieza de tierra en el Coll Roig, llamada la Viñeta, de cabida veintiséis céntimos de jornal, equivalentes a quince áreas y ochenta y dos centiáreas, linda al norte con el camino, este, con Juan Rofes,
sur, con barranco, y oeste, con Pedro" (Ex. po. 1890).
479. Xalet, l’avenc del
És una ensulsida entre el barranc de les Castellanes i el camí de Colldejou, una mica més amunt
dels Horts.
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480. Xanxo
Cognom, també grafiat Sanxo i Sancho.
"Fou batejada Maria Xanxo, filla de Francesc Xanxo i de Eulàlia, sa muller; padrina, Francesca
Pallejà, tots pagesos de la Torre de fontalbella" (Ma. Du., 1723); Joan Xanxo, fill de Pere Joan Xanxo
i de Elísabet, sa muller, pagesos tots de la Torre de fontalbella" (Ma. Du., juliol 1723).
481. Xanxo, cal
Al carrer dels Horts.
482. Xanxo, la caseta del
Caseta de pedra a la partida del Coll Roig. També una caseta amb cisterna a les Obagues. Caseta
molt prop de la font del Pi, a les Femades.
483. Xanxo, la caseta del
Caseta molt prop de la font del Pi, a les Femades.
484. Xato, cal
Casa pairal al carrer del Sindicat.
485. Xato, la caseta del
Caseta de pedra al camí Ral, partida dels Campinyons.
486. Xeca, ca la
Casa enderrocada. Ara és una plaça tancada, propietat de l'Ajuntament.
487. Xeca, la caseta de la
A la partida de les Sorts i els Clots.
488. Xeco Flanxo, cal
Casa al carrer de Dalt.
489. Xima, ca la
Una casa tocant a l’Ajuntament, al carrer Major; pel darrere al carrer de les Flors.
490. Xima, la caseta de la
Caseta d’obra a Fontesaubelles i les Massanes. Xima és hipocorístic de Joaquima.
491. Xima, la caseta de la
És una caseta, barraqueta, que encara es conserva entre la caseta del Sord i les Casotes.
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492. Ximet, cal
Casa de llarga façana al carrer de Dalt.
493. Xop, el
Sota els Avencs, tocant als Aiguals, entre la carretera i el barranc de Fontaubella. És un xop preciós. A prop s'hi tiraven les brosses del poble, hi va créixer l'herba i un dia s'hi posà foc. El xop es
cremà. Hi collien branques per a guarnir la festa del Corpus. Ara rebrota i ja és ben alt.
494. Xut, el pla del
Una partideta sota la carretera de Marçà, damunt del barranc de la Torre i tocant als Aiguals.
495. Xut, la caseta del
És una caseta amb cup damunt de la carretera de Marçà, als Aiguals.

5. Renoms
desapareguts i
índex de noms
genèrics
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5. Renoms desapareguts i índex de noms genèrics
Renoms desapareguts
Renoms desapareguts o que s'acaben per falta de descendència: Barrejada, Baté, Brígida, Cabret,
Carícia, Casall, Cinta, Elies, Eulari, Evaristo, Flanxo, Jan, Joanet, Leandro, Marian, Mariano, Marquet,
Martí, Matilde, Mercè, Mònica, Mosseguí, Nan, Palillo, Pep, Pepo, Remígio, Roger, Rossendo, Rosset,
Santantoni, Sebastiana, Sebastianet, Susa, Taverneret, Verònica, Xato, Xeca, Xeco.
Índex de noms genèrics
Arbres. Vegeu: alzina Rodona, pi del Corb, pi del Lledoner, Xop.
Barrancs. Vegeu: Aigual, Canal, Castellanes, Caus, Creu Roja, Fontaubella, Pas, Ràfols, Ribellet,
Séquies, Solanes.
Basses. Vegeu: Bassot, Blanc, Cal Saló, Cal Vicent, Clots, Joanet, Font de la Coma, Horts, Mas d'en
Rafel, Motarro, Nova, Roc, Sord, Vella.
Boscos. Vegeu: Anton Sord, Cal Fuster, Cal Jan, Cal Po, Cal Ramon, Castellanes, Jaumet, Maçanes,
Motarro, Vicent.
Camins. Vegeu: Argentera, Carrerada, Castellanes, Circuit del Vent, Colldejou, Covassa, Coves
Negres, Falset, Fontesaubelles, Horts, Llaberia, Marrades, Mola, Pigall, Pradell, Ral, Reus, Serra,
Transversal.
Casetes. Vegeu: Anton de la Cinta, Barretasso, Bartomeu, Baté, Blanc, Cabret, Cantó, Caràngel de
Falset, Carolina, Cisco Guinjoà, Coixa, Corberà, Cosme, Evaristo, Fanxico, Farinós de Marçà, Fèlix,
Fermín, Francesc, Frasés, Fuster, Gendre, Guinjoà, Ignasi, Jan, Jaume Gendre, Jesús, Juanito Petit,
Llop de Falset, Llopis, Llorenç, Mano, Manuel Zamora, Marcel·lo, Marian, Marrodanxa, Masson,
Matasidros, Matat, Motarro, Pàmies del Mas de Magrinyà, Petit, Po, Portal, Ramon, Roger, Roquet,
Rossendo, Saló, Santantoni, Serafí, Sord, Susa, Taverner, Vicent, Xanxo, Xeco, Xima, Xut.
Fonts. Vegeu: Artigó, Cal Ximet, Clots, Coma, Dos Boques, Joanet, Llorer, Magnèsia, Noguer, Olivar, Pepa, Pi, Ràfols, Roc, Sant Antoni, Séquia, Terres Blancs, Tres Batlles.
Masos. Vegeu: Blanc, Magrinyà, Masson, Rafel, Tintorer.
Partides. Vegeu: Aiguals, Barquera, Camús, Canaletes, Casotes, Castellanes, Clots, Coll Roig, Coves
Negres, Davall de la Mola, Farraginal, Femades, Font de la Coma, Font del Pi, Fontesaubelles, Horts,
Maçanes, Moletes, Noguer, Obagues, Planes i Trossos, Sencelles, Senda Ballaneta, Séquies, Solanes,
Sorts, Toll del Martí, Tossetes, Trossos.

6. Mapes i plànols
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