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Pròleg

Un dels records més significatius de la nostra relació –dic nostra perquè la vaig començar 

amb l’Albert Manent– amb el Jaume Sabaté és de quan –deu anys enrere– ens va tocar de 

convèncer-lo que el treball d'onomàstica que havia compilat sobre el Lloar, el seu poble, s'havia 

de desdoblar en dos, perquè la informació que contenia de caire històric era massa considerable 

per a encabir-la en un recull d'onomàstica.

És una tendència força generalitzada aquesta d'introduir notícies d'història local en un in-

ventari de toponímia, sobretot quan es tracta d'una població de la història de la qual no s'hagi 

parlat mai d'una manera monogràfica. És cert que els noms de lloc i de persona més d'un cop 

fan pensar en un episodi que es pot incloure en un capítol de la història local. El recol·lector de 

noms s'hi pot referir brevíssimament -i fins i tot serà bo que s'hi refereixi- si aquell episodi pot 

ajudar a il·lustrar sobre la gènesi d'aquell nom que, si no fos amb aquest suport, podria quedar 

de procedència obscura. Altrament, onomàstica i història són dues matèries a ésser tractades 

per separat, perquè cada una d'elles té prou entitat perquè li hagi de correspondre una dedicació 

plena per a ella sola.

Ens va costar de decidir-nos a plantejar el tema al Jaume Sabaté. Fins i tot vam patir una mica 

reflexionant com ho faríem, perquè això li havia de significar una feinada addicional, després de 

la molta que ja havia fet. A més, no volíem ferir la seva sensibilitat amb una crítica que li pogués 

resultar ofenosa, perquè compreníem que no havia d'ésser gens agradable que se li aconsellés 

de desmuntar el monument lloarenc que havia construït, encara que amb els materials d'un 

després se'n poguessin fer dos.

Amb aquesta gestió –que sospitàvem que podia ésser entreginguda i fins i tot dolorosa– ja vam 

obtenir la imatge correcta del Jaume Sabaté, una imatge que després –amb els anys– s'ha anat 

consolidant. El disgust que li devíem donar devia anar, en tot cas, només per dins i en un temps 

increïblement curt ens va fer arribar el treball d'onomàstica esporgat d'interferències històriques 

supèrflues. Nosaltres que havíem arribat a pensar que aquest desglossament mai no es faria 

realitat, atès l'enuig que significava, ara ens trobàvem amb una obra correctament acomodada.

Em sembla que l'anècdota que acabo de referir ja explica davant de quina mena de persona 

ens trobem. La caracteritza, si altra cosa no, una bonesa ornamentada amb diverses virtuts, com 

la humilitat, l'altruisme, la capacitat d'esforç, la perseverança, la tenacitat i, per damunt de totes 

elles, i agermanant-les, la il·lusió de treballar -amb una vibració mal dissimulada i amb un goig 

que s'entreveu fàcilment- per l'enaltiment del seu Priorat, la terra seva i dels seus.
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Per altre cantó, ha estat una persona afortunada -en el sentit que ara deia- perquè també ha 

pogut batallar pel Priorat al llarg de tota la seva vida professional, com a secretari que ha estat 

dels ajuntaments del Lloar, de Gratallops i de Torroja. Sens dubte que això ha contribuït en bona 

manera als resultats esplendorosos a què ha arribat quan s'ha decidit a aplegar i ordenar els 

noms de lloc i de persona d'aquells tres termes municipals que han estat la nineta dels seus ulls. 

L'exercici del càrrec practicat amb amor i –com a conseqüència lògica del tracte obligat amb 

tota la gent d'aquells tres pobles– l'accés fàcil a persones a interrogar i papers a llegir l'han fet 

posseïdor d'aquestes muntanyes de coneixements d'onomàstica que ha tingut la generositat de 

posar a l'abast de profans i de científics. Intueixo que ara, amb aquesta feinada acomplerta a 

profit del seu Priorat i en homenatge a aquesta terra, deu poder pensar que –quan li toqui– ja 

se'n podrà anar tranquil, a no ésser que encara tingui algun altre projecte en incubació i que 

aquella tranquil·litat no li hagi de venir fins a completar la realització d'aquell nou designi ten-

dent a envigorir més i més el prestigi del Priorat de la Cartoixa d'Escaladei.

Aquesta obra d'ara dedicada a Torroja és la que fa tres de les que s'han escrit per tractar 

d'aquesta vila d'una manera monogràfica. Si es deixa de costat la que va tenir per objecte 

l'estudi de les seves ordinacions i que, doncs, es va circumscriure a considerar els aspectes 

jurídics d'un cert període de temps, trobarem que l'altra –Guia de Torroja del Priorat– també és 

fruit de la passió de Jaume Sabaté.

Es nota que aquest inventari onomàstic s'ha confeccionat amb el rigor que fa que aquesta mena 

de treballs sigui de tota confiança. En el camp de la lingüística planteja la colla de problemes 

que és raonable que plantegi una investigació d'aquesta naturalesa. Són uns problemes que no 

correspon al recol·lector de resoldre –ni d'intentar-ho– sinó als especialistes –als pocs que hi ha 

en cadascuna de les zones lingüístiques– entesos en el desxiframent de l'origen de les paraules.

No correspon al recol·lector –ho repeteixo– de proposar què vol dir –per exemple– l’Alzera, 

un nom que fins ara no se sap que hagi existit en cap altre lloc de per ací i que, per tant, cap 

etimologista no ha estudiat; o l’Arronsa Valls, que qui sap si no és procedent de l'àrab. Es tracta 

d'uns noms que deuen ésser tan familiars entre la gent de la vila, que ningú no deu trobar –com 

ho trobem els forasters– que tinguin res d'estrany, per allò d'haver-los sentit a dir així tota la 

vida. O potser fins i tot entre els vilatans s'han generat hipòtesis de significació que Jaume 

Sabaté, guiat per la seva norma de prudència, s'absté de comunicar.

En podríem afegir uns quants altres d'aquesta naturalesa –vull dir d'opacitat significativa– com 

els Filells, que potser l’encerta millor la gent que en diu Finells, amb n, perquè vés a saber si no 

està relacionat amb "fenedures", "escletxes" que hi pogués haver en alguna roca i, en aquest 

cas, seria una paraula molt antiga, si no coneguda exactament així, coneguda si més no sota la 

forma finella, una variant femenina en singular. O els Pardelases, que podria correspondre a una 

deformació –ja antiga– del nom d'un indret que Jaume Sabaté ha trobat que s'havia conegut per 

port de l’Ase o per pas de l’Ase; una deformació rara, tanmateix, si és que ho va ésser, perquè 

es va passar d'un grup de paraules que tenien un sentit, com pas, port i ase, a una paraula que 

no en té o, si més no, no en té ara, a les orelles de la gent actual. Fonamentant la substitució 

si més no en la similitud fonètica de les expressions i en la coincidència del gènere masculí en 

tots tres casos, sembla una hipòtesi bastant raonable que s'hagués produït aquell canvi, encara 

que ni el Jaume Sabaté ni jo no ens atreviríem a fer-nos-hi forts.
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Les Caimades, un nom que ja no s'usa des de fa molt de temps, devia equivaler a "les Ca-

mades", és a dir, terres amb tires de ceps. I la Fleta, que no s’ha trobat cap document que 

l’anomeni, potser procedeix de “la Pleta”, un lloc al camp per a concentrar-hi el ramat, amb pas 

de p a f, quan la gent del país va deixar de saber què volia dir.

Els Crossos, que ja es devia pronunciar amb ensordiment de l’alveolar fricativa a mitjan segle 

XVIII, pel que es veu en els documents, és clar que procedeix de Crosos, amb fricativa sonora, 

equivalent a forats de mines, llocs buits. Si bé només el DCVB d'Alcover-Moll i el DECat de Joan 

Coromines anoten aquesta paraula i li atribueixen un significat com el que s'ha dit, els altres 

diccionaris no en parlen i ningú –o quasi ningú– no sap què vol dir. Tanmateix, com a nom de 

partides de terra és present en diversos altres llocs del Priorat mateix i del Camp de Tarragona.

El recull conté altres noms que no són clars, que no volen dir res als parlants actuals, o que 

almenys queden impenetrables a primera vista: Tricolavets, Veana, Sanols, Bluirons, ...

Tot això que acabo de comentar s'ha espigolat d'entre els noms de partides de terra, que és 

allà on poden aparèixer més casos de paraules de sentit incomprensible perquè no ha de fer 

estrany que algunes d'aquestes paraules –intactes o amb deformacions– procedeixin de la foscor 

del temps; però hi ha un altre sector de l'onomàstica que molt sovint també ofereix paraules que 

no se sap què volen dir, encara que no sempre siguin de creació antiga. Em refereixo als renoms. 

En el cas de les paraules que resulten estra nyes, si no s'ha assistit a llur naixement quan s'han 

inventat per a designar unes certes persones, després, encara que només sigui poc més tard, ja 

és difícil de sospitar d'on han sortit. Ara penso en el nen de l’Eri, en l’Any Passat, en el Xampet, 

en el Xicorrill, en el Xicorrit. D’on devien sortir, aquestes expressions?

En el cas del Sonet es veu clar que és un diminutiu masculí de la Sona –substantivació d'una 

persona del verb sonar?– perquè un renom va posat a continuació de l'altre; però Sonet, si es 

presentés tot sol, podria fer pensar en una determinada forma de composició poètica. Quant al 

Rata i Trita -un conjunt que forma una sola designació-, la primera paraula és clara, tret de la 

interpretació, que dependrà de la que cadascú li doni, però, i la segona? Quina coherència es 

pot establir entre l'una i l'altra? I per què l'Agnès era del Rol? O és que a Torroja la paraula Rol 

vol dir alguna cosa, com a nom comú?

Cap d'aquests misteris no queda aclarit en aquesta obra, la finalitat de la qual no és pas de fer 

aquests aclariments sinó només de testimoniar l'existència d'aquesta colla de paraules, i de les 

moltes altres, que fan –totes plegades– un bon munt de centenars.

Aquest és l'objectiu primordial d'un aplec d'onomàstica: oferir els noms que es diuen i els que 

es pugui saber que s'han dit pel terme i per la vila per designar terres i els seus accidents natu-

rals o els que hi ha aportat la intervenció humana, cases i persones. I això, com una contribució 

valuosa a la història de la llengua, és el que conté, convenientment ordenat, aquest treball que 

ara l'amic Sabaté ha tingut la delicadesa de demanar-me que presenti perquè s'ajunti al bé de 

Déu d'altres ja existents d'aquest Priorat "seu", tan estimat i tan desvalgut.

Ja he dit que, fa un cert temps, ell mateix ha ofert a la consideració pública els reculls de noms 

del Lloar i de Gratallops, i altres estudiosos igualment enamorats d'aquestes terres han aportat 

els inventaris corresponents als termes d'Albarca, d'Arbolí (quan encara era considerat del Prio-

rat), de Cabacés, de Cornudella i de la Morera de Montsant. I n'hi ha que estan treballant –i es 

pot dir que tenen llestos– els de Poboleda, Siurana i Ulldemolins. Comarca afortunada, aquesta 
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del Priorat, si en altra cosa dissortadament no, almenys en el coneixement detallat dels noms 

que s'hi diuen i els que s'hi han dit, gràcies a la vocació enfervorida d'alguns prioratins com 

Jaume Sabaté i d'algun foraster que també s'hi ha sentit atret.

No sé com acabar d'una manera millor que amb una felicitació cordial al bon amic Sabaté, 

aquest prioratí que, com un arbre generós, té les arrels ben enfondides endins del seu terrer i 

un brancatge esponerós que dóna collites de fruits saborosos. I amb la manifestació de la meva 

esperança –la nostra, podria dir: la de tot un poble– que aquest arbre prodigiós continuarà florint 

i fruitant.

  Ramon Amigó





1. Introducció
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1. Introducció

Les arrels d’un poble vell són profundes, i més encara quan s’hi ha desenvolupat una intensa activitat. 

S’han escampat i aferrat com un teixit nusat, per clivelles i juntes de llurs terres pedregoses. Al seu 

voltant tot un ampli ventall de bocins irregulars de terra han configurat el terme. El motiu principal que 

em va empènyer a realitzar aquest treball de l'estimada Torroja del Priorat, fou la temença que no es 

perdés per sempre la rica toponímia i antroponímia que s'aferra junt a les primeres rels. Tirant avant 

m'he adonat que hi havia enterrat un tresor onomàstic important. Era essencial no defallir, prestant la 

màxima cooperació a la tasca endegada per les institucions, per tal de normalitzar el país. Encara que 

la transformació sòcio-econòmica que s'està imposant hagi fet trontollar l'explotació d'un minifundi que 

s'ha anat quedant desfasat, dins seu hi ha tota una vida, tot un passat. Unes partides de terra que estan 

perdent la pròpia identitat. Un ventall de finques amb noms propis i peculiars, moltes de les quals han 

estat abandonades pels seus propietaris; ho farien amb el cor dolgut, però la realitat s'imposa. Fonts, 

pous i basses estan coberts per la farda. Camins reials i carrerades han quedat atrapats dins d'un espès 

boscatge. Serres, colls i costers on en el seu temps hi havia vida. Masos i casetes de camp amb les 

teulades esfondrades, on tant de caliu hi va regnar. Barrancs i vallades intransitables que s'aboquen 

cap al riu, una espessa arbreda i garriga els està cobrint. Tot queda abandonat. I el que és més greu, 

que les noves generacions que ens empenyen, no saben el nom ni on es troben. Dolorits també per 

tantes cases desaparegudes, en les quals hi va haver molt de caliu. Sols algun vell en recorda el nom; 

renoms de gent desapareguda i de molts llocs i raconets del poble.

Els que tenim amor a la terra, enyorança vers el passat, no ens podem permetre que se'n perdi la 

seva identitat. Hem de recuperar tots els noms d'aquests llocs que tant enriqueixen la vida de tot 

un poble. Tots plegats hem de fer un esforç empenyent cap a la recerca d'aquest patrimoni històric. 

És una joia per a un país retrobar-se a si mateix. Torroja –antiga i bella vila– és en aquest cas que 

volem recuperar. Anhelem que la comarca prioratina sigui capdavantera a trobar-se a si mateixa. 

Mai he defallit, he escoltat atentament els vells, he regirat tot quant era regirable. Potser no assoliré 

la meta desitjada, tot i no haver menyspreat res del que ha estat al meu abast. Potser a d'altres 

investigadors els deixaré el camí obert.

1.1. Geografia

El terme municipal té 1319 hectàrees i el componen una escampadissa de partides clapejades 

per una minimització de finques, en sa majoria ufanoses i fèrtils, de les quals en temps passats 

sortiren les millors produccions del Priorat històric, especialment en vi, oli i fruites seques. L'home 
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d'ací –més dur que la seva terra–, en va extreure durant segles quantiosos fruits d'unes qualitats 

inigualables. El riu de Siurana el parteix pel bell mig, amb unes aigües pures i movedisses, que en 

el decurs del temps han baixat saltant i bategant entre irregulars pedres ferrals; unes aigües que 

sols elles van poder comptemplar, sense ser molestades, el que passava a l'altiva Siurana, quan 

els moros hi estaven aferrats, sobre una aparent inexpugnable fortalesa. Una punta del terme de 

Torroja en forma el tascó, s'endinsa pel N i es clava entre els de la Morera i Poboleda fins a una 

altitud de 620 m. Cap a l'E una altra serralada de colls amb altituds variables entre 418 i 650 m fa 

de partionera, primer amb les terres de Poboleda, seguint les de Porrera i part de les de Gratallops; 

el punt on s'ajunten Torroja, Poboleda i Porrera, conegut per Davall Braus, assoleix l'altitud més 

elevada del terme amb 650 m. Per tota aquesta part de l'E baixen uns serpentejants barrancs que 

apleguen les aigües de llurs aiguavessants, on hi ha escampades moltes fonts i mines d'aigua 

cristal·lina, amb dolls variables que regaven petits bancals d'hort. Un estol de casetes i masos 

que en temps passat donaven sopluig i descans als treballadors del camp; per aquestes partides 

hi ha ara aferrat un espès boscatge, majoritàriament de pins i alzines que pugen amb una ufana 

sorprenent; tota una xarxa de camins inclinats recorrien els racons, avui malmesos i erosionats per 

l'aigua de les pluges i per l'abandó de l'home. Decantant-se cap al S s'escorre el riu de Siurana 

amb el nivell més baix tocant el terme de Gratallops, cap on s'endinsen les seves aigües, quan 

fugen del terme. Aquí, el riu fa uns giravolts impressionants en forma de paella. Aquesta partida 

s'anomena la Cua, on es desenvoluparen treballs importants, on varen fabricar energia elèctrica 

pròpia a primers del segle actual; fou la primera que arribà al poble i a d'altres de la contrada. Al 

fons d'aquest sector meridional decantant cap a l'O sobresurt un turó amb una elegància i una 

majestuositat divina que el personifica, amb l'ermita de la Verge de Consolació –patrona del Prio-

rat– a 444 m d'altitud; per la cresta on està aferrada parteix el terme amb el de Gratallops. Cap al 

NO es troba una llarga serralada plena de colls que comencen al de les Tres Aigües, on es donen 

les mans els termes de Gratallops, Torroja i la Vilella Alta, tirant amunt fins a sobre d'Escaladei 

per on van decantant llurs aiguavessants, cap en uns barrancs que porten l'aigua al riu, al llarg del 

seu curs; en aquesta part del terme, hi ha terres molt blancoses. Es treballen encara molts bocins 

de terra a l'Horta Major; palesament pesa avui en l'economia de la poca gent camperola que viu a 

la terra. Es decanten sobre el riu mirant a l'E tot un escampall de roquers de pedra dura.

Una extensa xarxa de camins serpentejants surt de tots els extrems del terme, i es van ajuntant 

–com els barrancs i el riu– i tots fan cap al poble. Dissortadament, en sa majoria són coberts per 

la farda, fruit del seu abandó. Ja no hi baixen ni hi pugen aquells animalons amb els bagatges a 

l'esquena que, esbategant sense desmaiar, portaven els raïms del terme cap als cellers del poble; 

cada lloc del terme tenia un nombre de viatges assignat, que eren els que calia fer-hi. Altres camins, 

els que anaven de poble a poble, eren amples i ben conservats; els camins reials, avui també des-

plaçats per uns camins de carro, que les màquines han fet planers, per a passar-hi els carros primer, i 

darrerament els tractors que recullen els pocs fruits que creixen al terme. Les carrerades que anaven 

d'un poble a l'altre, eren respectades per ús exclusiu del bestiar. Actualment hi ha unes carreteres 

que enllacen els pobles veïns, tot i que, costà l'esforç i la lluita d'unes generacions per a assolir-les, 

especialment la que, a través de Porrera, fa planer el desplaçament a Reus. La primitiva vida del 

poble torrojà quedà substancialment lligada a la jurisdicció dels cartoixans. Les terres predominants 

al terme torrojà són:
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Nucli urbà de Torroja del Priorat
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argila terra per descomposició del granit i altres similars

basal conglomerat de roques negres i volcàniques

cagaferro pedra ferrosa cremada bonyeguda, foradada i desigual

còdols pedra calcària rodada pel riu

ferrall* roca ferruginosa negra i dura, plana, per a empedrar

grava deixalles arenoses baixades pel riu

hàbit de frare pedra rodona dura difícil de trencar

llicorella roca pissarrenca i trencallosa

panal* terra groga fina i desfeta, molt fèrtil per als cultius 

pedra blava pedra dura i compacta de color blavenc, que s’obre formant llenques

terra esmoladora pedra de roger arenosa de gra abrasiu amb poques juntes

pedra foguera sílex generalment baixat pel riu

sauló terra arenosa, suau de treballar

soldó* pedra estopenca que es desfà i en surt bona terra per al conreu

toper* vetes de pedra molt dura, que surten planes dins el panal

Climatologia

La pluviometria –sempre escassa, entre 450 a 500 mil·límetres– ha fet un territori sec, tot i que 

aquesta mitjana fa anys que no s'ha asssolit. Les pluges bones vénen de llevant, són les que as-

saonen la terra, malgrat que poques n'hem vist en els darrers temps. De la part de ponent, tan sols 

en vénen les tempestes, per causar dany als cultius; dels temporals d'aquesta part, sols arriben les 

restes barrejades amb vent. Del S i del N no sol ploure quasi mai, encara que es presentin temporals. 

Les temperatures oscil·len entre els 40° assolits entre juliol i agost i els 15° sota zero entre desembre 

i gener; la qual cosa comporta fortes calors a l'estiu i fred a l'hivern. Les bones nevades sempre solen 

arribar de la tramuntana, oscil·lant els gruixos entre 10 i 40 cm com a normals; encara que n'hem 

vist caure fins a 100 cm. Ara fa una colla d'anys que ha desaparegut la normalitat, pel fet que aquell 

parell de nevades que feia cada hivern, han deixat de caure. Els vents, el de tramuntana, fred i gelat, 

a l'hivern; el serè o vent de ponent, és el que eixuga més les terres, el més sec de tots. La garbinada 

sempre sol ser fresca i humida, especialment a l'estiu, el que fa agradable la seva presència. El pitjor 

de tots és el bujorn, que procedeix del desert del Sàhara; sol bufar a primers d'agost, és asfixiant i 

crema en un parell de dies tot el que troba pels camps.

La boira predominant és la de l'Urgell, que es deixa caure pel Montsant i fa que en poc temps els 

arbres quedin plens de gel, que amb el seu pes trenca infinitat de ramatges; fa difícil la recollida de 

l'oliva, especialment a tot el N del terme, ja que a cada una hi penja el seu glacerol i a les mans se'ls 

fa molt penós aguantar el gel constantment; l'altra boira que també sovinteja és la de l'Ebre, encara 

que no tan assíduament; és fresca i molestosa, però no deixa el gel al seu pas i no puja cap als colls, 

sinó que queda estesa per la vora del riu i els barrancs.

Nota
* Tots els noms del presnet inventari que porten asterisc són pretèrits (vegeu apartat 2.7 Conclusions).
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1.2. Història

Abans que hi fessin cap els sarraïns, devien viure escampats per aquests llocs grups petits de 

cristians que, tot i el seu aïllament, estarien per aquí aferrats. Els moros hi feren cap a mitjan segle 

VIII, en direcció a la capital catalana, segons ens diu l'Ermità de l'oratori de Sant Miquel del Mas 

Roger de Pallars, en territori de l'extingida baronia de Cabacés. Sembla que l'amistat entre totes dues 

comunitats fou estable. Potser que els de la mitja lluna s'aferressin en petits nuclis com a punt de 

vigilància a les parts altes, on després s'establiria el poble torrojà. Les dades escrites que he fullejat 

a l'església i que fan referència als primers estadants, diuen: "1294. abril. 19. Establecimiento de 

Coma Bardina otorgado por fray Tomás, Prior de la Cartuja de Scala-Dei, a favor de Pere Morell y su 

esposa Elvira. Se hace cesión del lugar para cultivarlo y residir en el mismo con señalamiento del 

censo u otras prestaciones agrarias. Concede libertad de disposición salvo el tanteo señorial." (Còpia 

figurada d'època coetània en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. Carpeta núm. 285, Scala-Dei, 

pergamino 10.) "De modo semejante, el establecimiento de Coma Bardina (1294) se efectúa con 

carácter general «exepto ed quan iam dedimus predicto Guillermo Ganzo et homnibus de Torrogia et 

de Vilella et predicto Berengario» poseedores lindantes los citados nominalmente" (doc. 405).

Sembla que l'any 1218, Torroja ja tindria església pròpia, perquè Emili Morera a Tarragona cristiana 

ens diu que el sisè prior de la Cartoixa, Randulfo (1214-1226), va predicar per les muntanyes de 

Prades i Siurana, així com fins a l'Ebre, contra l'heretgia dels albigesos; elegit l'arquebisbe Aspàreg 

de la Barca, per Jaume II, i considerat el primer inquisidor, el prelat, l'11 de març de 1218, li dóna les 

dècimes i les primícies de tot el Priorat, i el dret de proposar rector a les seves parròquies, privilegi 

que confirma Honori III a la butlla lliurada al Laterà el 29 de marc de 1219; el rei, el 7 d'octubre de 

1218, li atorga la confirmació dels terrenys assenyalats pel seu pare amb tota mena d'immunitats, i 

amb aquest dret s'aixecarien Torroja i els altres pobles. Dins de l'Arxiu Parroquial hi ha dades, encara 

que no són les originals, segons les quals el 4 de maig de 1218, el rector de l'església es dirigí al 

prior del convent d'Escaladei, notificant-li haver llegit la concessió pel papa al convent del dret de 

cobrament de les primícies als habitants d'aquest país. El primer rector de Torroja del qual trobem 

dades autèntiques, escrites de la seva mà, és Berenguer Durban, que regenta l'església de 1319 a 

1349. (A.H.A.) Tenir església pròpia confirma que ja hi havia un poblament, del qual, com hem dit, 

no podem justificar notícies a excepció de les darreres esmentades.

La primitiva vida del poble torrojà quedà substancialment lligada a la jurisdicció dels cartoixans, 

que foren senyors del poble i del terme, i tot anava ordenat i subordinat a llurs manaments. És difícil 

trobar documents escrits que no vagin encapçalats amb les dades i ordre del prior de la Cartoixa; 

imposaven el tan conegut delme, que moltes vegades era l'onzè, i sovint, en circumstàncies espe-

cials, fins el vintè. Intervenien de forma directa sobre l'Església i el Comú, participant no sols en el 

cobrament de llurs imposicions, sinó que donaven el braç a tota activitat econòmica encaminada al 

millorament de la vida del poble. Prenien part en les conteses armades, donant suport sempre a la 

causa catalana, organitzant expedicions per a tallar el pas a l'invasor. D'Escaladei sortien els bans 

que publicaven els batlles, per a preservar els bons costums i la moral del pobles prioratins. Gaudien 

a cada un de casa i celler propis on es recollia la part dels fruits que els tocava i on elaboraven el vi. 

La justícia era imposada sota les seves lleis i els pobres de la vila acudien al monestir suplicant al-

moina, que mai no els era negada, i els hi donaven un raconet, si calia, per passar la nit i soplujar-se.

Torroja gaudeix de l'orgull d'haver estat un poble culte, d'on han sobresortit homes de valua reco-
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neguda, que han sabut en tot moment crear associacions i organitzacions de tota mena. Trobem en 

segles passats la Llumenària dels Fadrins; el Bací del Nom de Jesús; la Llumenària de Sant Miquel; 

la Coral "El Iris", que donà el tomb per tot Espanya; el Sometent "Pau Sempre Pau"; la Quadrilla 

de Santa Catalina, que s'en-carregava de repartir la llavor de blat de la sembra; la Banda (se'n for-

maren diverses); el Comitè Republicà, que es constituí en una revolta al poble en el segle passat; 

l'Estudiantina, de caire cultural. (A.H.T.)

Altres de més recents dintre de l'actual segle, com l'Associació de Treballadors del Camp, que 

defensava els seus interessos; els Geperuts, una colla que feia riure a la gent; els Socors dels Pobres, 

que ajudaven als humils. (A.H.T.) Els Amics de Torroja, que apleguen els torrojans absents; Cultura 

i Esplai, d'àmbit cultural; la Unió, per a l'esplai i l'esbarjo; la Cooperativa Agrícola, que defensa 

l'economia dels pagesos, i d'altres. Tenen l'orgull de celebrar cada any els Jocs Florals de Torroja 

–coneguts arreu dels Països Catalans–, que han arribat a la seva XVII edició. Han sabut sempre 

resoldre els problemes, creant dites associacions, i el poble tirava endavant amb pau i germanor. La 

forta davallada econòmica dels darrers anys l'ha deixat quasi buit; la poca gent que hi queda són 

en sa majoria vells, que volen acabar la vida aquí amb pau i tranquil·litat. No obstant això, els pocs 

joves que hi viuen, no perden la moral i l'esperança.





2. L’idioma
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2. L’idioma

Antigament, i fins al començament del segle actual, la parla era catalana pura, sense cap castellanis-

me barrejat. Tindria les seves peculiars deformacions, com a conseqüència lògica que la gent l'aprenia 

oralment; a partir del segle XVIII, als pocs que anaven a l'escola, se'ls ensenyava el castellà, tot i que no 

el barrejaven amb la parla de la casa i el carrer. Però quan, al començament del segle, va presentar-se 

la fil·loxera, emigrà de sobte la meitat de la població; i quan es va iniciar la replantació, hi feren cap 

molts castellans, i a partir d'aquell moment fou quan començaren a barrejar-se totes dues parles. Amb 

l'arribada de la Generalitat de Catalunya, l'any 1931, es començà de nou a ensenyar el català a les 

escoles, encara que tan sols una mica superficialment i que poc arrelà en aquells moments.

Desgraciadament, arribà la guerra civil, amb la victòria del franquisme, que tallà de soca-rel tot 

vestigi de catalanitat; amb l'impuls econòmic que es donà a Catalunya, s'arrossegà massivament els 

castellans. El poble estava satisfet perquè creixia, però no s'adonava que aquell creixement era per 

a fer-nos perdre la identitat. S'arribà a una deformació total del parlar, i per més que avui s'aprèn bé 

el català, costa molt de treure el parlar distorsionat.

2.1. Breus notes dialectals

La parla de Torroja del Priorat és molt més propera i afí a la de les terres de ponent. Els lleidatans i 

els prioratins conserven encara expressions comunes, ben conegudes i diferents de les del Camp i resta 

de Catalunya. Els habitants d'aquests llocs creuen que parlen millor –potser tenen raó–, i els filòlegs 

ho accepten, però la gent d'aquí es resisteix a abandonar la seva parla. Sol parlar-se tal com s'escriu, 

excepte en unes quantes deformacions i terminacions de les quals intentaré breument fer-ne menció.

La /e/ feble inicial = /a/: ermita, escola, escrivà = armíte, askòle, askribà; la /a/ final àtona = /e/: 

Maria, cadira, olla = maríe, kadíre, ólle; la /v/ = /b/: venir, vent, volta = bení, bén, bòlte. Terminació 

del pretèrit imperfet dels verbs: ia = eie, ien = eie, ien = eien, amb d'altres variacions; cabia = cabéie, 

cabien = cabéien, també anaven = anaien, suprimint la /v/; cosia = cozéie. Hi ha una colla de pa-

raules que han canviat la primera síl·laba al, ol, per = au: albergínia, albercoquer, oliver = aubergínie, 

auberkoké, aulibé. Article el = lo. Pronoms personals: nosaltres = nàltros o nàntros; vosaltres = bàl-

tros o bàutros. Se sol suprimir la preposició entre dos mots, especialment els més coneguts: camí de 

l'Alzera = kamí lalzére, coll de les Argeles = kòll lezardjèles. Se suprimeix també cal o can: la premsa 

de cal Boles = la prèmzel bòles. Altres variacions: el tros del Cagafesols = lo tròl cagefazóls; pagès 

= paijès; fort = fòr. Trobaríem moltes variants, que crec que són bastant genèriques. Però d'entre les 

esmentades, la més significativa i que causa fort impacte, és la e final: Maríe, vaníe, Tarése.
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2.2. Mots que es van deixar d’usar

Per les causes esmentades van desaparèixer infinitat de mots. La gent, sense adonar-se'n, va deixar 

de pronunciar-los, encara que els recordava i en sabia el seu significat, i la generació que els seguia, 

arribà quasi a oblidar-los. Avui s'ensenya bé el català, els joves l'aprenen, però els costa molt deixar la 

seva parla encara que llegeixen correctament l'idioma i coneixen el significat de les paraules.

Amb l'ajut d'un torrojà intel·ligent –un home vell que estima la seva terra–, Alexandre Cabré Sentís, 

i aprofitant que ell ha passat anys fent bellugar la memòria, hem fet un recull de mots emprats usual-

ment pels vells del segle passat i començament de l'actual, i deixats en desús pels seus descendents; 

molts corresponen a accions que no es fan, oficis, objectes i coses que han desaparegut; hem triat els 

més significatius, ja que la llista fóra molt llarga. Tots van ser mots normals al poble.

aladre
alat
aleró
alforja
andana
antuvi
apamar
arborar
arriar
arrufar
arrupir-se
artigar
astorar 
astrugància
atalaiar
atansar
atrotinat 
avidar 
avinença
bací
baiard
baladrer 
balb
baldament 
baldó
balma
banal
bandejar
barram
barrila
barroer
barrumbada
bassal

batibull
batzegada
becada
belluguet 
birbar
bòfega
boixet 
bombardí 
brocal 
bromall
brossat
bugada
buixarda 
bujol 
burxanc 
cabal 
cabiró 
caganiu 
calabre
cambreta
capçana
capcinada
capir
capissola
carpó
carràs
carrasca
carrincló
catau
cepat
clos
comellar
corcoll

cremaller
crestó
crispar
culivat
decandir-se
degotall
dentell
derna
desori
deu
devesa
dogal
doll
eixartellar
embancar
embranzida
empiular
encabir
encebar
enferritjar-se
enfitar
ensitjar
entabanar
entaforar
entrepuat
enxubat
erol
escarbotar
escolar
escurrim
esgatinyar-se
esgotar
esmotxar 

espaterrar 
esplugar 
esprémer 
estella 
estenallat
estorar 
estrall
esvoranc
fada
faramalla
farfolla
fat
fatxenda
ferrada 
ferrets 
fètid 
filustrar 
fitora 
fona
frisar 
fuliginós 
futilment 
galotxa 
gallofa 
gandalla 
garbuix 
gàrgola 
garrell 
gatell 
gibrella 
granor 
grèvol 
groller 
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gruar 
gueto 
guinyar 
guitza 
heurera 
indiot 
jardinera 
joliu 
jorn 
jupa
lacre 
lefiscós
liró 
llamenc 
llardós
llevada
llibant
llim
llombarda 
llot 
lludriguera
lluïssor 
majorala
malicós 
manllevar
maridet
maroma
marquesota
marrà
matalot 
matraca
melindrós
menar
menestral
minso
misser
mitena
morella
morralles
morrejar
morrió
mostra
munt
nafra
nat 

nial
novell
nyafa
nyap
nyicris
nyonya
obrador
oidà
orb
oreig
orellera
orni
panteix
parrac
parrell
patuleia
patxoca
picarol
pidolar
pirandó
pitxel
polacra
poltró
pollancó
pòndol
porcar
prest
pujol
punter
púrria
quisca
quisvulla
quixot 
rabada
rabeix 
rampell 
rampoina
randa
rastell
raure
rebec
rebombori
recalçar 
redol
redolta

refutar
regatxe
reixada
remissori
repapeijar 
requint
rescabalar
revifalla
roent 
romancista
rost 
rostoll
rufià
rumbós
rusc
rutilar
sacsó
sarpat
secalló
senalla
senderi
sirgar
sorna
submís
surt
tacó
taleca
tarima
tarquim
teler 
tercerola
terrabastall
tifa
titllar
tosc
tost
tòt
tothora
tova
tralla
trèmol
trep
trifulga 
trill 
trincar

troca
trompejar 
trossar
tupina 
vaguejar 
vailet 
vencill 
ventallar 
ventral 
ventrellada
venturer
vergal
verol
vinassa
viril 
viscós
vociferar
xafarot
xamba
xampurrejar
xancleta
xaparró
xerinola
xerric
xicra
xinel·la
xiroi
xivarri 
xumar
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2.3. Mots castellans que s’empren encara

Lentament i implacablement s'anaren barrejant molts mots i expressions castellanes, en alguns 

casos deformant el mot i en d'altres adaptant-lo a les noves circumstàncies. I no és que la gent 

s'oblidés de sobte de la seva parla, però tal vegada li semblava que feia el ridícul i que els nouvinguts 

ho feien millor que ells. Sense adonar-se'n –especialment en els anys de la postguerra–, s'acceptaren 

com a fet normal els castellanismes. Dissortadament, se n'aplegaren massa i costarà que es perdin 

del tot a curt termini. Expressarem els més significatius, que encara s'empren:

ahorro (estalvi)
alfombra (catifa) 
aliviar (alleugerar) 
amortiguar (esmorteir) 
anteojo (ullera) 
aparato (aparell) 
apellido (cognom) 
aplacar (amansir) 
apoyo (suport) 
arboleda (arbreda) 
arrimar (atansar) 
atascar (embussar) 
bancarrota (fallida) 
barco (vaixell) 
barullo (aldarull) 
basura (escombraria) 
bicho (animaló) 
biombo (mampara) 
bobada (totxeria) 
bobo (bajà) 
bocacalle (cap de carrer)
bochorno (xafogor) 
bordillo (vorada) 
bravo (brau) 
bronca (esbronc) 
buitre (voltor) 
bulo (mentida) 
busca (recerca)
buzón (bústia)
cabal (just)
cabecilla (cap de colla) 
cacharro (atuell)
cachet (bufetada)
caldo (brou) 
calvo (calb) 
camorra (baralla) 

canastilla (panera) 
caramba (caram)
cepillo (raspall)
ciego (cec, orb) 
clero (clerecia) 
cloaca (claveguera) 
compinche (camarada) 
concejal (regidor) 
coto (vedat)
cuartel (caserna)
cumpleaños (aniversari) 
curva (corba)
charca (entollat) 
chatarra (ferralla) 
chispa (espurna)
chitón (silenci) 
chubasco (xàfec)
derrame (vessament) 
despedida (comiat)
detrás (darrera)
disfrutar (gaudir)
duende (follet) 
embaucar (entabanar)
empalme (enllaç) 
encasquillar (encasquetar) 
enchufe (endoll) 
engrassar (untar) 
enterar (assabentar) 
estorbo (destorb) 
estrellar (estavellar)
fecha (data) 
feo (lleig)
fiambrera (carmanyola) 
garrafal (exorbitant) 
gasto (despesa) 
golosina (llamineria) 

granel, a (dojo, a) 
granuja (brètol) 
hombrera (musclera) 
hueco (buit) 
jabalí (porc senglar)
jalea (gelea)
jaleo (xivarri) 
jefe (cap)
lámpara (llum, llàntia) 
lejía (lleixiu) 
lentes (ulleres)
lío (embolic) 
loco (boig) 
lograr (assolir) 
llaga (nafra) 
mago (mag) 
magullar (masegar) 
maleante (malfactor) 
malograr (frustar) 
manantial (deu, font)
mando (comandament) 
matadero (escorxador) 
mechero (encenedor) 
melena (cabellera) 
merma (minva)
mimar (aviciar)
monserga (galimaties)
morella (clepsa)
murga (xaranga)
parabién (enhorabona)
paro (atur)
pasillo (passadís)
pedido (comanda)
peladilla (confit d’ametlla)
pesquis (senderi)
piropo (amoreta) 
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2.4. Frases fetes i locucions que es deixaren d’emprar

Entre els vells d'abans s'usaven assíduament les locucions i frases fetes, molt properes al refrany 

o a la dita, que constantment barrejaven amb la parla. A poc a poc s'anaren deixant, perquè els nou 

vinguts no les empraven i fins i tot les consideraven una expressió barroera.

N'aplegarem unes quantes de les més significatives:

pito (xiulet)
pitorro (broc)
polilla (arna)
prenda (peça de vestir)
quiebra (fallida) 
rana (granota)
rato (estona)
rebuscar (recercar)
relleno (farciment)
rencilla (rancúnia)
retén (prevenció)

sacudida (sacsejada)
sapo (gripau)
sello (segell)
surtido (assortiment)
susto (ensurt)
tacaño (mesquí)
taladro (trepant) 
tarta (pastís)
tesón (tremp)
timar (estafar) 
toldo (tenderol) 

tonto (babau) 
torpe (feixuc)
trastada (mala passada)
travieso (entremaliat) 
trola (bola) 
tubería (canonada)
tunante (bergant)
ventanilla (finestreta de tren)

a boca de fosc 
a coll-i-be 
a compte i bescompte 
a l’aurora
a mans besades 
a mig budell 
ací i allí 
afinar els instruments 
agafa els trastets 
amb dents i ungles 
amb el plat buit 
anar de rodes a piles 
anar fluix d’armilla 
anca d’ametlla planeta 
ara plouen figues 
ballar-la magra
barrim-barram 
busca bronquines 
cara de cul 
cul de sac 
curt de gambals 
d’antuvi 
de l’última enfornada 
de verdes i de madures 

Déu te’n do 
dos-hi-ha
eixut de butxaca 
escudella de pobre 
escuracassoles
esmaperdut 
estiracordetes 
feix fer aposta 
fer figa 
fer vaca 
fer-la com un cove 
fluix de molles
frec a frec
gall de panses
gallina mullada
gata maula
glorificar-toca matines
gorra musca 
heus ací
jóc a la posta
llevat de taula
mig cànter
mitges tintes
mullar el canut

muts i a la gàbia
no estar per orgues
no hi ha un pa a la post
olla de bruixes
paper muIlat 
passa gràcies
per tu va el pollastre
plegar lenda 
prim de panxa 
quatre grapes
ram de corda
reblar el clau
s’ha acabat el bròquil 
santes pasqües
seguir la veta
tant per barba 
tocar el voraviu 
trencacolls 
trencapinyons 
tres quarts de quinze
tros de quòniam
trotamons 
ungles de cavall
xiu-xiu
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2.5. Noms de jocs infantils que es van abandonar

Durant la nostra generació i la dels avantpassats se solia jugar a jocs tradicionals, amb poques 

joguines, si voleu, però que ens donava el mateix plaer que donen avui als nens els actuals jocs més 

tècnics i sofisticats. Els costà de desaparèixer, tot i que no s'oblidaren mai. Fins i tot, avui s'intenta 

recuperar-los, amb afany pels nostàlgics, però amb poca il·lusió per part de la mainada. Això no 

obstant, estem convençuts que recuperarem el nostre passat. N'esmentarem els principals:

aixecar pes
balena
bellugana*
beques*
bitlles
bitxo narro
bolots
botxes
captiu
cartons
cluc d’amagar
conillets amagar
corretgeta fa mig mig
crosses
cucanyes
dir mentides

flèndi
gallina cega
la lluna la pruna
llençament de pedra-bassetja
nillo*
pare carbasser
perxa
pessic-pessiganya
peu coix
quatre cantons
rambla
redol
rotlle
saco
toc o pam
xapes

àliga (presa)
cadernera (gran.) 
capsigrany (insect.) 
cogullada (gran.)
colom roquer (gran.)
corb (carn.)

cucut (insect.)
duc (presa)
esparver (presa)
estornell (gran. insect.)
falcillot (insect.)
falcó (presa)

fumada (insect.)
gafarró (insect.)
gaig (carn.)
garsa (gran.)
gralla (carn.)
griva (gran.)

2.6. Noms d’animals i plantes

Entre la diversitat de boscatge, els canvis accentuats de temperatura a les diverses èpoques de 

l'any, el riu que creua el terme, i les moltes fontetes i barrancs que donen aigua, han fet proliferar 

una colla d'animals i plantes fàcils de trobar, perquè s'hi han adaptat plenament.

Ocells i moixons

Entre ells n'hi ha que viuen constantment per aquí amotllant-se als canvis de temperatura, i d'altres 

que ho fan a l'estiu o a l'hivern; i també n'hi ha que sols van de pas en èpoques determinades. 

Uns són de presa i carnívors; d'altres granívors, que s'alimenten de grans i llavoretes; i n'hi ha 

d'insectívors, que s'alimenten d'insectes voladors o cuquets de terra. Alguns s'alimenten de diverses 

espècies animals i vegetals:
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Mamífers, rèptils i aràcnids

Una colla d'animals de mida més o menys gran; uns són carnívors; d'altres s'alimenten de gra 

i fruit; els insectívors, des del cuc de terra al mosquit volador; la serp d'aigua, s'empassa peixos i 

granotes d'una mida tres vegades superior al seu cos.

guatlla (gran.)
lluer (gran.)
merla (gran. insect.)
mussol (presa)
òliba (presa)
oreneta (insect.)
oriol (insect.)

pardal (gran.)
passerell (gran. insect.)
pastorella (insect.)
perdiu (gran. insect.)
picot (gran. insect.)
pinsà (gran. insect.)
pit-roig (insect.)

primavera (insect.)
reietó (insect.)
roquerol (insect.)
rossinyol (insect.)
tord (gran.)
trencapinyes (gran.)
verderola (insect.)

conill (mam. roseg.) 
eriçó (mam. insect.)
escorpí (aràcnid verin.)
escurçó (rèp. verin.)
esquirol (mam. roseg.)
gat cerval (mam. carn.)
geneta (mam. carn.)
guineu (mam. carn.)
llargandaix (rèp. terr.)
llebre (mam. roseg.)

llúdria (mam. carn.)
mostela (mam. carn.)
porc senglar (mam. roseg.)
rata cellarda (mam. roseg.)
rata-pinyada (mam. roseg. noct.) 
sargantana (rèp. ovípar)
serp (rèp. ovípar)
serp d’aigua (rèp.)
talp (mam. insect.)

anguila (peix teleosti)
barb (peix teleosti)
cranc de riu (crustaci)
cullereta cap-gros (amfibi)

granota (amfibi)
gripau (amfibi)
madrilla (peix teleosti)
salamandra (amfibi)

angèlica (suar els constipats)
arenosa (mal de pedra)
àrnica (mal de pedra)
arracadetes de la Mare de Déu

 (remei pulmonar)
arrels de malví (inflamacions)
boixerola (reuma)
boldo (fetge)

Amfibis i peixos

Els amfibis s'alimenten d'insectes aquàtics i voladors, la majoria ovípars; solen fer vida fora i dins 

de l'aigua; els peixos, que ho fan dintre, sols s'alimenten dels aquàtics.

Plantes i herbes medicinals

Entre la diversitat de plantes que creixen pel terme, n'hi ha un ventall amb propietats distintes. 

El bestiar ensuma amb el nas i sap diferenciar entre les bones i les dolentes. L'home, des de temps 

pretèrits, ha anat cercant i seleccionant les que han gaudit de propietats curatives, aplegant-ne una 

bona colla. Les principals han estat:
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Plantes comestibles

Sempre s'ha conegut una colla de plantes comestibles, de les quals molta gent, en circumstàncies 

normals, ha fet ús. Però quan s'arribà a fer-ne una tria completa, fou durant la passada guerra civil. 

Per sobreviure calgué aprofitar tots els recursos de la natura. Unes es menjaren crues i unes altres 

cuites, o de forma alternativa. Les principals que creixen per aquestes terres són:

 baldofa llicsó

 caps d'esbarzer  pa de moixó

 clenxes  rosella

 colitxos  safrà

 enciamera de bosc  sajolida

 escalunya  soques de jonc

 fonoll  tronxos de carxofera

 gerreta de mel verdolaga

Fruits boscans

Disseminats entre el boscatge han arrelat uns arbres i arbusts, amb uns fruits comestibles i a la 

vegada apetitius. Per la quitxalla d'abans eren molt buscats i se'ls disputaven entre les aus i les 

bestioles. Dels que més se n'ha fet ús, han estat:

Fruit  Arbre lledó  lledoner

aglà alzina móra  esbarzer

cirera de pastor  arboç murtró  murtra

figa de moro  figuera de moro pinyó  pi ver

grosella  riber serva servera

gavarrera roser boscà 

bruguerola (ronyó)
camamilla (còlic i nervis)
cap d’ase (desinfectant)
card panical (febre, tònic)
corretjola (ferides sagnants)
crespinell (cascats)
donzell (desgana, cucs)
espernallac (còlic i nervis)
espígol (desinfectant)
genciana (penellons)
gitam (depura la sang)
herba de llagues (llagues)
herba arenosa (ronyó)
herba escurçonera (picada de l’escurçó)
herba fetgera (fetge)
herba prima (afeccions de la gola)

julivarda (desgana, bufeta del fel) 
malva (mal de cap, cataplasma) 
marialluïsa (nervis, còlic, migranya) 
menta (constipat, nervis, mal de cap)
moraduix (nervis, fer suar)
morella roquera (angines, bufeta del fel)
ortiga (ferides, diarrea)
plantatge (mal de cap, angines, gota)
poniol (digestió)
romer (nervis, desgana, fetge)
ruda (guarir ferides) 
sàlvia (depurativa de la sang, reuma)
tarongina (còlics) 
tàrrec (mal d’ulls)
te de roca (constipats)
timó (constipats, desinfectant)
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2.7. Conclusions

Unes notes orientatives, per a una millor interpretació de diversos aspectes d'aquest treball. Quan 

posem un asterisc (*) al costat d'un nom, és senyal indicador que aquest és un mot pretèrit que 

avui no s'empra, tret de documents antics que hem pogut fullejar. En els noms actuals en què hi ha 

anotacions tretes de documents, aquestes anotacions van a continuació de les explicacions referides 

a aquests noms; en el cas de noms pretèrits, caiguts en desús, les anotacions van en primer terme i 

els comentaris afegits, a continuació. Potser que es trobi algun castellanisme en els jocs infantils o en 

alguna locució de les relacionades, perquè foren usuals entre els vells del poble; n'han gaudit d'ells 

i potser se'ls trencaria un poc aquell record emotiu que tenen gravat dins el cor.

Cal tenir en compte que, en aquest treball, no hi són totes les finques, i no és un inventari de 

llocs; el que s'intenta inventariar són els noms. Moltes finques porten el nom de la partida, i ens 

trobaríem amb massa reiteració. Potser hi trobareu mancances, ja que alguns se'ns poden haver 

escapat; noms de cases que van desaparèixer, de gent, de finques; dissortadament, es poden haver 

perdut per sempre.

He deixat per al final un petit comentari, per a mi el més important. En aquest treball hi ha 

l'orientació i la tasca feta per l'amic En Ramon Amigó Anglès, que em va adreçar per aquest camí de 

l'onomàstica, i al qual no podré agrair mai el que va fer pel seu èxit. He intentat dins el possible –tas-

ca sempre difícil– normalitzar ortogràficament els noms; potser a algun torrojà no li agradi el canvi; 

però tots plegats hem de fer un esforç que ens porti cap a la tan desitjada normalització lingüística.



3. Fonts 
d'informació
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3. Fonts d'informació

Des de l'any 1974, vaig estar lligat professionalment amb el poble de Torroja, i durant aquest temps 

he conviscut amb la seva gent, gaudint palesament d'una sincera amistat i companyonia. Amb ells 

he recorregut infinitat de vegades tots els racons del poble. He caminat pel terme, ric en toponímia 

a causa del minifundi i de la irregularitat del terreny; ple de racons, barrancs i colls; de fonts, mines, 

masos i barraques, per on m'han acompanyat amics de veritat, que n'he trobat. He tingut temps 

de conversar amb els vells, molts ja desapareguts, dels quals conservo un emotiu record. M'havia 

de documentar a fons, i per fer-ho calia que m'endinsés, cercant les fonts escrites, en els llocs on 

podia trobar-les.

3.1. Fonts orals

No fóra just amb aquests torrojans, si no en fes esment, ja que han format part essencial 

de les dades d'aquest treball. El que més m'ha impressionat, Alexandre Cabré Sentís, nascut 

a Torroja l'any 1905, encara que ha estat el que menys m'ha acompanyat, perquè la seva 

edad i la seva vista –molt danyada– han fet que no pugui efectuar desplaçaments. De jove va 

marxar de Torroja, ja que les seves inquietuds culturals no s'hi podien desenvolupar, i cercà 

nous hortitzons a la capital barcelonina; va arribar a professor de l'Acadèmia Pràctica, on va 

exercir més de cinquanta anys fins a la seva jubilació; l'any 1984 va tornar cap a Torroja; és 

sorprenent la memòria d'aquest home, que recorda avui encara tots els indrets del terme que 

de jovenet havia recorregut; ell sempre pensa i escriu, aplega els mots dels avantpassats que 

van anar desapareixent i els cataloga alfabèticament; escriu poesies i rodolins, aplegant qual-

sevol circumstància passada o actual de la seva terra; amb ell he conviscut llargues estones 

que m'han estat de gran utilitat.

Magí Ferré Sabaté, nascut a Torroja el 1897 –desaparegut ja–, que m'assabentà de la gent 

popular del poble, dels seus fets i de les institucions que li donaren vida. Modest Vall Casano-

va, nascut a Torroja l'any 1907 –també desaparegut–, al costat del qual m'havia assegut força 

vegades a la plaça del poble, on solia anar, gran coneixedor del terme. Josep Llevat Juanpere, 

nascut a Reus l'any 1920, però criat a Torroja, un gran amic, amb el qual hem recorregut molts 

indrets especialment per la part del Nord a l'Est. Pere Pallejà Rebull, nascut a Torroja l'any 

1925, amb el qual he tombat des de sol ixent fins a ponent, sabedor també de tots els indrets. 

Jaume Aixalà Sabaté, nascut a Torroja l'any 1923, que féu de pastor molts anys, em facilità 

força informació. Joan Pàmies Aixalà, nascut al poble el 1941, pastor d'ofici –un dels pocs que 
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queden al Priorat– i que coneix pam a pam tots els indrets del terme, em donà a conèixer dades 

de fonts, mines, tolls, masos, velles passeres i camins. Enric Montllaó Pallejà, nascut a Torroja 

el 1955, amb el qual he seguit tots els racons del poble i m'ha donat fe dels noms de les cases 

i dels renoms de la seva gent. Molts d'altres també, amb els quals he tingut el plaer de xerrar 

pausadament, com Jaume Criviller Sentís, nascut a Torroja l'any 1917; Germà Ferré Vall, ja 

desaparegut, nascut a Torroja l'any 1919; Josep Franquet Sentís, nascut a Torroja l'any 1915 i 

també desaparegut. Una jove, molt especial i culta, que estima el poble com ningú, la Maria 

Vall Cabré, que m'ha facilitat molta llum a la meva tasca, nascuda a Torroja l'any 1936; sa mare, 

Ramona Cabré Sentís, i la germana d'aquesta, Teresa, nascudes a Torroja els anys 1908 i 1912 

respectivament, que recorden els noms vells de les cases i els renoms de molta gent, que fa anys 

va desaparèixer. A tots ells i a tots els que he deixat d'anomenar i que també m'ajudaren, el meu 

sincer agraïment. Tots han estat nobles i prou sincers, i durant els llargs anys de convivència, 

han estat uns lleials amics.

3.2. Fonts arxivístiques

M'he escampat per tots els arxius on hi havia possibilitat de trobar fonts escrites referents a Torro-

ja, el seu terme i la seva gent. A tots he rebut la màxima col·laboració a facilitar-me la documentació 

de què disposaven.

Archivo histórico nacional de Madrid (A.H.N.)

– (Llev. cens. 1601): 

 “Llevador de censos y censales 1601.” Clero. Libros. 14564.

– (Llev. cens. 1623): 

“Llevador de censos de la vila de Torroja 1623.” Clero. Libros. 13933.

– (Reg. univ. 1635): 

 “Registre universal de totes les escriptures que estan en lo Arxiu de Scala-dei; ab dos índex, hu 

de les coses més notables, y altre dels calaixos y armaris; fet en lo any de mil sis cents trenta 

cinc." Cod. 1234B. Tret d'un microfilm de l'Arxiu de Poblet.

Arxiu històric arxidiocesà de Tarragona (A.H.A.)

– (Bac. Ros. 1578):

 “Llib. del Baci de la Xge. Marya del Roser, comensa a vuit de abril ay. 1578.”

 Caixa 6.

– (Bap. P. Gib. 1499):

 “Llibre de Baptismes de Pere Gibert Rtr.” Comença el 8 de juny de 1499. Acaba a finals de 1660. 

Caixa 6.

– (Bap. S. Igl. 1696):

 “y proseguit per lo Dr. Salvador Iglesies Prevere y Rector de Torroja”. Any 1696 fins a 1711. 

Caixa 6.

– (Bap. S. Pal. 1661):

“Llibre dels bateiats y soterrats comensant en lo Any 1661 per mi Sebastia Paladella presbíter et 

rector de la vila de Torroja.” Fins a l’any 1696. Caixa 6.
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– (Bap. T. i V. 1712):

 “Manual que conté los batismes y enterraments de Torroja y Vilella.” De 1712 a 1719. Caixa 6.

– (Capb. 1520):

 “Capbreu del Priorat, 1520.” Caixa 6 n. 23.

– (Cap. mat. 1452-1579):

 “Capitols matrimonials de Torroia, 1452-1579.” Caixa 2 n. 11.

– (Conf. 1347):

 “Confirmacions 1347.” Document solt. Caixa 1.

– (Conf. 1388):

 “Confirmacions 1388.” Document solt. Caixa 1.

– (Conf. 1407):

 “Confirmacions 1407.” Document solt. Caixa 1.

– (Conf. 1503):

 “Confirmacions 1503.” Document solt. Caixa 1.

– ( Llib. conf. 1674):

 “Llibre de confirmacions 1674.” Caixa 3 n. 2. 

– (Manam. 1319):

 “Manaments 1319. Anno domini Ey Hme. trecentessimo XIX.” Caixa 1 n. 1. 

– (Manam. 1320):

 “Manaments 1320. Anno domini Ey Hme. trecentessimo XX.” Caixa 1 n. 1. 

– (Man. not. 1323-1326):

 “Manaments notarials 1323-1326.” Caixa 1 n. 2. 

– (Man. not. 1425-1432):

 “Manaments notarials 1425-1432.” Caixa 1 n. 3. 

– (Quin. lib. 1650):

 “Quinqui libri del Rc. Pere Prats 1650.” Vària segle XVI. Caixa 1 n. 2. 

– (Test. 1453-1599):

 “Testaments 1453-1599.” Caixa 3 n. 16.

– (Test. 1600-1630):

 “Testaments davant el Rector y Notari de Torroja Joan Ferrer, 1600-1630.”

 Caixa 4 n. 17.

– (Test. 1631-1670):

 “Testaments 1631-1670.” Caixa 4 n. 18.

– (Test. 1670-1702):

 “Testaments 1670-1702.” Caixa 4 n. 19.

Arxiu municipal de Torroja (A.M.T)

– (Act. del. C. 31):

 “Actes delictius.” Carpeta n. 31. 

– (Amill. 1945):

 “Amillarament 1945.” Lligall Amillaraments. 
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– (Apar. guerr. C. 57):

 “Aparició de guerrillers.” Segle XIX. Carpeta 57. 

– (Arrend. C. 6):

 “Arrendaments segle XIX.” Carpeta n. 6. 

– (Aval. ter. 1736):

 “Avaluació del terme 1736.” “Memorial de les values de Torroja, avaluant terme, cases, cabals, i 

rendes, pel batlle y regidos.”

– (Aval. ter. 1747):

 “Avaluació del terme 1747.” Feta pel batlle i regidors durant l’any 1747. 

– (Bus. facc. C. 62):

 “Busca facciosos.” Segle XIX. Carpeta n. 62. 

– (Cad. 1758):

 Cadastre de l’any 1758, sense títol, escrit en castellà. 

– (Cad. 1818):

 Cadastre de l’any 1818 escrit en català. 

– (Cad. cons. 1853):

 Llibreta per cobrar lo primer trimestre del cadastre de consum any 1853.

– (Cad. nov. 1752):

 “Catastro de la nueva recanación de las piezas de tierra. Executado en 1752.” 

– (Cap. bus. fac. C. 22):

 “Captura i busca facciosos segle XIX.” Carpeta n. 22. 

– (Càrr. i data 1835):

 “Llibre Càrrec y Data del Sr. Franc. Sans, Regidor Decano en lo any 1835.” 

– (Carret. C. 64):

 “Carreteres segles XIX i XX.” Carpeta n. 64.

– (Comp. comú 1843):

 “Llibreta de Comptes del Comú 1843.”

– (Comp. reg. 1834):

 “Comptes del regidor Francesc Sans de Torroja del 1834.” Llibreta solta.

– (Creus c.C. C. 31):

 “Creus coll Calvari.” Carpeta n. 31.

– (Comú 1843):

 “Llibre de comptes del Comú any 1843.”

– (Comú 1844-1845):

 “Llibre de tot lo q. te rebut y pagat per lo Comú del present poble de Toroja, lo Dia 31 de Mars 

1844 fins als húltims del 1845.”

– (Cons. v.c. C. 32):

 “Construcció Via Crucis.” Segle XVIII. Carpeta n. 32.

– (Des. béns C. 12):

 “Desamortització de béns.” Segle XIX. Carpeta n. 12.

– (Deu. cont. 1901):

 “Relación de débitos Contribución Rústica 1901.” Llibreta solta.
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– (Fest. arb. 1925. C. 69):

 “Festa de l’Arbre any 1925.” Carpeta n. 69.

– (Fets c. Pob. C. 41):

 “Fets coll Poboleda.” Segle XIX. Carpeta n. 41.

– (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945):

 Fitxes “Comisaría General Abastecimientos y Transportes. 1945.”

– (Fortif. C. 12):

 “Fortificacions.” Segle XIX. Carpeta n. 12.

– (Fug. i det. C. 29):

 “Fugitius i detencions.” Segle XIX. Carpeta n. 29.

– (Guar. fil. 1891):

 “Guarda i filoxera.” 1891.

– Hom. arm. C. 42):

 “Homes armats.” Segle XIX. Carpeta n. 42.

– (Imp. cons. 1893):

 “Impuesto de Consumos. 1893.” Llibreta solta. 

– (Imp. grem. 1891):

 “Impuesto Gremio. 1891.” Llibreta solta. 

– (Imp. grem. 1892):

 “Impuesto Gremio. 1892.” Llibreta solta. 

– (Imp. grem. 1894):

 “Impuesto Gremio. 1894.” Llibreta solta. 

– (Ivent. b. E. 1820):

 “Inventari béns Església. 1820.” Fulls solts. 

– (Invent. béns 1630):

 “Inventari de la casa y bens dels pobils Monlleo davant lo Batlle General del Priorat, fra Pere 

Amoros el 25.4.1630.” Fulls solts. 

– (Llaó C. 1) :

 “Llaó de blat.” Segle XVIII. Carpeta n. 1. 

– (Llev. cens. 1612):

 “Llevador de censos de Torroja. 1612.” Llibreta solta. 

– (Llev. cens. 1635):

 “Llevador de censos de Torroja. 1635.” Llibreta solta. 

– (Llev. cens. 1758):

 “Llevador de censos de Torroja. 1758.” Llibreta solta. 

– (Llib. comp. 1780):

 “Llibre de Comptes any 1780.” Llibreta solta. 

– (Llib. cort T. 1514):

 “Llibre de la cort de Torroia. 1514.” Fulls solts. 

– (Llib. cort T. 1516):

 “Llibre de la cort de Torroia. 1516.” Enquadernat amb tapes de pell. 
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– (Llib. llum. 1595-1630):

 “Aquest llibre es de la llumenaria del nom de Jhs. j compral hen Giamet j toni Bonet i a cos tat 

10 dines j fer servira peralls qui vindra con se qutiva ment comprara lo any 1595.” Llibre en quart 

amb tapes de pell. 

– (Llib. vàl. T. 1713):

 Llibre de les values de Torroija Compost en lo añi 1713 Yurats yuan Managerra y miquel Re Bull, 

escriva Rafel Sentis.” Enquadernat amb tapes de pell.

– (Med. ter. 1860):

 “Medición del término de Torroja principiada en dia 5 de Julio del Año 1860. Finó el 3 de Agosto 

del mismo.” Llibreta solta.

– (Mem. vàl. 1660):

 “Memorial de les values del loch y Son terme anualitat en lo any 1660 essent avaliados domingo 

Rull y andreu Sentis presos de jurament per rafell Mestre balle del dit loch terres y mobles.” 

Llibreta solta.

– (Mem. vàl. 1670):

 “Memorial de les values loch Torroia y Son terme anualitat en lo any 1670 valiados de dites 

values lois Sentis y rafell Compte y andreu Sentis escriva de dites values pres de jurament per 

josep Pujol jurat menor davant lo Consell de la Casa de la Villa.” Llibreta solta. 

– (Min. i eval. C. 53):

 “Mines i evaluacions.” Segle XIX. Carpeta n. 53.

– (Pad. hab. 1911):

 “Padrón General de Habitantes en el término municipal de Torroja. Año de 1911.” 

  Llibreta sense tapes.

– (Pad. veï. 1918):

 “Padrón General de Vecinos, Domiciliados y Transeúntes 1918.” Llibreta sense tapes.

– (Prim. g. c.l. C. 9):

 “Primera guerra carlino-liberal.” Segle XIX. Carpeta n. 9.

– (Quinzè 1845):

 “Llibreta del q. te rebut de tots los fruits lo Jph. Anton Marimón de Torroja de paga del quinzé 

q. han de paga tots los individuos q. tenen terra del present poble de Torroja se comensa per lo 

Dia 1 de octubre de 1845.” Llibreta solta.

– (Rec. ter 1834):

 “Recanació del terme. 1834.” Llibreta solta.

– (Rec. ter. 1846):

 “Recanació del terme. 1846.” Llibreta solta.

– (Reg. cèd. 1904):

 “Registro Cédulas Personales. 1904.” Fulls cosits.

– (Repar. 1853):

 “Repartimiento. 1853.” Fulls repartiment amillarament.

– (Rep. cont. 1828):

 “Repartiment contribucions 1828.” Fulls cosits.
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– (Rob. i pres. C. 24):

 “Robos i presoners.” Segle XIX. Carpeta n. 24.

– (Testim. C. 56):

 “Testimoni fra Bruno Josep Vila.” Segle XIX. Carpeta n. 56.

– (Vin. i vi C. 61):

 “Vinyes i vins.” Segle XIX. Carpeta n. 61.

– (Unió Esc. C. 49):

 “Unió Escaladei.” Segle XIX. Carpeta n. 49.

Arxiu parroquial de Torroja (A.P.T.)

– (Bap. T. I 1719):

 “Quinqui Libri continente nomina baptizatorum Anno. Dni. 1719.” Tom I 1719-1746.

– (Bap. T. II 1746):

 “Manuale continens Baptizatorum anno Domini millessimo septigentesimo quadragesimo sexto.” 

Tom II 1746-1770. 

– (Bap. T. III 1770):

 “Inciput Baptismato opidi de Torroja.” Tom III 1770-1827. 

– (Bap. T. IV 1827):

 “Llibre de Baptismes.1827.” Tom IV 1827-1850. 

– (Bap. T. V 1850):

 “Manuale continens nomina Baptitazatorum. 1850.” Tom V 1850-1859. 

– (Bap. T. VI 1860):

 “Libro de Bautismos. 1860.” Tom VI 1860-1876. 

– (Bap. T. VII 1876):

 “Libro de Bautismos. 1876.” Tom VII 1876-1887. 

– (Bap. T. VIII 1887):

 “Libro de Bautismos. 1887.” Tom VIII 1887-1898.

Registro de la propiedad de Falset (R.P.F.)

– (R.P.F. 1 - 35):

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 1, tom 35. Comença el 14 d’agost de 1939. 

– (R.P.F. 2 - 108):

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 2, tom 108. Comença el 27 de juny de 1945. 

– (R.P.F. 3 - 183):

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 3, tom 33. Comença el 10 de febrer de 1954. 

– (R.P.F. 4 - 235):

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 4, tom 235. Comença el 17 de juliol de 1958. 

– (R.P.F. 5 - 330): 

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 5, tom 330. Comença el 23 de de-sembre de 1965.

– (R.P.F. 6 - 445):

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 6, tom 445. Comença el 28 de de-sembre 

de 1975.



41Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

– (R.P.F. 7- 604): 

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 7, tom 604. Comença el 22 d’octubre de 1985.

– (R.P.F. 8 - 678): 

 “Registro de la Propiedad de Falset. Torroja.” Llibre 8, tom 678. Comença el 14 de juliol de 1989.

3.3. Fonts bibliogràfiques

He consultat les fonts escrites on he pogut trobar dades sobre el treball que m’he proposat, per tal 

de facilitar-me la tasca.

– (Cart. pob.): 

 Josep M. FONT I RIUS. Cartas de poblacion y franquicia de Cataluña. Barcelona-Madrid. 1987. 

 Volum II.

– (CC): 

 COMARQUES DE CATALUNYA. Generalitat de Catalunya. 1984.

– (DCVB): 

 Antoni M. ALCOVER, Francesc de B. MOLL. Dicionari-català-valencià-balear. Palma de Mallorca. 

Reedició 1980.

– (Fogat. 1496): 

 Josep IGLÉSIES. La població de les Vegueries de Tarragona, Montblanc i Tortosa segons el fo-

gatge de 1496. Reus. 1987.

– (Fogat. 1553): 

 Josep IGLÉSIES. EI fogatge de 1553. Barcelona. 1981. Volum II.

– (G. de T.): 

 Jaume SABATÉ I ALENTORN. Guia de Torroja del Priorat. Institut d’Estudis Tarraconenses “Ra-

mon Berenguer IV”. Tarragona. 1981.

– (CGCC): 

 Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Fundació Enciclopèdia Catalana. 1981-1985.

– (Ordin.):

 Josep TORNÉ I CUBELLS. E. Miquel VALLEJO I FIDALGO. Llibre de les Ordinacions de Torroja. 

Institut d’Estudis Tarraconenses “Ramon Berenguer IV”. Tarragona. 1989.

3.4. Fonts cartogràfiques

Les dades cartogràfiques les hem tret bàsicament dels plànols editats per l'Instituto Geográfico y 

Catastral (IGC), a l'Ajuntament de Torroja del Priorat, especialment del terme; també de les edicions 

del Servicio Geográfico del Eército (SGE). El del poble, igualment a l'Ajuntament, fou editat per la 

Diputació de Tarragona.

– Plànol del terme de Torroja. Escala 1:25.000. IGC. Any 1921.

– Plànol del terme de Torroja, per polígons. Escala 1:2.000. IGC. 

– Plànol del terme de Torroja. Escala 1:50.000. SGE. Any 1951. 444 Flix. 

– Plànol topogràfic del poble. Escala 1:500. Diputació Tarragona. Any 1955.
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3.5. Altres abreviatures

c. carrer 

carn. carnívor 

esc. not. escriptura notarial 

f. full 

fin. finca 

gran. granívor 

i.b.E. inventari béns Església 

insect. insectívor 

mam. mamífer 

noct. nocturn 

ord. ordinacions 

p. pàgina 

rèp. rèptil 

roseg. rosegador 

T. tom 

terr. terrestre 

veg. ins. ll. bap. vegades inscrit llibres baptismes 

ver. verinós



4. Noms actuals 
i pretèrits del 

poble i terme de 
Torroja del Priorat
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4. Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Abadia, l’- labadíe

Casa vella amb portalada d'arc rodó, pujant per l'esquerra del c. Major.

“ja portar dita pensio dins la Abadia de Torroja” (Quin. lib. 1650). 

Abadia, l’hort de l’- lòr de labadíe

A sota de la Font Vella. Clavat en un racó que mira al Montsant majestuós.

"devolucion de un huerto titulado de la Abadia" (20.10.1867) (Des. béns C.12). 

Abaixés, els -

"a la partida dels Abaixés" (15.06.1702) (Test. 1670-1702).

Podria ser que fos la partida coneguda com els Amitgers, encara que ningú en dóna fe. La forma 

homologada és Baixest.

Abel - abèl

Nascut a Agullana (Girona), va venir a viure a Torroja, on no arrelà.

"Martirián Abel Nogués" (Fit. 1. C.G.A.T. 1945). 

Abella

“Isabet Abella” (1570); “Cataryna Abella” (1571) (Bap. P. Gib. 1499). 

Abellar, la roca de l’- la ròke laballà

A les Solanes, tocant al terme de Porrera. És una pedra alta i grossa. 

Abelló - aballó

Encara és viu al poble. El trobem 28 veg. ins. ll. b.

"Petrus Abelo" (Man. not. 1425-1432); "Gabriel Abelló" (Fogat. 1496, p. 237). 
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Abeurador

Vegeu: Bassa, Pamo. 

Abeurador, l’-

“damunt la font la qual afronte ab lo Avarrerador del bestia” (Cap. 1520). 

Abundància

“Francisco Balleste (a) Bondancia” (Med. ter. 1860). 

Acarrerador

Vegeu: Bellvissos, Bessons. 

Adelaida, ca l’- ka ladalàide

Al c. del Forn, tocant a cal Marià.

Agnès

Vegeu: Rol.

Agrícola

Vegeu: Sindicat.

Aguilera - agilére

Era descendent de Loja (Granada) i portava uns anys vivint a Torroja.

“Joaquin Aguilera Moreno” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Agustí, l'olla de l'- lòlle lagustí

Olla on es destil·laven les brises de la verema per obtenir alcohol al c. de l'Era.

“Per la part de lolla del Agusti” (Cad. 1758). 

Aiguafreda, la mina -

Mina de plom registrada per Batiste Criviller en el segle passat a la Plana Cega. 

Aigües

Vegeu: Tres Aigües.

Aixelà - aixalà

Vivia al c. de la Balandra, on encara continua.

"Miquel Aixelá" (1897) (Bap. T. VIII); "Maria Aixalá Espasa" (Reg. Cèd. 1904).



46 Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Aixeta de Dalt, l’- laixète de dàl

Era el lloc per on obrien abans l'aigua del dipòsit de la Font Vella.

Ajó

“Josefa Aijo” (Bap. T. i V. 1712).

Alabart - alabàr

És un dels cognoms més arrelats al poble. El trobem 205 veg. ins. ll. b. Baptista Alabart fou un 

destacat director d'una coral, i compositor de música.

“Teresa Alabart” (1736); “M. Alabart” (1738) (Bap. T. I 1719).

Alaix

“Guillem Alaix habitator Torrogit” (Man. not. 1323-1326).

Alamades

“Jr. Alamada” “Alamades de Belmunt” (Man. not. 1323-1326).

Alamany

“Don. Alaman” (Man. not. 1323-1326).

Albà

“Madalena Alba” (1599) (Bap. P. Gib. 1499).

Albelló, l'hort, el toll de l'- lòr, lo tóll de lauballó

Hort de cal Marimon, on arribava l'aigua per un albelló. Davall seu, al mig del riu, trobem un bonic 

toll d'aigua. On el riu s'endinsa cap a Gratallops.

"lort del Albello" (Mem. vàl. 1670).

Albereda, l’hort de l’-

“una Albereda al torente del Filell” (Man. not. 1425-1432); “lo hort de la Albereda en la Horta 

Vella” (Cad. 1758).

Alberó

“Un roquer que hi ha al Albero de la Serra” (Cap. mat. 1452-1579).

Albes

Vegeu: Jesús.

Albes, la coma dels -

“Tros dit la Coma dels Albes” (Llev. cen. 1623 s.n.).
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Albes, la font; l’hort dels - la fòn; lòr delzàubins

Un hort que el senyalen uns albes sobre l’Horta Vella. Hi ha una fonteta amb un doll prim d’aigua.

Alentorn

“Jacobe Dahintorn” “Jacobe Ailentorn” (Manam. 1319); “Lluc Alentorn” (1503)

(Bap. P. Gib. 1499); “Na Ailentora viuda” (1500) (Test. 1453-1599).

Alerany

“Maria Alerany” (1813) (Bat. T. III 1770).

Fa anys que va desaparèixer del poble.

Alguer

“Jacobi Alguer habitator populaet” (Man. not. 1323-1326). 

Almansa

“Agusti Almansa” (1697) (Bap. S. Ig. 1696). 

Almaselles

“Catharina Almaselles” (1593) (Bap. P. Gib. 1499); “E. Aumasellas” (Bap. Ros.1578). 

Alriols - alriòls 

Procedent de Montsó (Osca), va venir al poble, on no continuà. 

“Salvador Alriols Causada” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Alsamora

“Isabel Alsamora” (1625) “Lorens Alsamora” (1631) (Bap. P. Gib. 1499). 

Alta

Vegeu: Creu Alta, Terra Alta, Vilella Alta. 

Alzera, l'-; el barranc, el camí, el forn, l'hort de l'- lalzére, lo barràng, lo kamí, lo fór, lòr de l

Una partida molt fèrtil dins d'una raconada encarada al SO que avui es treballa. Rendeix com cap 

del terme i és de les poques que fan goig de veure. El barranc baixa de la serra pel fons de la partida, 

fins al riu de Siurana. Un ample camí surt planer de la vora del pont proper al poble, i baixa recte 

fins al mas. En un racó hi ha les restes d'un forn, on coïen la terra panalosa de la mateixa finca. A 

la vorera esquerra del riu es troba un hort gran i ben treballat. 

"adjudicacio de la eretat de la Alsera per tres promens" (1578) (Ll. cort T. 1516 f. 172); "sort a la 

Alsera afronte en lo riu Siurana" (Ll. vàl. T. 1713); "Partida dicha Salsera. Pau Managuerra" (Cad. nov. 

1752); "Ramon Compte y Marimón = Hort de la Alsera" (Med. ter. 1860). 
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Alzera, el mas, el molí de vent, els pins, el pou, la serra, la sínia, el toll de l'- lo màz, lo molí de bén, 

loz píns, lo póu, la sèrre, la sénie, lo tóll de lalzére 

El mas és dels més grans del terme, situat en una raconada fèrtil; té quatre pisos amb un corral al costat; 

de cara a l'O, a la vora del riu i prop del pont. Tocant a l'hort i dins d'un pou ben conservat, hi ha instal·lat 

un molí de vent que puja aigua quan bufa l'aire. Dos pins a la vora del riu, que pugen amb elegància, amb 

soques molt amples i altes. La serra es decanta cap als vessants de la part de ponent en direcció al riu. 

Queden les restes d'una vella sínia avui malmesa, on voltava un animaló; els catúfols eren de ferro. Un 

espès canyar es deixa caure plaentment dins el toll ple de peix; és entre el del Marimon i el de la Palanca. 

"Afronte ab la serra de la Alsera" (Ll. vàl. T. 1713). 

Alzina

Vegeu: Arròs, Pere Joan, Vall. 

Alzina, les barraquetes de l’- les barrakètes de lalzíne 

Clavades dins d’una alzina de la Font Vella. Els menuts hi anaven a jugar. 

Alzinar, l’- lalzinà

Un alzinar a les Toses del Biló amb arbres molt ufanosos. 

"tros apellat lo Alsinar" (Capb. 1520); "heretat lo Alzinas" (Llev. cens. 1623); "Horteta. Alsiná de 

la Vila" (Amill. 1945). 

Alzinaret, l’-; el pla de l’- lazinarèt, lo plà de l.

És una clapa de terra planera davall del camí de Cartoixa. Es decanta cap a l'Horta Major. 

"tros dit lo Alsinaret" "lo Pla del Alzinaret" (Mem. vàl. 1660); "sort al pas del Ase y Ameixes en lo 

camí de la Vilella Alta a Lalzinaret y en la sequia de la Horta Major" (Ll. vàl. T. 1713). 

Amassalucar

“heo. Amasalucar” (Man. not. 1323-1326). 

Ameixés

Vegeu: Amitgers. 

Americana, la mina l’-

“Mina de plomo la Americana en la Plana Cega” (15.05.1843) (Min. i eval. C. 53). 

S'obrí el segle passat a la Plana Cega. Encara que ningú ho recorda. 

Amigó

“d. P. Amigo” (Man. not. 1323-1326). 

No hem trobat enlloc més aquest cognom. 
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Amitgers, els -; el barranc, la bassa, el canal, la serra dels - lozamitgés, lo barrang, la bàse, lo kanàl, 

la zèrre delz. 

Partida de terra fèrtil al NO del terme, davall dels Pardelases. El barranc porta l'aigua de la part alta 

fins al dels Fangassals i tots dos fan cap junts al riu. Per un petit canal s'aplega aigua de la sèquia. 

Amb ella s'omple una bassa, amb la qual es rega un hort. La serra està situada a 542 m d'altitud. 

"afronte ab la serra ques diu de la Meyxer" (Capb. 1520); "a ponent ab la serra lo Ameges" (Ll. 

cen. 1623 p. 23); "la qual afronte amb la carrerada dels Ameiges" "una bassa que aplega laigua 

per rega al Canal del Amitxer" (Llb. vàl. 1660); "una sort als Ameiges afronta an lo Barranch dels 

Ameixes" (Llib. vàl. T. 1713). 

Amitjà, el collet de l'- lo kollèd de lamitjà

És un tossal al Bellvís prop del terme de Gratallops, amb una altitud de 286 m. 

"sort al Belvis ab la carrerada del Collet de Llimitja" (Llib. vàl. T. 1713). 

Amor

“Maria Amor” (Bap. P. Gib. 1499). 

Un de tants cognoms que no arrelà dins del poble. 

Amorós - amorós 

Apareix 45 veg. ins. ll. b. Fou un personatge dins d’Escaladei. 

"Jaume Amoros" (1607) (Bap. P. Gib. 1499); "ab especial ordre de Fra. Pere Amoros Balle General 

del Priorat de Scala Dei" (Inven. béns 1630). 

Ample, la font de l’- la fòn de làmple 

Es troba a les Planes, amb aigua duradora encara que no raja gaire. 

Amunt

Vegeu: *Pus Amunt. 

Andreu, ca l’- ka landréu 

La trobem al c. de l'Era baixant per l'esquerra, al costat de cal Magí. El cognom encara està for-

tament arrelat. 

“Angela Andreu” (Bap. P. Gib. 1499); “Marti Andreu” (Quin. lib. 1650). 

Andreu, el mas, la mina de l’- lo màz, la míne landréu

Mas amb dos pisos. En el passat s'hi desenvolupà una forta activitat. És a les Planes, propietat 

de la Vilella Alta. Tocant al camí dels Figuerals hi ha una mina d'uns 4 m de fons tota voltada 

amb pedra.



50 Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Andreuet Rafelet, ca l’- ka landrawèt rafalèt

Baixant per l'esquerra del c. de la Font, a continuació del molí del Marimon.

“afronte a ponent en Andreuet, la Vda.” (Rec. ter. 1846).

Àngel, ca l'- ka lànyjel

Fa cantonada entre el c. de la Font i el carreró que baixa fins al Baix de la Font.

Àngel, l'-

“Miquel Criville, dit lo Angel” (Cad. 1818). 

Àngels, el Miquelet dels - lo mikalèd delzànyjels

Fou un ascendent de ca l’Angel al segle passat.

"Rebut del Miquelet dels Anchels y del seu gendre de la Mana" (Quinzè 1845).

Anglès

“Tecla Angles” (1663) (Bap. S. Pal. 1661); “fonch confirmada Maria Angela Anglesa

filla de Llorens Angles” (Llib. conf. 1674).

Anguera

“Agna Anguera de Capsanes habitant en Torroja” (10.01.1632) (Test. 1631-1670).

Aniceto, ca l’- kal nisèto

Casa que fa cantonada entre l’Espenavicaris i els baixos de la Balandra.

Animeta, ca l’- ka lanimète

Al començament del c. de la Font, a la banda esquerra.

"Animeta 12 r." (Rep. cont. 1828); "Anton de la Animeta 1 cortá" (Quinzè 1845).

Anjup, l’- lanyjúp

Piló de pedra amb sòlida argamassa a la vora esquerra del riu. És davall del barranc de Poboleda. 

Segons conten els vells, era per aguantar i desviar l'empenta del riu quan rajava fort. Així anomena 

la gent un suport o bastió.

Anselm, el forn de l’- lo fór de lansèlmo

Era de calç. A la sortida del pont, al Roig, en direcció cap a Gratallops.

Ansó

"Teresa Ansó" (1802) (Bap. T. III 1770).

A partir d'aquesta data ja no apareix més enlloc.
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Antoni

Vegeu: Sant Antoni.

Antonieta, ca l’-

"Rebut del Micalet de ca la Antonieta" (Quinzè 1845).

Antuixans, els -

“Ja fa molt de temps fer Entuxans, les hortes, i terres millors que estan en lo terme” (1623) (Ordin. n. 

227 p. 53); “Antuixans: ribassos i vores per a pasturar (Maestrat) Var. ort. ant.: entuxans” (DCVB I 726).

Any Passsat, cal Josep de l’- kal djwzèb de làny pasàt

Es troba a la vorera esquerra del c. de la Font, quan es decanta cap al Baix de la Font.

Apotecari, l’- lo potakàri

Fou un senyor de cal Comte. Gaudia d'aquesta titulació.

Aragonès

“Llorens Aragones” (Man. not. 1425-1432).

Arboçars, els -; el barranc dels - lozarbosàs, lo barràng delz.

Partida de bona terra cap a sol ixent. És entre els Vinyons i els Filells. Hi ha moltes finques que 

porten el nom de la casa. I també els de Més Amunt i els de Més Avall. El barranc neix a la part 

alta.Va baixant fins al dels Noguerets. 

"una propietat nomenada la vinya de dit Arbosar" (Cap. 1520); "ab tota la vinya del Arbosar" (1646) 

(Cap. mat. 1452-1579); "altra heretat al Barranch dels Arbocars" (Mem. vàl. 1670).

Arboçars, el perareny dels -

"terra campa en la partida dita vulgarment lo Perareny dels Arbosars" (Mem.vàl. 1623). Arbolí 

"antonio arboli" (Man. not. 1425-1432).

Arbre

Vegeu: Alsera, Andreu (pins), *Arròs (alzina), Bardina (til·ler), Bassa (plàtans), Belluganes (roure), 

Benet (pi), Biló (diversos), Bruno (pins), *Buseu (figuera), *Font Alta (eucaliptus), Forner (pins), Frares 

(xop), Hort Tancat (albes), Perantoni (freixe), Ramonet (noguer), Serrat (pi), Servera, *Trona (om), 

*Vinyó (noguer), Xai (arbre).

Arcada

Vegeu: Califòrnies.

Arcades

Vegeu: Marimon.
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Ardèvol

“At. Ardevol” (Man. not. 1323-1326); “P. Ardevol” (Man. not. 1425-1432); “Pere Ardevol” (Fogat. 

1496); “Joan Ardevol” (Fogat. 1553); “en Pre. Ardevol del Perxet” (Llib. cort T. 1516 f. 80); “Pere 

Ardevol del Castell” (Fogat. 1553 p. 200).

Ardèvol, la coma de n'-; la devesa de la C. de n'-

"tenir un tros en la Coma den Ardevol" (Capb. 1520); "gener del any 1520 foncs feta la coma den 

Ardevol afronte ab lo colet terme de Poboleda" (Inv. béns 1630); "any 1520 foncs feta contra en Rafel 

Cornador, de un bany a la Devesa de la Coma de Nardebol" (Llib. cort T. 1516).

Aremet, l’-

“tros de terra dit lo Aremet” (Llev. cens. 1623).

Arenes, les - lezarènes 

Bocinet de terra a l’hort del Comte tocant al riu. 

“I. lo ort de la Arena” (Aval. ter. 1747); “Arenes (Horta Major)” (Amill. 1945).

Argany - argàiny 

Cognom procedent de la Morera. Hi va néixer l'any 1895. 

"Teresa Argany López" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Argeles, les -; el coll de les - lezardjèles, lo kòll de lez

Terra de bon cultiu, encara que ara es troba plena de pins i alzines. És damunt dels Noguerets, 

partionera amb el terme de Porrera. El coll es troba entre el de Montsant i el del Filell a una altitud 

de 461 m sobre el nivell del mar.

Arlet, ca l’- ka larlèt

És la penúltima casa del Carrer Major. Toca a les Escoles Velles. 

Armengol

“Medin Armengol” (1842) (Bap. T. III 1770). 

Arnal i Arnaldes

“Jurament de Saurina Arnald” (Manam. 1319); “q. Arnaldes” (Man. not. 1323-1326). 

Arnes, la cova de les - lo kòbe lezàrnes 

Enfront del molí d'en Bardina, a l'altra part del riu. Hi ha una cova amb una llosa per teulada. Ha 

donat sopluig a unes arnes encarades a sol ixent. 
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Arrabassada, l’-; el barranc de l’- larrabasàde, lo barràng de l

Entre els Noguerets i els Figuerals trobem aquesta partida amb terra fèrtil. Situada al NE del terme. 

El barranc s'ajunta amb el de Poboleda; llurs aigües fan cap al riu. 

“Heretat de laltra part del Barranch de la Rabasade” (Rec. ter. 1834).

Arrabassat, l’- larrabasàt 

Heretat dins de la partida de l’Arrabassada. 

“Jaume Sans Iborra = Arrabassat” (Med. ter. 1860). 

Arronsa Valls, l’- larronsebàlls 

Bocí de terra damunt i davall de la carretera. Tocant al barranc de la Coma. 

"Una sort als Ronsa Valls afronte en Lluc Bonet de la Vilella" (Mem. vàl. 1670). 

Arròs, l'alzina de l'-

“Heretat nomenada la Alzina del Arros” (Llev. cens. 1635). 

Artadill

“Alexandro Artadill” (Bap. T. III 1770). 

Artigues - artíges 

"Rosa Artigues Perelló" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Artigues, les - lezartíges 

Entre la Vilella Alta i Torroja, al NO del terme. 

"han atravesado este término por la parte de las Artigas y se han dirigido a la tierra Pardelases" 

(Hom. arm. C. 42). 

Asa

Vegeu: Ase. 

Ascó, el Cavaller d'-

"Sort als Figuerals que ere del Cavalle de Ascó" (Aval. ter. 1736). 

Ase, el pas de l'-; el barranc, el camí del P. de l'-

"Vocato lo camí del Pas del Ase" (Man. not. 1426-1432); "Alentorn de Gratallops en un tros de terra 

nomenat lo Pas del Ase" (1525) (Llib. cort T. 1516); "lo Pas del Hase" (Mem. vàl. 1660); "lo Pas del Aset" 

(Mem. vàl. 1670); "Una sort amb vinya la qual afronte en lo barranc del Pas del Ase" (Llib. vàl. T. 1713). 

A partir de la darrera data, agafa el nom de Pardelases. Avui no es recorda. 
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Ase, el Pas de l’-

Vegeu: Pardelases. 

Ase, el port de l’-; el torrent del P. de l’-

“Heretat nomenada lo Port del Ase” (Test. 1453-1599); “sobre les nous que cauen de un noguer al 

Torrent del Port del Ase” (Llib. cort T. 1516).

Desconeixem si el Port i el Pas eren el mateix lloc, o eren diferents. 

Aset

Vegeu: Ase.

Assens

“Pere Assens” (1877) (Bap. T. VII 1876).

Assens, el coll de n’- lo kòll de nàsens

Cap a l’indret de Porrera. Mesurat amb una altitud de 470 m.

"lo col de Nasens" (Mem. vàl. 1670); "una sort al coll de Nassens" (Aval. ter. 1736).

Astopa

Vegeu: Estopa.

Aubarca, ca l’- ka laubàrke

Tocant a cal Xero, a la dreta del començament del c. de l'Hospital.

Aubarca, el Josepet d’- lo djwzapèd daubàrke

Vell carreter que amb el carro anava regularment a Reus. Feia el tragí de mercaderies cap a la 

capital del Baix Camp.

Aubenca, ca l’- ka laubènke

Al costat de cal Xero al c. de l’Hospital.

Aulèstia

“Emilio Aulestia” (1865) (Bap. T. VI 1860).

Aumagés

Vegeu: Amitgers.

Aumaselles

Vegeu: Almaselles.
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Auratorus -

“A. Auratorus” (Man. not. 1323-1326).

Cognom que sols apareix una vegada al segle XIV.

Àuria, ca l'- ka làurie

Al c. Baix de la Font. Tocant a cal Toni.

Avellaners, els - lozaballanés

Entre els Solans i els Figuerals. A la franja N del terme.

"sort los Avallanes afronte la carrerada de les Marrades" (Llib. vàl. T. 1713).

Ayó

“Teresa Ayo” (Bap. T. i V. 1712).

Baciner, el - lo basiné

Aquest personatge fou conegut durant segles. Era el recaptador del poble.

“en Gabriel Pujol, elegit Baciner del any 1584” (Bac. Ros. 1578).

Badeger, el - lo badeijé

Fou un bandoler famós, que actuava per aquí en el decurs dels enfrontaments carlino-liberals.

"He recibido comunicación del Alcalde de Poboleda diciendo que el Sagueta y el Badeixé si habian 

aparecido" (10.10.1867) (Apar. guerr. C. 57).

Badegera, ca la - ka la badeijére

Una vella de ca la Xela que venia bacallà. Aquí sols es coneix per badejo.

Bagosa

Vegeu: Coma Bagosa.

Bagosa, la serra de -

"les Toses fins a la Serra de Bagosa" (Mem. vàl. 1670). 

Baix

Vegeu: Carrer de Baix. 

Baixa

Vegeu: Era Baixa, Vilella Baixa. 
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Baixest

Vegeu: Abaixés. 

Balaguer - balagé 

El darrer va venir del Perelló, on hi va nèixer l'any 1922. Avui està fortament arrelat dins del poble. 

“Juan Balaguer Pito” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945); “6 de octubre de 1614 trau pa en Pere Aubach de 

Falset contra la viuda Balaguera” (Mem. cort. T. 1614). 

Balandra, la - la balàndre 

Un edifici molt gran, amb un ample celler ple de cups i tines. Era el lloc de la recollida dels fruits del 

delme, i on s'elaboraven els vins. Diuen que en sortien els millors i més ben acabats vins del poble.

"Per la argamassa per tapá les reixes de la Balandra" (Càrr. i data 1835).

Balandra, el carrer de la - lo karré de la balàndre 

És un carrer molt tortuós amb divereses direccions. Aplega tot l'Espenavicaris i el tram més planer. 

"calle de la Serra, aspalda calle de la Balandra" (Càrr. i data 1835). 

Balany

“pa Balany habitator locus” (Man. not. 1425-1432). 

Balcells

“P. Francisco Bausells” (1702) (Test. 1670-1702). 

Balconet, el -; la font del B. - lo balkonèt, la fòn del b. 

Sortint del poble per la Bassa, en un tomb que mira al riu. Hi ha una barana i uns bancs de pedra, 

des d'on es divisa un formós horitzó. Al mig, hi ha una font feta amb pedra, acuradament treballada. 

S'alimenta de la xarxa general del poble. 

Baldira de la Plaça, el -

“Vuy a 18 de mars del any 1815 an pa Sebastia Sentis, contra don Juan Baldira de la Plassa” (Llib. 

cort T. 1516). 

Baldric, el - lo baldrík 

Famós bandoler que tombava per aquests indrets, durant les revoltes del segle passat. 

"Debiendo de estar ocultos los cabecillas Escoda, Armenter i Baldric en algún punto de este Dis-

trito" (Apar. guerr. C. 57). 
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Ballester

“Juan Ballester” (Quin. lib. 1650). 

Balsà

“Alexandre Balsa” (Bap. P. Gib. 1499); “mes en Juan Balsa” (Llib. llum.1595-1630). 

Balsà, l'hort d'en -

"on ort dit den Balsa afronte ab lo riu de Siurana" (Llib. vàl. T. 1713). 

Balsades, les - lez balsàdes 

Bocí de terra ufanosa i fèrtil al mig dels Solans.

"Partida «Balsadas» conocida por «Basetas»" (R.P.F. 3 - 183 fin. 243 f. 132). 

Banyota, la -

“Vda. Francisco Alabart (la Banyota)” (Imp. grem. 1894). 

Barba 

“Raymundo Barba” (Man. not. 1323-1326). 

A partir d‘aquesta data, ja no apareix enlloc. 

Barbera, na -

“Na Barbera” (Manam. 1320); “P. a Berbera dit locus” (Man. not. 1426-1432). 

Barberà

“P. Barbera” (Man. not. 1323-1326); “A. Barbera locus Terrogia” (Man. not. 1426-1432). 

Barberet, el - 

“Mariano lo Barberet” (Recan. ter. 1846). 

Barcelona, na -

“Na Barcelona” “et Ant. Barcelona” (Manam. 1319). 

Tan sols apareix aquestes dues vegades. 

Bardia

Vegeu: Bardina. 

Bardina

Vegeu: Coma Bardina. 
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Bardina

“Johan Bardina” (Man. not. 1425-1432). 

Segurament d'aquest cognom o de l'anterior, prengué el nom aquella rica partida. 

Bardina, d'en -; el camí, el coster, la plana, els pous, la sèquia, el til·ler d'en - dambardíne, lo kamí, 

lo kosté, la plàne, los póuz, la sékie, lo tilé d. 

Extensa partida on començà la vida tant o més aviat que a la població. S'hi desenvoluparen tota 

mena d'activitats. De la seva antiguitat ja se'n parla el 1270, quan es fa la divisió del terme de 

Poboleda. El camí vell puja per la vora del riu davall de l'Horta Vella. El coster, pedregós i inclinat, 

es deixa caure cap a la Plana Cega. Una ampla plana, avui tot farda, puja per la vora del riu fins al 

final de la Plana Cega. Encara queden ben conservats dos pous damunt del mas; hi saltava l'aigua 

de la bassa per fer moure les moles del molí. De la Plana Cega baixava planera una sèquia conduint 

l'aigua fins al molí. Un fenomenal til·ler s'estén per tota la paret del vell molí.

"usque ad locus decitur de Bardina" (12.02.1270) (Ordin. 1989); "vocata Bardia afrotat P. Abello" 

(Man. not. 1425-1432); "Un tros de terra nomenat la Plana den Bardina chals octubris 1233" (Reg. 

univer. 1635 p. 108); "Mes de gener del any 1551 lo proc. frare mig. del Monestir de Cartoyxa, estant 

ma principal en lo moli de Bardina, vist que la Bassa y Sequia" (Llib. cort T. 1516); "terra partida 

Bessons afronta a sol ixent en terres del Costé de Embardina" (Rec. ter. 1846). 

Bardina, la bassa, els casals, el castellet, el mas, el molí d'en - la bàse, los kazàlz, lo kastallèt, lo 

màz, lo molí dambardíne 

Els Casals eren coneguts com les cases del Molí. Sobre seu queden encara les parets d'una gran 

bassa, plena de terra. La seva aigua es buidava dins de dos pous per fer moure les moles. Era co-

negut el Castellet al lloc on hi ha un petit coll enfront del molí, a una altitud de 302 m. El mas, com 

requeria la hisenda, era gran, amb dos pisos, els quals avui estan enrunats; fou una de les construc-

cions més velles dels monjos d'Escaladei. Queden també les restes del molí, amb dues moles que 

tant de gra varen moldre en el seu temps. 

“locus los casals den Bardina” (Manam. 1320); “los quals dich afronta ab lo Castellet de Bardina” 

(Capb. 1520); “una eretat en la partida del Castellet den Bardina, afronte a sol ixent al riu de Siurana” 

(Llev. cens. 1623 p. 19); “una carta de venda feta per Bernat Escuder y sa muller Elvira al Prior y 

Convent de Scaladei ... per Pere Ferrer vicari de Prades chals novembris 1263” (Regis. univ. 1635, 

107 B6); “altra sort damunt el moli den Bardina” (Aval. ter. 1736). 

Bardina, la devesa d’en -

“Devesa den Bardina. Item en lo primer dels privilegis Reals (llibre vermell i foli 25) que es del Rey 

en Pere se ven com done al morir totes les aigues que son dins del Priorat...” (13.07.1397) (Regis. 

univ. 1635 p. 108).
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Bargalló

"Pere Bargalló" (1634) "Rafalet Bargalló" (1639) (Bap. P. Gib. 1449).

No apareix enlloc més a partir d'aquesta data.

Barlet

“M. Barlet” (1660) (Bap. P. Gib. 1499).

Barraca

Vegeu: Càndia, Catxot, Fidel, Gitanos, Patrici, Roig, Roer.

Barranc

Vegeu: Alzera, Amitgers, Arboçars, Arrabassada, *Ase, Bassot, Bellvissos, *Boronat, Bruno, Coixa, 

Coma, Comes, Crossos, Escorial, Fangassals, Figuerals, Filells, Francisquet, Gigona, Marradetes, Molí, 

Pardelases, Poboleda, Posteta, Roer, Ruc, Sanols, Tortes, Vinyals, Vinyes, Vinyons.

Barranc, els oms del -

"terra dita los Oms del Barranch" (Mem. vàl. 1660).

Barrancó

Vegeu: Metge. 

Barranquet

Vegeu: Legans. 

Barraqueta

Vegeu: Don Juan. 

Barraquetes

Vegeu: Alzina. 

Barrull - barrúll 

És un dels cognoms vius al poble. 

“Arnaldo Barrul” (Man. not. 1323-1326); “Fernando Barrul” “Franch Barull Terroge” “Ferrana Barrull 

Terrogie” (Man. not. 1425-1432). 

Bartaret

“En V. Bartaret” (Man. not. 1323-1326). 

Un de tants cognoms desapareguts. 
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Bartolomé

"Augenio Bartholomé" (1840) (Bap. T. IV 1827). 

Bartomeu

"Bartomeu Andrés, Manuel" (Pad. habit. 1911).

Basquetas, el - lo baskètes 

Conegut bandoler que el segle passat s'esmunyia per aquí de la justícia. 

“Hace dias que Basquetas divagava por algunos pueblos de ese Partido” (Cap. bus. fac. C. 22).

Bassa

Vegeu: Amitgers, *Bardina, *Cànem, Comte, Jepo, Magí, Metge, Minyó, Oli, Pepo, Ponet, Sabatera, 

*Senyor.

Bassa, la -

"Una sort dita la Bassa afronte en la carrerada del Toset" (Llib. vàl. T. 1713).

Bassa, la -; l'abeurador, el carrer, el pla, els plàtans de la - la bàse, labauradó, lo karré, lo plà, los 

plàtanoz de la b. 

Era tradicional i necessari, haver-hi una bassa gran a l'entrada del poble. S'hi aplegava l'aigua de la 

pluja per a abeurar els animals. N'hi havia una al c. de la Bassa, que ja fa molts anys va desaparèixer. 

Hi ha tot un pla davant de la cooperativa que s'ha transformat en una acollidora plaça. Davall seu hi 

ha un abeurador arrambat al marge, on neix l'aigua. També es donà el nom al carrer que baixa fins 

a l'església. Hi ha quatre plàtans gegantins.

Bassa, el ferrer de la - la farré de la bàse 

A la darreria del segle passat, hi havia un ferrer al c. de la Bassa que ferrava els animals.

Bassa, l’hort de la -

“lo ven dit Frances Pujol de una orteta en la Horta Major dit lo Ort de la Bassa” (Quin. lib. 1641).

Basses

Vegeu: Senyor Anton.

Basset, el -

“Una sort al Basset” (Aval. ter. 1736).

Bassetes, les - lez basètes 

Terra tocant al terme de la Vilella Alta. Perduda del tot. 

“Basetes. (Solans)” (Amill. 1945).
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Bassot

Vegeu: Florenci, Montpeó.

Bassot, el -; el barranc, l’hortet del - lo basòt, lo barràng, lortèd del b. 

Bocí de terreny bastant rost davall de la Font Vella. Passa la carretera al NE del poble. El barranc 

que hi neix, baixa pel mig de la finca. Un hortet petit queda a la vora del barranc. 

"M. Lortet del Basot" (Mem. vàl. 1670).

Baster, cal - kal basté 

Casa al c. de la Font, entre cal Xai i cal Monada. Hi ha una premsa de cargol de fusta molt ben 

conservada.

Baster, el - lo basté 

Quedà el nom de l'ofici als descendents de la casa, encara que avui no n'hi ha cap.

Bastida - bastíde 

Va viure al poble a primers de segle. Encara que avui ha desaparegut. 

"Jaime Bastida Bellvé" (Pad. veï. 1918).

Batiste

Vegeu: Ferrer. 

Batlle, el sequer del -

“y al Sequer del Batlle” (Llev. cen. 1601). 

Batllet, cal - kal ball-llet 

Al fons i final del c. de la Balandra. Prop d'on comença el barrancó. 

"Lo Batllet 4 peus" (Quinzè 1845). 

Belart

“Miquel Belart” (1657), “Tecla Belart” (1658) (Bap. P. Glb. 1499). 

Bellmunt - ballmún 

Tot i que aquest cognom sigui de la terra, va venir al poble procedent de França.

“Carmen Bellmunt Sales” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 
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Bellmunt - ballmún 

Poble de l'antic Priorat, al SE del terme. Encara que és una mica lluny. 

“Gabriel Reivull de Bellmunt” (Llib. cort T. 1614). 

Belluganes, el - lo ballugànes 

Roure gegantí a la Font Vella. Pel seu propi pes es va anar ajupint. Constantment bellugava i lluïa 

les fulles i els fruits. 

Bellver - ballbé 

El trobem com a segon cognom. Per més que va venir de fora. 

“et Jacobi Belver” (Man. not. 1425-1432); “Josep Vellver” (Test. 1670-1702). 

Bellvissos, els -; el barranc, el camí, la serra dels - loz ballbísos, lo barràng, lo kamí, la sèrrelz b. 

Extensa partida enfront dels termes de Porrera i de Gratallops, avui abandonada. Un petit barranc 

baixa del cim en direcció cap al riu. El camí que conserva el seu traçat baixava cap al poble aplegant 

diversos ramals. Trobem la serra situada a una altitud de 433 m. 

"y mes li dona la vinya del Belvis ab tota la part della vinya" (Cap. mat. 1452-1579); "una sort dita 

los Belvisos junt a la serra de Lalsera" "afronte en la serra del Bellvís" (Llib. vàl. T. 1713); "heretat 

dels Bellvissos Mes Ensa" "heretat del Bellvissos Mes Enlla" (Llev. cens. 1758). 

Bellvissos, l’acarrerador dels -

“S. ab lo Acarrerador dels Bellvissos” (Llev. cen. 1623). 

Benedicto - banadíkto 

Va venir de Nogueruelas (Terol). No arrelà al poble torrojà. 

“Domingo Benedicto Herrero” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Benet, cal - kal banèt 

Penúltima casa del c. de l'Hospital. Molt a prop de la carretera de Porrera.

Benet, l’oliver de cal - laulibé de kal banèt 

Els de cal Benet tenen l'orgull de ser posseïdors d'un oliver dels més pinxos del terme. Sol fer 

quatre quarteres d'olives. 

Benifet

Vegeu: Corpus Cristi. 
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Benita, ca la - ka la baníte

Tingueren casa al c. de l’Hospital i al c. Baix de la Font. Foren populars el Josep i la Francisqueta 

de la Benita.

Bens, el Josep dels -

"no habiendo efectuado la presentación en esta Alcaldia, José Llebaria (a) dels Bens" (27.03.1849) 

(Apar. guerr. C. 57). 

Benvinguda, la mina -

“se ha registrado una mina de plomo con el nombre de Bienvenida sita en la Plana Sega” (Min. i 

eval. C. 53). 

Berenguer

“Marg. Berenguer” (1502) (Bap. P. Gib. 1499). 

Bernat, cal - kal barnàt 

A la darrera pujada del c. de l'Hospital. És la primera casa al cantó de la dreta. 

“Bertomeu Bernat” (1525) (Bap. P. Gib. 1499). 

Bertran

“Bernat Bertran jurat en dit any” (Quin. lib. 1650). 

Besaldre

“Bernardino Besaldre” (Man. not. 1425-1432). 

Besó

Vegeu: Bessó. 

Besora

“Pasqual Besora” “Miqele Besora” (Man. not. 1425-1432). 

Bessó - basó 

Apareix 68 veg. ins. ll. b. com a Besso i 12 com a Beso. Existeix encara. 

"Juan Beso" (Bap. P. Gib. 1499); "J. Bessso" "C. Beso" (Bap.T. I 1719); "y la pobilla del Besó" 

(28.11.1840) (Fug. i det. C. 29).

Bessonet, cal -

"Mandará sin pérdida de tiempo la comparecencia de la hija de casa Besonet" (17.12.1841) (Prim. 

g. c.l. C.9). 
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Bessons, els -; el camí, el coll, la serra, el toll dels - loz basóns, lo kamí, lo kòll, la sèrre, lo tóll delz b. 

Entre les Crestes i els Solans de cara a migdia, al NE del terme. També hi ha els Bessonets dins 

de la mateixa partida. Hi baixava un vell camí fins al fons i després pujava cap al poble. El coll que 

porta el nom, es troba a una altitud de 400 m. La punta més baixa de la serra és mesurada amb 381 

m. On acaba el pendent a la vora del riu hi ha un toll que sol estar bastant net. 

"altre heretat nomenada los Besons" (1594) (Test. 1453-1599); "sort dita los Bessons Mes Ensa" 

"los Bessonets que ha comprat" (Mem. vàl. 1670); "Sort a la Roca Foradada afronte en la serra dels 

Bessons" (Llib. vàl. T. 1713); "terra Bessants" (Cont. 1901). 

Bessons, l’acarrerador dels -

“ab lo Acarrerador dels Bessons” (Llev. cens. 1623). 

Bet, cal - kal bèt 

Casa que toca a l'església. Abans els monjos d'Escaladei hi recaptaven el delme. Emili Sentís era 

conegut com el Bet. A primers de segle agafà fama per tot el món com a domador de gossos, amb 

destacades actuacions arreu. 

Beto, el -

“Feta segona tersa contra en Gabryel Ardevol lo Beto” (Llib. cort. T. 1516). 

Bevissos

Vegeu: Bellvissos. 

Biarnau

Vegeu: Miarnau. 

Bicicletes, el pontet de les - lo pontèt lez bisiglètes 

Pontet a la carretera de Gratallops. Alguns en diuen del Benet. 

Bidofa, la -

"la Bidofa y los Ronsavalls" (Mem. vàl. 1660). 

Biló

Vegeu: Roget Biló. 

Biló, cal - kal biló 

Baixant per l‘esquerra del c. de l’Era, on pel darrera toca a l’Olla. 

"Jaume Escoda, ara Jph. dit lo Biló" (Cad. 1818). 
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Biló, el bosc, el pi, el xop, l’alzinar, la mina del - lo bòsk, lo pí, lo txòp, lalzinà, la mínel biló 

Sobre la font dels Noguerets hi ha un bosc de pins i alzines barrejades. Un alzinar extens i ufanós 

a les Toses. Dins del Solà hi ha una mina de 10 m de fondària tota voltada amb pedres blaves. A 

pesar de tot no en surt massa, d'aigua. Enmig de les alzines treu el cap un pi, dels més formosos del 

terme. Així mateix ho fa un xop enlairat de cara al cel. 

Biló, el mas del - lo màz del bilò 

És un mas dels més antics del terme, amb tres pisos i un rellotge de sol a la façana. Toca al camí 

de Cartoixa. Antigament se'l coneixia pel mas d'en Blasco. 

Bisbe, l’ermita del -

"Per una chula que se va fer en la Hermita del Bisbe" (Comú 1843). 

És l'ermita de la Verge de Consolació, que ningú no coneix pel nom del Bisbe. 

Blanc

Vegeu: Cap Blanc. 

Blanc, cal - kal blàng 

Tocant a cal Xiu al c. de la Balandra. 

Blanquer, el - lo blanké 

Bocí de terra panalosa al N del terme. El panal és una terra groguenca i fina. 

"heretat dita lo Blanquer arriba a la partio de Poboleda" (Inv. béns 1630). 

Blans, els -

“anit les mules den Sentis anaren als Blans” (1599) (Llib. llum. 1596-1630). 

Blasco, cal - kal blàsko 

A la vora de ca la Mana, al c. de la Bassa. El cognom tingué força fama, ja que en sortiren de molt 

il·lustrats. Es troba 37 veg. ins. ll. b. Foren coneguts el Blasco Gran, el Blasco Petit, el Joanet del Mas 

d'en Blasco i el Blasquet, descendents de cal Blasco. 

"Francisco Blasco" (1780) (Bap. T. III 1770); "Joaquin Asens pastor y otro (a) Blasquet dueño del 

rebaño" (Act. del. C. 31).

Blasco, el mas d’en - lo màz den blàsko

És el nom antic del mas del Biló actual.

Blei

"Úrsula Bley Cardona" (1851); "Domingo Bley Crivillé" (Pad. veï. 1918). 
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Bluirons, els -

“se clama Joan Pexo per una heretat que es de sa muller povilla Mollona en lo terme de Torroja en 

la partida los Bluirons” (Llib. cort T. 1516).

Boixader

"A. Boixadé" (Man. not. 1323-1326).

No apareix en cap altre document.

“Bolero”

“Ramon Po Comte, (a) Bolero” (Med. terr. 1860). 

Boles, cal - kal bòles

Al pla del c. de la Font abocada cap al Baix de la Font. Hi hagué un vell cafè i encara hi ha una 

premsa amb cargol de fusta.

"detrás de cal Boles" (Rec. ter. 1846); "Antoni Sentís, Boles" (Rep. cont. 1828). 

Boles, la mina, el pou del - la mínel, lo póu del bòles

Damunt del mallol dels Bellvissos hi ha una mina d'uns 30 m de fons. Voltada amb pedra blava i 

amb aigua saborosa i fresca. Tenen un pou a l'Horta Major, prop del barranc dels Fangassals. S'usava 

quan mancava l'aigua de la sèquia. 

Bolleta, el carrer de la -

“linda del otro con la calle de la Bolleta” (Esc. venda autoritzada per F. Bruno Conreer de la Car-

toixa) (A ca la Xela).

Bonanar

Vegeu: Bonanat.

Bonanàs

“Johan Bonanas” (1525) (Bap. P. Gib. 1499).

Bonanat

“Mychel Bonanat” (Manam. 1319); “Micl. Bonanat habitator Terroja” (Man. not. 1323-1326); “Tomas 

Bonanar” (1523) (Bap. P. Gib. 1499). 

Bonaventura

“Joseph Bonaventura” (1626) (Bap. p. Gib. 1499). 

Bondància

Vegeu: Abundància. 
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Bonet - bonèt

Cognom ben arrelat al poble. Es troba 109 veg. ins. ll. b.

“Btlme. Bonet del loc de Terrogia” (Manam. 1319); “M. Boneta filla de J. Bonet” (Bap. P. Gib. 1499).

Bonfill

“Bn. Bonfill” (Man. not. 1323-1326).

Bonima

Vegeu: Plana Bonima.

Borau

“Colastica Borau” (Bap. s. Pal. 1661).

Bordeta, la -

"Per batejar la Bordeta q. varem portarla del mas den Bruno" (Comú 1844-1845).

Borger

“Joan Borge” (1682) (Bap. S. Pal. 1661). 

Encara que nascut al poble, no apareix enlloc més posteriorment.

Borgeta, la -

“P. la parada de la Borgeta. Francisco Comte” (Cad. 1758).

Borja, cal - kal bòrdja 

Una casa desapareguda. Algun vell recorda que era a la plaça de les Escoles.

Borja, la parada de la -

“Una sort dita les parades de la Borja, la qual afronte ab lo cami de Poboleda” (Llib. vàl. T. 1713).

Boronat - boronàt 

Cognom fins fa poc viu al poble. El trobem 9 veg. ins. ll. b. 

“Miquel Boronat” (1694) (Bap. P. Gib. 1499).

Boronat, el barranc del -

"afronte en lo barranc del Boronat" (Inv. béns 1630).

Borràs - borràs 

Portà el cognom una dona que va viure al c. de la Font. Posteriorment en vingueren d'altres. 

"Maria Borrás Gebellí" (Reg. cèd. 1904).
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Borrull, cal - kal barrúll 

Al c. de la Font tocant a ca la Capellana. Continua encara el cognom. 

“Josep Borrull” (1543) (Bap. P. Gib. 1499); “Arnaldo Barul” (Man. not. 1323-1326); “Ferrana Borull” 

(Man. not. 1425-1432).

Borrull, la font, la mina del Solà del - la fòn, la mínel solàl barrúll 

Una font ben adecentada als Bessons feta amb volta, encara qué amb poca aigua. La mina del Solà 

és clavada en una talla dins de la terra. En un bassot s'hi aplega l'aigua que s'escorre.

Bossà

“Ramona Bossana filla de Joan Bossa” (Bap. S. Pal. 1661).

Bosc

Vegeu: Biló, Calç, *Escaladei, Filells, Lilaga, Pinet, *Sant Antoni, *Sant Miquel, Vall, Vila, Xicorrill.

Bosc, el -; el camí, la coma del - lo bòsg, lo kamí, la kómel b. 

Terres a les Salanques, prop del teme de Poboleda. Abans s'hi anava per un camí vell, del qual no 

en queda ni senyal. Anomenaven la coma tot el pla de la partida.

"Afronte a ponent amb lo camí del Bosch" (Llev. cens. 1612); "Tros de terra en la partida la Coma 

den Bosch" (Llev. cens. 1623); "una sort davall lo Camí del Bosch prop la serra del Mont Calvari" 

(Llib. vàl. T. 1713); "la paradeta del Bosch" (Cad. 1758).

Bosc, la devesa, l’hortet del -

“fa dita vila per la Devesa del Bosch” (Ll. cens. 1623 p. 9). “la paradeta lo ortet del Bosch” (Cad. 1758).

Bosquet, el - lo boskèt 

Trobem aquest topònim en dos llocs diferents i ben distanciats.

“Bosquet (Plans)” ‘‘Bosquet (Solans)” (Amill. 1945). 

Bosquets

“Franc. Bosquets” (1719) (Bap. T. i V. 1712).

Cap vell no en té record. 

Botaller

“Andreu Botaller” (1508) “Bertomeu Botaller” (1509) (Bap. P. Gib. 1499). 

Botiga, la - la botíge 

Va existir sempre aquesta botiga que era del Comú, sota el control dels cartoixans.

"la present quadrilla los faran portar blat a la Botiga" (Llaó C. l); "I. un acte de permuta de la Botiga 

Vella que lo monestir tenia en Torroja" (27.01.1763) (Reg. univ. 1635).
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Botjar, el -

“I. una sort dita lo Botja. Joan Marimon” (Aval. ter. 1747). 

Cap dels vells no en té record. 

Braç Curt, el sastre del -

"es trau contra un tal Ferre fill del sastre del Braç Curt" (Mem. cort. T. 1614). 

Era força corrent que els sastres tinguessin algun defecte físic. 

Braus

Vegeu: Davall Braus. 

Brescos

"Una tierra «Brescos» 3 jornales" (Deu. cont. 1901). 

Brey - brèi 

Tot i no ésser molt corrent, el trobem 23 veg. ins. ll. b. A extingir. 

“Raimundo Brey” (1827) (Bap. T. III 1770). 

Bru, cal - kal brú 

Pujant per la dreta del c. de l'Hospital. Era conegut com el Bru un vell carreter que regularment 

feia el tragí amb Reus. També hi ha hagut el cognom. 

“dito viteto Bru o Jacobo Bru” (Man. not. 1425-1432). 

Bruguera

Vegeu: Burguera. 

Brull

“Gerau Brul” (Conf. 1407); “Franc. Brull” (1811) (Bap. T. III 1770). 

Bruno - brúno 

Com a cognom apareix en primer lloc la viuda, i posteriorment el Bruno. Podien haver donat el 

nom a la partida, una de les més extenses i velles del terme. Amb anterioritat foren els Morell els 

posseïdors de la hisenda. Encara que cap dels entrevistats no ho recorda. 

“Catherina Bruna viuda” (Fogat. 1553 p. 200); “Nicol Bruno” (1646) (Bap. P. Gib. 1499). 

Bruno, el mas d'en -; el barranc, el camí, el collet, l'era, la font, el forn del M. d'en - lo màz den 

brúno, lo barràng, lo kamí, lo kollèd, lére, la fòn, lo fór del m. den b.

Més que un mas fou un nucli urbà, o conjunt de masos. Hi vivien 6 o 7 famílies. El barranc de 

cara a sol ixent es troba entre el dels Amitgers i el de les Comes. Abans enllaçava el poble amb 
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la Cartoixa un ample camí que travessava la hisenda. Avui s'ha substituït per un de molt ample 

i més planer. Trobem el collet al final de la partida; té 541 m d'altitud, i s'hi ajunten els termes 

de Torroja, la Morera i la Vilella Alta. No podia faltar-hi una era ben acabada, tota encaironada, 

on batien el sembrat de la contrada. Es conserva encara una font amb aigua bona davall de la 

nova carretera, a uns 150 m del mas. Hi ha les restes d'un forn damunt de la font, on courien 

l'obra d'aquells masos.

"Una pesa de terra a la partida del Mas den Bruno. Terres del Senyor" (Cad. 1758); "Rebut de la 

Sra. Rosa de un cup del mas den Bruno 6 diners" (Quinzè 1845).

Bruno, el molí -; el pas, els pins, el toll del Mas d'en - lo molíl màz den bruno, lo pàz, loz pinz, lo 

tóll del m. den b.

El molí ja ha desaparegut. Hi havia una gran premsa de lliura amb el cargol tot de ferro. El seu tam-

bor es féu servir de palanca, la qual, amb posterioritat, va endur-se el riu. S'usava una ampla passera 

de fusta, posada per creuar el riu cap al mas. No podia mancar-hi un bonic toll d'aigua més amunt 

del de l'"Hermano". Dos pins aixequen amb força el cap enlaire. Sembla que són guardians de la font.

Bueno

“Antonia Bueno” (1601) (Bap. S. Pal. 1661). 

Buijan

“Maria Buijan” (1813) (Bap. T. III 1770). 

Buldofa, la -

"a la Buldofa. Bens de Franch Queralt" "P. una sort a la Buldofa" (Mem. vàl. 1670).

Burguera, la -

"a comprat a Agusti Sans, un ort dit la Burguera" (Aval. ter. 1736); "la Bruguera, vinya y plantada" 

(Mem. vàl. 1670).

Buseu - buzèu

Cognom que va viure al c. de la Font, dels que no queda descendència.

"Teresa Buseu" (1794) (Bap. T. III 1770); "Rosa Buseu Escoda" (Reg. cèd. 1904). 

Buseu, la figuera del - la figérel buzèu

Figuera de bordissot blanc a la Vinyeta. La gent hi anava a paladejar els fruits. 

Cabanets, els -; la serra dels - los kabanèts, la sèrrels k.

Partida a l’O del terme on parteix amb el de la Vilella Alta. A dalt del cim hi ha el Mas Nou. La 

serra es troba a 442 m d’altitud.
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Cabacés

“P. Cabaces” (Conf. 1407). 

No apareix més enlloc.

Cabestany

“A. Cabestany” (1654) “Gertrudis Cabestany” (1659) (Bap. P. Gib. 1499). 

Cabrer

Vegeu: *Mas Cabrer.

Cabrer - kabré

Segueix viu al poble, encara que poc estès.

“Jacoba Cabrer locus de la Morera” (1659) (Bap. P. Gib. 1499).

Cadolla, la - la kodólle

Una cadolla a la Font Vella. Aplega l'aigua que s'escorre per un barrancó.

Cafè

Vegeu: *Boles, Elena, *Medí, *Pepo.

Cagafesols, el tros del - lo tròl kagefazòls

Franja de terreny a les Pedreres. Prop del terme de Gratallops.

Caimades, les -

“testimoni de Miquel povill yo goshi q. treu de les Caimades” (Llib. cort T. 1516).

Caixal - kaixàl

Vivia al Carrer Major a cal Comte. Era filla de Vilosell i portava 46 anys al poble.

“Caixal Guasch, Rosa” (Pad. hab. 1911).

Calbà

"Maria Calbá" (1895) (Bap. T. VIII 1887).

Únicament apareix dues vegades, encara que ningú no el recorda.

Calç, el bosc del Forn de la -

“Heretat del Bosch del Forn de la Cals” (Rec. ter. 1834).

Calçat, el -

"Una tierra el «Calsat» de 4,37 jornales" (Deu. cont. 1901).
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Calçades, les - les kalsàdes

Les trobem al barranc de davall del poble en direcció cap als Noguerets.

Calçades, el roquer de les - lo roké de les kalsàdes

Encara que situat en un altre lloc, trobem el roquer de les Calçades.

"Afronta en lo roque de les Calçades davall el camí de Escala Dei" (Aval. ter. 1736).

Calcut

“Ursula Calcut” (1570) (Bap. P. Gib. 1499).

Cap vell del poble no el recorda.

Califòrnies, les -; l'arcada de les - les kalifòrnies, larkàde les k.

Petit rogle de terreny entre el barranc de les Comes i el riu, al N del terme. Damunt de la Plana 

Cega es troba una gran arcada, on abans desviaven l’aigua del riu.

Calvari

Vegeu: Mont Calvari.

Calvari, el -; el coll del - lo kalbàri, lo kòll del k.

Entre el camí de Porrera i la carretera del mateix lloc. Abans hi anaven en viacrucis. El coll està 

situat a 400 m d'altitud.

“Calvario. Municipio” (Amill. 1945).

Cama, cal - kal kàme

En un racó del c. de l'Hospital. Els vells eren coneguts com el Bai i el Jaume el Cama.

Camafort, el -

“Joan Pages, lo Camafort” (Rec. ter. 1834).

Camí

Vegeu: Alsera, *Ase, Bardina, Bellvissos, Bessons, Bosc, Cartoixa, Costa, Crossos, *Devesa, Eres, 

Ermita, Falset, Fangasals, Figuerals, Filells, Font, *Gratallops, Horteta, Metge, Molí, *Morer, Parde-

lases, Pedreres, Planes, *Planes Cornadores, Poboleda, Pont, *Porrera, Riu, Sanols, Solans, *Sínia, 

Tosses, Vell de Porrera, Vila, Vilella Alta. 

Camí Amunt, el - lo kamí amún 

Puja del poble, planer amunt per la vora dreta del riu. Va fins a Bardina. 

“Per lo pla del Cami Amunt que va a Bardina” (Llev. cens. 1601). 
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Camil, la font del - la fòn del kamílo 

Al final dels Pardelases. Una font amb un doll d’aigua bona i fresca. 

Camí Vell

Vegeu: Porrera. 

Camp

Vegeu: Tir. 

Campana

Vegeu: Comte, Immaculada Concepció, Roser i Montserrat, Santa Bàrbara. 

Campanora, el sec de la -

“afronte a sol ixent en terres de lo Sec de la Campanora” (Rec. ter. 1846). 

Camps

“Arteria Cams” (1650), “Esteva Cams” (1655) (Bap. P. Gib. 1499).

Camull

“Cataryna Camull” (1529) (Bap. P. Gib. 1499). 

Cognom que no es va estendre pel poble. Amb posterioritat no se'n troba cap més. 

Canal

Vegeu: Amitgers. 

Canal, el - lo kanàl 

Els Marimon, sota la direcció dels Blasco, construïren un gran canal, agafant de davall del pont 

l'aigua del riu. Travessava tota la muntanya amb un imponent salt d'aigua al final, que feia moure 

unes turbines. 

“En dicha finca y molino harinero... por la que atraviesa el canal...” (30.05. 1910) (R.P.F. 1 - 35 f. 

85); “aquesta nova empresa feu un Canal Riu Avall” (G. de T. p. 58). 

Canalot, el - lo kanalòt 

Per ell es portava l’aigua sobrant de la Font Vella cap a l’hort de l’Abadia. 

Càndia, la barraca, la font, la mina de la - la barràke, la fòn, la míne de la kàndie 

Una vella barraca damunt de la Plana Cega, prop del terme de Poboleda. Tocant seu es troba 

una font amb aigua fresca i bona. Neix dins d‘una mina tota voltada amb pedra molt dura i 

ben treballada. 
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Candret, cal - kal kandrèt 

Entre cal Flanxo i cal Fidel al Carrer Major. Era conegut com el Candret el pare del Quimet de la 

Central. Devia ser una afèresi de l'Alecandret (Alejandret). 

Candro, el mas, la mina del - lo màz, la mínel kàndro 

És un vell mas mig derruït enfront de la Plana Cega. Vora seu hi ha una mina molt alta, tota voltada 

amb pedra. Potser era també una afèresi d'Alejandro. 

Cànem, la bassa de - la bàse de kànim 

Bassa al molí d'en Bardina on es remullava el cànem abans de treballar-lo. 

"La Bassa de Canem. Terres del Senyor" (Mem. vàl. 1670). 

Cantera, la - la kantére 

Lloc molt pedregós que toca pel N amb Escaladei.

"Partida «Salanca» próxima a la carretera y a la llamada «Cantera»" (R.P.F. 1 -35 fin, 92 f. 171).

Canya, l’hort de la -

"Un ort en Lorta Major dit lort de la Cainya" (Llib. vàl. 1713); "altre ort dit lort del Canyá. Casa 

Francischo Comte" (Aval. ter. 1736).

Es troba l'hort de la Canya i del Canyar. Suposem que són el mateix.

Canyelles, les -

"les Cainelles" (Mem. vàl. 1660); "les Cainelles" (Mem. vàl. 1670).

Canyissar

“P. Canyisa” (1572) (Bap. P. Gib. 1499).

Tampoc no arrelà aquest cognom.

Cap Blanc, el - lo kàb blàng

Capitost bandoler que el segle passat actuava pels pobles prioratins.

"se hallaban Crivillé, Cap Blanch y Sagueta" (16.08.1867) (Apar. guerr. C. 57).

Cap del Carrer, del -

“Ab Antoni Vilella del Cap del Carrer” (Capb. 1520); “trobaren les rebudes que jo Gabriel del Cap 

del Carre” (Llib. llum. 1599-1630).

Cap de l’Hort, el - lo kàb de lòr

Era al final de l’hort del Comte. A l’horta Vella.

"lo qual afronte al Cap de Lort" (Llib. vàl. T. 1713).
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Capdevila - kabdabíle

El darrer va viure al c. de la Balandra. El trobem 79 veg. ins. ll. b.

“Joan Capdevila” (Bap. T. II 1746); “Capdevila Secall, Rosa” (Pad. hab. 1911).

Capella

Vegeu: *Roser.

Capellà, el Sebastià del -

"Sebastiá del Capellá per 10 mesuretes" (Quinze 1845).

Capellana, ca la - ka la kapallàne

Casa vella a la vorera esquerra del c. de la Font tocant a cal Viola. Fou conegut el Pepet de la Capellana.

Cardona - kardóne

Procedent de Gratallops, que no arrelà a Torroja.

"Maria Cardona Aymamí" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Caret

“Guillem Caret” (Manam. 1319); “Miq. Caret” (Man. not. 1323-1326).

No obstant trobar-se 62 veg. ins. ll. b., cap vell no el recorda.

Carles, les crestes del - les kréstez del kàrlos

Pugen unes crestes pedregoses per damunt del coll dels Bessons, en direcció a Poboleda. Encara-

des al poble i al N del terme amb altituts entre 472 i 501 m.

Carme

Vegeu: Xata.

Carmelí, cal - kal karmalí

Penúltima casa al tram més alt del c. de la Bassa. Tocant a cal Blasco. Tenen un pou d'aigua dins 

de la casa. Poc l'usen avui en dia.

Carmet, cal - kal karmèt

Al costat de cal Garcia al c. de l'Era. Hi vivia l'Agustí el Carmet.

Carnassa - karnàse 

Madalena Carnassa ve venir al poble procedent de Cabacés. Viu al Carrer Major.

Carnestoltes, el - lo karnastòltes 

A la finestra del mig de cal Po, s’hi posava cada any el Carnestoltes.
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Carrer

Vegeu: Baix de la Font, Balandra, *Bolleta, Cap del Carrer, *Castell, Catxot, Era, Font, Forn, Hospital, 

*Portal, Serra, *Xim.

Carrer Davall, el - lo karrél dabàll 

Fou el carrer que posteriorment anomenaren del Forn. Paral·lel al Carrer Major.

"a sol ixent ab lo Carre Davall" (Llib. vàl. T. 1713).

Carrer de Baix, el - lo karré de baix 

És una forma més curta d'anomenar el c. Baix de la Font.

“ab lo Carre de Baix” (1594) (Test. 1453-1599).

Carrer Detràs, el - lo karrél datràs 

Paral·lel a un nivell inferior al Carrer Major. Avui és el c. de la Balandra. 

“Afronte en lo dit Carrer Detras” (Test. 1453-1599).

Carrer Major, el - lo karré maijó 

El millor del poble, el més cèntric i bastant costerut. També és el més llarg. 

“Una casa situada en lo Carre Majo de dita Vila de Torroja” (Reg. univ. 1635).

Carrerada, la - la karraràde 

Antigament tot el terme estava ple de carrerades. Ben distribuïdes perquè el bestiar tingués pas 

propi i lliure arreu i especialment de poble a poble. Hi trobem les següents: Amitgers, Amitjà, 

Bardina, Bessons, Collet, Ermita, Marrades, Pas de l'Ase, Solans, Socarrades, Tossal i Vila, totes 

documentades. 

"La qual afronte ab la Carrerada dels Amitgers" "sort al Bellvís en la Carrerada del Bosch den 

Bardina" "la qual afronte ab la Carreracla del Collet" "Una sort afronte ab la Carrerada de Larmita" 

"afronte en Francesc Vall y en la Carrerada de les Milarrades" "la qual afronte ab la Carrerada del 

Pas del Ase" "afronte ab la Carrerada de les Socarrades" "junt a la Carrerada del Tossal" "afronte en 

la Carrerada de la Vila y en lo Cami de Gratallops" (Llib. vàl. T. 1713).

Carreres

"Casa la viuda Carreres" (Llib. vàl. T. 1713).

Carreró, el -

"afronte en lo Carrero que baixa de les Cases Davall" (Llib. vàl. T. 1713).
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Carretera

Vegeu: Cartoixa, Gratallops, Porrera.

Carrutxo, el -

“Josep Franquet dit lo Carruxo” (Cad. 1818).

Cartanyà

"Joan Cartanyá" (1828) (Bap. T. IV 1827).

Cartoixa -; el camí, la carretera de - kartóixe, lo kamí, la karratére de k.

Fou el monestir del cartoixans. El poble agafà el nom de Cartoixa i d'Escaladei. Antigament el camí 

fou bastant ample, ja que el trànsit seria intens. En els darrers anys es construí una carretera. En no 

estar asfaltada, les aigües l'han malmesa.

“A xx de febrer de 1550 los de la codrilla que fou a Cartoixa” “A 1 de gener del any 1551 lo proc. 

frare Miq. foncs feta per los de Cartoixa” (Llib. cort T. 1561); “nomenada los Corrals al Cami de 

Cartoixa” (Aval. ter. 1736).

Cartoixa, cal Quimet de - kal kimèd de kartóixe

El Quimet de Cartoixa vivia al c. Baix de la Font, al costat de cal Marió.

Casa

Vegeu: (cal, ca l', ca la) Adelaida, Andreu, Andreuet Rafalet, Àngel, Aniceto, Animeta, *Antonieta, 

Any Passat, Arlet, Aubarca, Aubenca, Àurea, Badeixera, Baster, Batllet, Benet, Bernat, *Bessonet, 

Bet, Biló, Blanc, Blasco, Boles, *Borja, Borrull, *Bru, Cama, Candret, Capellana, Carmelí, Carmet, Car-

toixa, Casa Cremada, Casa Nova, *Catrac, Catxassa, Catxot, *Cintet, Cisquet, Clotilde, Coma, Comte, 

Coquí, Cosepe, Cotes, Cristet, Damià, Darrera, Delme, Don Juan, Eloi, Escaladei, Estudi, Estudiant, 

Felip, Fermín, Ferrer, Fidel, Flanxo, Fortuny, Frares, Fraret, Ganxo, Garcia, *Garranxó, Gertrudis, 

Gregori, Jou, Llúcia, Masip, Maco, Madrino, Magi, Mana, Manet, Marian, Marigildo, Marimon, Màrio, 

Marió, Marta, *Martí, Martirià, Marxant, Mas, Merlet, Minyó, Miquel Molí, Miret, Moles, Moliner, 

Monada, Montpeó, Mossèn Ramon, *Mosset, *Motlló, Mundeta, Nen, *Nor, Olla, Ous, Paisano, Palet, 

Pana, Paquel, Paradell, Pasqual, Passet, Pastor, Patau, Patrici, Pelegrí, Pellaire, Pellejà, Pepo, Perdut, 

Pere Joan, Perantoni, Perera, Perxet, Pinyana, *Pipa, Po, Ponet, Po-roig, Quando, Quimeta, Ramonet, 

Ramonet Soldado, Roca, Roer, Rosa, Rosset, Rovira, Sabater, Samarra, Samarró, Sans, Sastre, Sec, 

Secana, Senyor, Senyor Anton, Silvestre, Sola, *Sona, Soro, *Taller, Teca, Teixidor, Tel, Telo, *Tona, 

Toni, Torrojà, Tril, Trinitat, *Ursuleta, Vall, *Vernet, Vila, Vinyes, Viola, Viudet, *Xafat, Xai, Xela, 

Xero, Xicorrill, Xicorrit, Xim, *Xinet, *Xut.

Casabà, el -

"per tres oficis que dona al Casabá per Tarragona" "Dia 6 de juliol per dos oficis del Casabé" 

(Comp. comú 1843).
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Casa Cremada, la - la kàze kramàde

Es troba al pla del c. del Forn, tocant a cal Nen. No hi ha senyals de cremat.

Casa Cremada, la mina de la - la míne la kàze kramàde 

Mina mig enrunada formant un bassot. És a les Tosses.

Casa de la Vila, la - la kàze la bíle 

Queda davant de la Torre Roja i de la Presó, pujant per l'esquerra del Carrer Major. Es va enderro-

car l'edifici vell i s'enlairà un de nou. 

“congregats en lo lloc de la Casa la Vila” (6.03.1653) (Quin. lib. 1650); “ab lo Carre Major que va al 

Forn y en la Casa la Vila” (Llib. val. T. 1713).

Casa Nova, la - la kàze nòbe 

Cap al final del c. Baix de la Font. Prop de la carretera que va a Porrera.

Casal, la Coma de -

“Joha Compte denuncia tenir un tros en la Coma de Casal” (Cap. 1520).

Casalet, el Josepet -

"Pagat al Josepet Casalet de fer de Mosso de Rejidós 4 Duros" (Comú 1844-1845). 

Casals

Vegeu: *Bardina. 

Casals - kazàls 

Ben arrelat en temps pretèrits. El trobem 65 veg. ins. ll. b. 

“Tecla Casals” (1504) “Joha Casals” (1511) (Bap. P. Gib. 1499). 

Casanoves - kazanòbes 

Podria haver vingut de fora, ja que tan sols es troba al començament d'aquest segle. 

"Maria Casanoves Cartañá" (Reg. cèd. 1904).

Casany, la jove del - la djóbel kasàiny 

Dona torrojana que fou buscada per la justícia. El seu delicte fou compartir la causa carlina en la 

primera guerra amb els liberals. 

“si alguna es conocida por la Jove del Casany” (28.11.1840) (Fug. i det. C. 29).
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Casas

"Bernat Cases" (1509) "Gabriel Cases" (1534) (Bap. P. Gib. 1499); "Casas Sabaté Teresa" (Pad. hab. 1911). 

Cases

Vegeu: Casas. 

Cases Consistorials, les - 

"Se organizó la manifestación en las Casas Consistoriales" (Fest. arb. 1925 C. 69). 

El poble sempre l’ha conegut com la Casa la Vila. 

Cases, Damunt les - damún les kàzes 

Terra per sobre de les cases altes del poble. És bastant costeruda. 

“Damun les Cases o Hereta” (Med. ter. 1860). 

Cases Davall, les - les kàzez dabàll 

Ho deien de les cases més baixes del nucli urbà. Miren de cara a Montsant. 

"Afronta en lo carreró que baixa de les Cases Davall" (Llib. vàl. T. 1713). 

Cases Velles, les -

"Una vinya a les Cases Velles afronte en Salvador Porta" (Llib. vàl. T. 1713). 

Caseta

Vegeu: Guineu, Marió, Moliner, Poll, Quima, Secuita. 

Caseta, la -

“Heretat la Caseta” (Rec. ter. 1834); “Caseta (Closas Viola)” (Amill. 1945). 

Casolana, la - la kazolàne 

Fou una activista que defensava els carlins del poble. Era buscada i perseguida pels liberals.

"Mandará comparecer a este Juzgado a Teresa, la Casolana y los sujetos sabedores de la ocultación 

de rebeldes" (22.11.1836) (Bus. facc. C. 62). 

Castanyers

Vegeu: Biló, Tosses. 

Castell, el - lo kastéll 

Tothom parla del Castell. Suposadament se’l situa prop de l’Hospital, o a la mateixa Torre Roja. 

“Una casa sita en Torroja que antigament era del Castell” (Llev. cens. 1623). 



80 Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Castell, del -

“Antoni Vilella del Castell” (Cap. 1520); “Pere Ardevol del Castell” (Fogat. 1553 p. 200); “tes-

tament del honorable Juan Sentis dit del Castell” (Test. 1600-1630) ; “Rafel del Castell” (Llev. 

cens. 1601). 

Castell, el carrer del  -

“Una casa en lo prnt. lloc de Torroja en lo carre del Castell” (Test. 1600-1630). 

Castellet

Vegeu: *Bardina. 

Castellets, els -; el coll dels - los kastallèts, lo kòll dels k. 

Partida montuosa situada als Figuerals. Toca pel NE del terme amb la Plana Cega. El coll més alt 

està mesurat amb 435 m d'altitud. Un altre al seu costat es troba a 428 m. 

Català

"Pere Catala" (1611) (Bap. P. Gib. 1499); "casa Mateu Catala" (Llib. vàl. T. 1713).

Catrac, cal - kal katràk 

Era el nom vell de cal Martirià al c. de la Balandra. També es troba al Carrer Major. 

“Juan Sentis (a) Catrach” (Med. ter. 1860). 

Catxassa, ca la - ka la katxàse 

Baixant per la dreta del c. de l'Era, passat cal Samarró. 

Catxí

“Rafela Catxi” (1719) (Bap. T. i V. 1712). 

Catxot, cal - kal katxòt 

Es troba mig descoberta al c. de la Font. Pel darrera donava al c. Baix de la Font.

Catxot, el carrer del - lo karrél katxòt 

Fou un dels noms donats al carrer. També Carreret i Baix de la Font. 

Catxot, l’albereda, la barraca, el toll del - laubarède, la barràke, lo tóll del katxòt 

Als Bessons el Catxot hi va tenir uns albes gegantins. S’arrencaren per posar-hi avellaners. Diuen 

els pastors que hi creix una varietat de botges de les quals les cabres s’aparten. Trobem una barraca 

a l’altra part del riu, enfront del mas del Marimon. Entre dues roques laterals, enfront del mas d’en 

Bruno, hi ha un toll bastant net. 
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Caus, el pas dels - lo pàz dels kàus 

Franja de terreny tocant al barranc dels Pardelases. Hi havia uns passos cap en uns caus, on 

s’amagaven els conills. 

"Tierra conocida por «Pas dels Caus»" (R.P.F. 4 - 235 fin. 259 p. 207). 

Causada - kausàde 

Va venir al poble a la postguerra. 

“Mercedes Causada Rubiella” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Cavaller

Vegeu: Ascó. 

Cavaller - kaballé 

El darrer va viure al Carrer Major. Portava 17 anys al poble.

“Johan Cavaler” (Man. not. 1425-1432); “Cavalle Chate, Juan” (Pad. hab. 1911).

Cedó

"Jacoby Çado habitator d. Bardina" (Manam. 1320); "desembre de 1634 la viuda Cedona de Joan 

Cedo" (Llib. cort. T. 1516); "Josep Sedo" (1784) (Bat. T. III 1770).

Cega

Vegeu: Plana Cega.

Cega, la -

"Una sort dita la Cega afronte en lo terme de Porrera y en lo terme de Gratallops. Bens de Cassa 

Donis Puiyol" (Llib. vàl. T. 1713).

Celler

Vegeu: Comte, Garcia, Perantoni, Roer, Sabater, Vall.

Cementiri

Vegeu: Moros.

Cementiri Nou, el - lo samantíri nòu

Es tracta del cementiri actual al final del c. de l'Era. Fou construït a la darreria del se-gle XIX.

Cementiri Vell, el - lo samantíri béll

Conserva tan sols la portalada. Al c. de la Bassa, on hi ha una plaça.
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Centís

Vegeu: Sentís.

Central, el Quimet de la - lo kimèd de la santràl

Fou el vigilant del treball a la turbina elèctrica. Era fill del Candret.

Cerdà

“Petra Cerda” (Man. not. 1425-1432); “Caterina Serda” (Bap. P. Gib. 1499).

Cerdà, el camí del Mas d'en -

“Afronte en lo camy del Mas den Cerda” (Capb. 1520).

Cigalers, els -

“A XXVI del mes de octubre de 1560, en Ant. Vall del locus de Torroga, ha comprada la eretat dels 

Cigalers” (Llib. cort T. 1516 f. 146).

Cínia

Vegeu: Sínia.

Cintet, cal - kal sintèt

Dins del c. de la Balandra. Toca a cal Martirià.

Cintet, l’hortet del -

“davall lo hortet del Sintet” (Cad. 1758).

Cinteta, la -

"Destacà entre les cures la de la Cinteta, una noia a punt de morir, que no sabent què fer-li, la 

curà el Mariano, amb un conill badat de viu en viu, obert i estès entre el pit i la panxa" (G. de 

T. p. 75).

Cisquet, cal - kal siskèt

Baixant per l’esquerra del c. de l’Era. Passat cal Carmet.

Ciurana

Vegeu: Siurana.

Clavari, el -

"al Clavari per lo catastro y portá lo rellotge 17 sous" (Comp. comú 1834).

Claver

"ha demanat Joan Claver, ferer" (Inv. béns 1630).
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Clerià

“Joan Cleria” (Man. not. 1323-1326).

Clerques

“Bernabe Clerques” (Quin. lib. 1650); “Madalena Clerques” (1654) (Bap. P. Gib. 1499). 

Clim

“Madalena Clim” (1716) (Bap. T. i V. 1712). 

Clivelles

Vegeu: Crivelles.

Clos

Vegeu: Hort Clos.

Closes, les -

"Partida llamada el «Mas» también las «Closas Vidal» y «Camino de Escala-Dei»" (R.P.F. 3 - 183 fin. 

234 f. 91); "Closas del Viola" (Amill. 1945).

Clotilde, ca la - ka la klotílde

Situada al c. de l’Hospital. Casa que puja per la dreta al seu final. 

Codovella, l’hort del -

“Pr. lo hort del Codovella de la Horta Majo” (Cad. 1758).

Cognom

Vegeu: Abel, *Abella, Abelló, Aguilera, Aixelà, *Ajó, Alabart, *Alaix, *Alamada, *Alamades, *Ala-

many, *Alba, *Alentorn, *Alerany, *Alguer, *Almansa, *Almaselles, *Alriols, *Alsamora, *Amasalu-

ca, *Amigó, *Amor, *Amorós, Andreu,*Anglès, Anguera, *Ansó, Aragonès, Arbolí, Ardèvol, *Argany, 

*Armengol, Arnald, *Arnaldes, *Artadill, Artigues,*Assens, *Aulèstia, *Aumaselles, *Auratorus, *Ayó, 

Balaguer, *Balany, *Balcells, *Ballester, *Balsà, *Barba, *Barberà, *Barbera, *Barcelona, *Bardina, *Bar-

galló, *Barlet, Barrull, *Bartaret, Bartolomé, Bartomeu, Bastida, *Belart, Bellmunt, Bellver, Benedicto, 

*Berenguer, *Bernat, Bertran, *Besaldre, *Besora, Bessó, *Biarnau, Blasco, Bley, *Boixader, *Bonanar, 

*Bonanàs, *Bonanat, *Bonaventura, Bonet, *Bonfill, *Borau, *Borger, Boronat, Borràs, Bosà, *Bosquets, 

*Botaller, Brey, Bru, *Brull, *Bruno, *Bueno, *Buijau, Buseu, *Cabacés, *Cabestany, Cabrer, Caixal, *Cal-

bà, *Calcull, Camps, *Camull, *Canyissar, Capdevila, Cardona, *Caret, Carnassa, *Carreres, *Cartanyà, 

Casals, *Casanoves, *Casas, *Cases, *Català, *Catxí, Causada, *Cavaller, *Caxà, Cedó, Centís, *Cerdà, 

*Ciurana, *Claver, *Clerià, *Clerques, *Clim, *Colarn, Comes, Compte, Comte, *Coquer, *Coral, Cornador, 

Cortarritarte, Coscoll, *Coté, *Cotxí, Criviller, Cubells, *Danyigo, *Datutorn,*Dies, Domènec, Domingo, 

*Donada, *Dorexador, *Durban, Eduard, Escoda, *Escuder, *Espanyol, Espasa, *Espills, Esteve, Estevill, 

Estrems, Extrems, Farran, *Fèlix, Fernandes, Ferran, Ferrer, Ferriol, Figueres, Figuerola, Folch, Font, 

*Forany, *Forcadell, *Forçor, Fort, Fortuny, Franc, Francès, Francino, Franquet, Freixes, *Gaçull, *Ga-
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lindo, *Gallard, Gallego, *Ganzo, Garcia, Garnau, Garriga, Gascon, Gasull, *Gavaldà, Gener, *Geralde, 

Gibert, *Gigó, *Gimeno, Giner, *Giol, *Girau, *Girona, Gironès, *Gironi, *Gitort, *Givorra, *Gombau, 

Gomis, Gonzàlez, Gorris, *Gorsó, *Gras, *Grau, *Gres, Grifoll, *Guaco, *Guardiola, *Guaret, *Guerxa, 

*Guiamet, *Guiamora, Guillemat, Guirnau, *Hamella, *Herbolí, *Hernica, *Homdedeu, *Hortoneda, *Ivo-

rra, *Janer, Jepo, *Jordà, *Jornet, *Jover, Juncosa, *Just, *Laurel, *Lobregal, López, Llabaria, Llaudó, 

Llaurador, Lledó, Llevat, Llorens, *Llurba, Macip, Magem, *Maia, Malet, *Managuerra, *Manyà, *Man-

yó, *Marc, *Maret, *Margalef, *Margarit, Marimon, Marín, *Martí, *Martorell, *Martori, *Martra, Mas, 

*Mascarosa, *Masdeu, *Maseras, Masip,*Mir, *Miralles, Miró, *Mobes, Moiano, *Moledor, *Moles, *Mo-

liner, *Mollaó,*Molles, *Molló, *Monjo, *Monlleó, *Monlló, *Montagut, *Montaner, Montlleó, *Montreal, 

Montserrat, *Moragrega, *Morell, Moreno, Morera, *Mosset, *Moya, Muntaner, *Mur, Múrria, *Nadal, 

*Narbonès, *Narbonet, Navarro, Nebot, *Nicola, *Nicolau, *Nieto, *Ninot, *Noedes, *Nogedes, *Noguer, 

*Obrer, *Oiano, *Oissó, *Oliver, Oliveres, Oller, *Oquet, Pagès, *Paladella, Palau, *Palero, *Pallarès, Pallejà, 

Pàmies, Paradell, *Paraire, *Pasqual, *Paulí, *Pedret, *Peirí, *Peixo, *Pelat, Pellejà, *Pelleter, *Pellissà, 

*Pellisser, Pentinat, Perelló, Perenya, Perí, *Periu, Perpinyà, *Petxo, Piquer, Pla, *Planes, Po, Pons, Por-

queres, Porrera, *Porta, *Pozo, *Prats, *Pugol, Pujal, Pujals, Pujol, *Queixa, *Queralt, *Querola, Rabascall, 

Rabassó, *Raimundor, *Raull, Raval, *Ravull, *Reboll, Revull, Ribes, *Ricard, *Ringo, Ripoll, *Riquer, 

*Robio, *Robolla, Roca, Rocafort, *Rocamora, *Rodrigo,*Rodrigues, *Rofes, Roig, *Romeu, *Ros, Roselló, 

*Roses, Rovira, Ruer, *Ruis, *Ryal, Sabaté, Sabater, Saco, Sagristà, Sala, *Salarn, *Saló, *Saloni, *Sals-

apera, *Salteri, Salvador, *Samarra, *Samorra, Santgenís, Sans, Santamaria, *Sants, Secall, *Sedó, Segú, 

Sentís, *Serdà, Seró, *Serra, Serrat, Serres, *Sicart, *Sitripera, *Siuraneta, *Sobrepera, *Solà, Soler, *Talarn, 

*Tamarit, *Tapsia, *Tarafa, *Taroga, *Tarragó, *Teixidor, *Terrassa, *Toda, *Torà, *Tornador, *Tort, Toset, 

*Tost, *Triano, Valiente, Vall, *Vallès, *Valls, Vallverdú, Vaquer, Vellver, Vendrell, *Ventura, Vernet, 

*Vidal, *Vidiella, *Vidrier, Viejobueno, Vila, *Vilalta, Vilamala, *Vilanova, *Vilaplana, Vilella, *Vinya, 

Vinyes, Vivó, *Voltes, *Xarat, *Yborra, *Zamora.

Coix, del -

"Un bocí de terra a la heretat del Coix" (Cad. 1758). 

Coixa, el barranc de la - lo barràng de la kóixe

És al peu de la Basseta i baixa pel darrera del de Lilaga cap al riu. 

Coixeta, la -

"Coixeta 4 rals" (Rep. cont. 1828); "Pagat al Joan Deliri per la guardia a la nit que van agafar lo 

chic de la Pepa de la Coixeta a la presó 4 rals" (Comú 1844-1845); "afronte a sol ixent en terres de 

la Pepa les Coixetes" (Rec. ter. 1846).

Coixo, el -

"Salvador Ansó, dit lo Coixo" (Cad. 1818). 

Coixo, l’ereta del -

“Un boci de terra a la hereta del Coixo” (Cad. 1758). 
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Colana, la - la kolàne

Vivia a cal Colarn al c. de l’Hospital. 

Colarn

“Pau Colarn” (1526) (Bap. P. Gib. 1499).

Colau, el - lo kolàu

Recorden els més vells, que va ser un bandoler que feia de guardaespatlles de cal Vall el segle 

passat. Es va trobar el seu nom inscrit en un cairó cuit al forn de la casa.

Colçades

Vegeu: Calçades.

Coll

Vegeu: Argeles, Assens, Bassetes, Bessons, Calvari, Castellets, Coma, Creus, Crossos, Ermita, Fi-

lells, *Galder, *Golda, Montsant, Olivaret, Ous, Pedreres, Pelegrí, Poboleda, Porrera, Roig, Salanques, 

Sant Joan, Serrat, Socarrades, Solans, Torroja, Tossals, Tres Aigües, Tres Termes, Tricolavets.

Coll, el -

"heretat nomenada lo Coll" (Llev. cens. 1623); "tierra secano llamada «lo Coll» en la partida «Pla-

nas»" (R.P.F. 1 - 35 fin. 55 f. 94).

Coll Francisquet, el - lo kòll fransiskèt 

Cap al migdia del mas d'en Vinyes, prop del terme de la Vilella Alta. És mesurat amb una altitud 

de 342 m. Es considera Francisquet com a adjectiu.

Colla, la -

“tros dit la Colla 50 j.” (Llev. cens. 1623).

Collet

Vegeu: Amitjà, Bruno, Comes, Creu Alta, Creueta, Font, Gavaldons, Gratallops, Mare de Déu, Molí, 

Obacs, Pere Joan, Plana Cega, Sens, "Vano", Vinyets.

Colo, el -

“Tros el Colo als Plans” (Amill. 1945).

Colomer, el -; el toll del - lo kolomé, lo tóll del k. 

Turó pedregós semblant a una illa. L'envolten el riu de Siurana i dos barrancs, al començament de 

l'Horteta. Diuen que quan es treballava, hi anaven els coloms a furgar. Al seu davant hi ha un toll, 

on a l'estiu es banyava la gent del poble.

"Sort dit lo Colome afronte ab lo riu de Siurana" (Llib. vàl. T. 1713).
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Cols, el - lo kòls 

Petita llenca de terra dins dels Plans. És propietat de la Vilella Alta. 

“Cols (Pla Martorell)” (Amill. 1945).

Coma, ca la - ka la kóme 

Casa abandonada al fons del pla del c. de la Balandra.

Coma, la -; el barranc, els Cossets, la font, el mas, la mina, el pou de la - la kóme, lo barràng, los 

kosèts, la fòn, lo màz, la míne, lo póu de la k. 

Extensa partida de terra que travessa la carretera de Gratallops fins al riu. Situada al SO del terme. 

El barranc es troba entre dos vessants. A la franja central li deien els Cossets, però ningú no sap el 

seu significat. Al solà del barranc hi ha el mas, encarat a migdia; bastant modern i amb dos pisos. 

Sota seu hi ha una font amb no massa aigua, de la que regaven un bancalet. Neix dins d'una mina 

petita. Cap al N de la finca, al mig del barranc, hi ha un pou; és ple de farda. 

“partida dita los Cosets de la Coma” (Cad. nov. 1752).

Coma Bagosa, la -; la serra de - la kóme bagóze, la sèrre de k. b. 

Al N del terme quan s'endinsa cap al de Poboleda. Actualment tot està abandonat. El punt més alt 

de la serra, és mesurat amb 470 m d'altitud.

"Una sort al coll de Poboleda, afronte an la serra de Coma Bagosa" (Llib. vàl. T. 1713).

Coma Bardina, la -

"Establecimiento de Coma Bardina otorgado por Fray Tomás Prior de la Cartuja de Scaladei" 

(19.04.1294) (Cart. pob. T. II pp. 696-697). 

A Bardina segurament hi va haver el primer assentament humà del terme. 

Coma de Rases, la serra de -

“afronte en Joan Guerau ab la serra dela Coma de Rases” (Capb. 1520). 

Coma Fonollosa, la -

“Vuy a 3 de stb. de 1634 se trau pa. contra Josep Freixa y sa muller com aposseedors de una eretat 

nomenada la Coma Fonollosa” (Mem. cort. T. 1614). 

Coma Tornera, la -

"Vuy als 19 de stb. de 1635 pa. contra M. Garcia de la Coma Tornera" (Llib. vàl. T. 1713).

Comes

“Mateu Comes” (1507) “Antony Comes” (1510) (Bap. P. Gib. 1499). 



87Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Comes, les -; el barranc, el collet de les - les kómes, lo barràng, lo kollèd de les k. 

Terra rosta al N del terme, més amunt de la Plana Cega. Es clava per una punta estreta entre els 

termes de Poboleda i de la Morera. No té cap relació amb la Coma. El barranc baixa dret pel fons 

cap al riu. El collet a la part més alta té una altitud de 480 m. 

Cometa, la -; i l’hortet de la -

"la Granja amb la Cometa. Cassa Rafell Mestre" (Mem. vàl. 1660); "lo hortet de la Cometa. Bens de 

lo Benefici del Corpus Cristi" (Mem. vàl. 1670). 

Compte

Vegeu: Comte. 

Comte, cal -; el celler, el corral, l’era de cal - kal kómte, lo sallé, lo korràl, lére de kal k. 

Fou en el seu temps la casa més important del poble. Al començament del Carrer Major, davant de 

cal Vall. Hi passa el Perxe, on comença el c. de l'Era. Durant les guerres carlines hi va haver sempre 

un important punt de guàrdia. El cognom és molt usual, encara que tan sols el trobem 11 veg. ins. ll. 

b. com Comte i 430 com Compte. Hi ha un dels millors cellers, conegut com l'Infern. Gaudien d'un 

corral gran, ja que foren ramaders. Com a grans hisendats, disposaven d'una era encaironada de la 

qual queden les restes. 

"Anthoni Comte" (Fogat. 1496 p. 238); "Antoni Comte Balle" (Fogat. 1553 p. 200); "Joan Compte" 

(1500) (Bap. P. Gib. 1499); "Johan Comte de Torroga" (Capb. 1520); "Johan Copte" (1521) "Tecla 

Copte" (1531) (Bap. P. Gib. 1499); "7° Bton. Franco de Rls. de Catña. Guardia de Casa el Sr. Jayme 

Comte. El cabo de nombrada, Pedro Escoda" (20.10.1838) (Prim. g. c.l. C. 9); "A cal Comte en sa 

pròpia casa tenien la capella del Roser" (G. de T. p. 83). 

Comte, el forn, el mas del - lo fór, lo màz del kómte 

El mas es troba dins del terme de Porrera i fou un dels més bells de la contrada. Clavat dalt 

d'un turó que es decanta cap al riu de Cortiella. Formà part essencial de l'economia del poble 

per la seva vàlua. Dins tenien un oratori i exteriorment una espadanya amb una campana que 

ressonava pels camps. Prop seu hi havia un forn d'obra molt important, molta de la qual es 

portava cap al poble. 

Comte, la font del - la fòn del kómte 

A les Toses tenien una font amb un doll d'aigua petit, però molt fort. Diuen que tenia fama de fer 

tremolar les cames quan se'n bevia. 

Comte, l’olla del - lòllel kómte 

Casa al c. de l'Era destinada a olla o fàbrica d'alcohol. Fonien les brises seves. 

“I. una Olla de Aiguardent. Francesc Comte” (Aval. ter. 1747). 
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Comte, l’hort tancat del -; el toll de l’H. T. del - lòr tankàd del kómte, lo toll de l. t. del k. 

Pujant per la vorera dreta amunt del riu a l'Horta Vella. És passat el del Garcia, on les dues portes 

d'entrada queden de front a front. Hi ha uns bancals d'hort molt grans i de bona terra. Al costat i al 

riu, hi ha un bonic toll d'aigua entre el del Rafel i el del Tomb del Jaumet. 

Comuns

Vegeu: Font Vella. 

Comuns, els -; l’era dels - los komúns, lérels k. 

Terres comunals al voltant del poble. Al lloc més alt i airejat, hi va haver una era comunal. 

"en edo Moreal ben lo Comu" (Man. not. 1425-1432); "en la era del Comu contigua lo coster" (Inv. 

béns 1630); "tros de terra en los Comuns" (Llev. cens. 1623). 

Concepció

Vegeu: Immaculada Concepció. 

Confits, el Miquel dels - lo mikèl los konfíts 

Vivia a ca la Sunta al c. de la Font. Era un home molt vell. 

Confusa, la - la konfúze 

Dona vella del segle passat. Diuen que confonia les pròpies afirmacions. 

“Josefa Sans (Confusa)” (Imp. grem. 1891 n. 13). 

Conreria, la - la konraríe 

Lloc a la Cartoixa des d’on es dirigia i controlava el conreu de les terres. 

"Si quisiera tomar tierras del bosque de Scala Dei en arrendamiento o aparcería que acuda a la 

Casa Conrería" (6.05.1885) (Unió Esc. C. 49). 

Consistorials

Vegeu: Cases Consistorials. 

Consolació, la - la konsolasió 

Bocí de terra a la partida de l'Ermita tocant al terme de Gratallops. És bastant inclinat i obagós. 

"Consolació. Llorens Abelló Vilalta" (Amill. 1945). 

Consolació, l'ermita de - larmíte de konsolasió 

Ermita dalt al coll on parteixen els termes de Torroja i Gratallops. La major part de les terres són 

al terme de Torroja. En canvi, l'ermita pertany al de Gratallops. Diuen els de Torroja, que quan la 
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varen construir, es va posar la imatge de la Verge de Consolació de cara a Gratallops. Però cada 

cop que hi anaven la trobaven de cara a Torroja. Fins que decidiren fixar-la amb la vista a Torroja 

i no es bellugà més. 

Cooperativa Agrícola, la - la kooparatíbe 

Fou fundada l'any 1935 per un nombrós grup de pagesos. Amb esforç i sacrifici la tiraren endavant. 

La seva ubicació fou el vell corral del Perantoni. 

Copte

Vegeu: Comte. 

Coquer

“Margarida Coque” (Bap. P. Gib. 1499). 

Podria derivar de coques o soquer de soques. 

Coquí, cal -; el pou de cal - kal kokí, lo póu de kal k. 

Baixant pel c. de l'Era a l'esquerra de cal Miquel Molí. Tot i ésser un carrer molt inclinat, tenen un 

pou d'aigua dins de la casa. 

Coquina, la - la kokíne 

És coneguda aquesta fonteta, amb aigua bona i fresca. És als Bellvissos. 

Coral

“Antony Coral de Gratallops” (Man. not. 1425-1432). 

A partir d'aquesta data, ja no apareix més. 

Cornador

“Petrus Cornador” “Ant. Cornador notari de Torogie” (Manam. 1319); “e Michelis Cornador habita-

tor Torroige” (Man. not. 1323-1326); “Joan Cornador” (Fogat. 1496). 

Actualment és desconegut. 

Cornadores

Vegeu: Planes Cornadores. 

Cornàs, font del -

"Una tierra en la partida Font del Cornás" (Deu. cont. 1901). 

Corpus Cristo, l’hort del Benifet del -

"Hort a la Horta Major afronte ab lor del Benifet del Corpus Cristo" (Llib. vàl. T. 1713). 

Corral

Vegeu: Comte, *Franc, Garcia, Marimon, Plana Cega, *Tortes. 
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Corral Nou, el -

"Un corral dit lo Corral Nou afronte en lo Carre Devall y en lo cami de la Costa" (Llib. vàl. T. 1713). 

Corrals, els -

"altra heretat nomenada los Corrals, camí de Cartoixa" (1594) (Test. 1453-1599); "sobre la sequia 

de la Horta Major lo tros dels Corrals" (Llib. cort T. 1516); "partida llamada «Corral» conocida por 

«Mas»" (R.P.F. 1 - 35 fin. 84 f. 155). 

Corranxes, la serra de les -

"Afronte ab lo terme de Porrera y en la serra de les Corranxes" (Llib. vàl. T. 1713).

Corredor

Vegeu: Nadal, Olla, Rafelet, Xana. 

Corsetes, les -

"Una tierra les «Corsetes» de 1,20 jornales" (Deu. cont. 1901). 

Cortarritarte - kortarritàrte 

Vingut del poble de Lekeitio, Biscaia. Hi va nèixer l'any 1887. 

“Domingo Cortarritarte Odiaga” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Coscoll - kaskóll

Cognom que féu cap al poble de St. Feliu de Llobregat.

"Maria Coscoll Ribó" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Cosepe, cal - kal kosèpe

Cap al final del Carrer Major. Baixant per la dreta al davall de cal Fortuny. 

Cossets

Vegeu: Coma. 

Costa

Vegeu: Ermita, Forn, Poboleda, Ponet, Pont, Tortes. 

Costa, la -; el camí de la - la kòste, lo kamí de la k.

Tros de terra molt pedregós, que es decanta cap al riu. El camí que surt de sota del poble s'inclina 

en direcció al barranc de Poboleda.

"un tros de terra dita la Costa en lo dit terme" (Llev. cens. 1601); "Corral afronte en Carre Davall y 

en lo Cami de la Costa" (Llib. vàl. 1713).
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Coster

Vegeu: Bardina, Ermita, “Hermano”, Marimon, Molles, Plana Cega, Roig, Xero.

Costers, els - los kostés

Terres rostes al davall de l’Ermita. Encarades de front al N.

"altra que es lo Coste" (Inv. béns 1630); "partida conocida por «Vínyals» también

los «Costers»" (R.P.F. 2 - 108 fin. 204).

Costes, la punta de les - la púnte les kòstes

Són unes terres tocant al terme de la Vilella Alta. La seva punta més alta és coneguda com la Punta 

de les Costes, enlairada cap els 429 m sobre el nivell del mar.

Costeta, la - la kostète

Precipici rost des del Balconet fins al riu de Siurana.

"Heretat de la Costeta" (Cad. 1758); "«Costeta» (Vinya la Vila)" (Amill. 1945).

Cota, el - lo kòte

Vivia a ca la Xata al c. de la Balandra. Era conegut com el Ramon el Cota.

"Per los socorros del Chancurro y los del Cota" (Càrr. i data 1835).

Coté

“Bernat Cote” “Gabriel Cote” (1599) (Bap. P. Gib. 1499).

Sols apareix aquestes dues vegades.

Cotes, cal - kal kòtes

Casa al Carrer Major. Hi va viure un vell que li deien el Pere Cotes.

Cotes Velles, les -

“Un tros de terra en la partida dita les Cotes Velles” (Quin. lib. 1650).

Cotxí

"Pere Antoni Cotxí" (Bap. T. I 1719).

Cova

Vegeu: Arnes, *Franquet.

Covarques, les -; la serra de les -

"Sort a les Covarques, vinya afronte en lo terme de Porrera" "vinya nomenada les Covarques" "Sort 

afronte en lo terme de Porrera y en la serra de les Covarches" (Llib. vàl. T. 1713).
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Coveta, la -

“altra heretat la Coveta” (Rec. ter. 1834).

Cremada

Vegeu: Casa Cremada. 

Crestes

Vegeu: Carles. 

Crestes, la serra de les - la sèrre les kréstes 

És la serra més amunt de les crestes del Carles. Mesurada amb una altitud de 470 m.

 

"Vinya als Freginals afronte en la Serra de les Crestes, junt a la Carrerada y al Bosch den Bardina" 

(Llib. vàl. T. 1713). 

Creu

Vegeu: *Solana, *Surell. 

Creu, el tossal de la -

"sort als Bessons afronte ab el Tossal de la Creu" (Llib. vàl. 1713). 

Creu Alta, el collet de la - lo kollèd de la krèu àlte 

Collet al NO del mas d'en Bruno. On s'ajunten els termes de la Vilella Alta, la Morera i Torroja. Té 

una altitud de 561 m sobre el nivell del mar. 

Creueta, el collet de la - lo kollèd de la krauète 

Es troba enfront d’Escaladei. S’hi van reunir l’any 1835 els set batlles del Priorat, per decidir anar 

a cremar el convent. Encara que, per raons de pes, finalment no ho feren. 

Creus

Vegeu: Tres Creus. 

Creus, les -; el coll de les - les krèus, lo kòll de les k. 

Lloc on abans anaven en viacrucis per la setmana santa. Hi ha una creu de ferro, artísticament 

treballada, sobre d'un piló. Fa uns anys, un llamp la va tirar per terra, encara que s'ha reconstruït. 

Tot està situat al cim del coll que es decanta damunt del poble. 

"tros a la Creus. Cassa Joan Puyol de la Serra" (Mem. vàl. 1670); "lo tros de les Creus" (Mem. vàl. 

1713). 

Cristet, cal - kal kristèt 

Cap al final del c. de l'Era. Baixant per la dreta, damunt del molí del Comte. 
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Cristet, la font del - la fòn del kristèt 

Petita font als obacs, poc cabalosa, com totes. Encara que l'aigua és saborosa. 

Cristòfol, el Gravat del - lo grabàd del kristòfol 

Era el sagristà de l'església a mitjan segle passat. 

"Pagat al noi del Gravat del Cristófol per manxar un mes" (Comú 1844-1845).

Crivelles, les -; el roquer, la serra de les - les klibélles, lo roké, la sèrre les k. 

Partida al SO del terme, a l’altra banda de riu del poble. A tota la part que s’hi decanta, hi ha un 

roquer ben rost. La serra va dels Tricolavets al Roig. Enlairada cap als 346 m sobre el nivell del mar. 

"Una sort dita les Crivelles afronte en Juan Managuerra" "hort y caiñya dit lo Roque de les Crive-

lles" "la qual afronte ab la serra de les Crivelles" (Llib. vàl. T. 1713).

Criviller

Vegeu: Torre.

Criviller - klibillé

Cognom que apareix 41 veg. ins. ll. b. com Criville i 12 com Criviller.

“Gabriel Criville” (Man. not. 1425-1432); “Gargori Criviller” (Test. 1670-1702).

Crossos, els -; el barranc, el camí, el coll dels - los kròsos, lo barràng, lo kamí, lo kòll dels k. 

Ampla extensió de terreny al N del terme. És més amunt de la Plana Cega i Califòrnies. El barranc 

és la continuació del de les Comes fins al riu. El camí, dissortadament, quasi ha desaparegut; ve de 

la Plana Cega fins a les Salanques. I el coll, prop del de la Creu Alta, té una altitud de 400 m. 

"altra al barranch dels Crossos. Terres del Senyor", "Hi passa el camí va de la Plana Cega fins les 

Salanques" (Cad. 1758); "Pessa de terra plantada de vinya los Crossos afronte a ponent en terres del 

mas de Anbruno” (Rec. ter. 1846). 

Cua, la - la kóe 

Un bocí de terra que s'endinsa des del mas del Marimon fins a la vora del riu. Agafa la forma d'una 

llarga cua, la qual cosa li donaria el nom. 

"Partida conocida con los nombres de «Torta», «Plans del Mas» y «Cua»" (Esc. not. de Joan Mari-

mon 1889) (R.P.F. l - 35 fin. 83 f. 152). 

Cubells

"Una R.O. del govern militar de data 17 de maig de 1866 dóna compte del pagament de les pen-

sions del MIL. a Miquel Cubells Bax" (G. de T. p. 78). 
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Cubí, el roquer del -

"I. e ortet del Roque del Cubí" (Aval. ter. 1747). 

Cucut, la roca del - lo ròkel kukút 

Entre els Montsants i les Argeles enmig d’unes alzines. S’hi troba un pi negre al costat d’una roca. 

Diuen que sempre hi cantava el cucut. 

Cups

Vegeu: Eladi. 

Curandero del “Mariano”, el - lo kurandérol mariàno 

Fou molt popular un tal Marià que vivia a cal Rovira al c. de l'Hospital. Tenia la fama de curar-ho 

tot. Diuen que feia cures prodigioses a persones i animals. 

Curt

Vegeu: *Braç Curt. 

Dalt

Vegeu: Aixeta, Font.

Damià, cal - kal damià 

Dalt del collet que fa el c. de la Balandra. Tocant a cal Joan de la Rosa. 

Damunt

Vegeu: Camí, Cases, Figuerals, Vilella.

Danyigo

“Maria Danyigo” (1514) (Bap. P. Gib. 1499). 

Datutorn

“Guillem Datutorn” (Man. not. 1323-1326). 

Davall

Vegeu: Carrer, Cases, Vilella. 

Davall Braus - dabàll bràus 

Serra que parteix amb el terme de Poboleda. És el lloc més alt del terme enlairat en 663 m sobre 

el nivell del mar. El curiós del seu nom és que no està davall de res. 

Delme, la casa del - la kàzel dèume

Casa antiga amb una portalada d'arc rodó de pedra. Fou coneguda com cal Bet. Era dels monjos 

d'Escaladei, on van recaptar el delme. 
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Depuradora, la - la depuradóre 

Dipòsit de ciment davall del poble. Allí es depuren les aigues brutes del clavegueram. 

Detràs

Vegeu: Carrer Detràs. 

Devesa

Vegeu: *Ardèvol, Bardina, *Bosc.

Devesa, la -; el camí de la - la dabèze, lo kamí la d. 

És dins de l'actual partida del mas d'en Bruno. Hi trobem individualitzada la del Jardí. El camí vell 

es va s ubstituir per l'actual. 

“afronte ab lo camy de la Devesa” (Capb. 1520); “a mas Morells en la partida de la Devesa” (Llev. 

cens. 1623). 

Didot, el - lo didòt 

Fou el marit d'una dona que prestà molts serveis al poble, en els naixements. 

"Juan Pere Juano, lo Didot" (Quinzè 1845). 

Dies

“Agusti Dies” (1698) “Joan Ramon Dies” (1700) (Bap. S. Igl. 1696).

Dionís, el pati del - lo pàtil dionís 

Pati entre cal Llevat i cal Nen al c. del Forn.

Diumenjona o Domingona

“altra sort dita la Domingona” (Aval. ter. 1736); “situada a la partida Diumenjona” (Cad. nov. 1752). 

Dolors, la mina -

"si la mina «Dolores» está en explotación" (Min. i eval. C. 53). 

Segons insinua algun vell, fou una mina de plata que s'obrí als Crossos. El fet més evident és que 

ningú no en sap massa cosa. 

Domènec - domènek 

El Bruno que apareix aquí podria ser un dels que canviarien de fet el nom de Mas Morells per mas 

d'en Bruno. Encara que no recorda res ningú dels actuals. 

"Als 7 de octubre de 1643 se trau pa. contra na Tomasa Domeniga" (Mem. cort. T. 1614); "Bruno 

Domènech del Mas Morells" (Quin. lib. 1650). 
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Domeniga

Vegeu: Domenec. 

Domingo

“Tecla Domingo” (1545) (Bap. P. Gib. 1499).  

Domingona

Vegeu: Diumenjona. 

Dominguet, el -

"Rebut de Joan Sentís el Dominguet del arrendament del molí del oli" (Comú 1844-1845); "viuda 

de Josep Sentís, la Domingeta" (Cad. 1818). 

Donada

“Johan Donada” (1500) (Bap. P. Gib. 1499); “Franc. Donada” (1700) (Bap. S. Igl. 1696). 

Don Juan, cal - kal donkhwàn 

Al c. de la Balandra. Fa cantonada amb la carretera d’entrada al poble.

Don Juan, la barraqueta del - la barrakètel donkhwàn 

Barraqueta damunt de la Font dels Noguerets. De cara a migdia. 

Dorexador -

“Rochs Dorexador” (1654) (Bap. P. Gib. 1499).

 No apareix en altre lloc. 

Durban o Durbaz

“Pm. br. Brege. Durbaz primi rectoris de Toroja” (Manam. 1319); “jo Durban” (Man. not. 1323-1326). 

Fou el primer rector de Torroja. A la tapa del seu primer llibre de manaments es veu clar la z final. 

Encara que interiorment es trobi en n o simplement diu Durba.

Eduard - aduàr 

Segons les dades rebudes, va viure al c. de l’Hospital. 

"Eduard Martí, Teresa" (Pad. hab. 1911). 

Eladi, els cups de l’- los kúps de lalàdi 

Uns cups vells a cal Po al c. de la Font. Avui, com tots, buits i malmesos. 

Eladi, la font, el maset de l’- la fòn, lo mazèd de lalàdi 

Maset a les Toses, ben bonic, encara que abandonat. La fonteta prop seu, ha estat sempre 

pobra d’aigua. 
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Elena, el cafè del Joan de l'- lo kafél djwàn lalène 

Fou el darrer cafè particular que tinguè Torroja. Era al Carrer Major, davall de l'Ajuntament. 

Eloi, ca l’- ka lalòi 

És una caseta al c. Baix de la Font. Avui, com la majoria, està buida. 

Eloi, la roca de l’- la ròke lalòi 

Conjunt de roques cap al camí dels Montsants. En direcció a Porrera. 

Embardina

Vegeu: Bardina. 

Era

Vegeu: Baixa, Bruno, Comte, Comú, *Managuerra, Marimon, Plana Cega, Serra. 

Era, el carrer de l’- lo karré lére 

Surt de la plaça pel Perxe. Baixa recte i pendent fins a la carretera. 

Eres

Vegeu: *Sorts. 

Eres, les -; el camí de les - lazéres, lo kamí de l. 

Les eres de tombant el poble eren comunals. Hi batia tothom qui volia. Un petit camí hi anava 

des del nucli urbà.

"Una era en lo pla de les Eres frortata en Odo Moreal" (Man. not. 1425-1432). "Afronte en lo Cami 

de les Eres" (Llib. vàl. T. 1713). 

Ereta

Vegeu: *Coixo, Planes. 

Ereta, l’- larète 

Al final del Carrer Major. Lloc ben ventilat i amb una panoràmica excel·lent. 

"terra partida lo Collet y vessant del Ereta al Carré Majó" (Recan. ter. 1846). 

Eri, l’- lèri 

Foren coneguts el nen i el Joan de l’Eri a cal Ganxo al Carrer Major.

Ermita

Vegeu: Bisbe, Consolació. 
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Ermita, l’-; el cami, el coll, la costa, el coster de l’- larmíte, lo kamí, lo kòll, la kòste, lo kosté de l. 

Partida majoritàriament propietat de Gratallops. De cara a Montsant al S del terme. Al cim més alt 

hi ha l'ermita de la Verge de Consolació. Aquest coll té una altitud de 444 m. Hi fan cap els camins 

procedents de Torroja, Gratallops i la Vilella Alta. La costa és tota la part que mira a Torroja. En canvi 

el coster es decanta cap a Gratallops. 

"Una vinya y ametlles a la Hermita" "lo tros del Cami de la Hermita" (Mem. vàl. 1660); "Costé de 

la Armita" (Med. ter. 1860); "Costa de la Ermita (Consolació)" (Amill. 1945). 

Erpa, l’-

“y altre tros nomenat lo Erpa” (Llev. cens. 1623). 

Escaladei, el monestir d’- lo monastí daskaladèi 

És dins del terme de la Morera. Torroja hi va estar lligada durant segles. Tots els pobles del vell 

Priorat depenien del seu prior i acataven les seves ordres. 

“Yo frare Agt. Serra pfes. del monestir de Scaladei del ordre de Cartoixa an volut del pm. don f. 

sor. proc. del dit monestir y Senyor del loch de Tarroja”. (Elib. cort T. 1516); “habitant en lo lloc de 

Torroja del Priorat y monestir de Escaladei” (Quin. lib. 1650). 

Escaladei, la casa dels Frares d’- la kàzels flàrez daskaladèi 

Tocant a l'església, on hi hagué posteriorment cal Bet. En depenien la fusteria i la ferreria, que 

feien el servei al poble. 

"Una casa afronte en lo Carre Majo y en la ferreria del Senyo des Caladei" (Llib. vàl. T. 1713); 

"per presentar a la reina solicitar la casa dels Srs. Frares de Escaladei de la vila 6 duros" (Comú 

1844-1845). 

Escaleta, l’- laskalète 

Gravat perfecte d'una escala amb 8 esgraons, amb una creu al mig del superior. Té en conjunt 50 

cm d'alt per 15 d'ample. Segons es diu, fou gravada pels monjos d'Escaladei, en un llisar a la vora 

del riu, davant del molí d'en Bardina. 

Escoda - askóde 

Es va arrelar fortament al poble i és viu encara. El trobem 193 veg. ins. ll. b. 

“Tobias Escoda” (1658) (Bap. P. Gib. 1499); “Joan Escoda” (1699) (Bap. S. Pal. 1661).

Escolà, l'-

"Josep Sans dit Ascolá" (Cad. 1818); "rebut de Pere Escolá 3 rals" (Quinzè 1845). 

Escolà, l'hort de l'-

"otra partida «Hort del Escolá»" (R.P.F. 7 - 604 full 120). 
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Escoles Noves, les - lezaskòlez nòbes 

Prop de la carretera al final del c. de l'Era. Foren construïdes l'any 1961. 

Escoles Velles, les - lezaslkòlez bèlles 

Foren a la darrera casa del Carrer Major. Feien cantonada amb el c. del Forn. 

"los niños y niñas de las Escuelas Nacionales" (Fest. arb. 1925 C. 69).

Escorial, l’-; el barranc, la font de l’- laskuriàl, lo barràng, la fòn de l. 

Hisenda passat el mas d'en Blasco, dins del terme de la Morera. Estigué en litigi el segle passat, 

entre els de Torroja i els de la Morera. El barranc baixa de la banda d'Escaladei i buida les aigües al 

de les Comes. Davall de la carretera de Cartoixa hi ha una font coberta per la farda. 

"Don Bruno Vila, ex-Prior de la Cartuja ... doy fe, que las tierras llamadas Crossos, Vinyeta y Escu-

rial pertenecían al Monasterio" (22.07.1844) (Testim. C. 56).

Escorxador, l’-

“encargado del matadero representando al Ayunt. Ramon Alabart” (Arren. C. 6). 

Sols vagament algun vell recorda el nom correcte. Era municipal i públic.

Escuder

“Antonio Escuder” (1771) (Bap. T. III 1770). 

Sols una vegada és nat a Torroja.

Església, la plaça de l'- la plàse ligglézie 

Oficialment sempre ha format part del Carrer Major. Popularment s'ha conegut com la plaça de 

l'Església. D'allí surten en direccions oposades els carrers de la Bassa i de l'Era.

Església Nova, l'- ligglézie nòbe 

Dedicada al patró Sant Miquel. Fou construïda entre els anys 1766 i 1767 i inaugurada per la Festa 

Major del darrer any. És l'actual església dins de la plaça.

Església Vella, l'- ligglézie bélle 

Era al soldamunt del poble. No en queda res en peu, només unes pedres soltes. 

"Dins l'arxiu municipal hi ha dades que indiquen que el 4 de maig de 1212, el rector de l'església 

es dirigí al Prior d'Escaladei, notificant-li haver llegit la concessió pel Papa del dret de cobrament de 

la primícia" (G. de T. p. 21).

Espanyol

"Vicente Español" (1852) (Batp. T. V 1850).
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Espardenyer, l’-

"Mateu Sabater (a) Espardenyer" (Cad. 1818); "Domingo Sabaté, Espardenyer" (Rec. ter. 1834); 

"afronte a sol ixent en terres de Laspardeñé" (Rec. ter. 1846).

Espasa - aspàze 

Els darrers que es van conèixer van viure al c. de la Balandra. 

"Cristofol Espasa" (1867) (Cap. T. VI 1860); "Ma. Rosa Aspasa" (Reg. cèd. 1904).

Especial, la mina -

"Se presentará el Ingeniero a practicar el reconocimiento de la mina de tierra de batán nombrada 

«Especial» en este término" (2.11.1877) (Min. i eval. C. 53).

Espenavicaris, l’- laspènebikàris 

És el carrer més rost i tortuós del poble. Forma part del de la Balandra. Per passar-hi cal tombar 

un seguit de corbes esgraonades per anar reduint el pendent.

Esperança, la mina -

"El edicto del registro de la mina Esperanza ha sido sacado del lugar donde estaba expuesto al 

público" (Com. comú 1843).

Espills

“testament del honorable Joan Espills, espardenyer ... fet en la casa de la Badia” (10.05.1611) (Test. 

1600-1630). 

Espinós, el mas de l'-; la sínia, el pou del M. de l'- lo màz de laspinós, la sénie, lo póu del m. de l. 

Espaiós mas al mig de les Planes. Fou conegut també com el mas del Ponet. Dins del seu interior 

hi ha un pou amb força aigua. També hi havia una sínia amb la que en pujaven, encara que es troba 

bastant malmesa. 

Esplugues, les - lezasplúges 

Són unes terres a l'extrem del N del terme. Entre el de Poboleda i el de la Morera. 

“la vinya tinch a la partida de les Esplugues” (Test. 1600-1630). 

Esquerrà, l'-

"Pagat al Jaume del Asquerrá de llogater del ostatge" (Comú 1844-1845). 

Estanc, l’- lastàng 

Al pla del c. de la Font, hi hagué fa anys el darrer estanc que tingué el poble. 
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Esteve

“J. Esteve” “Tecla Esteve” (1667) “Esperansa Esteve” (1680) (Bap. S. Pal. 1661). 

Encara que ha desaparegut, el trobem 25 veg. ins. ll. b. 

Estevill

"Ramon Estevill" (1775) (Bap. III 1770); "Elena Estevill" (Pad. veï. 1918). 

Estopa - astópe 

Renom genèric que s'ha donat sempre a tota persona amb el cap dur. 

Estrems

Vegeu: *Extrems. 

Estudi, l’- lastúdi 

Ho deien, quan no tenien casa pròpia per a fer les classes, del pis que llogaven.

"He pagat a Ramon Pagés lo llogué de la casa del Estudi" (Cad. cons. 1853). 

Estudiant, ca l’- ka lastudiàn 

És la casa del Jaume el Cama al c. de l'Hospital. En decantar-se cap al de la Font.

"Rebut de Joan Molló, Astudiant" (Cad. con. 1853). 

Eucaliptus

Vegeu: Font Alta. 

Extramurs

"«Extramuros» a mediodia con el camino de Porrera" (R.P.F. 1 - 35 fin. 56 f. 95). 

Es desconeix el seu lloc. Encara que per comentaris podria ser al camí de Porrera. 

Extrems

“Pilar Estrems” (1895) “Ramon Extrems” (1896) (Bap. T. VIII 1887). 

Fàbrica

Vegeu: Llum.

Fàbrica, la palanca de la - la palànke la fàbrike 

Creuava el riu davant de la fàbrica de la Llum. Estava agafada a sobre d'unes pilastres, part de les 

quals encara treuen el cap. 
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Fadrins, la roqueta, la vinya dels - lo rokète, la bíinyels fadríns 

És un pedregar que del camí d'Escaladei llisca cap al riu, que en diuen la Roqueta. La vinya, en 

terres també inclinades, es deixa caure coster avall, marge darrera marge.

"Afronta a sol ixent en terres de la Viña dels Fadrins" (Rec. ter. 1846); "Tierra en término de Torroja 

conocida por "Calsades" y "Roqueta dels Fadrins" (R.P.F. 2-108 fin. 171 f. 88).

Falset, el camí de - lo kamí de falsèt

Sortia de la part alta del poble en direcció cap a Gratallops i era camí reial.

"Sort dita Rabolla la qual afronte en lo Cami de Falset" (Llib. vàl. T. 1713).

Fama, mina la -

"Por el descubrimento en que aparece a la Hacienda por derechos de superficie de la sociedad 

minera «La Fama»" (Min. i eval. C. 53).

Família

Vegeu: Herbeta.

Fan

"Partida «Balsadas» también «Fan»" (R.P.F. 3 - 183 fin. 243 f. 132).

Fangassals, els -; el barranc, el camí, la palanca dels - los fangasàls, lo barràng, lo kamí, la palànkels f.

És una partida de terra que baixa per l'O a la banda de la Vilella Alta. El camí, que es troba en 

bones condicions, baixa inclinat, formant part del barranc que hi buida les aigües. Hi havia una 

palanca per on passaven els animals; estava lligada amb una gruixuda cadena treta del mas d'en 

Bruno, prop del barranc.

"lo Fangassal del Morer" (Mem. vàl. T. 1660); "Hort a la Horta Majo afronte en lo Barranch dels 

Fangassals" (Llib. vàl. T. 1713).

Fariner

Vegeu: Molí Fariner.

Farraginals, els -

"mes li dona lo tros del Frayginals" (1553) (Cap. mat. 1452-1579); "novembre de 1551, per 

una questio en la partida Farraginals" (Llib. comp. 1580); "Pere Ardevol confesa deure y paga a 

compte del Farraginal" (Llib. cort. T. 1516 f. 69); "sort als Freginals afronte en cami de Cartoixa" 

(Llib. vàl. T. 1713).

Farran

Vegeu: Ferran.
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Favar, el -

"Altra dita lo Fava afronte amb la Font" (Inven. béns 1630).

Podria ser un camp adequat per a les faves.

Feixa

Vegeu: Perantoni.

Feixeta

Vegeu: Pau.

Felip, el - lo falíp

Vivia a la plaça de l'Església. Fa anys que és desaparegut.

"Jph. Pagés, lo Felip" (Cad. 1818).

Felip, la fonteta del - la fontètel falíp

Fonteta amb aigua bona cap a les Planes. En direcció a la Vilella Alta.

Felipet

"Viuda de Joan Pagés, Felipet" (Cad. 1818); "Rebut de Ramon Pagés, Felipet, per la primera paga 

dels arrendaments de la Corruderia del vi" (Comú 1844-1845).

Felix

“Andreo y Raymundo Felis” (Manam. 1319). 

Ja no apareix enlloc més.

Fermín, cal - kal farmín 

Fa cantonada entre la carretera i el c. Baix de la Font.

Fernández - farnàndes 

Vivia al c. de l’Era a la primeria del segle actual.

"Mercedes Fernandez" (Reg. cèd. 1904).

Ferran

“Joan Farran” (1657) (Bap. P. Gig. 1499); “Cateria Ferrana filla de Joan Ferran” (1666) 

(Bap. S. Pal. 1661).

Ferran, el forn del, la sínia, el tros del - lo fór, la séniel, lo tròz del farràn 

Franja de terreny a sobre de l'Horta Major. Hi tenien un forn, del qual sortien unes rajoles fosques 

i cremades; es veu que la terra no era prou adient. La sínia es construí damunt de la sèquia, però no 

arribà a funcionar; fou denunciada per enlairar l'aigua més del nivell autoritzat.
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Ferrer

Vegeu: Bassa.

Ferrer, cal - kal farré 

Al costat de cal Macip al c. Baix de la Font. Foren coneguts el Batiste Ferrer i el Pere Ferrer. El 

cognom arrelà fort i es troba 108 veg. ins. ll. b. com Ferré, 20 com Ferrer i 34 com Farré.

"Maria Farre" (1524) "Miquel Ferre" (1540) (Bap. P. Gib. 1499); "Joan Ferrer" (Fogat. 1553 p. 200); 

"Pagat per lo Batiste Farrer un clau per lo rodet del Molí" (Comú 1844-1845).

Ferrer, la mina del - la mínel farré 

A l'Arboçar del Ferrer hi ha una mina feta tota amb pedra seca. Té l'aigua fresca i bona.

Ferrer, la parra del Batistet - la pàrrel batistèt farré 

Entre cal Macip i cal Garranxó, hi havia una parra formosa, amb una soca com un arbre que pujava 

per tota la casa.

Ferreria, la - la farraríe 

En el seu temps la ferreria tingué molta activitat, perquè el poble era ple d'animals. Sortia cada any 

a subhasta pública, ja que pertanyia al Comú.

“en Francesc Cornador, Ferre de dit loc de Torroga, deuria tenir/o posseir la fabrega/ o farreria” 

(Cap. 1520).

Ferreria, l’hort de la - lòr de la farraríe 

Era un hort petit del Comú, que s'arrendava cada any. Situat a l'Horta Major.

“Tenir en posesio un ort de la farreria en la Horta Maijor” (Capb. 1520).

Ferriol

“P. Ferriol” (Man. not. 1323-1326).

Només l'hem trobat una vegada.

Ferro, la mina de, el pont de - la míne, lo pòn de fèrro

Mina fonda i fosca a sobre de la Plana Cega. És prop de la barraca de la Càndia. Un pont voltat 

amb ferro a la carretera d'Escaladei. Hi passa un barranc que baixa dels Amitgers.

Fesol, les planes del - les plànez del fazòl

Un bocinet de terra a les Planes. Hi ha una bassa petita on neix aigua.

Feu

“Pere Feu” (Fogat. 1553 p. 200).

No es troba nascut al poble, ni apareix enlloc més.



105Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Fidel, cal - kal fidèl

Cap al final del c. Major, pujant per l'esquerra. És més amunt de cal Candret.

Fidel, la barraca, la fonteta del - la barràke, la fontètel fidèl

Aixeca el cap enlaire una barraca ben conservada. Situada damunt d'un turó de pedra, als Filells. 

A prop hi ha una fonteta poc abundosa. Neix dins d'una mineta feta amb volta de pedra.

Figuera, la - la figére

És un dels pobles més alts de la contrada, cap a l'O. A l'estiu sol estar molt concorregut pel seu 

bon clima.

Figuerals, els-; la serra dels - los figaràls, la sèrrels figaràls

Terra bastant inclinada i fèrtil al NE del terme, tocant a Davall Braus. Trobem els Figuerals Novells, 

els Més Avall i els Pus Amunt. La seva serra està enlairada a 400 m sobre el nivell del mar.

"Un tros de terra a la partida dita los Figuerals" (Capb. 1520); "una sort vocata los Figuerals 

Pus Amunt" (Man. not. 1425-1432); "una ereta nomenada Figuerals al cami de Poboleda" (1594) 

(Test. 1453-1599); "y els Figuerals Novells" (Llev. cens. 1623); "José Vall = Figuerals Mes Avall" 

(Med. terr. 1860).

Figuerals Més Avall, Figuerals Novells, Figuerals Pus Amunt

Vegeu: Figuerals.

Figueres

“A. Figueres” (Man. not. 1323-1326).

Figueretes

Vegeu: Planes.

Figuerola - figaròle

Fou el cognom d’un vellet que va viure al c. de la Bassa.

"Anton Figuerola" (Reg. cèd. 1904).

Filells, els -; el barranc, el camí, el coll dels - los finélls, lo barràng, lo kamí, lo kòll dels f.

Bona extensió de terreny que parteix amb el terme de Porrera. Es decanta ràpidament cap a Torro-

ja. La gent majoritàriament en diu els Finells. El barranc que comença cap al coll buida les aigües al 

de Poboleda. El que era el camí vell està desapareixent. Al cim de la partida es troba el coll, a 515 

m d'altitud, entre els Tossals i les Argeles.

"una sort als Filells afronta ab Antonio Caret" (Man. not 1425-1432); "lo qual afronte ab lo Barranc 

del Filell" (Llib. vàl. T. 1713).
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Finca

Vegeu: Albes, Alzinar, Alzinaret, Aremet, Arenes, Arrabassat, Arronsa Valls, Aumagés, Ave-

llanars, Balsades, Bardina, Bassa, Basset, Bassetes, Bassot, *Bidofa, Blanquer, *Borja, Bosch, 

Bosquet, *Botjar, *Buldofa, *Burguera, *Caimades, Caseta, Castanyers, Castellet, Caus, Cigalers, 

*Closes Viola, Colomer, *Coll, Cols, Coma, *Coma Bardina, *Coma Fonollosa, *Coma Tornera, 

*Cometa, Consolació, Costa, Costers, Costeta, *Covarques, *Coveta, *Creu, *Creus, Crivelles, Cua, 

*Cubí, *Diumenjona, *Domingona, Ereta, Ermita, *Erpa, Escorial, Fadrins, *Fan, *Favar, Ferran, 

Figuerals, Fleta, *Forès, Forn, Fornet, *Fragueralet, Fusters, Gigona, *Giraga, Granges, Grange-

ta, Granja Gran, Granja Més Amunt, Guineu, Hort Tancat, Horta, Hortal, Horteta, Jardí, Jesús, 

*Jonqueres, Llobatera, Magner, Maleneta, Manescal, Mangra, Manyà, *Manyamorros, Marrades, 

Marradetes, Mas, Mas Nou, *Masada, Miposta, Molí, Monsenyal, *Monsenyor, *Monsona, Mur-

tra, Obac, Obaga, *Olivaret, Olla, *Pantano, *Parades, Paradeta, *Parets, *Parreria, *Pasqüetes, 

Pati, *Pau, Pedrera, Peiró, Perereta, *Pereta, Pi Ver, *Pics, Pla Gran, Pla Xiquet, *Planet, *Planeta, 

Plans, Plans Petits, Pont, *Pradell, *Recanet, *Regà, *Riber, Roca, Roca Foradada, *Rocafort, 

Rogís, Roquer, Saco, Salseres, *Salva, Sanol, Sant Miquel, Senyor, Serra, Serreta, Solana, Solanet, 

*Surell, Terra Alta, *Terrer, Tortes, Tossals, *Tous, Tres Horts, *Trobat, *Tros Més Amunt, Vall, 

Vano, Veana, Verger, Veriscos, Veurell, Vila, Vinya, Vinya Gran, Vinya Vella, Vinyana, Vinyes, 

*Vinyeta, Vinyó, Volta, *Xim.

Finells

Vegeu: Filells.

Flaco

“Vuy dilluns a xxv del pnt. mes de novembre de 1582 en Joan Montaner dit Flaco” (Llib. cort T. 

1516).

Flanxo, cal - kal flànxo

Cap al final del Carrer Major. És al costat de cal Xicorrit.

"Afronte a sol ixent en terres del Flanxo parroquís" (Rec. ter. 1846); "Francº. Vinyes (a) Flanget" 

(Med. ter. 1860).

Fleta, la - la flète

Trobem aquesta franja de terreny cap a les Argeles. Prop del terme de Porrera.

Flora, la -

"Jaume Pallejá, ara Viuda Flora" (Cad. 1818); "afronte a sol ixent en terres de Jph. de la Flora" 

(Rec. ter. 1846).

Florèncio, el - lo florènsio

Carreter amb carro de torn. Feia el tragí de bocois de vi, cap als mercats tradicionals de Falset i 

Reus, a la primeria del segle actual.
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Florèncio, la mina del - la mínel florènsio

Al mig de les Toses del Florèncio, més avall de les del Vall. Hi tenien una mina amb aigua que 

neixia, al seu interior.

Folc - fólk

Nascut a Cantavieja (Terol). Portava uns anys residint al poble a la postguerra.

"Miguel Folch Martí" (Fitx. 1. G.C.A.T. 1945).

Follet, el -

“Per dos viatges lo Follet a Gratallops 7 sous 2 dines” (Com. reg. 1834).

Fonollosa

Vegeu: Coma Fonollosa.

Font

Vegeu: Albes, Ample, Balconet, Borrull, Bruno, Camil, Càndia, Coma, Comte, Cornàs, Cristet, Dalt, 

Eladi, Escorial, Guineu, Jesús, Mallol, Marcel, Marimon, Màrio, Martirià, Mina, Molí, Molinàs, Nogue-

rets, Pitxina, Requena, Rosa, Sorreta, Tona, Teula, Vinya, Vinyons, Zacaries.

Font

"Casa de Miquel Font" (Mem. vàl. 1660).

Font, el camí, el collet, els comuns, la vinya de la - lo kamí, lo kollèd, los komúnz, la bíinye de la fòn

Era l'antic camí que anava del poble a la Font Vella. Sobre la font hi ha un collet poc alt. Són 

coneguts com els Comuns les terres plenes d'arbreda que es troben al seu voltant. A la Vinya, ja no 

en queda; entre la carretera i el barranc.

"y de les vinyes que estan al Collet de la Font" (Llev. cens. 1623); "afronte en lo cami de la Font" 

"Una sort dita la Viñya de la Font, afronte en lo Barranch del Bassot" (Llib. vàl. T. 1713); "la heretat 

dita lo Collet de la Font. Bens de Matheu Marimon" (Cad. 1758); "Pieza de tierra que tiene José Vall 

la de los Comunes de la Fuente" (Compt. comú 1843).

Font, el carrer de la - lo karré de la fòn

Surt del començament del Carrer Major i va voltejant fins a la Font Vella. També es coneix el c. 

Nou de la Font, que és l'actual Baix de la Font.

Font, la parada de la -

“A la parada de la Font. Bens de Josep Vall Roig” (Rec. ter. 1846).

Font Alta, la -; els eucaliptus de la - la fòn àlte, loz ilzaukalíptos de la fòn àlte

Una font més amunt de l'actual Cooperativa. Condueix l'aigua cap als abeuradors de la 

bassa. Hi havia a la primeria del de segle un gran eucaliptus que dos homes amb els braços 

oberts no l'amanollaven.
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Font de Dalt, la - la fòn de dàl

La Font Vella la formaven dues fonts, una de les quals era coneguda com la Font de Dalt.

Font Vella, la - la fòn bélle

Dins d'un espai vegetal ple d'alzines, pins, roures i altres espècies, es troba la més vella de les 

fonts. És coneguda com la Font Vella, i durant segles abastà la població. A sobre hi ha una espaiosa 

pista on a l'estiu es celebren tota mena d'actes.

Fonteta

Vegeu: Coquina, Felip, Fidel, "Mariano" Marió, *Pau, Pedreres.

Foradada

Vegeu: Roca Foradada.

Forany

“Maria Agna Forany” (1648) (Bap. P. Gib. 1499).

Forcadell

"Una R.O. del Governador Militar del 17 de maig de 1868 dóna compte del pagament de les pen-

sions de Creus del M.I.L. a Tomás Forcadell Caballé" (G. de T. p. 79).

Forçor

Vegeu: Forsor.

Forestal, el -

"Una tierra el «Forestal» de 14,34 jornales" (Deu. cont. 1901).

Foresa, la -

"por la parte del término de Porrera, partida la Foresa" (19.09.1857) (Act. del. C. 31).

Forn

Vegeu: Alsera, Anselm, *Bruno, Comte, *Crossos, Ferran, Forn Teuler, Marimon, Planes, Vall.

Forn, el - lo fór 

Un vell forn que va desaparèixer i que donà el nom al seu carrer.

“Per lo arrendament del Forn de coure pa de Torroja” (Arrend. C. 6).

Forn, el carrer del - lo karrél fór 

Carrer que va paral·lel amb el Carrer Major. Encara que queda a un nivell més fondo.

 

"Afronte en lo Carre del Forn y en lo Carre Davall" (Llib. vàl. T. 1713).
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Forn, la costa del - la kòstel fór 

Són unes terres molt pendents, on va haver un forn de coure obra.

"Una sort a la Costa del Forn afronte en Nadal Comte" (Llib. vàl. T. 1713).

Forner, l’hort, els pins de l’H. del F. - lòr del forné, los pinz de l. del f. 

Bocinet d’hort a l’Horta Major que era del forner. Hi trobem dos pins davant seu que tres homes 

no els amanollen.

Fornet, el - lo fornèt 

Hort de cal Comte a l’Horta Major. Toca al riu de Siurana. 

“Fornet (Horta Major) Ricardo Comte” (Amill. 1945).

Forns

Vegeu: Pellejà, Salanques.

Forsor

"Miquel Forsor" (1605), "Agnes Forçor" (1605) (Bap. P. Gib. 1499).

Fort

Encara que és un cognom bastant comú arreu, aquí apareix una sola vegada.

“Johan Fort” (Quin. lib. 1651).

Fortuny, cal - kal fortúiny 

Encara és viu aquest cognom, que hem trobat 28 veg. ins. 11. b. La casa és al darrer tram del 

Carrer Major, baixant per la dreta cap a la Serra.

“Maria Fortuny Escoda” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Fortuny, la mina, el pou del - la míne, lo póu del fortúiny 

Als Figuerals trobem una mina ben apanyada, feta amb pedra seca. Hi tenien un pou ben gran que 

utilitzaven quan la mina s’eixugava.

Fossar, el - lo fosà 

Era el cementiri anterior a l’actual i es trobava al c. de la Bassa. Alguns anomenen fossar el ce-

mentiri.

Fossar Vell, el -

"En un pati deruït en aquest poble el carrer del Hospital nomenat lo Fosa Vell" 

(Llib. cort. T. 1516). 
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Fragueralet, el -

"lo Fragueralet" (Mem. vàl. 1660).

Franc

“Miquel Franch” (Fogat. 1496); “Miquel Franc” (1502); “Antony Franc” (1522) (Bap. P. Gib. 1499); 

“Miquel Franchs” (Capb. 1520). 

Fou un llinatge antic que no continuà. 

Franc, el corral, el mas d’en - lo korràl, lo màz den fràng 

Avui quasi no se’n parla. Era un vell mas a la Costa amb un corral a tocar. 

"Un corral dit lo Corral den Franc afronte en lo Carre Davall y en lo Cami de la Costa" (Llib. vàl. T. 

1713); "La heretat del Mas den Franc. Bens de Maria Osso, Povilla" (Cad. 1758). 

Francesc

Vegeu: Presó. 

Francesc - francès 

Llinatge poc usual al poble. Avui és extingit.

“Ana Francesch” (1779) (Bap. T. III 1770). 

Francino - fransíno 

Va venir de Barcelona l'any 1914. Encara és al poble.

“Ma. Mercedes Francino Cortarritarte” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Francisquet

Vegeu: Coll Francisquet. 

Francisquet, el barranc del - lo barràng del fransiskèt 

Petit barranc que surt de l'indret del mas d'en Vinyes en direcció cap al riu. Quan plou aplega 

bastant aigua dels aiguavessants. 

Franquet - frankèt 

Està encara força estès pel poble i es troba 105 veg. ins. ll. b.

“Ermenesindes Franquet” (Manam. 1319); “Petrus Franquet” (Man. not. 1323-1326); “afronte a 

ponent en Viuda Franqueta” (Rec. ter. 1846). 

Franquet, la cova d’en -

“Heretat nomenada la Cova den Franquet” (Llev. cens. 1623). 
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Franquet, el mas d’en -

“Una tierra Mas den Franquet de 2,60 jornales” (Deu. cont. 1901). 

Franxet

Vegeu: Flanxo.

Frare, el -

“Joan Vinyes y Vall, lo Frare” (Cad. 1818); “J. Vinyes a Frare” (Rec. ter. 1834). 

Frares

Vegeu: Escaladei. 

Frares, la presa dels - la prèzels flàres 

Presa sobre l'Horta Vella, cap a la Plana Cega. Hi agafaven l'aigua per alimentar el molí d'en Bar-

dina. Hi havia una ufanosa albereda. Encara hi ha un xop que dos homes no l'amanollen. 

Fraret, cal - kal flarèt 

És la banda esquerra i final del Carrer Major. Entre cal Viudet i cal Senyor Anton.

“Se presente al Juzgado J. Pellicer (a) Fraret” (14.03.1849) (Cap. i bus. fac. C. 22).

Fraret, la mina del - la mínel flarèt 

Acuradament feta amb material. L'aigua és saborosa i fresca. Als Arboçars.

Freixes - frèixes 

El darrer Freixes conegut vivia a la primeria del segle actual al c. de la Bassa. 

"Johan Freixes" (1505) (Bap. P. Gib. 1499); "Antoni Freixes" (Reg. cèd. 1904).

Fuseller, el - lo fuzallé 

Fou un armer del segle passat, que tenia cura d'apanyar bé els fusells. 

"Rebut de Jph. Ferré, lo Fusallás per arrendament del forn" (Comú 1844-1845); "Josep Ferré, Fu-

sellé" (Cad. cons. 1853).

Fusteret, el -

"Pagat al Fusteret de parar i desparar lo molument" (Comú 1844-1845).

Fusters, la vinya dels - la bíinyels fustés 

Terres de Rosa Caixal tocant al terme de Porrera. A la vora del camí de Falset.

"Partida Bellvissos conocida por Viña dels Fusters" (R.P.F. 4 - 235 fin. 49).
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Gaçull

"Gregori Gacull" "Madalena Gausull" "Madalena Gasull" (1542) "Maria Gasull" (1561) (Bap. P. Gib. 

1499); "Gabriel Gaçull" (Fogat. 1553 p. 200); "Tecla Gasulla filla de Miquel Gasull" (Bap. S. Pal. 1661). 

L’ortografia dels documents ofereix moltes variants.

Galder, el coll d’en -

“Tros de terra al coll den Galder” (Llev. cens. 1623).

Galindo

 “Ramon Galindo” (1817) (Bat. T. III 1770).

Gallard - gallàr 

Va venir de Riudebitlles (Alt Penedès), on va néixer l'any 1920.

“Teresa Gallard Pujol” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1956).

Gallego - gallègo 

Va ésser un llinatge passatger. Al cap d'uns anys s'aposentà a Gratallops.

"Fermín Gallego Ramírez" (Fitx. l. C.G.A.T. 1945).

Ganxo, cal - kal gànytxo 

Caseta al Carrer Major, tocant a la Casa de la Vila. Avui hi ha un local social.

Ganzo

"Excepto es duod iam dedimos Guillermo Ganzo homníbus de Torrogia" (1294) (Cart. pob. T. II p. 

501).

Garcia, cal - kal garsíe 

Al c. de l'Era baixant per la vora esquerra, passat cal Coquí. Els Garcia han estat fortament arrelats 

al poble. Se'ls troba 49 veg. ins. ll. b. com a Garsia i tan sols 12 com a Garcia. Els actuals escriuen 

el darrer cognom.

“Vn. Garcia hom. locum Torrogia” (Man. not. 1323-1326); “Joan Garcia” (Fogat. 1553); “Johan 

Garcia” “Aulestia Garsia” (Bap. P. Gib. 1499).

Garcia, el celler, el corral del - lo sallé, lo korràl del garsíe 

Els Garcia tenien els millors cellers del poble. La vella Balandra, tota plena de tines, encara 

que avui venuda. També en tenien un altre a la banda baixa del poble tocant a la carretera, amb 

moltes bótes, encara que buides. A prop tenien un corral molt espaiós, on encara es tanquen 

unes 300 ovelles. 
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Garcia, l’Hort Tancat del -; el mas, la palmera de l’H. T. del - lòr tankàt del garsié, lo màz, la palmére 

de l. t. 

Un bon hort a l'Horta Vella. És dins d'unes parets que l'envolten, amb albes a la vora del riu. Dins 

el tancat hi ha un mas mig derruït, que en el seu temps fóra esplendorós. També hi ha una formosa 

palmera que puja amb ufana. 

Gargori

"Francisco Alabart, Gargori 1 ral" (Quinzè 1845). 

Garnau i Guernau

“Cathary Garnau” (1577) (Bap. P. Gib. 1499); “Miquel Guerau” (Test. 1670-1702). 

Garranxes, les -

"Practiquen reconocimiento por el término de este pueblo por la parte que confina con Porrera, 

partida de les Garranxes" (19.09.1857) (Act. del. C. 31). 

Garranxó, cal - kal garrantxó 

Era el nom vell de cal Batistet al c. Baix de la Font. Hi havia el Garranxó, un home popular que amb 

el seu carro de torn traginava bocois de vi cap a Reus. 

Garrell, el -

"Casa del Garrell" (Mem. vàl. 1660). 

Garriga - garríge 

Cognom vingut de Gratallops. Va viure al c. de l’Hospital.

"Concepción Garriga Aragonés" (Reg. cèd. 1904).

Garriga, la -

"Partida la Garriga conocida por la Granja" (Esc. de Calamanda Bessò) (R.P.F. 3-183). 

Garsia

Vegeu: Garcia. 

Gascon - gaskón 

Una dona nascuda a Reus l’any 1911. Vinguda posteriorment a Torroja.

"Angela Gascón" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Gatell

Vegeu: Mas Gatell.
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Gavaldà

“Jer. Gavalda” (Manam. 1319); “T. Gavalda habitaror Torroge” (Man. not. 1323-1326). 

Gavaldons, els -; el collet dels - lo gabaldóns, lo kollèd dels g. 

Terreny dins de la partida del mas d'en Bruno. Parteix amb el terme de la Morera. El collet està 

situat al N del terme. Enlairat cap als 441 m.

"Dita los Gavaldons afronte en lo terme de Cartoixa" (Capb. 1520); "Heretat al terme dels Mas 

Morells a la partida dita los Gavaldons" "A xxv del mes de febrer any 1658 lo dit Toni Molleó ques 

amunt laurat sis/o/set passos al collet dels Gavaldons" (Llev. cens. 1623).

Gendre Minyó, el -

"Rebut del Gendre Minyó de la Plassa 6 rals" (Quinzè 1845).

Gener

Vegeu: Giner.

Genoveva, el tros de la - lo tròz de la djanobèbe

A la vora de la carretera de Gratallops. Ple d’alzines i encarat a sol ixent.

Gepo

Vegeu: Jepo.

Geralde

“Uva. Geralde” (Man. not. 1323-1326).

Gertrudis, ca la - ka la djartrúdis

Casa que es troba a la corba que fa el c. Baix de la Font.

Gibert - djibèr

No arrelà massa al poble, encara que a pobles veïns és molt usual.

“Davant les dites tres persones comparegueren mosen Pere Gibert rector” (Fogat.

1496); “Na Ysabel Giberta de Torroja” (Reg. univ. 1635).

Gigó

"Mateu Gigó" (Fogat. 1553); "Maria Agna Gigo" (1575) (Bap. P. Gib. 1499). 

Gigona, la -; el barranc de la - la djigóne, lo barràng de la d.

Unes terres que trobem al NE del terme, on s'ajunten Torroja i Poboleda. El barranc que porta el nom, 

buida les aigües al de Poboleda. Junts les porten amb fúria i empenta cap al riu, enfront dels Fangassals.

"Partida «Figuerals» barranc de la Gigona" (R.P.F. 1 - 35 fin. 5).
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Gigonal, el 

"El Chigonal (Solans). Maria Pujol Pagés" (Amill. 1945).

Gimeno - djimèno

Vingut de Casp (Saragossa), on va néixer l'any 1920.

"Carmen Gimeno Bergés" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Giner - djiné

Llinatge que trobem 26 veg. ins. ll. b. com a Gené/Gener i 2 com a Giner.

“Catharina Gener” (1562) “Elisabel Ginera” (1639) “P. Giner” (1677) (Bap. P. Gib. 1499); “P. Gene” 

(1697) (Bap. S. Igl. 1696); “ab Nicolau Giner de la Plassa” (Quin. lib. 1651).

Giol - djiòl

Apareix 17 veg. ins. ll. b. Actualment ha desaparegut del poble.

“Salvador Giol” (1808) (B. T.III 1770).

Giraga, la -

"Una sort dita la Giraga la qual afronte ab Joan Oliver" (Llib. vàl. T. 1713).

Girau

“Caitery Girau” (Man. not. 1323-1326); “Pe. Ginau” (1628) (Bap. P. Gib. 1499).

No torna a aparèixer.

Girona

“A. Girona” (Man. not. 1323-1326).

Gironès

“Narbones Girones de Torogit” (Mam. 1319).

Gironi

“Guillem Girony”’ (Manam. 1319).

Gitanos, la barraca dels - la barràkelz djatànos

Fou una barraca al tros de la Genoveva. S'enderrocà perquè era la llar dels gitanos que hi 

passaven.

Gitort

“Na Barcelona Gitort” (Manam. 1319).
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Givorra

“Marya Givorra” (1504) (Bap. P. Gib. 1499).

Golda, el coll d’en -

"altra heretat al col den Golda" (Inven. béns 1630).

Gombau

“Antoni Gombau” (Capb. 1520); “Gironi Gombau” (1553) (Bap. P. Gib. 1499).

Gomis

“Maria Gomis” (1775) (Bat. T. III 1770).

Gonzàlez - gonsàles

Va venir de Loja (Granada) en el temps de la postguerra.

"Encarnación González Tejada" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Gòrriz - gòrris

Nascut a Nogueruelas (Terol) i casat a Torroja. Fou un llinatge que s'aferrà.

“Manuel Gorriz Benaiges” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Gorso

“Agnes Gorso” (1606) (Bap. P. Gib. 1499).

Tan sols el trobem una vegada.

Gran

Vegeu: Hort, Josepet.

Granada

“Lo mateix dia los damunt dits Pere Fuster q. consta exonat q. lo dit Antoni Vilella aga donar al dit 

Granada y sa muller” (Llib. cort. T. 1516).

Granat, el -

"«lo Granat» Domingo Pagés Llebaria" (Amill. 1945).

Granges, les -; el pla de les - les grànyjes, lo pla de lez g.

Partida de terra entre els Plans i els Pardelases, mirant a sol ixent. Dins hi trobem d'altres: la 

Granja Gran, la Granja Més Amunt i el Granget. També és conegut el Pla, o sigui la part més 

planera.
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"Fonchs feta crida que mano a aquel que vol tenir un dret en un tros nomenat lo Granget" "Y lo 

Frances dona terra al tros de la Granja" (Llib. cort T. 1516); "Bernat Vall ha manifestat de tenir /o/ 

posseir un rafal a les Granges" (Capb. 1520); "la Granja Gran" (Mem. vàl. 1660); "sort dita la Granja 

Mes Amunt" (Llib. vàl. T. 1713).

Grangeta, la - la granyjète

Bocí de terra dins de la mateixa partida de les Granges.

“Una sort dita la Grangeta” (Aval. ter. 1736). 

Gras - gràs 

Dona nascuda a Calafell l'any 1888. Portà el cognom al poble sense arrelar-hi.

“Maria Gras Espinach” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Grasset, el - lo grasèt 

Renom donat a alguns homes del poble. Avui és coneguda la Grasseta, que viu a cal Viola al 

c. de la Font.

“Mes si no son oposats los codrillans del Grasset” (Llib. cort. T. 1516 p. 150). 

Gratallops - gratallóps 

Poble veí el terme del qual toca amb el de Torroja, a la banda de migdia.

“Un solar de cases in loch de Gratalops dic a prestat airadament en vya publica en lo Comu” 

(Manam. 1320).

Gratallops, el camí, la carretera, el collet, la sèquia de - lo kamí, la karratére, lo kollèd, la sékie de 

gratallóps 

Un camí que fa temps va desaparèixer, en fer la carretera. Aquesta fou construïda a la prime-

ria de l'actual segle. El coll que separa els termes, amb 360 m d'altitud, fou pas del vell camí. 

La sèquia començava davall del salt de l'aigua. Una canonada colgada portava l'aigua a la part 

oposada del riu.

"lo colet de Gratalops" (Mem. vàl. 1670). 

Gratallops, el portal de - lo portàl de gratallóps 

Era un dels portals del poble, quan estava fortificat durant les guerres carlines. Tancava el c. de la 

Bassa per la cantonada de l'Església.

“Puerta de Gratallops” (1838) (Fortif. C. 12). 
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Grau

Vegeu: Vilella. 

Grau - gràu 

Poc comú al poble, encara que a Porrera és freqüent. Trobem el Quico el Grau, un home vell de 

cal Viola, al c. de la Font.

“Ag. Graua” (1660) (Bap. P. Gib. 1499); “Joan Bley, el Quico el Grau” (Med.ter. 1860). 

Gravat

Vegeu: Cristòfol. 

Gregori

Vegeu: Merlet. 

Gregori, cal - kal gragòri 

Tocant a cal Carmelí al pla del c. de la Bassa. 

Gregori, el mas d’en - lo màz den gragòri 

Encara que dins del terme de Porrera, fou, en temps, passats, parada de traginers.

“El punto del manso den Gregori y manso Vall, fuese uno de los parages a voluntad del Inspector” 

(4.07.1861) (Carret. C. 64).

Gres

“Gabriel Gres” (1572) (Bap. P. Gib. 1499). 

Grifoll - grifóll 

És un dels llinatges força arrelats al poble. Es troba 143 veg. ins. ll. b.

“S. Grifoll” (1693) “Joan Grifoll” (1695) (Bap. S. Pal. 1661).

Gros

Vegeu: Miquel Gros, Mateu Gros.

Guaco

“Joanes Guaco” (Man. not. 1425-1432).

Guardiola

“D. Guardiola” (Man. not. 1323-1326).

No és nascut al poble ni apareix en altre lloc.
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Guaret

“Antonio Guaret” (Fogat. 1496).

Gueroguet, el -

"Jph. Sentís dit lo Gueroguet" (Cad. 1818).

Guerxa

“Bens de Pe. Guerxa” (Test. 1453-1599); “Pere Guexa” (Fogat. 1496 pp.237-238).

Guiamet

“Jacobo Guiamet” (Manam. 1319); “ab na Guiameta filla de Jaume Guiamet” (1578)

(Bap. P. Gib. 1499).

Guiamona

“Go. Guiamona” “et Na Guiamona loc de Terrogia” (Man. not. 1425-1432).

Guillemat

“Josep Guillemat” (1870) (Bap. T. VI. 1880).

Guineu, la -; la caseta, la font de la - la dginèu, la kazète, la fòn de la d.

Terres altes a la serra que parteix amb la Vilella Alta. Hi trobem una caseta bastant espaiosa, on 

s'aturaven els vianants. A prop hi ha una font on abeuraven els animals. A més de l'aigua per al 

consum, hi regaven unes paradetes. La font estava acuradarnent feta amb una volta de carreus de 

pedra rogenca.

“Pesa de terra partida la Caseta de la Guineu” (Recan. ter. 1846).

Guirnau

“Guillem Guirnau, habitator Torrogia” (Man. not. 1323-1326); “Johan Guirnau” (1577); “Maria Guir-

naua” (1553) (Bap. P. Gib. 1499); “Catary Guirnau” (1578) (Bac. Ros.1578).

Guirnau, l’hortet del -

“Y passa lo hortet del Guirnau” (Llev. cens. 1623).

Guirnau, els nanos -

"Los Figuerals eren dels Nanos Guirnau" (Mem. vàl. 1670).

Guixer, el -

“Vuy ha 30 de Agost de 1614 un tal Joan Molo dit lo Gixe” (Mem. cort T. 1614).

Guixera, la - la gixére

Vivia al c. Major, a ca la Majordona. Era descendent de guixers.
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Hamella

“Hamella habitator dei locum de Terrogia” (Man. not. 1323-1326).

Herbeta, la família - la famílie arbète

Era tota una família que vivia al c. Major. Tenien el renom en conjunt.

“Hermano”, el coster, el toll de l’- lo kosté, lo tóll de larmàno 

És un roquer que baixa cap al riu, prop del barranc dels Pardelases. Enfront del riu trobem el toll, 

molt net i bonic. Entre el del tomb del Jaumet i el del mas d'en Bruno. 

Hernica - arníke 

Va arribar al poble des d'Azuaga (Badajoz) després de la guerra civil. 

“Manuel Hernica Quintana” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Homdedeu

“Maria Omdedeu” (1558) (Test. 1453-1599); “J. Homddeu” (1827) (Bap. T. IV 1817). 

Hort

Vegeu: Abadia, Albelló, *Albereda, Albes, Alsera, *Balsà, Codovella, Escolà, *Ferreria, Forner, 

Garcia, Magraners, Managuerra, Marimon, *Mig, Minyó, *Moiana, Molinàs, *Mollona, *Nesprera, 

Pepo, *Perera, Pont, *Presa, *Pruneres, *Pubills, *Puig, *Rajador, *Regà, Rei, Requena, Roer, Roig, 

Ruc, *Salarn, *Senyor,*Tovet. 

Hort de l’- de lòr 

Viu encara, i és conegut com el Peret de l'Hort, el Pere Santamaria, del c. Major. La Marieta de 

l'Hort, que vivia a l'Espenavicaris. I la Pilar de l'Hort, la Pilar Abelló, que viu al c. Major de cara a 

l'Església. 

Hort Alt, l’-

“Una sort dita lo Hort Alt, 23 lliures” (Aval. ter. 1736). 

Hort Clos, l’- lòr klòs 

Racó tancat ben ufanós al final del Finell. Avui és abandonat. 

"Un Or Clos amb terra campa afronte en lo torren del Finell" (Llib. vàl. T. 1713). 

Hort Gran, l’ - lòr gràn 

Damunt d'un bancal de les Moreres del Comú. Les plantaren els joves del poble. 

“P. un ort a les Moreres dit Lor Gran” (Aval. ter. 1736). 
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Hort Tancat

Vegeu: Garcia, Marimon. 

Hort Vell, l’-

"Lort Vell 14 lliures" (Mem. vàl. 1660). 

Horta Jussana, l’-

“A xxv del mes de Abril de 1578 un ort de Pre. Ardevol del dit loc lo qual esta situat en la Horta 

Jusana” (Llib. cort. T. 1516 f. 172). 

Horta Major, l'-; el toll, la sèquia, la presa de l'- lòrte maijó, lo tóll, la sékie, la prèze de l. m. 

La millor i la més gran de les hortes. Comença al pont i puja amunt per la vora obaga. Hi ha unes 

parades d'avellaners molt bones. Es troben l'Horta Major del Tovet i l'Horta Major del Soronet, dins 

de la partida. La sèquia baixa per sobre de l'horta, des d'enfront del mas d'en Bruno, on hi ha una 

presa en la qual s'aplega l'aigua. Cap a la part alta, enmig del riu, hi ha un toll ple de peix que 

sempre es belluga, entre les pedres, racons i jonqueres.

“Hort de la Ferreria en la Horta Major” (Capb. 1520); “posa en posesio del bancal de Lorta Major” 

(Llib. cort T. 1516 f. 137).

Horta Vella, l'-; la sèquia, el sòl de l'- lòrte bélle, la sèkie, lo sòl de l. b.

Puja del peu del poble, per la vora obaga del riu, fins al molí d'en Bardina encarada al SO. La sèquia 

comença enfront del molí, on plega l'aigua del riu sense cap presa. El sol era el nom que es donava 

a l'extrem inferior de l'horta.

"Una albereda al Sol de Lorta Vella afronte al cami de Cartoixa" (Llib. vàl. T. 1713). 

Hortal, l’- lortàl 

Petita partida entre els Bessons i els Solans. Hi ha un collet tocant al del Colomer.

"la vinya del Ortal ques terra campa" (Llev. cens. 1623), "vinya del Hortal ques terra campa" (Mem. 

vàl. 1660).

Hortalà, l'- lortalà 

Home que estava molt apegat al seu hortet.

"Fr. Ripoll (a) Lortalá" (Med. ter. 1860). 

Hortet

Vegeu: Bassot, Bosc, Cintet, *Cometa, *Guirnau, *Pujol, *Rector, *Riu. 
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Horteta, l'-; el camí, la presa, la sèquia de l'- lortète, lo kamí, la prèze, la sékie de l. 

Comença al Colomer, al S del poble. Baixa per la vora del riu avall. El seu camí és la continuació 

del de la Vinya. Hi ha una estreta presa al mig del barranc que aplega l'aigua. Per una petita sèquia 

la baixa cap a les Hortetes.

“Heretat de la Horteta” (Rec. ter. 1834); “Horteta (Alsinar)” (Amill. 1945). 

Hortets, els - 

"los Hortets. José M. Perí Compte" (Amill. 1945). 

Sembla que són a la banda baixa del poble. 

Hortoneda

“Testament de na Tecla Orthoneda” (5.08.1616) (Test. 1600-1630). 

Cap dels vells entrevistats no en sap res. 

Horts

Vegeu: Tres Horts. 

Hospital, l’-; el carrer, el verger de l’- lospitàl, lo karré, lo bardjé de l. 

Suposadament queden en peu unes restes cap al més amunt del poble. El carrer que porta el nom baixa 

del lloc més alt i cau sobre els de la Bassa i de la Font. Segons les fonts, es veu que prop de l'Hospital 

tingueren el seu verger. Això només ho diu algun vell. Generalment no es coneix el significat de verger.

"de dit loc de Porera a requisa de Cornador, es procurador del Espital" (Llib. cort T. 1516); "M. altra 

Cassa del Carre del Hospital 28 lliures" (Mem. vàl. 1660) "afronte en lo Verge del Ospital. Bens de 

Joan Managuerra" (Llib. vàl. T. 1713).

Hospitaler, l’-

“Vuy mes abril 1579 foncs feta contra en Bernat Nogues, Spitaler del loc de Torroga” (Llib. cort T. 

1516 f. 157); “que Lospitaler no tenia dines” (Bap. Ros. 1578). 

Hostal

Vegeu: Jaume, Vila.

Hostal, l’-

“Qui vulla du y entender el arrendar lo Hostal de Torroja” (Arrend. C. 6). 

L'hostal era públic i s'arrendava anualment al qui oferia més bones condicions.

Hostaler, l’- lostalé 

L'ofici féu que el renom quedés institucionalitzat.

"Josep Pallejá, Lostaler" (Repar. 1853).
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Immaculada Concepció 

"Immaculada Concepció S. Josephe Patrour Esglesia Ora pronobis" (Inv. b. E.). 

Campana construïda per Pallarés Armengol de Barcelona. Beneïda l'any 1919.

Infern, l’- limfèrn 

Així és conegut el celler de cal Comte. Está clavat dins del cor de la roca. És sec i temperat.

Isabel II, la plaça d'-

“Per posar lo nom de Isabel 2a. a la plassa, 1 lliura” (Com. reg. 1834). 

Nom que donaren els liberals a la plaça de l'Església. Encara que ningú dels actuals no ho recorda.

Ivorra

“Johan Ivorra” (1502) “Florentina Ivorra” (1599) (Bap. P. Gib. 1499). 

Un més de tants cognoms que han desaparegut.

Jaia

Vegeu: *Torrogeta, Xela.

Janer

“Joan Janer” (1856) (Bap. T. V 1850).

Jano

“Joan Vaquer a Jano” (Rec. ter. 1834).

Jardí

Vegeu: Devesa.

Jaume, l’hostal del - lostàl del djàume 

Un hostal vell que va desaparèixer fa anys. Però es conserva el nom de la casa.

Jaumet, el toll del Tomb del - lo tóll del tóm del djaumèt 

Toll que no s'asseca mai. És enfront del coster de l'"Hermano" damunt del del Comte.

Jepo, cal - kal djèpo 

Casa al c. del Forn. Hi hagué el darrer forn de coure pa del poble.

“Joan Jepo” (1548) (Bap. P. Gib. 1499).

Jepo, la bassa, la sínia del - la bàse, la séniel djèpo 

Els de la casa tenien una bassa a l'Horta Major, amb la qual aplegaven aigua quan en rajava poca. 

Hi feien pujar l'aigua amb una sínia vella amb canonada de ferro.
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Jesús, els albes del Sant Nom de -

Recorda vagament algun vell, una vorada planera del riu, propietat de l'Església. Diuen que hi havia 

una albereda molt ufanosa. Entre Mas Morells i Bardina.

"afronta ab los Albes del Sant nom de Jesus i de altre costat en Est. Yvorra del Mas Morells" (Llib. vàl. T. 1713).

Jesús, la font, el tros de - la fòn, lo tròz de djazús 

A mig coster de les Pedreres, hi ha una font que mai no s'eixuga. Ben acondicionada, segons diuen 

fou construïda pels monjos de la Cartoixa. A tocar hi ha el tros que porta el seu nom.

"altra pesa de terra la Font de Jesús afronte a ponent en lo terme de Gratallops" (Rec. ter. 1846); 

"Tros de Jesús en término de Torroja partida Bellvissos" (R.P.F. 1 - 35 fin. 47). 

Jesús, Teresa de -

Vegeu: Santa Teresa. 

Joan

Vegeu: Elena, Sans, Sant, Toni. 

Joc, el - lo djòk 

Feia cantonada entre els carrers de la Bassa i de la Balandra. Abans fou sala de joc. 

Jordà

“Sen. Marti Jorda” “Johan Jorda” (Man. not. 1323-1326). 

Sols apareix dues vegades. Ja no es troba enlloc més. 

Jornet

“Jacoba Jornet” (Man. not. 1423-1432). 

Sols es troba una vegada. 

Josep

Vegeu: Any Passat, Bens. 

Josepet

Vegeu: Aubarca, Casalet, Po.

Josepet Gran, el -

"Rebut del Josepet Gran del Pare Joan 5 rals" (Quinzè 1845). 

Jou, cal - kal djòu 

Cap als alts del c. de la Font, tocant a cal Pepo. També trobem cal Jou de la Rosa prop de cal 

Damià, al c. de la Balandra. 
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Jove

Vegeu: Casany. 

Jover - djobé 

Vivia al Carrer Major i portava 46 anys residint al poble.

“Jover Mateu, Francisco” (Pad. hab. 1911). 

Juanito

Vegeu: Mariana.

Juncosa

“Modesto Juncosa” (Bap. T. VIII 1887). 

Jussana

Vegeu: Horta Jussana. 

Just

“Mosen Just beneficiat de dita iglesia de Torroja” (1633) (Test. 1631-1670). 

Just, el mas d’en - lo màz den djúst 

A la part més allunyada del terme. On s'endinsa entre el de la Morera i el de Poboleda. Davall de 

la carretera i de cara a migdia. 

Laurel

“Dominegeo Laurel” (Man. not. 1323-1326). 

Legans, el barranquet dels - lo barrankèd delz legàns 

Un petit barranc cap al N del terme. Fa cap prop del molí d'en Bardina. 

Lilaga, el bosc de - lo bòsk de lilàge 

Entre el Colomer i el coll dels Bessons. És un espès pinar que es decanta cap a migdia i damunt 

del riu.

Lobragal

“En B. Logragal” (Man. not. 1323-1326).

López -

“Venceslao Lopez” (1797) (Bap. T. III 1770).

Llaberia - llabaríe 

A pesar de ser un cognom corrent, va desaparèixer del poble el segle XVII.

“March Llaberia” (1628) “Jaume Llaberia” (1630) (Bap. P. Gib. 1499).
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Llarg, el -

“Afronte a sol ixent en terres de Jph. Pepo, lo Llarg” (Rec. ter. 1846).

Llaudó

"Vinyes Compte Francisco (Llaudó)" (Imp. con. 1893).

Llaurador - llauradó 

Va fer cap al poble procedent de la Granadella. El qui el portà hi va néixer l'any 1933. 

"Ramon Llauradó Porqueres" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Lledó - lladó 

Procedent de Sant Feliu de Llobregat. Hi va néixer l'any 1887. 

"Teresa Lledó Amat" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Llevadora, el mas, el pou de la - lo màz, lo póu de la llabadóre 

A les Salanques, cap a l'extrem N del terme. Davall de la carretera de Poboleda mirant al S. Ben 

assolellat. A prop hi ha un pou fet amb la paret voltada de pedra. La seva aigua és bona i fresca.

Llevat - llabàt 

Ve venir de Reus, on va nèixer l'any 1920. Viu encara al poble, si bé el cognom no està massa estès.

“Josep Llevat Juanpere” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Llisars, els - loz llizàs 

Compacte bloc de pedra ferral a la banda alta de l’Horta Vella a la vora del riu. Hi ha gravada sobre 

d’ell l’escala i la creu d’Escaladei.

Llisera, el toll de la - lo tóll de la llizére 

Bonic toll més amunt del de la Palanca. Avui en dia s'hi banya el jovent.

Lloar, el - lo lloà 

Poble de la mateixa comarca i zona de Denominació d'Origen Priorat, cap al S.

“Capitols matrimonials entre Pre. Piquer fil de Joan Piquer y de Na Margarida del mas del Loar 

terme de la Figera” (1545) (Cap. mat. 1452-1579).

Llobatera, la -

"Sie a tots notory com Jo Juan Sentís balle del pnt. loch de Torroja vuy que comptant a xx de sebre. 

1578 he posat una eretat nomenada la Llobatera" (Llib. cort. T. 1516 f. 191). 

Podria ser lloc de llops, encara que es desconeix on era.
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Lloc (del poble)

Vegeu: Abadia, Abeurador, Aixeta, Alzina, Balandra, Balconet, Consistorials, Cases Damunt, Cases 

Davall, Castell, Cementiri Nou, Cementiri Vell, Comte, *Corral Nou, Dalt, *Delme, Dionís, Escaladei, 

Escoles Noves, Escoles Velles, Església Nova, *Església Vella, *Estudi, Font Vella, Fossar, *Fossar 

Vell, Frares, Gratallops, Hospital, Infern, Jaume, Marimon, Merlet, *Moreres, *Moros, Museu, Nadal, 

Olla, Orgue, *Peresans, Perxe, Placeta, Porrera, Presó, Priorat, Racó, Rafelet, Rectoria, Refugi, Roser, 

Senyor, Sortidor, Torre Roja, Tres Ulls, Vall, Verger, Vila, Volteta, Xana.

Lloc (del terme)

Vegeu: Anjup, Arcada, Canal, Castellet, Conreria, *Creu, Creus, Depuradora, Ermita, Escaleta, Fo-

radada, Gran, Llisars, Llum, Monestir, Pallissa, Pallisseta, *Pamo, Pedreres, *Pubilles, Quadra, Roquer, 

Salt, Sequer, *Soldavall, Tir, Túnel, Via Crucis, Viudet.

Llorens

“Teresa Llorens” (1747) (Bap. T. II 1746). 

Ningú no el recorda. En canvi a pobles veïns està fortament arrelat.

Llúcia, ca la - ka la llúsie 

És al c. Baix de la Font. De les tres que miren a la carretera, la d'enmig.

Lluís, el -

"Jph. Pelejá y Aguiló dit lo Lluís" (Cad. 1818).

Llum, la fàbrica de la - la fàbrike la llúm 

Una fàbrica d'electricitat que fou instal·lada pels germans Blasco a la finca dels Marimon. Gaudia 

d'unes instal·lacions ben acabades.

"Quan hom portà els volants per moure les turbines i altres màquines, per fer la pròpia electricitat, 

que es posà en funcionament el 2n. diumenge de novembre de 1911" (G. de T. pp. 57-58).

Llurba

“B. Llurba” (Man. not. 1323-1326).

Macip, cal - kal masíp 

Casa que fa cantonada al c. de la Font i puja fins al c. de l’Hospital. El cognom el trobem ben 

arrelat. Figura 95 veg. ins. ll. b. com Macip i tan sols 8 com Masip.

“A. Macip” (Manam. 1319); “Jph. Masip regidor en Seguent Lloch” (1772) (G. de T. p. 33).

Macip, la mina del - la mínel masíp 

Entre els Figuerals i els Arboçars hi tenen una mina petita. Voltada amb pedra i amb poca aigua. 

També hi tenen una cadolleta dins d'un marge.
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Maco

Vegeu: Pere Maco.

Madrino, cal - kal madríno 

Tocant a ca la Gertrudis al c. Baix de la Font. Hi vivia el Ramonet.

Magem

“Pere Magem” (1578) “J. Magem” (1579) (Bap. P. Gib. 1499).

Magí, cal - kal maijí 

Enfront del molí del Compte. Baixant per la vora esquerra del c. de l'Era.

Magí, la bassa, la mina del - la bàse, la mínel maijí 

Una bassa a l'Horta Major, davall de la sèquia i tocant al pont de la carretera. Tenen una mina 

petita a la Monsenya. Amb no gaire aigua, encara que bona. 

Magner, el - lo magné 

Estreta finca als Pardelases. És propietat de la Vilella Alta.

Magranés, l'hort dels - lór delz magranés 

Hort que toca al terme de la Vilella Alta, amb poca aigua.

“tot aquell hort que tinc en la horta de la Vilella Damun dit lor dels Magranes” (30.09.1762) (Test. 

1670-1702). 

Magre, el - lo màgre 

Diversos membres d'una mateixa família portaven el renom. La Ció, que vivia al c. de de la Font, i 

el gendre el Magre, que no sabem on vivia.

"Magre 4 rals" (Rep. cont. 1828); "Rebut del Jendre el Magre 0,8" (Quinzè 1845). 

Maia

“fill de Maria Maya” (Conf. 1388). 

Major

Vegeu: Carrer Major, Horta Major. 

Majordoma, ca la - ka la maijordòne 

Segons diuen, fou la majordoma d'un capellà. Aquest va marxar i el nom de la casa continuà.

Maleneta, la -

“Pieza de tierra la Maleneta, partida Colzada” (Rec. ter. 1846). 



129Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Malet

“Saurina filla de Bartolomey Malet” (Man. not. 1323-1326). 

Mallol, el - lo mallòl 

Terreny conegut per Mallol i Mallola tocant a la carretera de Porrera. Més avall del coll del Pere 

Joan.

"lo Mallol a Oest" (Med. ter. 1860); "llamada lo «Ribé» o «Mallola»" (31.05.1904) (R.P.F. 1 - 35 fin. 

86 f. 159); "Mallola (Bellvissos)" (Amill. 1945). 

Mana, ca la - ka la màne 

Una casa petita al c. de la Bassa, tocant a cal Blasco. Eren coneguts el Josep de la Mana i el 

gendre de la Mana.

"y del seu Jendre de la Mana del vi del quinsé 3 rals" (Quinzè 1845); "afronte a ponent al Jph. de 

la Mana" (Rec. ter. 1846); "Josep Grifoll de la Mana 26 rals" (26.09.1859) (Vin. i vi C. 61). 

Managerra

Vegeu: Managuerra. 

Managuerra 

“Agna Managuerra” (1639) “Elisabet Managerra” (1648) (Bap. P. Gib. 1499). 

Aquest cognom no s’ha trobat en els darrers dos segles. 

Managuerra, l’era, l’hort del -

"Una era de terra del Managuerra" (Llib. vàl. T. 1713); "Una sorteta amb olives damunt lor del 

Managuerra" (Aval. ter. 1736). 

Ningú no en recorda res. 

Manant, el pou de cal - lo póu de kal manàn 

Tenen un pou d'aigua dins de la casa. És al c. de la Bassa. 

Manca, la -

“Franca. Managuerra, la Manca” (Cad. 1818).

Manco, el Pere - lo pére mànko

Era un vell de cal Perantoni que vivia al c. Major.

Manescal, el mas, el tros del - lo màz, lo tròl maniskàl

Una finca perduda a les Tosses, tocant al Marió. Hi ha un mas vell al qual donaren el nom de 

Manescal.
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Manet, cal - kal manèt

Darrera casa del c. de l’Hospital. A la part esquerra, a la vora de la carretera.

Manet, el mas del - lo màz del manèt

Es troba aquest mas entre els Noguerets i l'Arrabassada. El terreny és tot costerut i pedregós.

Mangra, la - la màngre

Terres cap a la banda alta dels Pardelases. Són propietat de la Vilella Alta.

"«Mangra» (Pardelases)" "la Mangra de Juan Serres Serres" (Amill. 1945).

Manuela

"«Manuela» (Mas den Bruno)" (Amill. 1945).

Manyà

“Bertomeu Manya” (Man. not. 1425-1432); “Guijeu Manya” (Conf. 1503).

Manyà, les parades del -

"les parades del Manya" (Mem. vàl. 1660); "Una sort a les parades del Manya" (Aval. ter. 1747).

Manyamorros

"«Manyamorros» (Pardelases)" (Aval. ter. 1747).

Manyó

“Tomeu Manyo” (Conf. 1408).

Marc

“Guillem Marc” (Man. not. 1323-1326).

Marcel, la font del - la fòn del marsèl

Dins d'una petita mina amb aigua bona, a les Vinyes. El seu doll és minvat.

Mare de Déu, la -; el collet de la - la màre de déu, lo kollèd de la m. de d.

Franja de terreny entre el barranc dels Pardelases i el riu de Siurana. És a l'O del terme. El collet, 

que està prop del de les Bassetes, és mesurat amb 490 m sobre el nivell del mar.

Maregildo, cal - kal marakíldo

Cap al final del c. de l'Era. Fa cantonada amb un carreró per la banda dreta.

Maret

“P. Maret” (Man. not. 1323-1326).
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Margalef

“Michel Margalef” (Man. not. 1323-1326).

Bastant arrelat pels pobles de la rodalia. Encara que aquí no en va nèixer cap.

Margarit

“Et Gillemo Margerit” (Manam. 1319).

Marges, el mallol dels - lo mallòl delz màrdjes 

Vinya jove a la banda plana dels marges del Molí del Marimon.

"Mallol dels Marges" "Molí del ..." (Med. ter. 1860). 

Maria

Vegeu: Toni, Xicorrill. 

Marià, cal - kal marià 

Darrera casa del c. del Forn. Al darrer tram que es decanta amunt. 

Marià, la torre del - la tórrel marià 

Bocí de terra als Pardelases, coster amunt. És propietat de la Vilella Alta.

“Torre del Mariano” (Pardelases) (Amill. 1945). 

“Mariana”, cal Juanito de la - kal khwaníto la mariàne 

La planta d'aquesta casa dóna al c. Major, i els baixos al c. del Forn. Estan a un nivell in-

ferior. És al costat de ca la Maria el Xicorrill. Hi ha una altra casa amb aquest nom, al c. de 

la Balandra. Era conegut el noi de la "Mariana", que feia el tragí cap a fora del poble amb els 

seus matxos. 

“Mariano”

Vegeu: “Curandero”.

“Mariano”

“Jph. Comte Llurba dit Mariano” “Joan Comte (a) Mariano” (1940) (R.P.F. 1 - 35). 

“Mariano”, la fonteta del - la fontètel mariàno 

Fonteta abandonada i quasi perduda a les Pedreres. Amb aigua fresca i saborosa. 

Marieta

Vegeu: Pells. 
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Marimon, cal -; les arcades, el perxe de cal - kal marimón, lezarkàdes, lo pèrtxel m. 

Els Marimon foren durant segles, junt amb els Comte i els Vall, capdavanters al poble. En sortiren 

gent important, eclesiàstics i militars. Cal Marimon és la primera casa del c. Major, a la dreta. Hi ha 

unes artístiques arcades fetes de totxo que donen entrada al celler per la part de darrera. Es conserva 

un perxe fet amb obra del propi forn. 

"Felip Marimon" (1548) (Bap. P. Gib. 1499); "en consentiment del Sr. Batlle Mateu Marimon" (d.s. 

10.04.1759); "Joan Marimon" "Jaume Marimon" (Quin. lib. 1650); "Fra Marimon un frare de cal Ma-

rimon 1875" "Mosèn Joan Marimon religiós enclaustrat a Cardó l'any 1863" (G. de T. pp. 33 i 77). 

Marimon, el coster, l’era, la font del Mas, el forn, el mas, la mina del - lo kosté, lére, la fòn del màz, 

lo fór, lo màz, la mínel m. 

Un dels masos grans del terme, a dalt d'un turó que volteja el riu de Siurana. Encarat a tots els vents, 

amb tres pisos que obren finestres cap arreu. Bastant malmès per l'abandó dels darrers anys. Un 

coster molt inclinat i rocós travessa la carretera que va a Gratallops. A prop del mas hi tenien l'era 

per a batre el gra dels sembrats. Una petita font neix a la part oposada del riu, tota plena de farda. 

Hi ha les restes d'un forn de calç i obra, on es coïen les boles calcinoses del riu i la terra blanquinosa 

de la finca. Una mina travessa tota la terra al seu peu. 

Marimon, l’Hort Tancat del - lòr tankàd del marimón 

A l’Horta Vella, junt amb el del Comte, hi ha uns bancals tancats amb parets.

Marimon, el pou, la presa, el toll, el molí del - lo póu, la prèze, lo tóll, lo molíl m. 

Hi havia un gran molí que feia moure l'aigua que baixava per un ample canal. L'aplegava en una 

petita presa al riu. Tenien una turbina dins d'un pou d'uns 17 m de profunditat a l'edifici. A la vora 

del riu es troba el toll, prop del de les Moreres.

"toma las aguas que se precipitan a un pozo" "en dicha finca y Molino Harinero llamado Molí del 

Marimón" (R.P.F. 1 - 35 fin. 85 ff. 158-159).

Marín - marín 

Manuel Marín Amador va venir a la postguerra. Encara viu al poble.

“Gabriel Marin” (1578) (Bap. P. Gib. 1499).

Mariner

"El Coronel Victorino Guiu remitió relación ganado, Boles, Pepo y Mariné" (Comp. comú 1843).

Màrio, cal - kal màrio 

Es troba a la banda dreta del c. Baix de la Font. Al costat de cal Teixidor.
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Màrio, el mas, la font del - lo màz, la fòn del màrio 

Un maset a la vora del camí vell de Poboleda, al N del terme. Hi ha una fonteta tocant al mas.

Marió, cal - kal marió 

Casa al c. de la Font. Al costat de cal Perxet.

Marió, la caseta, la fonteta, la mina, el tros del - la kazète, la fontète, la míne, lo tròz del marió 

Un bocí de terra a les Tosses, tocant al tros de Manescal, tot abandonat. Una vella caseta al cim de 

la finca. Hi trobem una fonteta dins d'una mina amb poca aigua. La mina té una profunditat de 30 a 

40 m amb dos forats durant el recorregut per respirar i treure la terra quan els feren.

Mariona, el Xim de la - lo txím la marióne 

Fa anys que no se’n parla. Vivia a l’Espenavicaris.

Marrades, les - lez marràdes 

Terra fèrtil i ufanosa entre els Figuerals i el barranc de Poboleda.

“Pr. la heretat della les Marrades. Terres de la Rectoria” (Cad. 1758).

Marradetes, les-; el barranc de les - lez marradètes, lo barràng de lez m. 

Una partida de terra cap al NE del terme. És damunt del camí de Poboleda. El barrranc, darrera 

del bosc de Lilaga, baixa cap al riu.

"heretat de les Marradetes" (Rec. ter. 1834); "Partida «Figuerals» conocida por Marradeta" 

(10.04.1954) (R.P.F. 6 - 445 fin. 236).

Marsal

“Mariagna Marsal” (1595) “Anthonya Marsal” (1579) (Bap. P. Gib. 1499).

Marta, cal Ros de la - kal róz de la màrte 

Era el nom vell de la casa on vivia l’Alfons, al c. de la Balandra.

Martí, cal - kal martí

Cognom força arrelat. Entre cal Xato i ca la Coma, al c. de la Balandra.

"Francesc Martí" (1580) "Marc Martí" (1587) "T. Marti" (1632) (Bap. P. Gib.1499).

Martí, la bassa del -

“Afronte ab lo Barranc dels Ameixes i en la Bassa del Marti” (Llib. val. T. 1713).

Martinet, el -

“Josep Pujol Sentis lo Martinet” (Imp. grem. 1892 n. 15).
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Martirià, cal - kal martirià

Passat cal Vinyes, pujant pel c. Major. També es troba al c. de la Balandra.

Martirià, la font del - la fòn del martirià

A les Tosses hi tenen una font. Surt arran de terra i baixa cap a un hort petit.

Martorell

“Elvira Martorell” (1862) (Bap. T. VI 1860).

Martori -

“Maria Martori” (1701) (Test. 1670-1702).

Només l'hem trobat una vegada. Cap dels vells no el recorda.

Martra - màrtre

Fou conegut el Joan de la Martra, que vivia al c. de la Balandra.

“Pere Martra, pages” (Test. 1600-1630).

Marxant, el - lo martxàn

Vivia en una caseta en un raconet del c. Major.

Mas

Vegeu: Alzera, Andreu, Assens, Bardina, Biló, Blasco, Bruno, Candro, *Cerdà, Coma, *Comte, Es-

pinós, Franc, *Franquet, Gregori, Hort Tancat, Just, Llevadora, Manescal, Manet, Marimon, Màrio, 

*Masmorells, Minyó, *Morells, *Osset, *Pedra, Pellaire, Plana Cega, Ponet, *Pujols, Sabater, *Tolosa, 

*Vall, Vinyes, *Vorera, *Xata.

Mas, cal - kal màs

Cap a la banda esquerra del c. del Forn. Clavada dins de les cases que pengen del c. Major.

“Raimundus Mas habitator de Torogie” (Man. not. 1323-1326); “dit den Johan Bonet

del Mas” (Capb. 1520).

Mas, els plans, la serra del - los plànz, la sèrrel màs

Uns plans que tomben en forma de paella al voltant del mas del Marimon. La serra és la collada 

que envolta el mas.

"Afronte en la serra del Mas" (Llib. vàl. T. 1713); "Costa y Plans del Mas ... llamada también «Tros 

del Juan del Mas»" (R.P.F. 1 - 35 fin. 83-85 ff 152-157).

Mas Cabrer, el -

“Jph. Bonet del Mas Cabrer” (1525) (Llib. cort T. 1516).
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Mas Gatell, el -

"al Mas Gatell a les parets" (Inv. béns 1630).

Mas Nou, el - lo màz nòu

S'hi passa anant cap a la Vilella Alta. És dalt de la serra dels Cabanets. Abans era la parada del 

traginers. Hi havia una petita mina d'aigua.

"Partida «Veana» conocida por «Mas Nou»" (R.P.F. 3 - 183 fin. 218 f. 8): "Mas Nou (Pla Martorell) 

Juan Rebull Vinyes" (Amill. 1945).

Mas Salvat, el - lo masalbàt

El trobem al N del terme. Allà on parteix amb el de Poboleda.

“en lo terme de Poboleda y a ponent en lo Mas Salvat” (Rec. ter. 1846).

Mas Serrat, el -

“parteix amb lo Mas Serrat” (Llib. cort T. 1516).

Cap dels vells que he consultat no recorda on era aquest mas.

Masada

"Partida «Mas den Bruno» tierra llamada «Masada»" (R.P.F. 1 - 35).

Mascarosa

“Tg. Mascarosa habitator de Torogie” (Man. not. 1323-1326).

Masdeu

“Johan Masdeu” (1527) (Bap. P. Gib. 1499).

Poc comú a la població. Encara que arrelat al poble, era nat a Gratallops.

Maseras

“Pe. Masera” (1561) (Bap. P. Gib. 1499); “Baltasar Maseras” (Med. ter. 1860).

Maset

Vegeu: Eladi.

Masia

Vegeu: Tortes.

Masmorells

Vegeu: Morell i mas dels Morells.
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Masmorells, el -

"Item un establiment de dos troços de terra lo un en lo terme de Masmorells y lo altre en lo terme 

de Torroja" (Reg. univ. 1635 p. 106 b.).

Avui és desconegut el nom d'aquesta partida que tingué nom propi, en els masos de la qual vivien 

5 o 6 famílies. Quan els cartoixans es feren amos d'aquelles terres i masos, agafaria posteriorment 

el nom de mas d'en Bruno.

Matamoros

“y altra part amb en Guillem Matamoros” (Capb. 1520); “Pere Matamoros” (1508) “Gabriel Mata-

moros” (1513) “Berthomeu Matamoros” (1521) (Bap. P. Gib. 1499).

A partir d’aquestes dates ja no apareix enlloc. Avui ja no se’n parla.

Mateu

“P. Mateu” (1567) (Bap. P. Gib. 1499).

Mateu Gros, el - lo matéu gròs

Home del segle passat. Vivia a cal Manet, al c. de l’Hospital.

Maxedrís, el -

Encara que figura com a partida de terra als plànols de l’IGC, escala 1.25 000, prop del terme de 

Porrera, no es troba cap font documental ni oral que en doni fe.

Maya

“Fill de Maria Maya” (Conf. 1388).

Medí, el cafè del - lo kafèl madí

Un cafè al c. Major. Tot i què tingué molta activitat, avui està tancat.

Melià

“Per. Melia” (Man. not. 1323-1326).

Menut Viudet, el -

"Pagat al Menut Viudet per ajudar a parar y desparar lo molí" (Comú 1844-1845).

Merlet, cal - kal marlèt

És al c. de l'Era baixant per la vorera dreta. El Merlet sempre fou popular.

"Jaume Pallejá, el Merlet" (Cad. con. 1853).

Merlet, el Gregori el - lo gragòril marlèt

Vell pastor de Torroja. De nom Gregori Múrria. De renom, el Gregori el Merlet. A la primeria de 

segle agafà fama de guarir tota mena d'epidèmies i mals del bestiar.
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Merlet, la roca del - la ròkel marlèt

Entre el c. de l'Hospital i el de la Bassa. És una roca gran i molt dura.

Messeguer

“Ab Johan Meseguer” (Man. not. 1425-1432).

Mestement

“Josep Pujol (Mestement)” (Imp. grem 1891).

Mestre

“Testament del honorable Pere Mestre de Torroja” (Test. 1600-1630); “Andreua Mestra filla de Rafel 

Mestre” (1666) (Cap. S. Pal. 1661).

Metge, el barranc, la bassa, el camí del - lo barràng, la bàse, lo kamíl médje

Barranc de cara a ponent. Baixa de les Creus fins al riu. Una bassa amb un bon doll d'aigua als 

Sanols. El camí baixava d'aquí cap al poble, encara que està perdut.

"el Barranch del Metge" (Rec. ter. 1846); "Barrancó del Metge" (Amill. 1945).

Miarnau

“Joaquim Miarnau” (1715) (Bap. T. i V. 1712); “Ernest Biarnau” (1788) (Bap. T. III 1770).

Mig, l’hort del -

“Eretat nomenada un ort a la Orta Major, dit Lort del Mitch” (Quin. lib. 1650).

Miloquera, la - la milokére

Bocí de terra a les Pedreres. Agafa part de Gratallops, Porrera i Torroja.

Mina (aigua)

Vegeu: Andreu, Biló, Boles, Borrull, Càndia, Candro, Casa Cremada, Coma, Ferrer, Florèncio, 

Fortuny, Fraret, Magí, Marimon, Marió, Macip, Nen, Neus, Pelegrí, Ponet, Roer, Sastre, Sorreta, 

Vall, Vinyes.

Mina (mineral)

Vegeu: *Aiguafreda, *Americana, *Benvinguda, *Dolors, *Especial, *Santa Teresa, Venus.

Mina, la font de la - la fòn de la míne

Neix per damunt del c. de la Bassa. Amb la seva aigua s’omplen els abeuradors.

Mineta, la - la minète

Travessa la Cua del mas del Marimon. Per dintre hi caminava un home dret. Hi passava l'aigua del 

molí cap a l'O per regar les planes del Mas.
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Mingona, na -

“el qual havia tingut loc p. mort de na Mingona” (Llib. cort. T. 1516 f. 169).

Minyó, cal - kal miinyó

Casa entre cal Perantoni i cal Sastre, al c. Major.

"Vda. de José de cal Miñó" (Quinzè 1845).

Minyó, el -

"el Minyó ha fet de seda fina" (Quinzè 1860).

Minyó, la bassa, l'hort, el mas del - la bàse, lòr, lo màz del miinyó

A les Planes, i sobre d'un turonet, es troba aquest mas amb dos pisos. Avui és conegut com del 

Damià, amb la bassa i hort que són seus. Al racó de més avall hi ha uns bancalets d'hort on abans 

es feien la verdura. Una bassa aplega l'aigua que hi neix.

Miposta, la - la mipóste

Plana d'oliveres prop del molí d'en Bardina. Està totalment abandonada.

Miquel

Vegeu: Confits, Molí, Ous, Sant Miquel, Xut.

Miquel Gros, el -

“Hort del Miquel Gros. Horta Vella” (Rec. ter. 1846).

Home del segle passat. Avui quasi no se’l recorda.

Miquelet

Vegeu: Àngels.

Miquelet, el pou del Solà del - lo póu del solàl mikalèt

Dintre dels Solans al terra de la casa. Hi ha un pou amb poca aigua.

Mir

“Natalyo Mir de Torogie” (Man. not. 1425-1432); “Bernat Mir” (Fogat. 1496 p. 238). 

A partir del segle XV ja no apareix enlloc.

Miravall

“Juan Miravall” (1825) (Bap T. III 1770).

Miret, cal - kal mirèt

És a les darreres cases de la banda alta del pla de la Balandra.
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Miró - miró

Els Miró actuals són descendents de la Morera. Un altre que n'apleguem al segle XV, era procedent 

de Siurana.

“ego Johanes Miro Locus de Siurana” (Man. not. 1425-1432).

Mobes

“Madalena Mobes” (1645) (Bap. P. Gib. 1499).

Moiana, l’hort de la -

"un hort dit Hort de la Moiana que afronte ab lo cami del Molí" (Llib. val. T. 1713).

Moiano - moiàno

Nascut a Barcelona. Feu cap a Torroja a la postguerra.

“Carlos Moyano Francisco” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Mola, la -

"Una tierra la «Mola» de 7,49 jornales" (Deu. cont. 1901).

Moledor

“Gabriel Moledor” (1558) (Bap. P. Gib. 1499).

Moles, cal - kal mòles

Al final del c . de l’Era. Tocant a la carretera.

“Maria Moles” “Marta Moles” (1506) “Johan Moles” (1554) (Bap. P. Gib. 1499).

Molí

Vegeu: Alsera, Bardina, Bruno, Marimon, Oli, Pellejà. 

Molí, el -; el barranc, el collet, la font, la planeta del - lo molí, lo barràng, lo kollèt, la fòn, la planètel m. 

Quan es parla del molí, generalment es refereix al molí d'en Bardina. Encara que les dades escrites 

solen nomenar comunment el molí. El seu barranc és llarg, baixa de més amunt i fa cap a la vora del 

riu. Referent al coll que queda al costat del molí, és mesurat en 431 m sobre el nivell del mar. Una 

font que es troba abandonada, i coberta per la farda. A la planeta hi feia cap l'aigua que baixava de 

la Plana Cega per regar-la. 

"te lo Collet del Molí" (Llev. cens. 1623); "M. la Planeta del Molí" (Mem. vàl. 1670); "altra pessa de 

terra plantada, partida lo Molí" (Rec. ter. 1846). 
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Miquel Molí, cal - kal mikèl molí 

En un replà que hi ha al c. de l'Era. Tenien un forn de fer pa, que agafà anomenada de coure el 

millor pa del poble. 

Molí de Vent

Vegeu: Alsera. 

Molí, el Josep del - lo djwzèb del molí 

De cognom Blasco, i fou el promotor de la construcció del canal per la fàbrica de la llum. Els Blasco 

foren intel·ligents i emprenedors. (Vegeu: Canal i Llum).

Molí Fariner, el - lo molí fariné 

Queden les restes d'aquest molí on molien els Marimon el gra del poble.

“M. lo Moli Fariner” (Llib. cort. T. 1713). 

Molinàs, el -; la font, l'hort, la presa, el sol, el toll del - lo molinàs, la fòn, lòr, la prèze, lo sòl, lo tóll 

del m. 

Bocí de terra a sobre del pont que passa el riu a la carretera de Gratallops. És a l'Horta Major. Al 

costat hi ha una fonteta amb un bon raig d'aigua, on els hortalans de la contrada han anat sempre a 

beure. Un hortet prop del pont, bastant obagós. Es regava amb l'aigua que aturava una petita presa. 

El final del lloc fou conegut com el sòl. Es troba també el toll, més amunt del pont, al qual, quan 

escasejava l'aigua, la gent del poble n'hi anava a buscar amb els animals.

"a la Horta Major ques nomena lo Molinas" (Capb. 1520); "un bocí de ort al Sol del Molinas" (Aval. 

ter. 1736). 

Moliner, cal - kal moliné 

Tirant amunt pel c. Major per la vora dreta. Passat cal Por-roig.

“Tecla Moliner” (1571) (Bap. P. Gib. 1499); “Afronte en J. Moliner” (Rec. ter. 1846).

Moliner, el -

“Juliol any 1561 foncs feta contra A. Domenec lo Moliner” (Llib. cort T. 1516). 

Moliner, la caseta del - la kazètel moliné 

Antigament hi hagué una caseta damunt del molí d'en Bardina. Fou la llar del moliner que se'n 

cuidava. 

Molineret, el -

"Dispondrá que se presenten a este Tribunal, José Capdevila (a) Molineret" (18.10.1842) (Fug. i det. 

C. 29); "Rebut de Antonio Capdevila, lo Molineret 3 rals" (Ouinzè 1845).
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Molins, els -

"los Molins (Horta Major). Herds. de Jaime Pallejá Amorós" (Amill. 1945). 

Molleó

Vegeu: Monlleó.

Molles

“P. Molles” (1521) (Bap. P. Gib. 1499). 

Cognom que com tants d'altres, no apareix més enlloc. 

Molles, el coster del - lo koztél móllez 

Coster cap a la banda alta del terme. És a les Murlandes tocant al terme de Porrera. 

Molló

"Madalena Mollo" (1510) "Antony Mollon" (1523) "Maria Mollona" (1523) (Bap. P. Gib. 1499); 

"Rebut de Teresa, Viuda Mollona 1 ral" (Quinzè 1845).

Mollona, l’hort de la -

"lort de la Mollona te empenyat per 20 lliures" (Llib. vàl. T. 1713). 

Monestir

Vegeu: Escaladei. 

Monada, cal - kal monàde 

Al c. de la Font, entre cal Macip i la premsa del Baster. 

Monada, el - lo monàde 

Fou popular al poble el Monada. Diuen que de petit sa mare li deia que era una monada. I així va 

continuar fins a la seva mort. 

Monada, la palanca del - la palànkel monàde 

Era una vella palanca ara desapareguda. Creuava el riu pel toll del Rafel. 

Mònica, la plana de la - la plàne la mònike 

Plana d’oliveres a la vora del riu. Davant del mas del Marimon, avui abandonada.

Monjo

“Pe. Monjo” (1644) “Catarina Monja” (1631) “Joan Monja” (1633) “Paula Monja” (1635) (Bap. P. 

Gib. 1499).

Llinatge que no continuà. El de Monja, el portaven homes i dones. 
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Monlleó - monllaó 

Cognom força estès. L'ortografia dels documents ofereix moltes variants. El trobem ins. ll. b., 45 

vegades com Moleó, 25 com Molleó, 32 com Monlleó i 44 com Montlleó.

"Joan Monleó" (Fogat. 1496 p. 237); "Johan Molleó" (1526) "Pe. Monlleó" (1537) "Catarina Molleó 

(1547)" (Bap. P. Gib. 1499); "a laltra part era Berenguer Monllaó" (Capb. 1520); "Catarina Montllaó" 

(1510) "Maria Monlleona filla de Joan Monlleó" (Bap. P. Gib. 1499); "Berenguer Monleó del Mas" 

(Fogat. 1553).

Monlló

"P. Monlló" (1573) (Bap. P. Gib. 1499); "Clara Monllona filla de Jusep Monlló" (1661) 

(Bap. S. Pal. 1661). 

Monsarrada, la -

“P. la mort de na Mingona filla de la Monsarrada” (Llib. cort. T. 1516 f. 160). 

Monsenyal, el - lo monsainyàl

Terres fèrtils i costerudes cap als Figuerals, a l'E del terme.

"Monseñal (Figuerals) Magí Ferré Sabaté" (Amill. 1945).

Monsenyor, la vinya de -

"dita la vinya de Monseño 20 lliures. Bens de Pere Franquet" (Aval. ter. 1736).

Monsona, la -

“Les Planes y la Monsona 100 lliures” “A les Planes junt la Munsona” (Aval. ter. 1736).

Montagut

“Domingo Montagut” (1508) (Bap. P. Gib. 1499).

Montaner

Vegeu: Muntaner.

Mont Calvari, la serra del - la sèrrel mónkalbàri 

Cap al damunt del poble a la part de migdia. Mesurada amb una altitud de 400 m.

"Una sort afronte en la Serra del Mont Calvari" (Llib. vàl. T. 1713).

Montjuïc, el - lo monjuík 

Un coll del que no es troben dades escrites enlloc. Encara que el propietari, octogenari ja, diu que 

els seus avis l'anomenaven així. Té una altitud de 341 m. El cim és rodó i una falda es deixa caure 

a la carretera de Gratallops.
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Montlleó

Vegeu: Monlleó.

Montpeó, cal - kal monpaó 

Anant amunt per la vorera dreta del c. Major. Hi hagué un hostal.

Montpeó, el bassót del - labasòt del monpaó 

A les Planes, en direcció a Escaladei, es troba un bassot amb el que es regava un hortet.

Montreal

“Pere Montreal” (Fogat. 1496); “Pere Monreal confesa posseeix un tros de terra” (Capb. 1520).

Montsant, el - lo monsàn 

És tota la serrada del Montsant que s'estén, llarga i majestuosa, enfront del poble de Torroja per 

tot el N.

"Ver. Maria de Montsant" (Man. not. 1323-1326); "Que los somatenes se dirijan a Montsant, siendo 

punto de reunión S. Antonio" (14.10.1866) (Hom. arm. C.42).

Montsant, el coll de - lo kòll de monsàn 

No té cap relació amb Montsant. Aquest coll es troba cap al NE del terme, on s'apleguen els de 

Torroja, Poboleda i Porrera. La seva altitud és de 646 m.

Montsants, els - loz monsàns 

És la partida més alta del terme, on s'ajunten els tres termes esmentats anteriorment. Tota plena 

d'un espès boscatge de pins i alzines.

“terra terme de Porrera partida ques diu Montsants afronte en lo terme de Torroja” (Cap. 1520).

Montserrat

Vegeu: Roser i Montserrat.

Montserrat - monsarràt 

El darrer va morir. Els fills viuen fora.

“Rosa Montserrat” (1816) (Bap. T. III 1770).

Montserrat, el tros de Nostra Senyora de -

"Un fraginal afronte ab lo tros de Nostra Seinyora de Monserrat en lo cami de Cartoixa 15 lliures" 

(Llib. vàl. T. 1713).
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Moragrega

“Fr. Joan Moragrega com a subtitut de mosen Marc Llaberia, rector de Torroja” (8.06.1633) (Test. 

1631-1670).

Morell

"Establecimiento de Coma Bardina ... a favor de Pere Morell y su esposa Elvira" (27.03.1270) (Cart. 

pobl. T. I pp. 470-471; "Item una altra casa de stabliment que fa lo dit Prior y Convent de dit molí 

... a Mateu y Pere Morell ... per lo dit A. Silvano 3 idus febryaiy 1308" (Reg. univ. 1635 p. 107 B b.); 

"Pa Morel habitator d. Bardina" (Man. not. 1323-1326).

Morells, el mas -

"esta ordenat que los del mas dels Morells hajen de esser acollits en los camins de Torroja" (Or-

din. n. 55 p. 71); "Johan Bonet del Mas mitjansant guariment tenir una part de aquella masia, que 

antigament deia lo mas dels Morells afronte a tramuntana ab lo terme de la Vilella y en lo terme de 

Cartoyxa" (Capb. 1520); "Pere Domenech dels masos del Mas dels Morells lo any 1622" (Llib. llum. 

1599-1630); "Establiment de dos troços de terra lo un en lo terme de Masmorells y altre en lo terme 

de Torroja" (0.02.1762) (Reg. univ. 1635 p. 106 b.). 

Sembla que fou el mas principal d’aquell terme inicial, al qual se n’afegiren d’altres.

Morells, la serra dels -

“afronte ab la serra del Mas Morells” (Llev. cens. 1623). 

Podria ser la serra que hi ha prop dels Pardelases, amb una altitud de 401 m. Avui tot fa referència 

al mas d'en Bruno i ningú no sap res del mas dels Morells.

Moreno - morèno 

L'únic Moreno que trobem va venir de Sto. Tome (Jaén) a la postguerra.

"Antonio Moreno Jordán" (Fitx. l. C.G.A.T. 1945).

Morer, el camí del -

"Un freginal damunt lo Cami del More" (Llib. vàl. T. 1713).

Morera - morére 

Sols apareix un Morera. Va viure al c. Baix de la Font. Era procedent del Lloar i al cap d’uns anys 

va emigrar.

"Cándido Morera Sicart" (Reg. cèd. 1904 n. 131).

Morera, la - la morére 

Ajunta el seu terme amb el de Torroja, per la banda del N.
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Morerà, el - lo morerà 

Home rústec que, a la primeria del segle actual, feia de traginer amb animals.

Moreres, les - lez moréres 

Hort a l’Horta Major en el qual plantaren moreres els joves del poble.

Moreres, el pla de les - lo plà lez moréres 

Al final de l’Espenavicaris. Un pla enfront del c. de la Balandra. Abans hi havia moreres, on jugaven 

els menuts d’aquelles cases. 

Moreres, el toll de les - lo tóll de lez moréres 

Toll damunt del de les Planes. Encara hi ha tres moreres molt maques. 

Moros, el cementiri dels - lo samantírilz mòros 

Segons comenten els vells, era cap al més amunt del poble. Sempre que hi furgaven havien trobat 

restes humanes, que suposadament eren dels habitants de la Torre Roja. Malgrat aquests comentaris, 

no hi ha referències escrites que ens en donin cap credibilitat. 

Mortalla, la -

“afronte a sol ixent en Terres de la Mortalla” (Rec. ter. 1846). 

Mosenya, la - la mosènye 

És entre el barranc de les Tosses i el de Poboleda.

"Heretat de la Moseña. Bens de Josep Alabart" (Rec. ter. 1834). 

Mossèn Ramon, cal - kal mosèn ramón 

Al collet més alt del c. Major. Al costat de cal Ganxo. 

Mosset, cal - kal mosèt 

Ho deien abans de ca l’Animeta, al c. de la Balandra. Trobem cognoms antics, encara que es dubta 

que donessin el nom a la casa.

“March Mosset” (Manam. 1319); “Pere Moset habit. d. Bardina” (Man. not. 1323-1326).

Mosset, el traginer - lo traijiné mosèt 

Vell traginer que amb els seus matxos feia el el tragí pels pobles veïns. 

Mosseta, ca la - ka la mosète 

Primera casa a l'esquerra on comença el c. Major. És tocant a cal Vall. Fou conegut el Peret de la 

Mosseta, que darrerament vivia al c. de l'Hospital amb el Mosso. 
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Motlló, cal - kal motlló 

Baixant per la vora dreta del c. de l'Era al seu final. Avui hi viu el Remigi Sentís Estivill. 

Moya

“Bartomeu Moya” (Conf. 1408). 

Mulet

“entrantse en lo del Mulet” (Rec. ter. 1846); “Antonio Serres (a) Mulet. Vilella Alta. Tortes” (Med. ter. 1860). 

Mundeta, ca la - ka la mundète 

Casa antiga, ben apanyada, al c. Baix de la Font. Al costat de la carretera, amb un acurat jardí 

lateral. 

Munsona

Vegeu: Monsona. 

Muntaner - muntané 

Cognom força estès en el passat. El trobem 88 veg. ins. ll. b.

“Bernat Muntaner” (1545) “Tecla Muntaner” (1546) (Bap. P. Gib. 1499); “en Joan Muntaner dit lo 

Flaco” (1582) (Llib. cort T. 1516). 

Muntanyesa

“Rosa Buseu, Montanyesa” (Rec. ter. 1834).

Muntera, la -

“Lo 9 de sbre. 1614 lo mateis dia treu pa contra la Muntera del Ortal” (Mem. cort. T. 1614).

Mur

"Guillem Mur" (Man. not. 1323-1326); "Mur Figuerola, Ramón" (Pad. hab. 1911).

Murlandes, les - lez murlàndes

Terres al darrera del coll de n'Assens. Són dins del terme de Porrera. 

Múrria - múrrie

Nascut a Duesaigües. Va venir a viure al poble de jovenet.

"Daniel Múrria Franquet" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Murtra, la plana la - la plàne la múrtre

A la vorera del riu davall del mas del Marimon. Són part de les planes d'oliveres que el voltegen. 

Miren de cara a l'ermita de Consolació. 
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Museu, el - lo muzèu

Bell museu al c. de la Balandra, acuradament construït. S'hi ha aplegat una part important de les 

eines de treball velles del camp, dels pobles prioratins. 

Nadal

“Bernat Nadal” (Capb. 1520); “La 10a Francisco Compte dit Nadal" (Quaresma 1790) (Cons. v.c. C. 

32); "afronte a sol ixent en Terres de lo Fusté Nadal" (Rec. ter. 1834); "Jaume Compte (a) Nadal" 

(Rec. ter. 1846).

Cognom desaparegut. En segles passats també fou renom. 

Nadal, el corredor del - lo korradól nadàl

Corredor que uneix els que hi ha al c. de l’Hospital. 

Nadala, la - la nadàle

Dona velleta que vivia a cal Viola, al c. de la Font. 

Nanos

Vegeu: Guiznau. 

Narbonès -

“Narbones Girones de Toroja” (Manam. 1319); “Joha Narbones habitator Terrogia” (Man. not. 1323-

1326); “Mateu Narbones” (Man. not, 1425-1432).

Vell cognom que el segle XV va desaparèixer del tot. 

Narbonet

“Mateu Narbonet, Torroge” (Man. not. 1425-1432).

Nassens

Vegeu: Assens, n’

Navarro - nabàrro

Va venir de Cuevas de Almanzora (Almeria) una vegada acabada la guerra.

"Pedro Navarro Caparrós" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Nebot - nabót

Hi féu cap a les acaballes de la guerra. Procedia de P. Arenoso (Castelló).

“Teresa Nebot Navarro” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Nen, cal - kal nèn

Pujant per la vorera dreta del c. del Forn.
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Nen, el - lo nèn

Fou molt popular el Nen. Un carreter que feia el tragí pels pobles veïns.

Nen, la mina del - la mínel nèn

Una mina tota voltada amb pedra blava. A les Tosses i força cabalosa.

Nesprera, l’hort de la -

“M. altre ort en dita orta dit de la Nesprera” (Aval. ter. 1736).

Neus, la mina, el pou del Solà de la - la mínel, lo póu del solà la néus

Trobem al Solà de la Neus una mina d'uns 5 metres de fondària. Feta amb volta de pedra i material. 

Més amunt hi tenen un pou, per quan els mancava aigua per regar.

Nicola

“Salvatore Nicola” (Man. not. 1323-1326).

Nicolau

“Pe. Nicholau” (Conf. 1347).

Nieto - niéto

Arribat al poble a la darreria del segle passat. Vivia al c. Baix de la Font.

“Nieto Francesc, Carolina” (Pad. hab. 1911).

Nino, el -

“Afronte a solixent en terra de Vda. Gueroguet y a ponen en lo Nino” (Rec. ter. 1844).

Ninot - ninòt

Procedent de Vimbodí, va venir acabada la guerra. Hi va néixer l'any 1892.

“Ramona Ninot Palau” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Ninyo, el - lo níinyo

Vivia a cal Xinel, al c. de l’Era, el Pere el Ninyo. El renom el devia dur dels seus avantpassats.

"Joan Escoda dit Ninyo" (Cad. 1818); "Jph. Escoda el Niño" (Rep. cont. 1828).

Noedes 

“Johan Noedes” (1535) “Jaume Nohedes” (1544) (Bap. P. Gib. 1499); “Nohedes Viuda” (Fogat. 

1553); “Maria Nogedes” (1578) (Bap. P. Gib. 1499).
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Noguer

Vegeu: Ramonet.

Noguer

“Bartholome Noguer” (Man. not. 1425-1432); “den Toni Noguer, pastor” (1622) (Tes. 1600-1630).

Noguer, l’hort del -

"M. lort del Nogue en lorta major y son cap de ort" (Mem. vàl. 1670).

Noguerets, els -; la font dels - loz nogerèts, la fòn delz n.

Partida que agafa el barranc de les Tosses, a la part alta i NE del terme. És en direcció al coll de 

Poboleda. La font amb aigua pura i cristal·lina. Es baixa fins al poble per mitjà d'una canonada, fent 

cap a un dipòsit per abastar-lo.

Nogués

“Contra en Bernat Nogues spitaler del locs de Torrogia” (Llib. cort. T. 1516).

Nohedes

Vegeu: Noedes.

Nor, ca la - ka la nòr

On abans vivia el Cosepe, al c. Major.

Nostra Senyora

Vegeu: Montserrat.

Nou

Vegeu: Carrer, Corral, Mas.

Nova

Vegeu: Casa, Església.

Novells

Vegeu: Figuerals.

Noves

Vegeu: Escoles.

Nyasser, el Pasqual -

“A vuy davant lo honrat Nantoni Cote balle del present loc en Pasqual Donat, dit lo Pasqual Nyas-

ser” (Llib. cort. T. 1516 f. 71).
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Obacs, el collet dels - lo kollèd delzaubàks

Un coll de terra obagosa i frescal als Bellvissos. Hi ha un collet mesurat amb 473 m sobre del 

nivell del mar.

"Aubac" (Bevisos) Josep Ma. Peri Doménech" (Amill. 1945).

Obaguet, l’- laubagèt

Terra als Bellvissos per on passa la carretera de Porrera.

“E lo Ubaguet” (Capb. 1520); “una eretat dita lo Ubaguet” (Llev. cens. 1623).

Obrer

“Antonia Obrer locus Torogie” “P. Obrer de p. fosats” (Man. not. 1425-1432).

Oiano

“Catheria Oyano” (1559) (Bap. P. Gib. 1499).

Sols apareix una vegada.

Oissó

"Franqua Oissó" (1522) (Bap. P. Gib. 1499).

No apareix en enlloc més.

Oli, el molí de l'-; la bassa del M. de l'- lo molí, la bàsel molí lòli

Fou un vell molí del comú, que era arrendat cada any al millor postor. La bassa que aplegava les 

oliasses també era arrendada conjuntament.

“Una sort damunt lo Moli de Loli 45 lliures” “Rebut del arrendament de la Bassa y del Moli del Oli 

45 lliures” (Aval. ter. 1736).

Olivaret, l’-

“Tros lo Olivaret damunt la sequia de Lorta Majo” (Aval. ter. 1747).

Olivaret, el coll de l’- lo kòll de laulibarèt

És a sobre del poble, més amunt del dipòsit de l'aigua. Hi puja una filera d'oliveres.

Olivarets

Vegeu: Tortes.

Oliver

Vegeu: Benet.
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Oliver

“Francesch Oliver” (1704) (Bap. S. Pal. 1696). 

Cap vell no en té record.

Oliveres - aulibéres 

Procedent de Poboleda. Féu cap al poble una vegada acabada la guerra civil. 

“Juan Oliveres Vernet” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Olla

Vegeu: *Agustí, Comte, Pelleja.

Olla, l’- lòlle 

Terra entre el barranc de Poboleda i la carretera. Queda davall del poble. 

"Olla (Viñons). Juan Sentís Pallejá" (Amill. 1945).

Olla, l’-; el corredor de l’- lòlle, lo korradó de l. 

Aquesta fàbrica d'alcohol era entre el Corredor del c. del Forn i el darrera de les Escoles. Propietat 

dels Garcia.

Olla, cal Peret de l’- kal parèd de lòlle 

Pujant per la dreta del c. de la Bassa. Fa cantonada amb el c. de l’Hospital.

Oller

“Maria Oller” (1833) (Bap. T. IV 1827).

Om

Vegeu: Trona.

Omsa

Vegeu: Barranc.

Oquet

“Joan Oquet” (1779) (Bap. T. III 1770).

Organista, l’- lorganíste 

L’organista sempre ha estat conegut. Encara que fou un ofici, sempre se’ls ha cridat com a renom. 

“Ha entregat al Organiste 100 lliures” (Llib. com. 1780).
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Orgue, l’- lòrge 

Deixar d'esmentar l'orgue de l'Església, fóra una greu mancança. És considerat una joia i declarat 

oficialment bé d'interés cultural. Ha tingut bons organistes del mateix poble. 

“Nota dels dines rebuts en compte del Orge. Tich Rebut jo Jph. Marimon ... de Francisco Comte 

dia 29 de mars de 1779 Contants 500 lliures” (Llib. Com. 1780).

Orgullos, el tros de l’- lo tròz de lorgúllos 

Aquí treu el cap el canal quan surt de dins del túnel. Tot voltat d'un espès pinar, on es troben 

bons rovellons.

Osset

“Et Antonio Osset” (Man. not. 1425-1432).

Osset, el mas de l’-

"Una tierra el «Mas del Osset» de 3,30 jornales" (Deu. cont. 1901).

Ossó

"Miq. Osso" (1549) "Angela Ossono" (1556) (Bap. P. Gib. 1499); "Josep Uso" (1745) (Bap. T. I 1719); 

"Ramon Ossó, Ossonet" (Cad. con. 1853). 

Totes les variants corresponen al mateix llinatge.

Ous, ca l’- ka lòus

És a la part enlairada del c. de la Balandra. Toca a cal Miret.

Ous, el coll dels - lo kòll delzòus

Al punt on s'ajunten els termes de Torroja, Poboleda i la Morera. Té una altitud de 620 m.

Pagès - paijès

Cognom amb molt de pes dins de la vida del poble. El trobem 113 veg. ins. ll. b.

“Madalena Pages” (1577) (Bap. P. Gib. 1499); “Mariano Paijes” (Bap. T. i V. 1712).

Paisano, cal - kal paizàno

Tocant a la Cooperativa Agrícola al pla de la Bassa.

Paladella

“Llibre del bateiats y soterrats comencant en lo any 1661 per mi Sebastia Paladella, presbiter et 

rector de la vila de Torroja” (Bap. S. Pal. 1661).

Palanca

Vegeu: *Fàbrica, *Fangassal, *Monada, *Planes.
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Palanca, el toll de la - lo tóll de la palànke

En aquest toll davall del pont diuen que abans hi havia la palanca per anar a les Planes.

Palau - palàu

Del primer Palau aparegut fins al darrer han passat sis segles. I aquest va fer cap procedent de 

Muelas (Osca) l’any 1940.

“Et. Palau” (Man. not. 1323-1326); “Agueda Palau Roch” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Palero

“Jacoba Palero” (Man. not. 1425-1432).

Palet, cal - kal palèt

Casa antiga al pla del c. de la Font. Tocant a cal Sabater. Era conegut el Palet, que fa anys va morir.

Palet, el pou del - lo póu del palèt

Un pou d'aigua a les Crivelles. És damunt de la carretera que va a Gratallops.

Pallarès

“Bn. Palares” “En B. Palares” “en To. Pallares” (Man. not. 1323-1326).

Pallejà

Vegeu: Pellejà.

Palletes, el - lo pallètes

Havia viscut al c. de la Font. Era corrent l'expressió "ens ho farem a palletes" quan s'havia de 

decidir un guanyador.

Pallissa, la - la pallíse

Una pallissa coberta i tancada al costat del mas del Marimon. Abans hi posaven la palla que 

recollien dels sembrats.

Pallisseta, la - la pallisète

Paller de cal Comte, al costat de l’era de batre. Cap al final del c. de l’Era.

Palmera

Vegeu: Hort Tancat.

Palou, el solà d'en -

"Lo Sola den Palou" "una sort dita lo Sola den Palou" (Llib. vàl. T. 1713).
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Pàmies - pàmies

Els Pàmies són un llinatge que encara es conserva entre la població. 

"Maria Pamies" (1844) (Bap. T. IV 1827); "Juan Pamies Sabaté" (Reg. cèd. 1904). 

Pamo, l’abeurador del -

“Sort apodada lo Abeurador del Pamo” (Man. not. 1425-1432). 

Pana, cal - kal pàne 

Al soldamunt del c. de la Font, tocant a cal Secana. Hi hagué el Jaume el Pana, que vivia a cal Ninyo, 

i el "Jaio" Pana, a cal Passet. 

Pantano, el -

“La eretat del Pantano” (Rec. ter. 1834); “Pantano (Horteta)” (Amill. 1945). 

Paquel, cal - kal pakèl 

És al c. de la Bassa, entre cal Paisano i cal Paradell. Hi visqué el Domingo Paquel. 

Parada

Vegeu: *Borja, Font, *Riu. 

Paradell, cal - kal paradéll 

Potser que el cognom donés el nom a la casa. Al c. de la Bassa tocant a cal Paquel i amb canto-

nada a la carretera. 

“Franc. Paradell” (1810) (Bap. T. III 1770); “J. Biarnau dit Paradell” (Cad.1818). 

Parades

Vegeu: *Manyà, *Peiró, Vila, *Xim. 

Parades, les - les paràdes 

En aquestes parades avui hi ha el camp de futbol i les Escoles Noves. 

“Altra sort dita les Parades, 65 lliures” (Aval. ter. 1736). 

Paradeta, la - la paradète 

Bocí de terra als Vinyons del Compte. Actualment no es treballa. 

"José Vall = Paradeta" (Med. ter. 1860); "Paradeta = (Vinyons) Ricardo Comte" (Amill. 1945). 

Paraire

“Miquel Paraire” (1578) (Bap. P. Gib. 1499). 
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Pardelases, els -; el barranc, el camí, la serra dels - los pardalàzes, lo barràng, lo kamí, la sèrrels p. 

Són a la banda O del terme, vora del de la Vilella Alta. Entre les Bassetes i el mas d'en Bruno. 

Antigament fou el Pas de l'Ase. Se'n dóna nota detallada a l'entrada corresponent. El barranc 

baixa del cim de la partida i fa cap al dels Fangassals. Un camí vell amb el traçat canviat tira 

avall fins al de Cartoixa. La serra és partionera amb el terme de la Vilella Alta. Mesurada amb 

401 m d'altitud. 

“A 5 de maig de 1735 se acaba de vendre los Pardelases del Frances Garsia”; “Divendres les mules 

danar astal pla dalmunt la Serra dels Pardelases” (Llib. llum. 1599-1630). 

Parejoan, el - lo pàredjwàn 

Home avui desaparegut. Encara que se'l recorda majoritàriament.

“La 6a. Jph. Sentis dit lo Parejoan" (1790) (Cons. v.c. C. 32); "Ramon Sentis y Sabaté (a) Pare Joan" 

(Rec. ter. 1834). 

Parets, les -

“lo tros de les Parets” (Capb. 1520); “tros dit les Parets” (Llev. cens. 1623). 

Parra

Vegeu: Ferrer. 

Parratxo

"José Sentis (a) Parracho" (R.P.F. 1 - 35). 

Parreria, la -

“Una sorteta davall la Parreria. Bens de Mateu Tost” (Aval. ter. 1736).

Parroquís, el -

"Franc. Vernet dit lo Parroquís" (Cad. 1818); "afronte a Solixent en terres del Flancho Parroquís" 

(Rec. ter. 1846). 

Partida

Vegeu: Alsera, Amitgers, *Antuixans, Arboçars, Argeles, Arrabassada, Arronsa Valls, Artigues, 

*Ase, Bardina, Bassetes, Bellvissos, Bessons, *Bluirons, Bruno, Cabanets, Calçades, Califòrnies, Coma, 

Comes, Comuns, *Corrals, Costers, Costes, *Cotes Velles, Crivelles, Crossos, Davall Braus, Devesa, 

Eres, Esplugues, *Extramurs, Fangassals, *Farraginals, Figuerals, Filells, *Foresa, *Garranxes, Ga-

valdons, Granges, Horta Major, Horta Vella, Marrades, Maxedrís, Molinàs, Montsants, Noguerets, 

Pardelases, Pedreres, Plana Cega, Planes, *Planes Cornadores, Plans, Roquer, Sanols, Salanques, 

Saleres, Serra, Socarrades, Solana, Solans, Tortes, Tossals, Tosses, Tricolavets, Veana, Vinyals, Vin-

yons, Voltor.
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Pas

Vegeu: Ase, Bruno, Caus, *Senyor, Torroja. 

Pasqual

Vegeu: Nyasser. 

Pasqual, cal - kal paskuàl 

Trobem aquesta casa a l’Espenavicaris. Baixant abans d’arribar a cal Xicorrill. 

“Joan Pasqual” (Fogat. 1496); “Johan Pasqual” (Capb. 1520); “Margarida Pasquala filla de Johan 

Pasqual” (1525) (Bap. P. Gib. 1499). 

Pasqüetes, les -

"Una finca les «Pasqüetes» de 3,40 jornales" (Deu. cont. 1901). 

Passat

Vegeu: Any Passat. 

Passet, cal - kal pasèt 

És al tram més costerut del c. Major. Pujant per la dreta passat cal Perantoni. Viu encara el qui 

conserva el renom de Passet. 

"Rebut de Ramon Felipet, Passet 3 rals" (Quinzè 1845). 

Pastor, cal - kal pastó 

Per l’Espenavicaris avall a la banda esquerra. Esgraonada com totes les del lloc. 

Patau, cal - kal patàu 

La trobem al c. de la Bassa, al tram de la part alta. Al costat de cal Ramonet. 

Pati, el - lo pàti 

Bocinet de terra tocant al c. del Forn. Cap al seu final. 

“lo Pati (Serra). Carme Ripoll Comte” (Amill. 1945). 

Pati, del -

“Dia 30 mensis novembris 1650 Joan Saloni dit del Pati” (Quin. lib. 1650). 

Patrici, cal - kal patrísi 

Baixant per la dreta del c. del Forn. Una casa tocant a l’Olla.
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Patrici, la barraca del - la barràkel patrísi 

Barraca amb dues portes. Davall de la Font dels Noguerets, encarada a migdia.

Patró

"Pere Aragonés, Patró" (Cad. cons. 1853).

Pau, la feixeta, la fonteta del -

“Una eretat a la partida la Fonteta del Pau. Terres del s. Rector” (Cad. 1758); “Heretat de la Faixeta 

del Pau” (Rec. ter. 1834).

Pauet

“La 11a. Joan Sentis dit Pauet” (Quaresma 1790) (Const. v.c. C. 32).

Paulí

"Pre. Paulyna lochs de Torogie" (Man. not. 1425-1432); "Pere Paulí" (1646) "Maria Agna Pauli" 

(1647) (Bap. P. Gib. 1499).

Pava, la -

“La Casa de la Pava” (Cad. cons. 1853).

Pedra, el mas de la - lo màz de la pédre 

És dins del terme de Porrera. Més avall del mas d'en Vall. Fou de Torroja.

Pedrera, el coll, la fonteta de la - lo kóll, la fontète la padrére 

Fa de partió amb el terme de Porrera pel vessant de l'E. El coll queda enlairat cap als 442 m.

Pedreres, les - les padréres 

Terreny rocós entre Porrera i Gratallops. D'allí en treuen unes pedres ferrals blavenques molt planes 

i dures. Els carrers del poble n'estan plens. 

“Altra sort vinya a la Pedrera” (Aval. ter. 1846); “les Pedreres. Bens de Ramon Sans” (Rec. ter. 

1846).

Pedret

"Maria Pedret" (1652) (Bap. P. Gib. 1499); "aver rebut de Agostí Pedret" (Quin. lib. 1651).

Peirí

"Bartholeo Payri" (Man. not. 1425-1432); "J. Peyrí" (1545) "Josep Peyri Porrera" (1651) "Andreu 

Peiry" (1654) "Miquel Peiri" (1658) (Bap. P. Gib. 1499). 

Com es pot veure, la variació ortogràfica del cognom és extensa.
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Peiró, el -; les parades del - lo pairó, les paràdez del p. 

Bocí de terra de conreu davall del cementiri. El terreny és obagós, mirant cap al N del terme. Hi 

ha unes parades planeres al mateix lloc. 

"Sort dita lo Peiro afronte amb lo cami de Cartoixa" (Llib. vàl. T. 1713); "Parades del Peiró" 

(Rec. ter. 1846).

Peixer, el -

“Jph. Anso, lo Peixer” (Cad. cons. 1853).

Peixo

“2 de octubre de 1558 se clama en Joan Peixo per una eretat que es de sa muller pov. Mollona en 

lo terme de Toroja en els Bluirons” (Llib. cort T. 1516).

Pelat

"Miquel Palleijá Vernet (Pelat)" (Imp. grem. 1894 n. 16).

Pelegrí, cal - kal palagrí 

Cap al més amunt del c. de la Bassa. Queda al costat de la Quadra.

Pelegrí, el -

"Pagat al Pelegrí per lo dia que va passar lo comisionat" (Comú 1844-1845).

Pelegrí, el coll de la Vinyeta, la mina del - lo kòll de la biinyétel, la mínel palagrí 

Un coll a sobre del del Calvari, a l'E del poble. A una altitud de 440 m sobre el nivell del mar. 

Hi ha una mina voltada amb pedra seca. També hi ha un safareig que aplega l'aigua. És prop del 

transformador de la llum.

Pellaire, cal - kal pallàire 

A la primera pujadeta, a la dreta, del c. de l’Hospital.

Pellaire, el mas, la presa del - lo màz, la prèzel pallàire 

Un maset ben arreglat, amb dos pisos, enfront del mas del Marimon, a la banda oposada del riu. 

Més amunt hi ha una presa que agafa l'aigua del riu per regar.

Pellejà, cal - kal pallaijà 

Casa de les més grans del poble, després de cal Vall al c. Major. També és coneguda així la penúltima 

casa del c. de la Font a la banda esquerra. Tingué molta anomenada el cafè del Pellejà al c. Major, avui 

desaparegut. És dels cognoms més arrelats al poble i apareix 192 veg. ins. ll. b. amb ortografia diversa. 

“Jaume Pelleja” (1691) “P. Palleja” (1696) (Bap. S. Pal. 1661); “Joan Peleja” (1715) (Bap. T. i V. 1712); 

“Esperansa Pellejana” (1691) (Bap. S. Pal. 1661).
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Pellejà, els molins, els forns, l'olla del - loz molíns, los fórs, lòllel p. 

Tenien un vell molí tocant a la Volteta, al c. Baix de la Font. Es conserven les restes de tres forns 

de coure obra a la sortida del pont prop del camí de Cartoixa. L'olla era de les més velles del poble; 

abans hi fonien les brises pròpies.

Pelleter

“Et Antoni Pelleter dit loch de Torogie” (Man. not. 1425-1432).

Pellissà

"Francisca Pellissá" (1793) (Bap. T. III 1770).

Pellisser

“Antoni Pelicer” (Man. not. 1425-1432); “Ysabel Pellicer” (1604) “Miquel Pellisser” (1619) (Test. 

1600-1630); “fonch confirmada Ursula Pellissera fila de Domingo Pellisser” (Llib. conf. 1674).

Pells, la Marieta de les - la mariète les pélls 

Ho deien d’una dona que va viure al c. de l’Hospital.

Pentinat - pantinàt 

Descendent de Móra d'Ebre. Féu cap al poble una vegada acabada la guerra civil. 

"Concepción Pentinat Piñol" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Pepo, cal - kal pèpo 

La primera casa a la dreta del començament del c. de la Font. El renom l'han dut diverses gene-

racions.

"Joan Sentís y Pascó dit Pepo" (Cad. 1818); "El coronel Victorino Guiu remitió relación ganado, 

Boles, Pepo ..." (Com. 1843).

Pepo, el cafè del - lo kafèl pèpo 

Tingué força anomenada aquest cafè, que fa anys va plegar. Era a la Placeta, a la vora del c. de 

l'Hospital.

Pepo, la bassa, l’hort del - la bàse, lòr del pèpo 

Tenen un hort a prop del pont a l'Horta Major. Fins no fa molt temps va estar ben treballat. Hi 

tenen una bona bassa davall de la sèquia.

Perantoni, cal - kal perantòni 

Pujant pel c. Major a la dreta, més amunt de cal Moliner. També és entre cal Pellejà i cal 

Minyó.
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Perantoni, el celler del - lo sallél perantòni 

Dissortadament, sols en queda el nom. Fou un celler amb bones bótes i bon vi al c. de l'Hospital.

Perantoni, el toll, el freixe del - lo tóll, lo frèixel perantóni 

Més avall del toll del Rafel hi ha aquest, que és molt net. Abans el jovent s'hi anava a banyar. Al 

seu costat hi hagué un freixe alt i voluminós que fou tallat.

Perareny

Vegeu: Arboçars.

Perdiuet

“Francisco Vinyes Comte (Perdiuet)” (Guar. fil. 1891 n. 199).

Perdut, cal - kal pardút 

Casa que queda sola a la part esquerra del c. Baix de la Font.

Perdut, el - lo pardút 

Fou conegut com el Perdut, un vell abandonat del tot.

Pere Joan, cal - kal pére djwàn 

Al costat de cal Cosepe, a la vora dreta del c. Major.

Pere Joan, l’alzina, el collet, la reixa del - lalzíne, lo kolltet, la rèixel peredjwàn 

Bocí de terra prop de les Pedreres, anomenat la Reixa. El coll és al costat de la carretera de Porrera, 

amb una altitud de 422 m. Hi tenen una alzina ben crescuda.

Pere Maco, cal - kal pére màko 

Casa petita al c. del Forn, quan es decanta cap al c. Major.

Perelló - paralló 

El darrer que hi va haver, fa uns quants anys que va emigrar. Encara que en queda un de segon 

cognom. 

"Jaume Alabart Perelló" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Perenya - perèinye 

L'últim que vàrem conèixer, fa temps que va morir. 

"Josep Perenya" (1771) (Bap. T. III 1770); "Josefa Pereña Alabart" (Reg. ced. 1904).

Perera, cal - kal parére 

Es troba al c. de la Bassa enfront de la paret lateral de l'Església.
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Perera, l’hort de la -

“Pr. lo hort de la Perera en la Horta Major” (Cad. 1758).

Perereta, la - la pararète

Bocí de terra de cal Comte tocant al camí de la Vilella Alta. Està plantat d'arbres fruiters.

Peresants, el portal del -

“Portal de casa Peresans” (Fort. C. 12).

Apareix en un plànol de la fortificació de Torroja del segle passat.

Peret

Vegeu: Olla.

Pereta

“(Pereta) Ricardo Comte Anguera” (Amill. 1945).

Perí - parí

Els Perí continuen vius al poble. Trobem el Lluís Perí Vinyes i els fills.

“P. Peri” (1514) “Cataryna Perinya” (1541) (Bap. P. Gib. 1499).

Periu

“Jo Mateu Periu” (1604) (Llib. llum. 1599-1630).

Perolet, del -

“Matheu Ardevol del Perolet” (1549) (Bap. P. Gib. 1499).

Perpinyà

"Jaume Perpinya" (Capb. 1520); "Catharina Perpinya" (1540) "P. Perpjya" (1553) (Bap. P. Gib. 1499); 

"Jaume Perpinyà" (Fogat. 1553 p. 200).

Encara que no en queda cap, antigament va estar força arrelat.

Peruc

Vegeu: Pubilla.

Perutxo, el -

"Franc. Vinyes y Aragonés, Perutxo" (Cad. l818); "per formar les diligencies de Jph. Sech del Pe-

rucho" (Com. comú 1843); "Rebut del Pelucho" (Quinzè 1845).

Perxe

Vegeu: Marimon
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Perxe, el -; el portal del - lo pèrtxe, lo portàl del p. 

Situat a la plaça de l'Església. S'entra per ell al c. de l'Era, que decanta avall. Durant les guerres 

carlino-liberals hi hagué un portal d'entrada al poble fortificat. Fou tapiat, deixant una estreta porta. 

"danys y despeses contra en P. Ardevol del Perxe" (Llib. cort T. 1516 f. 108). "Puerta del Perche. 

Fortificación de Torroja. 1838" (Fort. C. 19).

Perxet, cal - kal partxèt 

Entre cal Marió i cal Rosset al c. de la Font.

Perxet, el - lo partxèt 

Ha estat conegut sempre el Perxet, com el fill de la casa que porta el nom. 

"posseix P. Ardevol dit Perxet" (Capb. 1520); "Ramon Grifoll, el Perxet" (Rep. cont. 1828); "Rebut 

de la Viuda Perxeta" (Quinzè 1845).

Perxet, el coster del -

"El Coste del Perxet. José Grifoll Sentís" (Amill. 1945).

Petxina, la font de la - la fòn de la pitxíne 

Cap al fons del coster de l’Alzera. Dins d’un clot amb forma de petxina.

Petxo

“Se clama Joan Petxo per una eretat” (Llib. cort. T. 1516).

Pi

Vegeu: Biló, Serrat.

Pics, els -

“Aquella heretat que jo tinc dita los Pichs” (1672) (Test. 1670-1702).

Pietat, el Roc de la - lo ròg la pietàt

Vivia al c. del Forn, per més que avui ja no se'n parla. La seva casa era ca la Pietat.

Pigat

Vegeu: Samarró.

Pinet, el bosc del - lo bòsg del pinèt

És damunt i davall de la carretera. Encarat cap al mas del Marimon.

Pins

Vegeu: Alsera, Bruno, Forner.
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Pinyana, cal - kal piinyàne

Darrera casa del c. de la Balandra, prop d'on comença el barranc dels Rucs.

Pinyana, el -

"Jph. Ferré dit Pinyana" (Cad. 1818); "He pagat al Pinyana" (Com. comú 1843).

Pipa, cal - kal pípe

Tocant a ca la Mana, al c. de la Bassa.

Piquer

"Joan Piqué" (1805) (Bap. T. III 1770); "lort de na Piquera" (Mem. vàl. 1670) .

Pi Ver, el -

“Altra sort dita lo Pi Ve 40 lliures” (Aval. ter. 1736).

Pla

Vegeu: *Alsinaret, Bassa, *Garcia, *Granges, Moreres.

Pla - plà

Va arribar procedent de Villaluengo (Terol). El portador hi va néixer l'any 1910.

“Idelfonso Pla Pechoabierto” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Plaça

Vegeu: Església, *Isabel II.

Placeta, la - la plasète

Petita plaça al c. de l'Hospital. Hi jugaven els petits de la contrada. Oficialment mai no va tenir el 

nom de plaça o placeta.

Plaginet, el -

“una sort dita lo Plaginet 300 lliures” (Aval. ter. 1736).

Plana

Vegeu: Bardina, Mònica, Murtra.

Plana Bonima, la - la plàne boníme

Una de les planes que volten el mas del Marimon. Està plena d'oliveres que miren a sol ixent. 

Plana Cega, la -; el corral, el coster, l'era, el mas, el pou, la sèquia, la sínia de la, - lo plàne sége, lo 

korràl, lo kosté, lére, lo màz, lo póu, la sékie, la sénie la p. s.

Fèrtil raconada a la part N del terme, a la vora del riu. Avui és difícil d'arribar-hi per l'espès boscatge 

que hi ha crescut. En diuen Cega, perquè queda tancada. Queda com a testimoni del passat un gran 
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mas enmig de la farda. Hi havia un bon corral al seu costat per a tancar el bestiar. A prop queden 

encara les restes d'una era en la qual batien els sembrats. Per la vora del riu baixava una sèquia 

amb un bon raig d'aigua. Tenien un pou bastant fondo on hi havia una sínia per a regar la terra 

quan mancava l'aigua del riu. 

“Una sort dita la Plana Sega” (Aval. ter. 1736); “la llamada “Acequia Plana Cega” (R.P.F. 7 - 604 

fin. 445 f. 10). 

Planes

“Rufino Planes” (1886) (Bap. T. VII 1878). 

Planes

Vegeu: Fesol. 

Planes, les -; l’ereta, les figueretes, el forn, la palanca, el toll de les - les plànes, lerète, les figerètes, 

lo fór, la palànke, lo toll de les p. 

Terres bones al costat dels Amitgers, en direcció a la Vilella Alta. Hi ha moltes finques que por-

ten afegit al nom de la partida, el de la casa. Hi va haver un coster amb figueres que en deien les 

Figueretes. En una airejada era batien els sembrats de la contrada. No hi podia mancar un forn de 

coure obra, especialment cairons i totxos. Davall del pont es creuava el riu per una palanca; la seva 

cadena és la que aguanta la llàntia de l'altar major de l'Església. El toll és més amunt del de l'Albelló, 

on buiden els aiguavessants. 

"Una partita in locus les Planes" (Manam. 1320); "y mes li dona totes les Planes" (1456) (Cap. mat. 

1452-1579); "les Figeretes de les Planes" (Mem. vàl. 1660); "Ereta de les Planes" (Rec. ter. 1846). 

Planes Cornadores, el camí de les -

"la qual afronte en lo cami de les Planes Cornadores" (Llib. vàl. T. 1713).

Planet, el -

"el «Planet» (Plans) Mercé Pellejá Pelleja" (Amill. 1945). 

Planeta

Vegeu: *Molí. 

Planeta, la -

“Lo dia xxv de 7bre. m. d. xxxx en Gabriel Vilella del Castel confesa deure y pagar a comte de la 

Planeta” (Llib. cort. T. 1516 f. 69). 

Plans

Vegeu: Mas. 
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Plans, els - los plàns 

Enmig de les Planes i les Calçades es troba una bona extensió de terreny. Queda més amunt de 

l'Horta Major. Trobem documentats diversos Plans dins de la partida. 

"lo tros apellat lo Pla" "Confesa tenir un hort al Pla" (Capb. 1520); "un tros de terra en la partida 

nomenada los Plans" (1522) (Test. 1453-1599); "una sort dita lo Pla Gran" (Llib. vàl. T. 1713); "y lo 

Pla Gran y lo Pla Xiquet era y botja" (Aval. ter. 1747); "Plans de Baix" (Amill. 1945); "Partida «Planes» 

llamada «Plans Petits»" (R.P.F. 6 - 445 f. 239). 

Plantada, la -

“Vuy ha 13 de juliol de 1618 treu p. en Gabriel Val de la Serra ... p. danys del bestia q. li son estat 

a la Plantada” (Mem. cort T. 1516). 

Plàtans

Vegeu: Bassa.

Po, cal - kal pó 

Pujant per la dreta del c. Major. Fins fa uns anys hi hagué una botiga. Es troben alguns cognoms, 

encara que potser no tenen relació amb el nom de la casa. 

“Joan Po” (1542) (Bap. P. Gib. 1499, “Maria Comte ara Jph. Po” (Cad. 1818) . 

Po, el Josepet del - lo djwzapèd del pó 

Fou el vell de la casa. Va desaparèixer tota la família. 

Poboleda - pobalède 

Poble de l’antic Priorat. Els termes es junten per la banda del N. 

“A xx de 1 de m. d. xxxx fonch feta primera tersa quontra los pobils o ereus de Nicolau Punter de 

Poboleda” (Llib. cort T. 1516 f. 68). 

Poboleda, el barranc, el camí, el coll, la costa de - lo barràng, lo kamí, lo kòll, la kòste de pobolède 

El barranc baixa del N del terme, encarat a ponent. Fa cap al riu amb l'aigua d'altres barrancs. De 

davall del cementiri del poble, baixa el camí cap al barranc pujant costerut amunt fins dalt del coll. El 

segle passat hi transitaven i s'hi amagaven tota mena de malfactors. El coll fa de partió entre Poboleda 

i Torroja, i es troba a 481 m d'altitud. Trobem que la costa baixa inclinada del coll al barranc i fins el riu.

"Heretat nomenada los Figuerals al camí de Poboleda" (1594) (Test. 1453-1599); "un altre tros en 

la Costa de Povoleda" (Mem. vàl. 1670); "Una sort aqui al barranch de Poboleda" (Llib. vàl. T. 1713); 

"altra sort al Barranch de Poboleda" (Aval. ter. 1736); "en averiguació de la ocurrencia abida en lo 

Coll, entre Poboleda y Torroja" (9.08.1866) (Fets c. Pob. C. 41). 
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Polit, el -

"Dia 5 per los socorros del Polit, 2 lliures 5 sous" (Càrr . i data 1835). 

Poll, la caseta del - la kazètel póll 

Una caseta vella prop del pont. Encara en queden les parets. Segons diuen els vells, estava infec-

tada d'aquests insectes, per la presència contínua de gitanos. 

Pollar, el -

“de la vinya del arbosar del Pollar” (1542) (Cap. mat. 1452-1579). 

Ponet, cal - kal ponèt 

És la primera casa del c. de la Bassa. Fa cantonada davant de l'Església. 

Ponet, la bassa, la costa, el mas, la mina del - la bàse, la kòste, lo màz, la mínel ponèt 

Tenen una bassa a l'Horta Major, prop del camí dels Fangassals. La Costa és als Solans, a la part 

alta i propietat de la Vilella Alta. El mas ja ha perdut el nom i ara és conegut com de l'Espinós, 

que és l'amo actual. Hi tenen una mina que té entre 15 i 20 m de fondària. Voltada amb totxos al 

començament, l'interior és a la mateixa roca. 

Pons - pòns

Descendia de l'Arboç i féu cap a Torroja a les acaballes de la darrera guerra.

“Teresa Pons Rusell” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Pont

Vegeu: Ferro, Pont Nou, *Pont Vell. 

Pont, el camí, la costa, l'hort, els plans del - lo camí, la kòste, lòr, los plàns del p. 

Surt de davall del poble fent giravolts fins a la vora del pont. La costa, bastant inclinada segueix la 

mateixa direcció. Han estat diversos propietaris els que hi han tingut algun hort. Es troben uns plans 

davall del pont que formarien part dels horts. 

“un hort a la Horta Major dit Lor del Pon” (Aval. ter. 1736); “lo qual afronte ab lo Cami del Pont” 

“afronte en lo Carre Devall y en la Costa del Pon” (Cad. nov. 1752); “Partida Planas conocida por 

Plans del Pont” (R.P.F. 6 - 445 f. 233).

Pont Nou, el - lo pòn nòu 

És el pont que creua el riu a la carretera que va a Gratallops. Fou construït entre 1920 i 1922. És 

un dels més alts que s'aixecaren en aquells temps. 
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Pont Vell, el - lo pòn béll 

Abans de construir la carretera i el Pont Nou, n'hi havia un altre més amunt. En queden uns pilons 

d'obra com a testimoni. Una gruixuda cadena subjectava el pas de fusta. Hi passaven els carros cap 

a Poboleda i Reus. 

Pontet

Vegeu: Bicicletes. 

Po-roig, cal - kal porròtx 

Pujant per la dreta del c. Major, damunt cal Po. Ha perdut la seva identitat. 

Porqueres - porkéres 

Els Porqueres han estat vivint fins fa poc dins del poble. 

"Joan Porqueres" (1856) (Bap. T. V 1850); "Porqueres Gené, Juan" (Pad. hab. 1911). 

Porrera - porrére 

Durant els segles XV i XVI estava fortament aferrat. Ara ha desaparegut. 

“Petrus Porrera habitator locus Torrogia” (1465) (Test. 1453-1599); “Marya Porera” (1507) “Cataryna 

Porrera” (1509) “Joan Porrera” (1512) (Bap. P. Gib. 1499). 

Porrera

Poble veí, cap on es desplaça més la gent camí de Reus. Els dos termes parteixen per l'E. Dins del 

de Porrera hi ha hagut sempre importants hisendes de Torroja. 

“A XIII de abril any m. d. XXXI fonch feta segona tersa contra en Gabriel Vaquer menor de dit loch 

de Porrera” (Llib. cort. T. 1516). 

Porrera, el camí vell, la carretera, el coll de - lo kamí béll, la karratére, lo kòll de porrére 

Antigament hi va haver el Camí Vell, avui abandonat. Sortia dret de la part alta del poble. 

Després s'eixamplà variant part del recorregut. Fou a la primeria del segle quan hi començaren 

a passar els carros i els vehicles petits. Finalment, i com a premi a l'esforç dels pobles, es 

va aconseguir la carretera. Es tallaren alguns colls i la deixaren ben asfaltada i senyalitzada. 

Tant el camí com la carretera travessen el coll per on s'ajunten els termes. La seva altitud és 

de 442 m. 

"Una sort als Arbosars afronte ab lo Camí de Porrera" (Llib. vàl. T 1713); "Com prometiéndose los 

pueblos de Torroja y Porrera a la ejecución del camino que les enlace" (Carret. C. 64); "7°. Batallón 

Franco de Cataluña. Retén del Cami de Porrera. El Cabo, Tomás Galaubí" (1838) (Prim. g. c.l. C. 9).
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Port

Vegeu: Ase. 

Porta

"Una casa Salvado Porta afronte en lo Carre Majo y en lo Carre Davall" (Llib. vàl. T. 1713). 

Portal

Vegeu: Gratallops, Peresants, Perxe, Serra, Vall. 

Portal, el carrer del - lo karrél portàl 

Fou la baixadeta del c. del Forn actual. 

"Afronte ab lo Carre Davall y ab lo carre del Portal" (Llib. vàl. T. 1713). 

Posteta, el barranc de la - lo barràng de la postète 

Barranc que es forma davall de la Creu tirant cap al dels Rucs. 

Pou

Vegeu: Alsera, Bardina, Biló, Boles, Carmelí, Coma, Coquí, Espinós, Fortuny, Hort Tancat, Llevado-

ra, Manant, Marimon, Miquelet, Neus, Palet, Plana Cega, Sabatera, Xafat.

Pozo

“Antonio Pozo” (1810) (Bap. T. III 1770). 

Pradell, el solà de -

“heretat que he comprada dita lo Sola de Pradell sie venuda” (Test. 1670-1702). 

Prats

“Et. Pere Prats” (1650) “Lober actualy per mi Petrum Prats” (Quin. lib. 1650). 

Presa

Vegeu: *Frares, Horta Major, Horteta, Marimon, Molinàs, Pellaire, Tortes. 

Presa, l’hort de la -

"Un hort a Lorta Majo dit Lort de la Presa" (Llib. vàl. T. 1713). 

Presó, la - la prezó 

Es conserva en peu, tocant a la Torre Roja. La porta és tancada amb un forrellat i té una reixa de 

ferro al seu costat. Els presos no podien treure el cap, i per un petit forat en un barrot vertical els 

passaven el plat de menjar.
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"Pagat per lo guardia a la nit del dia q. van agafar lo chic de la Pepa a la Presó" (Comú 1844-1845); 

"en méritos de la causa criminal estoy instruyendo sobre escalamiento de la Cárcel de esta villa 

y fuga de Ramon Biarnau" (1849) (Rob. i pres. C. 24); "Francesc Vinyes de la Presó" (Cad. 1818).

Priorat, el Centre del - lo séntrol prioràt 

Es va posar per nom a l'actual Cooperativa. És al racó del Pla de la Bassa. 

"Sindicato Agrícola Centre del Priorat" (1935) (R.P.F. 1 - 35 fin. 101 f. 191). 

Professor

Vegeu: Sentís. 

Pruneres, l’hort de les -

"lor de les Pruneres afronte en la sequia del Orta Major" (Llib. vál. T. 1713); "un ort dit de les 

Pruneres" (Aval. ter. 1736). 

Pubilla Peruc, la -

“Amadeu Vinyes, ara de la Povilla Peruch” (Cad. 1818).

Pubilles, el canyar de les -

"Una bassa de amera canem afronte en lo Caiña de les Pobilles" (Llib. vàl. T. 1713).

Pubills, l’hort dels -

“lo hort dels Povills en la Horta Vella” (Cad. 1758).

Pugol

Vegeu: Pujol.

Puig, l’hort del -

"Partida «Crivelles» denominado «Hort del Puig»" (R.P.F. 2 - 108 fin. 42).

Puig-arnau

“Pere Pujarnau” (1530) (Bap. P. Gib. 1499).

Pujals

"Joan Pujal" (1563) (Bap. P. Gib. 1499); "Dolores Pujals Vilalta" (Reg. cèd. 1904).

Llinatge desaparegut. El darrer va viure el c. de la Bassa.

Pujol - puijòl

Actualment encara continua al poble. Hi ha diversitat ortogràfica en escriure'l.

“Gabriel Pugol” (1503) “Pere Puyol” (1504) (Bap. P. Gib 1499); “Joan Pujol” (Capb. 1520).
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Pujol, l’hortet del -

“Per lo hortet del Pujol, en la mateixa Horta Vella” (Cad. 1758).

Pujols, el mas dels -

“Per testimoni an And. Moreal dels lochs de Torroga e Joan Giberta, del mas dels Pujols” (1599) 

(Cap. mat. 1452-1579).

Punta

Vegeu: Costes.

Pus Amunt

Vegeu: *Figuerals.

Quadra, la - la kuàdre

Una vegada passat el Pont Nou en direcció a Gratallops. Hi posaven els animals que treballaven a 

la carretera. Es troba també al poble, al c. de la Bassa, a la vora de cal Pelegrí.

Quando, cal - kal kuàndo

Una caseta en un racó del c. de la Balandra. Era davant d'un vell celler. 

Quando, el - lo kuàndo 

Vivia sol al c. Major tocant a la Presó. De nom es deia Joan Rabascall Compte.

Queixa

“Pere Queixa” (1515) “Mateu Queixa” (1517) (Bap. P. Gib. 1499).

Queralt

“Juan Queralt” (1646) (Bap. P. Gib. 1499); “Joan Queralt” (Quin. lib. 1651).

Querola

“Joan Carlos Querola” (1644) (Bap. P. Gib. 1499).

Quima, la caseta de la -

“Caseta de la Quima. Antoni Sans de la Vilella Alta” (Cad. 1818).

Quimet

Vegeu: Cartoixa, Central.

Quimeta, ca la - ka la kimète

Fou una casa petita al c. de la Balandra. Darrerament fou reconstruïda.
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Rabascall - rabaskàll

Els dos darrers van viure, un al c. Major, i l’altre al c. de l’Hospital.

"Maria Rabascall" (1835) (Bap. T. IV 1827) "Juan Rabascall" (Reg. cèd. 1904).

Rabassada

Vegeu: Arrabassada. 

Rabassó - rabasó

El trobem una única vegada el segle actual. Vivia al c. de l'Era.

"José Rabassó" (Reg. cèd. 1904). 

Racó, del -

"fonchs feta contra en pre. del Raco" (Llib. cort. T. 1516); "Pere Martre pages dit del Raco" (1600) 

(Test. 1600-1630); "Jph. Grifoll del Racó" (Rec. ter. 1834). 

Raconet, el -

"Partida «Plans» conocida por «Raconet»" (R .P.F. 4 - 152) . 

Rafel, el toll del - lo tóll del rafèl

És més amunt del de Perantoni. Abans hi havia una palanca que creuava el riu. 

Rafelet

Vegeu: Andreuet Rafelet. 

Rafelet, del -

"Jph. Sentís, dit Rafelet" "Jph. Viñes y Osso, Gendre del Rafelet" (Cad. 1818); "Joan Vinyes, Rafe-

let" (Cad. cons. 1853).

Rafelet, el corredor del - lo korradól rafalèt

Petit corredor entre el c. de l’Era i el c. Baix de la Font. 

Raimundor

“Andreu Raymundor” (Manan. 1319). 

Rajador, el -

"un altre ort a la Horta Vella dit lo Rajadó 35 lliures" (Mem. vàl. 1670). 

Ral, el -

"Ramon Alabart Aragonés lo Ral" (Imp. grem. 1891). 
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Ramon

Vegeu: Mas. 

Ramonet, cal - kal ramonèt

Casa al c. de la Bassa, al costat de cal Roc. 

Ramonet, el noguer del - lanogél ramonèt

Noguer ben crescut, a la vora del camí dels Fangassals. 

Ramonet “Soldado”, el - lo ramonèt soldàdo

Home vell que vivia al c. de la Font, entre cal Ferrer i ca la Tosta. 

Rata i Trita, el - lo ràtei tríte

Va ser un vellet que va viure darrerament a l’Hostal del c. Major. 

Raull

Vegeu: Revull. 

Raval - rabàl

Féu cap al poble procedent d'Àguilas (Múrcia) després de la guerra. Posteriorment va emigrar.

"Andrés Raval López" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Ravull

Vegeu: Revull.

Reboll

“Bn. Reboyl” (Man. not. 1323-1326); “Jacobi Rebol locum Torroja” (Man. not. 1425-1432); “un plec 

de les escriptures de Jaume Reboll de Torroja” (Reg. univ. 1635).

Rebull

Vegeu: Revull.

Recanet

"Recanet (Plans) Hered. de Jaime Pallejá Amorós" (Amill. 1945).

Rector, l’hortet del -

“lo hortet del Rector” (Cad. nov. 1752).

Rectoria, la - la raktoríe

Casa bastant gran i vella al c. Major. Fou on va viure el darrer rector.
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Refugi, el - lo rafúgi

Segons ens diuen, estava al c. de la Font. Abandonat i malmès.

Regà , el; l'hort del -

"Aquella heretat nomenada lo ort dit Rega a la Orta Majo" (Quin. lib. 1651); "Una sort al Rega, 

afonte en lo terme de Porrera" (Llib.vàl. T. 1713); "Una sort dit lo Rega" (Aval. ter. 1736).

Reiet, el - lo raiiét

Era el cap de casa, a cal Ramonet Soldado, al c. de la Font.

Reixa

Vegeu: Pere Joan.

Reixa, el collet de la - lo kollèd de la rètxe

Al capdamunt de les Pedreres, tocant al terme de Gratallops. El collet es troba mesurat a 291 m 

d’altitud.

Rellotge Nou, el - lo ralòtje nòu

És l'actual rellotge del campanar. Adquirit l'any 1962; funciona perfectament.

Rellotge Vell, el - lo ralòtje béll

Era el que hi havia abans de l'actual. Fou construït i instal·lat per Agustí Pomar de Montblanc l'any 

1824; funcionà fins a espatllar-se del tot.

Rellotger, el - lo ralotjé

Sempre hi va haver el rellotger. Però no d'ofici, sinó que ha estat l'encarregat de donar corda al 

rellotge.

Renom

Vegeu: *Abundància, *Andreuet, Àngels, Any Passat, Apotecari, Ascó, Aubarca, Baciner, Badeixer, 

Baldric,*Banyota, Basquetes, Bassa, Batiste Ferrer, *Benet, *Benita, Bens, *Bessó, *Bet, *Beto, *Blasco 

Gran, *Blasco Petit, *Blasquet, *Bolero, *Bordeta, *Braç Curt, *Cagafesols, Cama, Camafort, *Campanora, 

Cap Blanc, *Cap del Carrer, *Capellà, Capellana, Carmet, Carnestoltes, *Carrer Nou, *Carrutxo, Casalet, 

Casany, *Casabà, *Casabé, Casolana, *Castell, *Catrac, Cavaller, *Cedona, Central, Cinteta, *Clavari, 

*Coix, *Coixeta, *Coixo, Colana, Colau, *Confits, *Confusa, Cota, Cotes, Cristet, Cristòfol, Curandero, *Di-

dot, *Dominguet, *Domingueta, Eri, *Espardenyer, *Esquerrà, Estopa, Estudiant, Felip, *Felipet, Ferrer, 

*Flaco, *Flanxo Parroquís, *Flora, Follet, Forner, *Franqueta, *Franxet, *Frare, Fraret, Fuseller, *Fusteret, 

*Gargori, *Garrell, *Gendre Magre, *Granada, *Granat, *Grasset, Grau, *Gueroguet, *Guirnau, *Guixer, 

Herbeta, Hort, Hortalà, *Hospitaler, Hostal, *Hostaler, *Jano, Josepet, *Llarc, *Llaudó, *Lluís, Magre, 

*Maleneta, *Mana, Manco, "Mariano", *Mariner, Mariona, Martra, Mas, Mateu Gros, *Menut Viudet, 

Merlet, *Mestement, Minyó, *Miquel Gros,  Miquelet, Molí, Moliner, *Molineret, Monada, *Monsarrada, 

*Mortalla, Mosseta, *Mosso, *Mulet, *Muntanyesa, *Nadal, Nadala, Nen, Ninyo, Organista, *Ossonet, 
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Ous, Palet, Palletes, Pana, Paquel, Parejoan, *Parratxo, *Pati, *Patró, *Pauet, *Pava, *Peixer, *Pelat, Pells, 

Perantoni, *Perdiuet, Perdut, Peret, *Perolet, *Perutxo, *Perxet, Pietat, *Pinyana, *Piquera, *Plaça, Po, Po-

lit, *Presó, *Pubill, *Pubilla, Quando, *Racó, Rafelet, *Ral, Rata i Trita, Reiet, Rellotger, *Roget, Rol, *Ros, 

Rosa, Rosset, Sabatera, Sagueta, Samarra, Samarró, Sans, *Sant Mit, Sastre, *Seguita, *Sendrós, Sentís, 

Serra, Serraller, *Serrano, Sonet, *Sorreta, *Surrita, *Tecleta, Teixidor, Tomaca, Toni, *Torà, *Tornera, 

Torre, *Torrogeta, Torrojà, *Tosquelles, *Tost, *Valencià, *Vall, *Vell, Viola, *Xacó, *Xafat, Xai, Xampet, 

*Xancurro, Xarat, Xata, Xela, Xero, Xicorrill, Xim, Xiu, Xut.

Requena, la font, l’hort del - la fòn, lòr del rakène 

Hi ha un hort davall de la carretera al barranc de la Coma. Encarat a tramuntana. També hi raja 

una petita font.

Revull - rabúll 

Cognom que es troba ben arrelat al poble, amb diverses variants ortogràfiques. En conjunt apareix 

54 veg. ins. ll. b. 

"Margarida Revull" (1534) (Bap. P. Gib. 1499); "Miquel Revull" "Domingo Revull" (Quin. lib. 1651); 

"Mateu Ravull" (1644) "Catarina Ravulla filla de Domingo Ravull" (1664) (Bap. S. Pal. 1661); "Maria 

Raull" (1713) (Bap. T. i V. 1712); "Madalena Rebull" (Reg. cèd. 1904).

Riber, del -

"llamada del Ribé o Mallol" (R.P.F. 1 - 25 fin. 86 f. 159).

Ribes

“Josep Ribes” (1802) (Bap. T. III 1770).

Ricard

“Ramon Ricard” (1658) (Bap. P. Gib. 1499).

Ringo

“Bn. Ringo, habitator Papulete” (Man. not. 1323-1326). 

Ja no apareix més enlloc.

Ripoll - ripóll 

Apareix 32 veg. ins. ll. b. Actualment ha desaparegut. 

“Ramon Ripoll” (1834) (Bap. T. III 1770); “Balbina Ripoll” (Bap. T. IV 1827).

Riquer

“Jacobo Riquer” (Manam. 1319).

Els Riquer, que també apareixen en altres pobles entre els segles XIV i XV, podrien ser els Piquer 

actuals. En desaparèixer els primers, fan cap els darrers.
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Riu

Vegeu: Siurana.

Riu, el camí, l'hortet, la parada del - lo kamí, lortèt, la paràdel riu 

El camí era de ferradura i sortia de darrera del c. del Forn. Tot ben costerut, anava baixant fins al 

riu. L'hortet era a la vora del riu on s'acaba el camí; la parada era el mateix hort. 

"dicha la parada del Camí del Riu. Tierra de Matheu Marimon" (Cad. 1752); "Camí del Riu" "Hortet 

del Riu (Colzada). Bienes de José Blasco Bley" (Amill. 1945).

Riu, el Sebastià del -

“lo mateix fa contra den Sebastia Ardevol dit Sebastia del Riu” (Mem. cort. T. 1614).

Robio

“Joan Robio” (Conf. 1407); “Bertolomey Robio” (Man. not. 1425-1432).

Robolla

“Jochime Robolla” (Conf. 1408).

Roc

Vegeu: Pietat.

Roc, cal - kal ròk 

És dins del racó petit del c. Major, pujant per l'esquerra. També és al c. de la Bassa més amunt 

de cal Ponet. 

"Dispondrá que al 2° dia se presenten en este Juzgado todos los habitantes mayores de 14 años 

de la Casa del Roch" (1848) (Busc. fac. C. 62).

Roca

Vegeu: Abellar, Cucut, Eloi, Foradada, Merlet, *Salve, *Trobat, *Viola.

Roca

“Llorens Roca” (1850) (Bap. T. IV 1827).

Roca, la - la ròke 

Al coll de més amunt dels Solans. S'hi troben diverses roques. 

“M. altra sort ala Rocha” (Aval. ter. 1736); “Heretat dels Bessons a la Roca” (Rec. ter. 1834).
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Roca Foradada, la - la ròke foradàde 

Una mina que travessa tota la Cua. Amb una portella que la tanca. Hi passava l'aigua cap a la 

plana la Mònica i la de la Murtra.

Rocafort

“Miq. Rocafort” (Manam. 1323-1326).

Rocafort, la coma de -

“Un locus descrito la Coma de Rocafort” (Man. not. 1323-1326).

Rocamora

“Leonor Rocamora” (1653) (Bap. P. Gib. 1499).

Rodrigo

“Raymundes Rodrigo” (Man. not. 1323-1326); “Fr. Victoriano Rodrigo economo de Torroja y Vilella 

Damunt” (1698) (Test. 1670-1702).

Rodrigues

“Madalena Rodrigues” (1688) (Bap. S. Pal. 1661); “una sort afronte en Joan Rodrigues” (1675) (Test. 

1670-1702).

Roer, cal - kal rué 

Al c. Major tocant al Perxe. Mira de cara a l'església.

Roer, el - lo rué 

Vivia al c. Major. No fa gaire que va morir.

Roer, el celler del - lo sallèl rué 

Baixant per l’esquerra del c. de l’Era. Avui hi han fet una casa nova.

Roer, la barraca del - la barràkel rué 

Barraca amb una història trista als Crossos. Es destaca pels estralls que hi feren els francesos el 

8.06.1811. 

“En dita Barraca de Casa Ruer, patiren los tres referits la sua mort” (G. de T. P-45).

Roer, la mina de la Solana del - la míne la solànel rué 

És dins del terme de Porrera. Els de cal Roer hi tenen una mina d'aigua, feta tota amb pedra seca.

Rofes

"Agustí Rofes" (1804) (Bap. T. III 1770).
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Roget Biló, el -

"Rebut del Rojet Biló al cup del Passet" (Quinzè 1845).

Rogís, el -

“Una sort dit lo Rogis afronte en lo riu de Siurana” (Llib. val. T. 1713); “Un hortet y terra Campa dit 

lo Rogis afronte en lo riu de Siurana. Joan Managuerra” (Aval. ter. 1836).

Roig - ròtx 

Cognom força estès pel poble. El trobem 26 veg. ins. ll. b. 

“foren quitades y donades a frare Antoni Roig” “Antony Rogtc” (Capb. 1520).

Roig, el -; el coll, el coster, la barraca, l’hort del - lo ròtx, lo kòll, lo kosté, la barràke, lòr del r. 

Tota una clapa de terra damunt i davall de la sortida del pont. De dalt del coll cauen els vessants 

cap als Plans, les Crivelles i el Roig; la seva altitud és de 309 m. El coster es decanta del coll i va 

baixant fins el riu; és pedregós i encarat a sol ixent. A mig coster hi ha una barraca, coberta amb 

pedra. Al peu del coster i a la vora del riu de Siurana hi ha un bon hort. 

"Partida «Crivelles» denominada «Hort del Roig»" (R.P.F. 2 - 108 fin. 154 f. 42).

Roja

Vegeu: Torre Roja.

Rol, l'Agnès del - lignèz del ròl 

Vivia al c. de la Balandra. Era una vella molt coneguda.

Romeu

“Bst. Romeu” (Conf. 1347).

Ronsavalls

Vegeu: Arronsa Valls.

Roquer

Vegeu: Calçades, Crivelles, Cubí.

Roquer, el - lo roké

Conjunt de terreny rocós encarat cap a sol ixent. A la vora del riu oposada al poble.

"Altra heretat dita lo Roquer" (Inv. béns 1630).

Roqueta

Vegeu: Fadrins.
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Ros

"Arnaldo Ros" (Manam. 1319); "Padró (a) Ros" (Med. ter. 1860).

No hem trobat altre cognom Ros. Com a renom, encara és conegut.

Rosa, cal Jou de la - kal djòu de la ròze

Al c. de la Balandra, tocant a cal Damià.

Rosa, el Joan de la - lo djwàn de la ròze

Vivia al c. de la Balandra, a ca la Martra.

Rosa, la font del Joan de la - la fòn del djwàn la ròze

Als Montsants una font amb un petit raig. La seva aigua és bona i fresca.

Roselló - rozelló

Continua al poble, encara que en vies d'extinció.

"Pere Roselló" (1852) (Bap. T. V 1850).

Roser i Montserrat

Una campana que fou batejada amb aquest nom el 14 de maig de 1961. En foren padrins Josep 

Pallejà, jutge, i Rosa Marimon, esposa de l'alcalde.

Rosés

"Rosa Rosés" (1853) (Bap. T. V 1850).

Rosset, cal - kal rosèt

Situada al c. de la Font, entre cal Xai i cal Perxet. Encara que el Rosset va viure darrerament en 

un altre lloc.

"Rebut de la Jaya de Cal Rosset 3 rals" (Quinzè 1845).

Rosset, el - lo rosèt 

Els darrers temps de la seva vida, va viure al c. Major. En casa pròpia i de cara a l'Església.

“Josep Franquet, dit lo Roset” (Cad. 1818).

Rovira, cal - kal robíre

Cap a la banda baixa del c. de l’Hospital. Abans hi tenien un celler ben apanyat.
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Ruc, el barranc, l’hort del - lo barràng, lòr del rúk

El barranc es forma al lloc més fondo del c. de la Balandra; baixa fins a prop del riu. Abans hi havia 

un hort petit cap al començament del barranc.

“Hort del Ruc (La Serra)” (Amill. 1945).

Ruer

Vegeu: Roer.

Ruís

"Raimunda Ruís" ( 1817) (Bap. T. III 1770).

Ryal

“Jaume Ryal” (Conf. 1503).

Sabater, cal -; el celler de cal - kal sabaté, lo sallél s.

És bastant gran, al c. de la Font. Puja pel darrera fins al c. de l'Hospital. El cognom, força arrelat, 

unes vegades escrit Sabater i altres Sabaté, segons l'escrivà o el rector que ho feia. En conjunt es 

troba 129 veg. ins. ll. b. Dins de la casa tenien un celler ben apanyat. Avui com tots, buit. 

"Cataryna Sabater" (1625) "Juan Sabater" (1627) (Bap. P. Gib. 1499); "Joan Sabaté" "Pere Sabaté" 

(1719) (Bap. T. I 1719). 

Sabater, el mas del - lo màz del sabaté 

És conegut a l'Horta Vella. Apareix documentat Sabater i Sabatera. 

"Pessa de terra afronte a orient en terres del Mas de la Sabatera" (Recan. ter. 1846); "Partida «horta 

Vella» linda por cierzo con tierras del conocido «Mas den Sabater»" (R.P.F. 1 - 35 p. 90). 

Sabatera, la bassa, el pou de la - la bàse, lo póu de la sabatére 

Tenen una bassa a l'Horta Major, prop del camí dels Fangassals. El pou al costat per quan manca 

l'aigua de la sèquia. 

Saco - sàko 

L'únic Saco que trobem, va néixer a Torroja l'any 1890. 

"Teresa Saco Pereña" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Saco, els plans del - los plànz del sàko 

Terres planeres, propietat de la Vilella Alta. Són a la part alta dels Plans. 

"Plans del Saco (Plans). Marina Viñes Masip" (Amill. 1945). 
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Sagristà

Vegeu: Sant Mit. 

Sagristà - sakistrà 

Féu cap al poble procedent de Barcelona. Encara hi continua. 

"Joaquin Sagristá Calpe" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

 

Sagueta, el - lo sagète 

Famós bandoler del segle passat. Sempre era perseguit per la justícia. 

“A esta hora que son las 8 de la noche, se me da parte, que Sagueta con 4 hombres armados, 

acaba de pasar por esta ...” (8.08.1867) (Apar. guer. C. 57). 

Sala - sàle 

Era una dona nascuda a la Vilella Alta, que portà el cognom al poble. 

"Maria Sala Borrás" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Salanques, les -; el coll, els forns de les - les salànkes, lo kòll, los fórz de le s. 

Són terres pròximes al mas d'en Just. A l'extrem N del terme. El coll, a la punta més alta, té una alti-

tud de 445 m. Pel coster amunt hi ha dos forns abandonats, on abans es coïa obra per a la construcció. 

“Partida de les Salanques afronte a orient en terres de Povoleda” “partida les Salanques afronte a 

ponent en lo bosc de Cartoixa” (Rec. ter. 1846).

Salarn

“Aularia Salarn” (1500) “estima de mes sous q. cada dia contra en Jaio Salarn” (Llib. cort T. 1516); 

“Mateu Salarn” (1534) (Bap. P. Gib. 1499). 

Salarn, l’hort del -

“laigua que te lort del Salarn” (Llib. cort T. 1516 f. 76). 

Saleres

Vegeu: Solans. 

Saleres, les - lesaleres 

Terres que baixen del cementiri cap al barranc de Poboleda. 

“Una sort vinya Ales Saleres” (Aval. ter. 1736). 

Saló

“Francisca Salo” (1753) (Bap. T. II 1746). 
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Saloni

“Dia 30 mensis novembris 1650 Joan Saloni dit del pati” (Quin. lib. 1650). 

Salsapera

“Pau Salsapera” (1869) (Bap. T. VI 1860). 

Salsera

Vegeu: Alzera. 

Salt, el - lo sàl 

Salt d'aigua on els Marimon instal·laren la fàbrica de la llum. Formava part del complex 

d'instal·lacions. 

"En dicha finca y Molino Harinero, llamado también Molino del Marimón por la que atraviesa el 

Canal del agua del río de Ciurana, para riego de la finca y además para un Salto de agua de 17 m. 

caudal medio 150 l.s." (R.P.F. 1 - 35 fin. 85 f. 157); "Aquesta nova empresa féu un canal riu avall, i 

deixà el Salt de l'aigua davant del terme de Gratallops" (G. de T. p. 58).

Salteri

“P. Saltery” (Man. not. 1425-1432). 

Salvador - salbadó 

Llinatge que trobem a partir de la primeria del segle XVI. Ha estat viu fins fa poc. 

“Joan Salvador” (1501) “Catalyna Salvador” (1505) “Marya Salvador” (1511) (Bap. P. Gib). 1499); 

Salvat

Vegeu: Mas.

Salve, la roca la -

“Roca la Salve” “Altre sembrat en la Roca de la Salve, afronta a sol ixent en terres de Poboleda” 

(Rec. ter. 1846). 

Samarra, ca la - ka la samàrre 

On avui hi ha cal Passet, al c. Major. No creiem que tingui cap relació amb el vell cognom que va 

desaparèixer. 

“Madalena Samarra” (1524) (Bap. P. Gib. 1499). 

Samarra, el -

"Josep Sabaté el Samarra" (Cad. cons. 1853). 



182 Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Samarró, cal - kal samarró 

Baixant per la dreta del c. de l'Era. Passat de cal Miquel Molí. 

Samarró, el pigat del - lo pigad lo samarró 

Fou un vell ple de pigues a la cara. Va viure a la darreria del segle passat. 

"Joan Sabaté Sentís, dit lo pigat del Samarró" (Cad. 1818). 

Samorra

"Teresa Samorra" (1878) (Bap. T. VII 1876); "José Samorra Rod." (Reg. cèd. 1904). 

Sangenís

Vegeu: Santgenís. 

Sanol, el - losanol 

Bocí de terra tocant al terme de Porrera. És a l'extrem E del terme. 

"Sort dit lo Senol" (Llib. vàl. T. 1713); "I. la vinya del Sanol" (Aval. ter. 1747). 

Sanols, els -; el barranc, el camí dels - losanòls, lo barràng, lo kamílsanòls 

Independentment del Sanol, trobem els Sanols. A la banda oposada del terme. Entre les Calçades i 

els Amitgers. El barranc és entre el dels Amitgers i el del mas d'en Bruno. El camí, de ferradudura, 

surt del de Cartoixa de cara amunt, cap al terme de la Vilella Alta. 

"Una sort dita los Sanols" (Aval. ter. 1747); "Partida Colsadas conocida por «Sanols» (R.P.F. 6 - 445 

fin. 11); "Sanols (Colzadas) Jaime Pellejá" (Amill. 1945). 

Sans, cal - kal sàns 

És al tram alt del c. Major decantant avall per la dreta. Vora del Teatre. El cognom està fortament 

arrelat. Es troba 163 veg. ins. ll. b. 

“Maria Sans” (1685); “Sansa filla de Pere Sans” (1685) (Bap. S. Pal. 1661).

Sans, el Joanet del Juan -

"Rebut del Joanet del Juan Sans" (Quinzè 1845). 

Sans, l’olla del Joan - lòllel djwàn sàns 

Una olla de fondre brises, ara inexistent. La tenien prop de la casa. 

Santa Bàrbara, la -

"Sancta Maria Bárbara y Michael ora pronobis" (Inv. b. E.). 

Campana vella que encara es conserva. Era la que tocava a sometent. Fou construïda l'any 1828 

per Joan Baptista Tarantino de Barcelona.



183Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Santamaria - santamaríe 

Va venir a la postguerra de Barcelona. Viu al poble, encara que a extingir. 

“Pedro Santamaria Grifoll” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Sant Antoni, el bosc de -

"En la tarde del 30 de agosto último, fué incendiado el bosque de la hacienda de Scala Dei, llamado 

de San Antonio" (10.09.1845) (Des. béns C. 12). 

Fou un bosc grandiós que pertanyia a Escaladei on donaven terres a lloguer. 

Santa Teresa de Jesús, la -

Mina de ferro oberta el segle passat per Mateu Baldomà a la Plana Cega. Actualment pocs la 

recorden, ja que la seva explotació fou curta i amb poca rendibilitat. 

Santgenís

"Cataryna Sangenis" (1534) "Angela Sengenís" (1642) (Bap. P. Gib. 1499); "Joan Santgenis, pages 

de Torroja" (20.03.1622) (Test. 1600-1630). 

Sant Joan, el coll de - lo kòll de sàn djwàn 

Fa de partió entre Torroja i la Vilella Alta. És a les Planes i la seva altitud puja fins a 441 m sobre 

el nivell del mar. 

“Collet de la Mare de Deu (Coll de Sant Joan). Josep Criviller” (Amill. 1945). 

Sant Miquel, el bosc, la vinya de - lo bòsg, la bíinye de sammikèl

Eren terres de l'Església abans del 1716. Al capdamunt del poble. Segons sembla, foren plantades 

de vinya. 

“terra la Vinya a la partida de Sant Miquel” (Cad. nov. 1752).

Sant Mit, el sagristà de -

“Vuy 10 de mars del any 1615 treu pa lo Segrista de Sant Mit contra Yaume Belart” 

(Mem. cort T. 1614). 

Sant Nom

Vegeu: Jesús. 

Sastre

Vegeu: Braç Curt. 
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Sastre, cal - kal sàstre 

Casa que van aixecar els Comte, per protegir-se dels trets durant les guerres. Estava situada dins 

de la plaça de l'Església. Durant la darrera guerra civil la van enderrocar. 

“L’aigua fou portada fins a la paret de cal Sastre” (1936) (G. de T. p. 59). 

Sastre, el - lo sàstre 

El darrer que es va conèixer vivia a cal Fuster, al c. Major. Encara que antigament també era 

present al poble. 

“P. Mateu Caret, lo Sastre” (Llib. llum. 1500-1630); “Andreu Monllo, Sastre del dit lloc de Torroja” 

(Quin. lib. 1651). 

Sastre, la mina del Solà del - la mínel solàl sàstre 

Una mina no gaire gran, però ben voltada amb pedra, amb l'aigua de la qual regaven un hort petit. 

Scala Dei

Vegeu: Escaladei. 

Sebastià

Vegeu: Capellà, Riu. 

Sec

Vegeu: Campanora, *Perutxo. 

Sec, cal - kal sèk 

Era al c. de la Balandra. Encara que avui se’n va perdent el record. 

Secall

“Josep Secall” (1752) (Bap. T. II 1746). 

Secana, cal - kal sakàne 

És a continuació de cal Jou, al c. de la Font. 

Secuita, el -

"Joan Fortuny (a) Sacuita" (Med. ter. 1860); "el «Secuita» (Plans)" (Amill. 1945). 

Secuita, la caseta del - la kazètelsakúite 

Caseta derruïda en un bocí de terra als Plans.

Sedó

Vegeu: Cedó. 
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Segona

Vegeu: Isabel II. 

Segú

“Bartholome Segu” (Man. not. 1425-1432). 

Seguita, el -

"Rebut de Joan Fortuny lo Seguita del seu cup 5 rals" (Quinzè 1845). 

Sendrós, el -

"Me remitirá lista de los Indiv. a quienes los Facciosos les quitaron las armas en ese pueblo, el 

cabecilla el Sendrós" (23.08.1847) (Bus. fac. C. 62).

Sengenís

Vegeu: Santgenís.

Sentís - santís 

Aquest és el llinatge que arrela més a Torroja en totes les èpoques. El trobem 702 veg. ins. ll. b. 

Són moltes les cases que encara el conserven. 

"Joan Sentis" "Bernat Sentis" (Fogat. 1496); "Pere Sentis" (1501) "Gabriel Sentis" (1503) (Bap. P. 

Gib. 1499); "Bertomeu Sentís" (Fogat. 1553); "Madalena Sentisa filla de Joan Sentis" "Madalena 

Centis" (1554) (Bap. P. Gib. 1499).

Sentís, el professor - lo profasó santís 

Era de cal Bet i agafà fama arreu del món com a domador de gossos. De nom Emili Sentís, però 

professionalment, professor Sentís. Actuà amb força èxit al Price de Madrid, Medrano de París, 

Olímpia i Tívoli de Barcelona. 

"El Diario de Barcelona" de 6.01.1966, li va retre homenatge amb un article titulat: "Roda el món 

i torna... a Torroja" (G. de T. p. 76).

Senyor, la bassa, la casa, l’hort, el pas del -

"Declaro que en aquella hora en avan, no puguen pasturar en lo Pas del Senyor de la sequia en 

avall fins el riu" (Llib. cort T. 1516 f. 167); "lort de la Bassa del Senyor" (Mem. vàl. 1670); "Lort del 

Senyor" (Llib. vàl. T. 1713); "Un ortet a la casa del Senyor" (Aval. ter. 1736).

Senyor Anton, cal - kal sainyóntòn 

És la darrera casa del c. Major, baixant per l'esquerra.

Senyor Anton, les basses del - les bàses del sainyóntòn

Dues basses a l’Arrabassada. Abans amb aquella aigua regaven un hort petit.
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Senyora

Vegeu: Montserrat.

Sequer

Vegeu: *Batlle.

Sèquia

Vegeu: Bardina, Gratallops, Horta Major, Horta Vella, Horteta, Molí, Plana Cega, Tortes.

Serda

Vegeu: Cerdà

Seró - saró 

Cognom que va venir de Cabacés, on el portador va néixer l'any 1901. 

"Jaume Seró Navás" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Serra

Vegeu: Alsera, Amitgers, Bagosa, Bellvissos, Bessons, Cabanets, Coma, Corranxes, *Covarges, 

Crestes, Crivelles, Figuerals, Mas, *Mas Morells, Mont Calvari, Pardelases, *Rases, Tortes.

Serra 

“diu que foren quitades uy Donades ... a Frare Serra” (Capb. 1520); “Joan Serra” (1599) “Maria 

Serra” (1643) (Bap. Gib. 1499).

Serra, la - la sèrre 

Arrenca de la part alta del poble, al final del c. Major. 

"Sort a la Serra" (Aval. ter. 1736); "Partida «Planeta» llamada «Serra»" (1913) (R.P.F. 1 - 35 fin. 81).

Serra, de la - de la sèrre

Fou força conegut el Jaumet de la Serra. Fa anys que va morir. També trobem el Bessó 

i l’Antoni Bonet. 

"Testament del honorable Anthoni Bonet de la Serra" (1602) (Test. 1600-1630); "Rebut de Josep 

Bessó de la Serra 2 lliures" (Quinzè 1845).

Serra, el carrer, l’era, el portal de la - lo karré, lére, lo portàl de la sèrre 

Ho deien del tram més alt del c. Major. Al seu final hi havia una era ben airejada, on batien el gra 

de la contrada. També construïren un portal per tancar l'entrada al poble durant les guerres carlines. 

Hi solien fer guàrdia. 
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“Un roque sobre Lera de la Serra” “Un corral afronte ab lo Carre que va a la Hera de la Serra" (Llib. 

vál. T. 1713); "y un corralet al Portal de la Serra" (Aval. ter. 1736); "Casa en el pueblo de Torroja calle 

de la Serra, espalda c. Balandra" (1888) (R.P.F. 2 - 108 fin. 167 f. 76).

Serraller, el Jaume - lo djàume sarrallé 

Fou un serraller amb molta traça. Apanyava l'armament de la milícia. 

"he entregat al Jaume Serrallé per compondrer alguna pessa de fusell de la Milicia 10 rals" 

(Com. comú 1843).

Serrano, el -

“Se descarrega Jph. Anguera, lo Serrano” (Cad. 1758).

Serrat

Vegeu: Vila.

Serrat - sarràt 

El portador del cognom, feia 22 anys que residia al poble. Vivia al c. Major. 

"Serrat Inglés, Salvador" (Pad. hab. 1911).

Serrat, el coll del -; el pi del Coll del - lo kòll, lo píl kòll lo sarràt 

El coll es troba més amunt de la Plana Cega, abans de les crestes del Carles. La seva altitud és de 365 

m sobre el nivell del mar. Dins la hisenda es troba un pi grandiós, que dos homes no el poden amanollar.

Serres - sèrres 

És un dels cognoms vells, present a la vila. 

"Honorable Joan Serres" (Quin. lib. 1651); "Balbina Serres" (Pad. veï. 1918).

Serres, la font del - la fòn del sèrres 

Una petita font situada a la banda alta de les Planes.

Serreta, el tros de la -

"Tierra en el término de Torroja partida «Amixés» conocida por «Tros de la Serreta»" (1915) (R.P.F. 

1 - 35 fin. 18 f. 38).

Servera, la - la sarbére 

Arbre vell de bons fruits al coll del Pere Joan. Sempre ha estat un lloc de referència per als traginers 

i gent de pas. Se solia donar la volta a la soca en les curses a peu i amb animal que organitzava el 

poble per les festes.
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Sicart

“Miq. Jacobi Sicart” “e Berthomeu Sicart” (Manam. 1319).

Sigalés

Vegeu: Cigalers.

Silvestre, cal - kal silbéstre

On comença el c. Major, a sobre de cal Vall. No gaire ben conservada.

Sindicat Agrícola, el - lo sandikàt 

Fou fundat l'any 1935 pels pagesos del poble. La finalitat fou l'elaboració i transformació dels vins 

i olis dels associats.

Sínia

Vegeu: *Alsera, *Espinós, *Ferran, *Jepo, *Plana Cega, *Viudet, *Xopo.

Sínia, el camí de la -

"«Camí de Cartoixa» al mediodía «Camí de la Sinia»" (R.P.F. 1 - 35 fin. 45 f. 73).

Sitripera

“Paula Sitripera” (1868) (Bap. T. VI 1860).

Siulet, el tossal del -

"altra eretat afronta al Tossal del Ciulet" (Inv. béns 1630).

Siurana, el riu de - lo ríu de siuràne 

Aquest riu ha donat vida al poble. Parteix el terme en dues parts amb hortes a les dues voreres. 

“el 1263 Bernat Escuder i la seva muller Elvira venien a Escaladei un moli en lo riu de Ciurana prop 

de Poboleda” (Reg. univ. 1635); “Affinis de una part en lo riu de Siurana” (Man. not. 1323-1326); “la 

qual afronte en lo riu de Siurana, ab lo pla de les Granges” (Capb. 1520).

Siuraneta

“A x de may en Blay Siuraneta del loch de Torroga” (Llib. cort T. 1516 f. 140); “Blasi Ciuraneta” 

(Fogat. 1553 p. 200).

Sobrepera

“Ramon Sobrepera” (1869) (Bap. T. VI 1860).

Socarrades, les -; el coll de les - lesukarràdes, lo kòll lesukarràdes 

Cap a l'O del terme, entre els Sanols i els Amitgers. És terra força ufanosa. El coll decanta les aigües 

cap als barrancs dels Amitgers i mas d'en Bruno. Puja fins a una altitud de 421 m sobre el nivell del mar. 
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"Tenen en dit terme de Torroja en la part apellada les Sutcarrades" (1561) (Cap. mat. 1452-1579); 

"una eretat a les Socarrades" (Mem. vàl. 1670); "Pieza de tierra a la partida dels Socarrats" 

(Cad. nov. 1752).

Societat, la - la sosietàt 

S'hi aplegaren els socialistes a primers del segle actual. La seva aspiració fou defensar la classe 

treballadora. 

"La Societat que nasqué dels socialistes del poble entre els anys 1911 i 1914, de caire recreatiu i 

cultural" (G. de T. p. 71).

Sol

Vegeu: *Horta Vella, *Molinàs.

Solà

Vegeu: Borrull, Miquelet, *Palou, *Pradell, *Tosses.

Solà

"Maria Solá" (1839) (Bap. T. VI 1827).

Sola, cal - kal sòle 

Baixant per la dreta del c. de l’Era. La trobem passat cal Catxassa.

Solana, la -; la creu de la - la solàne, la krèu de la s.

Comença a les Crestes i va fins al barranc de Poboleda. Hi va haver una creu. 

"e lo tros dela Solana" (Capb. 1520); "Una sort als Bessons la qual afronte ab lo tossal de la Creu 

de la Solana" (Llib. vàl. T. 1713). 

Solanet, el - lo solanèt 

Bocí de terra als Solans. Diminutiu de l'específic Solans per una millor identificació. 

"ab lo mallol del Solanet" (1533) (Cap. mat. 1472-1579); "lo Solanet ab la barraca fins al cami" 

(Mem. vàl. 1660); "al cap del Solanet" (Llev. cen. 1623). 

Solans, els -; el barranc, el camí, el coll dels - losolàns, lo barrang, lo kamí, lo kòll dels. 

És una partida gran amb diversos accidents. Comença a les Crestes i se'n va fins al fons del ba-

rranc de Poboleda, on buida el dels Solans. El camí de ferradura anava voltejant el terreny. I el coll, 

que puja bastant amunt, es troba a una altitud de 450 m. 

"Una sort afronte en lo Barranch dels Solans" (Llib. vàl. T. 1713).
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Solans, les saleres dels -

"Una vinya y terra de pa a les Saleres dels Solans" (Llib. vàl. T. 1713). 

“Soldado”

Vegeu: Ramonet “Soldado”. 

Soldavall, el -

“Un cap de ort dit del Molinas el Sol Davall” (29.03.1558) (Reg. univ. 1635). 

Soler - solé 

Poc comú al poble. El trobem dues vegades en èpoques ben separades. 

"Pere Soler" (Conf. 1505); "Teresa Solé Romá" (Reg. cèd. 1904). 

Sona, ca la - ka la sòne 

Hi vivia el vell Merlet, al c. de l’Era. 

Sonet, el - lo sonèt 

Fou un carreter que vivia a ca la Sona. Amb el seu carro de torn i uns matxos ben empitrats tra-

ginaven bocois de vi. Generalment cap a Reus.

“deixo a Joan Noedes, lo Sonet, el cap de la Horta Major” (1628) (Test. 1600-1630). 

Sorreta, el -

“Joan Macip dit lo Sorreta” (Cad. 1818). 

Sorreta, la font, la mina del - la fòn, la mínel sorrète 

A dalt dels Montsants, hi neix una font. Diuen que dóna la millor aigua del terme. Surt d'una petita 

mina voltada amb pedra seca. 

Sort

Vegeu: *Vall. 

Sorteta, la -

"la Sorteta devall de la hera del Comú" (Mem. vàl. 1660). 

Sortidor, el - lo surtidó 

Bonica font a la lateral baixa del pla de la Bassa. Hi brolla l’aigua, encara que no hi neix. 

Sorts, les eres de les -

“un corto de era que te en la partida les Heres de les Sorts” (Ouin. lib. 1650).
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Surell, la creu d’en -

“a la Creu den Surell” (Rec. ter. 1834).

Surrita, el -

“lo Surrita 14 rals” (Rep. cont. 1828).

Talarn

“En Talarn” (Fogat. 1496 p. 237); “Tecla Talarn” “Pere Talarn” (Bap. P. Gib. 1499).

Taller, cal - kal tallé

Abans hi hagué un taller de mecànica. Als baixos d'una casa al c. de la Balandra, afer rada cap el c. Major.

Tamarit

“Maria Tamarit” (1521) (Bap. P. Gib. 1499); “Gabriel Tamarit” (1522) (Test. 1453-1599).

Tancat

Vegeu: Hort Tancat.

Tapsia

“Barthomeu Tapsia” (1703) (Bap. S. Pal. 1696).

Tarofa

“Joan Tarofa” (1543) “Mariana Tarofa” (Bap. P. Gib. 1499); “mes Joan Tarofa” (1622) (Llib. llum. 

1599-1630); “fet en la casa de Joan Tarofa, teixidor” (1.07.1602) (Test. 1600-1630).

Tarragó

"P. Tarrago" (Man. not. 1323-1326); "Francisco Tarragó Roigé" (Reg. cèd. 1904).

Tarroja

Vegeu: Torroja.

Teatre, el - lo taàtro

És el local de la Unió, al c. Major. Tothom sol dir el Teatre. Es troba bastant abandonat.

Teca, ca la - ka la tèke

Tocant a cal Masip, al c. Baix de la Font.

Tecleta

“Salvador (a) Tecleta” (Med. ter. 1846).
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Teixidor, cal - kal taixidó

Al costat de cal Ferrer, al c. Baix de la Font. Han estat sempre coneguts per tothom, el Teixidor i 

la Teixidora. També apareixen com a cognoms.

“Francesc Teixidor” (1535) “Joan Teixidor” (1546) (Bap. P. Gib. 1499); “en dies passats en Monlleo, 

Teixidor de Torroja” (Reg. univ. 1635 f. 108).

Tel, cal - kal tèl

Tocant a cal Teixidor, al c. Baix de la Font.

Telo, cal - kal télo

La primera casa a l’esquerra de la pujadeta del c. de l’Hospital.

Termes

Vegeu: Tres Termes.

Terra Alta, la - la terràlte

Uns terrenys perduts i abandonats. Són a la part més alta del terme.

Terrassa

“Matheu Terrassa” (1578) (Bap. P. Gib. 1499).

Terrer, el -

“Una sort al Terre afronte ab lo Torrent del Filell i en lo cami de Porrera” (Llib. cort T. 1713); “y una 

vinya y ametlles al Terrer” (Aval. ter. 1747).

Terogia, Teroja, Terrogia, Terrogie

Vegeu: Torroja.

Teula, la font de la - la fòn de la tèule

És coneguda als baixos de l'Horta Vella, prop del riu.

Teuler, el forn -

“A VIII del mes de febrer del any 1578 an vist davant lo Forn Teuler q. lo dit Toni Monlleo” (Llib. 

cort T. 1516 f. 186).

Til·ler

Vegeu: Bardina.

Tir, el camp de - lo kàm de tíro

Plataforma de ciment que surt de darrera de la caseta de la Llum. S’hi fan tirades per les festes.
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Tivissà, el - lo tibisà

Carreter de carro de torn. Feia el tragí de bocois de vi cap a Reus.

Toda

“A. Toda” “E. Toda” (Man. not. 1323-1326).

Tolosa, el mas de la - lo màz de la tolóze

És dins del terme de Porrera, tocant al riu de Cortiella. Encara que fou de Torroja.

Toll

Vegeu: Albelló, Alsera, Bessons, Bruno, Catxot, Colomer, Comte, "Hermano",

Horta Major, Jaumet, Llisera, Marimon, Molinàs, Moreres, Palanca, Perantoni, Planes, Rafel, 

Viola.

Tomaca, la - lo tomàke

La seva llar fou a cal Mossèn, al c. Major.

Tomb

Vegeu: Jaumet.

Tona, ca la - ka la tòne

És el nom antic de cal Pepo. Casa al c. de la Font.

Tona, la font de la - la fòn de la tòne

Trobem una font amb aigua excel·lent. És al barranc dels Vinyons.

Toni, cal - kal tòni

Una de les tres cases properes a la carretera. Al c. Baix de la Font.

Toni, cal Joan de la Maria del - kal djwàn de la maríel tòni

A continuació del Joc, al c. de la Bassa.

Toni, el - lo tòni

Fou conegut i popular entre el poble.

"Agustí Sants, lo Toni" (Cad. 1818).

Toni, la font rovellada del - la fòn robellàdel tòni

Una font amb l'aigua molt rovellada. Té un gust estrany. És al Solà del Toni.

Torà

"Miquel Tora" (1657) "Tecla Tora" (1659) (Bap. P. Gib. 1499); "Ramon Po Comte, Torá" (Cad. 1818). 
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Tornador

“Gabriel Tornador” (1499) (Bap. P. Gib. 1499). 

Tornera

Vegeu: Coma Tornera. 

Tornera, la -

"Mandará comparecer a Maria N. (a) la Tornera con los que puedan declarar acerca la ocultación 

de facciosos en casa Escoda" (17.12.1841) (Prim. g. c.l. C. 9). 

Toroga, Torogie, Torogit, Toroija, Toroja

Vegeu: Torroja. 

Torre

Vegeu: Marià. 

Torre, el Criviller de la - lo klibillé de la tòrre 

Malfactor que s’esmunyia per aquests pobles. Era constantment perseguit. 

"los malhechores con el Crivillé de la Torre" (11.08.1866) (Apar. guer. C. 57).

Torre Roja, la - la tòrre rògie 

És al tomb més tancat del Carrer Major. Segons es diu, donà el nom al poble. Queden en peu unes 

parets rebaixades. Es troba gravada una torre a l'escut del poble, malgrat que cap document dels 

escorcollats en faci referència. Diu la tradició que del seu interior baixava un pou fins al riu. Encara 

que tampoc no s'ha pogut desvelar mai aquest misteri. 

Torrent

Vegeu: Ase. 

Torres, les -

"Una tierra en las «Torres» 5 jornales" (Deu. cont. 1901). 

Torroga, Torroge, Torrogia

Vegeu: Torroja. 

Torrogeta, la Jaia - 

"Rebut de la Jaia Torrogeta" (Quinzè 1845). 
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Torroja - tarròije 

No sabem exactament l'etimologia del seu nom. Pere Balañà ens fa una definició amb els seus 

dubtes. Diu que la forma documentada el 1270 de Torrogia, no s'adiu prou amb Torre Roja, per més 

que tant DCVB com CC i GGCC admeten el seu significat. També admetem, de la qual cosa se n'ha 

fet menció, que el molí d'en Bardina i el Mas Morells podien haver estat l'inici de la població. Hi 

ha una indefinició molt acusada quant a l'ortografia del nom, que pot ser deguda en part a errors 

d'escriptura dels escrivans d'aquells temps. Farem menció del noms aplegats. 

"et transeundo aquam dividendo con término de Torrogia" (any 1270) (Cart. pob. T. II pp. 696-697); 

"Guilem y Girony habitator de Toroga" "Narbones Girones de Torroga" (Manam. 1319); "Bn. Vydal 

de lansola de Toroja" "Matheu Narbonet de Torogie" "e Michelis Cornador habitator Torroje" "Tgo. 

Mascarosa habitator de Torogit" (Man. not. 1323-1326); "casa situada en lo present lloc de Torroge" 

(1594) (Test. 1453-1599); "de sa muller povilla Mollona en lo terme de Teroja" "contra en Bernat 

Nogues spitaler de Torroge" (1579) (Llib. cort T. 1516); "ministerio dicto locus de Terrogia" (1522) 

(Test. 1453-1599); "se trobara una concordia entre los Ma. y los de Tarroja" (20.04.1590) (Reg. univ. 

1635); "habitant en lo loch de Torroja del Priorat" (Quin. lib. 1651).

Torrojà, cal - kal tarroijà 

Al c. de la Font, tocant a cal Sabater. 

Torrojà, el - lo tarroijà

Venia roba pels pobles de la contrada. Era molt cridaner i popular. Anava acompanyat del seu 

carro i matxo. 

Torroja, el coll, l’horta, el pas de - lo kòll, lòrte, lo pàz de tarròije 

Aquest coll és damunt de les Tosses. Aguaita cap el terme de la Vilella Alta, amb una altitud de 

426 m. A les hortes de Gratallops, ells en diuen de Torroja. Pel pas, del qual no queda res, en altres 

temps s'anava cap a la Vilella Alta. 

"Hort a la partida dita la Horta de Torroja" (Llev. cens. 1623 p. 25); "afronta en lo coll de Torroja" 

"afronta en lo Pas de Torroja" (lnv. béns 1630). 

Tort

“Monica Tort” (1624) (Bap. P. Gib. 1499). 

Tortes, les -; el barranc, la costa, els olivarets, la presa, la sèquia, la serra de les - les tòrtes, lo 

barràng, la kòste, lozaulibarètz, la prèze, la sékie, la sèrre de les t. 

Terres a la vora del riu amb tombs pronunciats. Es troben junt al mas del Pellaire, on l'entorn és tor-

tuós i accidentat. El barranc baixa de prop del terme de Porrera, dret cap al riu. En diuen la Costa als 

aiguavessants que decanten cap avall. Es troben unes planes on hi havia oliverets joves, que ara no 

ho són tant. Una petita presa a la vora del riu aplega aigua cap a la sèquia per regar uns bancalets. 

La serra, a la part alta de la partida, s'ajunta amb el terme de Gratallops, i la seva altitud és de 361 m. 
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"Gabriel Vilella sobre una questio q. tenia ab en Blai Siuraneta del lloc sobre les Tortes" (Llib. cort 

T. 1516 f. 140); "Afronte en lo Barranc de les Tortes i en lo terme de Porrera" "Afronte en lo terme 

de Gratallops i en la serra de les Tortes" (Llib. vàl. T. 1713); "Heretat la Costa de les Tortes. Bens de 

Joan Marimon" "Heretat dita los Olivarets de les Tortes" (Rec. ter. 1834). 

Tortes, el corral, la masia de les - lo korràl, la mazíe les tórtes 

És el maset que avui anomenen del Pellaire enfront del del Marimon. Un corral que se li ajunta, 

està bastant aixafat. 

"la masia de les Tortes afronte en lo Tossal del Voltó" "la masia de les Tortes, afronte ab Jaume 

Peleija 550 lliures" (Llib. vàl. T. 1713); "heretat dit lo Corral de les Tortes. Bens de Joan Marimon" 

(Rec. ter. 1834). 

Toset - tuzèt 

Cognom vingut de Tivissa, on el seu portador va néixer l'any 1894. Aqui no arrelà.

"Domingo Toset Solé" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Tosquelles, el -

"Jph. Pellejà, el Tosquelles 8 rals" (Rep. cont. 1828).

Tossals, els -; el coll dels - los tosàls, lo kòll dels t.

Cap a la part NE del terme, prop del de Porrera. Partida ufanosa i productiva, malgrat que està 

bastant abandonada. El coll enlairat cap als 600 m sobre el nivell del mar. 

"Una sort vocata los Tossals afronte en Antonio Caret" (Man. not. 1425-1432); "altra heretat afronta 

en Tossal del Siulet" (Inv. béns 1630). 

Tossalet, el - lo tosalèt 

Ho diuen d'un bocí de terra dins dels Tossals. 

"per aquell colletó amunt fins al Tossalet y apres va travessar tot dret fins Lacarrerador dels Solans" 

(12.06.1622) (Ordin. 1989, ord. 26 p. 52). 

Tosses, les -; el camí, els castanyers, l'obac, el solà de les - les tòses, lo kamí, los kastainyés, laubàg, 

lo solà de les t. 

Terres properes als termes de Porrera i Poboleda. Cap al fons de la partida hi pujava un camí de 

ferradura tot tortuós. Hi havia un rogle de castanyers, que havien crescut amb ufanositat. L'obac és 

al vessant que mira cap a Montsant. I el solà a la banda oposada, encarat cap a migdia. 

"fins al Toset de les Toses" (1546) (Cap. mat. 1452-1579); "partida de les Tosses" (Llev. cens. 1601); 

"els Castanyes de les Toses" (Mem. vàl. 1660); "heretat Aubach de les Tosses" "la heretat del Solá 

de les Tosses" (Rec. ter. 1834).
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Tost

“Joan Tost” (1623) “Elisabet Tost” (1625) (Bap. P. Gib. 1499). 

Tost, el - lo tòst 

Foren coneguts el Tost i la Tosta. Vivien al c. Baix de la Font. També trobem la Viuda Tosta i el 

Sebastià del Tost. 

"lo Verge. Bens de la Viuda Tosta" (Mem. vàl. 1660); "Jph. Muntané dit Tost" (Cad. 1818); "Sebas-

tiá del Tost 2 quarts 5 mesuretes" (Quinzè 1845). 

Tous

"Tous. Elena Estevill. Linda término de Poboleda" (Amill. 1945). 

Tovet, l’hort del -

“li dona Lort del Tovet a Lorta Major” (1553) (Cap. mat. 1552-1579). 

Tres Aigües, el coll de les - lo kòll de les trezàigües 

Coll a l'O del terme. Hi ha una fita clavada al lloc més alt. Decanta per separat les aigües cap als 

termes de Gratallops, la Vilella Alta i Torroja. Mesurat amb una altitud de 446 m sobre el nivell del mar. 

Tres Creus, les - les très krèus 

Prop de la partió amb el terme de la Morera. Té una altitud de 423 m. 

"se añaden en la finca llamada les Tres Creus" (6.03.1855) (Unió Esc. C. 49). 

Tres Horts, els - los trezors 

Són enfront de la caseta del Pou, que puja aigua per a l'abastament del poble. 

"sort dit los Tres Horts afronte en lo riu Siurana" (Llib. vàl. T. 1713). 

Tres Termes, el coll dels - lo kòll dels très térmes 

Aquí s'ajunten els de Poboleda, Porrera i Torroja. Té una altitud de 650 m. 

Tres Ulls, els - los trèzúlls 

Es va obrir un restaurant al pla de la Bassa, amb tres arcades. Avui està tancat.

Tres Ulls, la “cantarilla” dels - la kantaríllels trezúlls 

Desguàs que creua la carretera de Gratallops, quan s'apropa al seu terme. 

Triano - triàno 

Va fer cap al poble procedent d'Almadén de la Plata. Hi va néixer l'any 1909. 

"Domingo Triano Benítez" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 
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Tricolavets, els; el coll dels - los trikolabèts, lo kòll dels t. 

Terres que miren a sol ixent, bastant inclinades. Damunt i davall de la carretera de Gratallops, a 

continuació del Roig. El coll es troba a una altitud de 343 m. 

"jo Comte done terres als Tricolavets" (1525) (Llib. cort T. 1516); "dit lo Tricolavet en lo camí que 

van al molí los de la Vilella" (Llib. vàl. T. 1713). 

Tril, cal - kal tríl 

Entre ca la Marieta de l'Hort i cal Xut. És al c. de la Balandra. 

Trita

Vegeu: Rata i Trita. 

Trobat, la roca d’en -

“heretat dita la Roca den Trobat” (Llev. cens. 1623). 

Trona, l’om de la - lòm de la tròne 

Un enorme om a la Font Vella. Tenia la soca corcada. S'hi entrava per un forat i es pujava fins en 

un replà. Els espavilats solien fer-hi els seus parlaments. 

Tros Més Amunt, el -

“la heretat dita lo Tros Mes Amunt” (Llev. cens. 1623). 

Trosset, el -

"tierra el «Trosset»" (R.P.F. 8 - 678 fin. 671 f. 25).

Túnel, el - lo túnel 

És el que travessa tota la terra dels Marimon. Surt a l'altra part al mig d'un espès bosc, per dins 

del qual passava l'aigua cap a la Fàbrica. 

Ulls

Vegeu: Tres Ulls. 

Unió, la - lunió 

Local al pla final del c. Major. S’hi han desenvolupat activitats culturals. 

Ursuleta, ca la - ka lursulète 

Cap al fons del c. Major. Darrerament hi va haver una tenda de queviures. 

Valencià, el -

“Joan Pelliser, dit lo Valencia” (Quin. lib. 1651). 
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Valiente - baliénte 

Cognom que no va arrelar al poble; va venir de Torralba (Conca) on va néixer l'any 1922. 

“Miguel Valiente Guerra” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Vall, cal -; el celler, el portal de cal - kal bàll, lo sellé, lo portàl de kal b. 

És la segona casa a l'esquerra d'on comença el c. Major. Una de les més grans, avui acuradament 

restaurada. D'aquí sortiren batlles, diputats, religiosos i militars. El cognom Vall ha estat dels més 

arrelats al poble, i pesaren molt en el decurs dels anys en la seva vida social, econòmica i cultural. El 

trobem 283 veg. ins. ll. b. El celler clavat als baixos de la casa, a la pedra viva, encara que tot buit. 

Hi hagué un portal d'entrada al poble quan aquest estava fortificat durant les guerres carlino-liberals. 

"Guillem Vall" (Fogat. 1496); "Miquel Vall" (1500) "Bernat Vall" (1504) (Capb. 1520); "Johan Vall" 

(1529) "Cateryna Vall" (1529) (Bap. P. Gib. 1499); "Antoni Vall" (Fogat. 1553); "Portal de cal Vall. 

Plano de fortificación de Torroja" (1838) (Fortif. C. 12); "Mossèn Ramon i Mossèn Jaume Vall fills de 

cal Vall, capellans el 1875" "Capità Joan Vall de cal Vall, el 1851 estava retirat amb la Creu de sant 

Ferran" (G. de T. pp. 77-78). 

Vall, l’alzina, el bosc, el forn, el mas, la mina del - larzíne, lo bósg, lo fór, lo màz, la mínel bàll 

Als Figuerals hi tenien una alzina centenària, amb un barracó acuradament aferrat a la soca. Hi 

havia també una estesa de pins ufanosos a la vora del camí de Poboleda. El mas, grandiós, encara 

que dins del terme de Porrera. Forma part essencial en el desenvolupament econòmic de Torroja. A 

prop hi havia un forn d'obra molt important, del qual sortien les peces de color groc, tal com era la 

terra que es coïa. A les Tosses, dins d'un hort tancat, hi ha una mina bastant gran. Queda ben tapada 

i amb la seva aigua es regaven unes paradetes.

“al tiempo de formar el itinerario de los caminos ... por los dos puntos, es decir del manso den 

Gregori y manso del Vall” (4.07.1861) (Carret. C. 64). 

Vall, el sord del -

“el Sord del Vall ha fet de seda fina” (Quinze 1845). 

Vall, la sort del -

“la Sort del Vall 8 r.” (Rep. cont. 1828). 

Valles

“Joan Valles” (1514) (Bap. P. Gib. 1499). 

Valls

Vegeu: Arronsa Valls. 

Valls

“Joan Valls” (Fogat. 1553); “Pau Valls” (1644) (Bap. P. Gib. 1499). 
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Vallverdú - ballberdú 

El primer trobat era descendent de Poboleda. 

"Juan Vallverdú Alabart" (Pad. veï. 1918). 

“Vano”, el collet del - lo kollèd del bàno 

Una finca en forma de ventall. Va del barranc de l’Escorial fins a la part alta. 

Vaquer - baké 

Força estès pel poble. El trobem 58 veg. ins. ll. b. com Vaquer i 5 com Vaqué. 

“Andreu Vaque” (1677) (Bap. S. Pal. 1661); “Pr. Vaquer” (1696) (Bap. S. Igl.1696); “Maria Vaquera 

filla de Andreu Vaque” (1676) (Bap. S. Pal. 1661). 

Veana, la - la beàne 

Franja de terreny als Pardelases, propietat de la Vilella Alta. Trobem també el Veant. 

"Una sort a la Veana afronte en lo terme de la Vilella" (Llib. val. 1713); "Una tierra «Veant» de 2,60 

jornales" (Deu. cont. 1901).

Vell

Vegeu: *Cementiri, *Fossar, *Hort, *Pont. 

Vell, el -

“ab corral de Pere Sentis, dit lo Vell” (1594) (Test. 1453-1599). 

Vella

Vegeu: *Església, Font, Horta, *Vinya.

Velles

Vegeu: *Cases, *Cotes, Escoles. 

Vellver

Vegeu: Bellver. 

Vendrell - bandréll 

Només en trobem un. Nascut al poble a la primeria del segle actual. 

“Maria Vendrell Guiamet” (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945). 

Vent

Vegeu: Molí de Vent. 
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Ventura, de -

“Llorens de Ventura” (1587) (Bap. P. Gib. 1499). 

Venus, la mina - la míne bènus 

Sols algun vell recorda el nom. S'obrí el segle passat al voltant de la Plana Cega una mina de plom, 

encara que amb poca rendibilitat. 

"Se ha registº. una mina de plomo con el nombre de Venus, sita en la Plana Sega" 

(Min. i eval. C. 53). 

Ver

Vegeu: Pi Ver. 

Verger

Vegeu: Hospital. 

Verger, el -

“Ort de la Rectoria al Verger” “venda de la casa de un corral al lo Vergeret” (Capb. 1520); “lo Verge 

Comu” (Llev. cens. 1623). 

Veriscos, els -

"una tierra los «Beriscos» de 2,30 jornales" (Deu. cont. 1901). 

Vernet, cal - kal barnèt 

Al c. Major, on el pis de la casa queda més alt que el carrer. D'aquest surt una rampa cap a la 

porta. És damunt de cal Passet. El cognom Vernet, avui ja no es troba. Apareix 39 veg. ins. ll. b. 

“Johan Vernet” (1531) (Bap. P. Gib. 1499) “Joan Vernet” (1732) (Bap. T.i V. 1712). 

Veurell, el - lo bauréll 

Bocí de terra entre el camí de Cartoixa i el riu de Siurana.

"el Veurell (Mas den Bruno) José Sentís Nogués" (Amill. 1945). 

Via Crucis, el - lo bíe crúsis 

Unes creus de ferro que es clavaren, començant al poble, fins al coll del Calvari. 

“en la Quaresma del any del Senyor de 1770 ... se feu un Vica Crucis o Calvari en columnas y Creus 

de ferro ... fou benehit lo dia 30 de mars de dit any” (Creus. c.C. C. 31). 
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Vicaria, la -

"Mina de tierra de batán nombrada «Especial» sita en este término municipal, partida la «Vicaria»" 

(2.11.1877) (Min. i eval. C. 53).

Vidal 

“Bn. Vydal de Tarroja” (Man. not. 1323-1326); “Maria Vidal” (1531) “Maria Vidall” (1546) (Bap. P. 

Gib. 1499); “Antoni Vidall” (Fogat. 1553 p. 200).

Vidiella 

“Maria Vidiella” (1777) (Bap. T. III 1770).

Vidrier

“Jacobis Vidrier” (Manam. 1319); “Jacinto Vidrier” (Man. not. 1323-1326).

Viejobueno

Va viure poc temps al poble, a la postguerra. Era vingut de Torralba (Conca). 

"Cástor Viejobueno Caracena" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Vila - bíle 

L'únic Vila que trobem, va venir de Margalef l'any 1940, després de la guerra. 

"Carmen Vila Doménech" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Vila, el bosc, les parades i el serrat de la -

“Una sort afronte en lo Bosch de la Vila” “Un fraginal afronte en les Parades de la Vila” (Llib. val. 

T. 1713); “Una pesa de terra afronte a ponent amb lo Serrat de la Vila” (Rec. ter. 1846).

Vila, el camí, el tros de la - lo kamí, lo tròz de la bíle 

Un camí vell que del poble baixava dret fins a la vora del riu. El tros eren els terrenys comunals 

a la vora del poble. 

“la qual afronte ab lo Tros de la Vila” (Llib. val. T. 1713).

Vila, la Casa la -

Vegeu: Casa de la Vila.

Vila, el corral, l’hostal de la -

“Un pati Corral situat en lo forn de la Vila” (1652) (Quin. lib. 1651); “tothom y qualsevol que vulla 

arrendar lo Hostal de la Vila” (1824) (Arrend. C. 6).

Vilalta

“Rosa Vilalta” (1827) (Bap. T. IV 1827).



203Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Vilamala - bilamàle 

Féu cap al poble després de la guerra civil. Procedia de Barcelona. 

"José Vilamala Carrera" (Fitx. 1. C.G.A.T. 1945).

Vilanova

“Johan Vilanova” (1574) “Pere Vilanova” (1576) (Bap. P. Gib. 1499); “Testament de Na Mariana 

Vilanova” (1618) (Test. 1600-1630).

Vilaplana

"José Vilaplana" (1871) (Bap. T. VI 1860).

Vilella - bilélle

Llinatge molt arrelat al poble a partir del segle XIV.

“Salvador Vilella” (Mam. 1319); “Miquel Vilella” “Na Vilella” (Fogat. 1496 p. 237); “Johan Vilella” 

“Miquel Vilella” “Gabriel Vilella” (1499) (Bap. P. Gib. 1499).

Vilella, el camí, el grau de la - lo kamí, lo gràu de la bilélle 

Camí que ajuntava els pobles de Torroja i la Vilella Alta. Avui abandonat, amb un nou traçat. El 

grau era un pas estret on se separaven els termes.

“Una partida de diez o doce hombres armados, sospechosos, que bajando del punto llamado el 

Grau de la Vilella” (Hom. arm. C. 42).

Vilella Alta, la - bilellàlte 

Poble veí pel NO. Les terres d'aquesta part del terme són quasi totes propietat de la Vilella Alta.

Vilella Baixa, la - la bilélle bàixe 

Poble de la Denominació d'Origen Priorat.

Vilella Damunt, la -

“Joe. sancta Aurea de la Vilella Damunt” (1522) (Test. 1453-1599). 

Antigament era Damunt. En el decurs del temps es canvia per Alta.

Vilella Davall, la -

“A v del mes de mars del any M.D.L.I. fonch feta tava a la Vilella Davall contra en P. Solanelles” 

(Llib. cort T. 1516 f. 113). 

Aquest poble també féu el canvi de Davall per Baixa.

Vinya

Vegeu: Fadrins, *Font, Fusters, *Monsenyor, Sant Miquel.
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Vinya

“Salvador Vinya” (Manam. 1319); “Madalena Vinya” (1599) “Miquel Vinya” (1600) “per Joseph 

Vinya” (1603) (Bap. P. Gib. 1499).

Vinya, la - la bíinye 

Trobem la Vinya en diversos llocs i amb el nom propi del propietari. 

“E la Vinyana e la Vinya” “una propietat nomenada la Vinya” (Capb. 1520).

Vinya Vella, la -

“Mes li dona tota la Vinya Vella” (1533) (Cap. mat. 1452-1579).

Vinyals, els -; el barranc dels - loz biinyàls, lo barràng delz b. 

Partida molt obagosa mirant al Montsant. Baixa de darrera de l'ermita de Consolació cap al riu de 

Siurana. El barranc, al mig, travessa la carretera, en direcció al riu. 

“la eretat de la partida dels Vinyals” (Cad. 1758).

Vinyana, la -

“la Vinyana e la Vinya” (Capb. 1520); “la Vinyana” (Mem. val. 1670).

Vinyes, cal - kal bíinyes 

Una vegada passada la plaça de l'Església, a l'esquerra del c. Major. El cognom està força estès. 

El trobem 52 veg. ins. ll. b. com Vinyes i 105 com Viñes. 

"Cateryna Vinyes" (1603) "Miquel Viñes" (1660) (Bap. P. Gib. 1499).

Vinyes, el mas d’en -; el barranc del M., la mina del M. d’en - lo màz dem bíinyes, lo barráng, la 

mínel m. dem b. 

Cap a la part alta de les Planes, es troba un mas molt antic i espaiós amb dos pisos. Té la porta 

encarada a l'O al mig d'una fèrtil hisenda. Més amunt es troba la seva mina, molt rica en aigua. Té 

dues entrades acuradament construïdes. D'allí es porta l'aigua cap al mas, per regar unes parades. 

El barranc baixa de la part alta, on decanten els aiguavessants del mas. 

“una eretat dita lo Mas den Vinyes” (Llev. cens. 1623).

Vinyeta

Vegeu: Pelegrí. 

Vinyeta, la -

“un tros de terra dit la Vinyeta” (Llev. cens. 1623); “heretat la Vinyeta del Freginal” (Rec. ter. 1834). 
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Vinyets, el coll dels - lo kòll delz biinyèts 

Aquest coll fa de partió entre els termes de Torroja i de la Vilella Alta. Prop de les Costes. Enlairat 

fins als 441 m sobre el nivell del mar. 

Vinyons, els -; el barranc, la font, el dipòsit dels - loz biinyóns, lo barràng, la fòn, lo dipòsit delz b. 

Extensió ampla de terreny que baixa del poble fins al barranc. Aquí aquest agafa el nom de la par-

tida, continuació del barranc de Poboleda. Cap a la part baixa, s'hi troba una font no massa cabalosa. 

Hi ha el dipòsit vell de l'aigua que queda davall de la carretera. 

“una sort als Vinyons afronte en Andreu Sentis” (Llib. val. T. 1713). 

Vinyons Teixidor, el noguer dels - lanogélz biinyóns taixidó 

Un noguer molt grandiós. Era per sota de la carretera. 

Viñes

Vegeu: Vinyes. 

Viola, cal - kal biòle 

Queda a la vora esquerra del c. de la Font, tocant a ca la Capellana. Fou conegut sempre el Viola, 

encara que actualment ja ha desaparegut. 

"Joan Pagés dit Viola" (Cad. 1818); "lo Viola. Horta Vella" (Rec. ter. 1846).

Viola, l’hort, la roca, el toll del - lòr, la ròke, lo tóll del biòle 

Terreny rocós enfront del mas d'en Bruno. Hi ha un hort a la vora esquerra del riu que porta el seu 

nom. El toll està molt net, i a l'estiu sol anar-hi la gent a banyar-se. 

Viudet, el -

“Miquel Sentis, Viudet” (Cad. 1818); “Viudet 8 rals” (Rec. ter. 1828); “Rebut de Josepet Sans, el 

Viudet 3 rals” (Quinze 1845). 

Viudet, la sínia del - la séniel biudèt 

Una sínia vella abandonada, amb catúfols de llauna. Ara no en queda res. 

Vivó - bibó 

Trobem aquest cognom al c. de la Balandra. Portava 37 anys vivint al poble. 

"Vivó Anglés, Antonio" (Pad. hab. 1911). 

Volta, la -

“e. la Volta” (Capb. 1520). 
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Voltes

“Johan Voltes” (Manam. 1319); “ph. Voltes” (Man. not. 1323-1326). 

No el trobem més al poble. 

Volteta, la - la boltète 

Un tomb al c. Baix de la Font, quan s’ajunta amb el c. Major. 

Voltor, el - lo boltó 

Terres prop del terme de Gratallops. Entre les Costes i el coster del Ponet.

“Una sort dit lo Voltor afronte en terres de Larmita” (Llib. val. T. 1713).

Voltor, els tossals del -

“la qual afronte en los Tossals del Voltor” (Aval. ter. 1736).

Vorera, el mas de la -

“Capitols ordenats en lo matrimoni, van voler celebrar entre Pere Abelo, e sa muller Na Catharina 

Monleo del Mas de la Vorera” (1459) (Cap. mat. 1452-1579).

Xacó, del -

"Jph. Grifoll del Xacó" (Rec. ter. 1834).

Xafat, cal -; el pou de cal - kal txafàt, lo póu de kal t.

Aquesta casa és ara cal Xinel, al c. de l'Era, on vivia el Ricard. Dins hi tenen un pou amb aigua.

“altra pessa les parades de qui va a cal Xafat” (Rec ter. 1846).

Xafat, el -

“afronte en terres de lo Xafat” (Cad. cons. 1853).

Xai, cal - kal txài

Es troba al c. de la Font, entre cal Rosset i la premsa del Boles.

Xai, el - lo txài

Hi va haver el Xai i el Bartomeu del Xai. L’un vivia al c. Baix de la Font; l’altre al c. de la Balandra.

“Josep Escoda (a) Chay” (Med. ter. 1860).

Xai, l’arbre del - làbrel txài

Era un plàtan, molt grandiós. A la primeria del segle feia ombra davant de cal Xai.
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Xampet, el - lo txampèt

Era del Lloar i estava de criat a cal Comte.

"mandará comparecer a José Bartolomé (a) el Champet, que sirve de criado en casa Comte de esa" 

(Act. del. C. 31).

Xana, el corredor de la - lo korradó de la txàne

Estret corredor que hi havia darrera de cal Vall.

Xancurro, el -

“Per portar lo Chancurro pres a Falset” (Carr. i data 1835).

Xarat, el - lo txaràt

Darrerament ho deien d’un vell no massa ben centrat. Vivia al Carrer Major.

“Isabel Charat” (1619) (Bap. P. Gib. 1499).

Xata, el mas de la - lo màz de la txàte

Es troba a la vora del riu de Cortiella. Encara que al terme de Porrera, fou de Torroja.

Xata, la Carme la - la kàrme la txàte

Vivia al c. de la Balandra.

Xato, cal - kal txàto

Tocant a cal Martí, al pla del c. de la Balandra.

Xatxo, cal - kal xàtxo

Una casa al c. de la Balandra, on fou conegut el Xatxo.

Xeco de l’“Hermano”, el -

"pagat al Xeco del Armano per haver anat a Tarragona 10 rals" (Comú 1844-1845).

Xela, ca la - ka la txèle

És la casa més enlairada del poble, al final del c. de l'Hospital. Toca a la carretera.

Xela, la mina de la - la míne la txèle

A la Solana de la Xela, dins del terme de Porrera, hi ha una mina d'aigua artísticament treballada, 

tota amb pedra seca. Amb aquella aigua regaven un hort.

Xela, la Jaia -

“Jaume Escoda, Xela” (Rec. ter. 1834); “Rebut de la Viuda Jaya Chela 2,3 rals” (Quinze 1845).



208 Noms actuals i pretèrits del poble i terme de Torroja del Priorat

Xero, cal - kal txèro

Baixant per la vora esquerra del c. de l’Hospital, tocant a ca l’Aubarca.

Xero, el coster del -

"Term. de Torroja partida «Colzadas» y denominada el «Costé del Xero»" (R.P.F. 5 - 330 fin. 166).

Xicorrill, cal - kal txikorríll

Cap al final de l'Espenavicaris, més amunt de ca l'Aniceto. Continua el renom.

“un dependiente de mi autoridad se ha presentado en casa Chicorrillo para preguntarle su parade-

ro” (5.03.1874) (Apar. guerr. C. 57).

Xicorrill, ca la Maria del - ka la maríel txikorríll

Al costat de ca la Mariana, al c. Major. Formen totes dues una sola casa.

Xicorrill, el bosc del - lo bòsg del txixorríll

Un bé de Déu de pins molt ufanosos. Davant del mas d'en Bruno.

Xicorrit, cal - kal txikorrít

És la casa que abans fou cal Mossèn Ramon.

Xim

Vegeu: Mariona.

Xim, cal - kal txím

Baixant per l’Espenavicaris a l’esquerra. Ho trobem escrit com a renom.

Xim, el -

"y Ramon Porrera (a) Chim y a tres o cuatro que asistieron al baile o boda de casa Bautista Crivillé 

aquella noche" (1844) (Busc. facc. C. 62).

Xim, el carrer del - lo karrél txím

Així van anomenar durant un temps el c. del Forn.

Xim, les parades del -

“Parades del Chim. Bens de Josep Ardevol Marimon” (Rec. ter. 1846).

Xinel, cal - kal txinèl

És el nom vell de cal Magí, al c. de l'Era.

Xiu, el -

“a sol ixent en terres de lo hereu de el Chiu” (Rec. ter. 1846).
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Xop

Vegeu: Biló.

Xopo, la sínia del - la séniel txópo

Una sínia vella mig desfeta, al barranc dels Pardelases.

“Cenia del Xopo (Pardelases) Maria Comte Vinyes” (Amill. 1945).

Xut

"Pagat al Sereno, Chut per paga de tot lo mes de Maix 4 duros" (Comú 1844-1845); "dia 6 de febré 

he entregat a Joan, Chut" (Comp. comú 1843).

Xut, cal - kal txút

Era al c. de la Font. Avui és ca la Tosta.

Xut, el Miquel - lo mikèl txút

Vivia a ca la Sunta, al c. de la Font. Era conegut també com el Miquel dels Confits.

Yborra

“Catheria Yborra” (1509) (Bap. P. Gib. 1499).

Zacaries, la font del - la fòn de sakaríes

Es troba davall del mas d’en Vinyes, al mig del barranc. Sempre hi ha hagut una aigua bona.

Zamora

“Teresa Zamora” (1878) (Bap. T. VII 1876).





5. Mapes i plànols
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